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I. JUIZADOS ESPECIAIS E POLÍCIA MILITAR
1

1

1

1

1

CSP/CAO-II/95 sob o comando do Coronel
PM Guaraciaba de Aguiar(*)

./

SUMÁRIO

1. Da Autoridade Policial. 2. Da Adequação dos Órgãos de
Segurança Pública ao funcionamento dos Juizados Especiais
Cíveis e Criminais. 3. Da Adequação da Operacionalidade da
Polícia Militar à nova Lei. 4. Da Localização dos Juizados
Especiais. 5. Do Boletim de Ocorrência da Polícia Militar.

1. DA AUTORIDADE POLICIAL
O artigo 98, inciso I, da Constituição Federal, prevê a criação dos
Juizados Especiais Cíveis e Criminais.
"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".
O artigo 144, § 4, destina-se constitucionalmente às polícias civis as
funções de polícia judiciária, isto é, cartorária, de investigações criminais, responsável pela elaboração do auto de prisão em flagrante delito,
pelo inquérito policial, pelas sindicâncias policiais e outros procedimen-

(*) Estudo desenvolvido pelos Oficiais-alunos dos Curso Superior de Polícia e Curso de Aperfeiçoamento de
Oficiais acerca da Lei Nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, que trata dos Juizados Especiais Cíveis
Criminais
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tos conexos, típicos de uma polícia não uniformizada. E no º 5 explicita
o papel das polícias militares, cabendo-lhes a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. A priori, já se pode inferir dos textos legais,
retro mencionados, que existem duas polícias nos Estados, com missões
claramente definidas. Disso não há duvida.
É relevante que se coteje o ordenamento jurídico penal, preexistente, com a Lei Federal n 9.099, de 26 de setembro de 1995, que estará em
vigor em 26 de novembro de 1995, criando os Juizados Especiais Cíveis
e Criminais. Não há de se analisar, isoladamente, quaisquer dos conceitos e disposições dessas leis mais antigas e da lei nova.
O artigo 60 da Lei 9.099 prevê que o provimento desses juizados
especiais dar-se-á por "Juízes togados ou Juízes togados e leigos". O
artigo 61, da mesma lei, prevê quais infrações penais serão da competência desse juizado.
O artigo 69 da Lei 9.099 dispõe:
A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência, lavrará termo circunstanciado e o encaminhará imediatamente ao juizado,
com o autor do fato e a vítima, providenciando-se as requisições dos
exames periciais necessários.
Parágrafo Único - Ao autor do fato que, após a lavratura do termo, for
imediatamente encaminhado ao juizado ou assumir o compromisso de a
ele comparecer, não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança."
O termo de que fala a Lei 9.099/95 é o Boletim de Ocorrência, seja
da Polícia Civil ou da Polícia Militar (BOPM). A Lei Federal n 5970/73,
que cuida de acidente de trânsito, introduziu essa figura (Boletim de
Ocorrência) no Código de Processo Penal.
Posteriormente a Lei Federal n 6149/74, que dispõe sobre a segurança do METRÔ, estendeu aos seus empregados (celetistas de pessoa
jurídica de direito privado) capacidade para lavrar Boletim de
Ocorrência "equiparado ao registro policial para todos os fins de direito"
(artigo 5, parágrafo único).
O Boletim de Ocorrência (termo) pode ser manuscrito e lavrado no
local pelo policial que atendeu a ocorrência. Não teria sentido burocratizar a fase pré-processual com termo batido à máquina, assinado, etc.,
quando a fase processual, imediata, segue a forma oral.
O artigo 77, da lei retromencionada, dispõe:

6
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"Na ação penal de iniciativa pública, quando não houver aplicação
de pena, pela ausência do autor do fato, ou pela não ocorrência da hipótese prevista no artigo 76 desta Lei, o Ministério Público oferecerá ao
Juiz, de imediato, denúncia oral, se não houver necessidade de diligências imprescindíveis.
§ 1 - Para o oferecimento da denúncia, será elaborada com base no
termo de ocorrência referido no artigo 69 desta Lei, com dispensa do
inquérito policial, prescindir-se-á do exame do corpo de delito quando a
materialidade do crime estiver aferida por boletim médico ou prava equivalente".
Quando houver necessidade de laudos técnicos próprios dos peritos
policiais, o Juiz os requisitará da polícia judiciária.
Nos casos de lesão corporal, o artigo 77, § 1, é claro ao dispensar o
exame de corpo de delito para o oferecimento da denúncia, bastando
boletim médico ou prova equivalente.
Na prática será a "papeleta do Pronto Socorro" o boletim médico de
que fala a Lei. Essa papeleta hoje já é utilizada no inquérito policial
antes da realização do exame de corpo de delito, suprido pela verificação
imediata do Magistrado e do Ministério Público.
Nos casos de dosagem alcoólica, a Polícia Militar pode utilizar o
"bafômetro", já habitual no policiamento de trânsito, ou pedir o exame
clínico do Pronto Socorro mais próximo.
Os objetos apreendidos, se imprescindíveis, serão guardados pelo
órgão que atendeu a ocorrência (Polícia Militar ou Polícia Civil), embora, na maioria das vezes, isso não será necessário, pois com a decisão
judicial imediata os objetos serão devolvidos aos seus donos.
O artigo 93, das disposições finais e comuns, prescreve:
"Lei Estadual disporá sobre o Sistema de Juizados Especiais Cíveis
e Criminais, sua organização, composição e competência".
Essa Lei não precisa necessariamente abranger as questões do artigo 69, da Lei n 9.099/95, especificamente quanto às formas de apresentação ao Juizado. Estas poderiam ser reguladas por norma interna do
Poder Judiciário (Resolução/Portaria/Provimento) evitando que uma
questão puramente técnica ganhe caráter político no Legislativo, vindo a
prejudicar os objetivos do Poder Judiciário na prestação dos serviços
jurisdicionais, conforme projetado para os Juizados Especiais.
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Se a Constituição Federal, ao criar o Sistema Nacional de
Segurança Pública, definiu clara e cabalmente as atribuições de cada
órgão, nenhuma interpretação poderá estender ou restringir o sentido das
suas disposições contidas no artigo 144, incisos e parágrafos.
Constituídas as polícias, militar e civil, em dispositivos do mesmo
nível (artigo 144, §§ 4 e 5, respectivamente), não foi estabelecida qualquer hierarquia funcional entre elas, mas tão só disposição lógica.
Para o exercício das atribuições de polícia ostensiva e preservação
da ordem pública, competências exclusivas das Polícias Militares, deixou o legislador, patente, a amplitude das respectivas missões, isto é,
cabe-lhes tudo o que se referir ao campo da Segurança Pública e não
expressamente para os demais órgãos.
Após essas considerações preambulares pergunta-se:
A que autoridade policial se referiu o artigo 69 da Lei 9.099/95?
O Código de Processo Penal comum refere-se, em vários dos seus
dispositivos, a autoridade policial, porém não a define expressamente
(artigos: 4 e seu parágrafo único; 5, incisos e parágrafos; 6 e incisos; 7;
8, 9; 10 e parágrafos; 12; 13 e incisos; 301; 302; 303). O artigo 304 fala
em autoridade competente e não mais em autoridade policial, para elaborar o auto de prisão em flagrante delito.
Em relação ao artigo 12 do Código de Processo Penal, o insigne
jurista Damásio de Jesus leciona, no seu Código de Processo Penal anotado, em nota ao artigo 12, desse estatuto, o seguinte: "A ação penal sem
inquérito policial - O inquérito policial é necessário, mas não imprescindível ao início da ação penal por denúncia ou queixa, uma vez que estas
peças acusatórias podem vir sustentadas por peças de informação que
caracterize a materialidade e autoria do crime (STF, RTJ 76/741 e
64/343)".
Para os fins previstos na Lei 9.099/95, conforme seu artigo 69 e
parágrafo único, a autoridade policial referida poderá ser qualquer policial, militar ou civil, federal ou estadual. No âmbito dos Estados membros, a autoridade policial (civil ou militar) que atender primeiramente a
ocorrência de competência dos Juizados Especiais providenciará o seu
encaminhamento à autoridade judiciária competente.
Como a Lei 9 .099/95 visa a agilizar o processo pelos critérios da
oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celerida-
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de, e para que esse objetivo seja alcançado, de plano, nas infrações
penais de menor potencial ofensivo e que dispensarem a apuração da sua
autoria e materialidade, os órgãos policiais que executarem a repressão
imediata poderão, por qualquer um de seus integrantes que deparar primeiramente com a infração penal de competência desse Juizado, conduzir os envolvidos diretamente à autoridade judiciária competente, para as
providências decorrentes.
A autoridade policial referida no artigo 69 e parágrafo único terá a
incumbência de elaborar termo circunstanciado, previamente à apresentação das partes ao Juizado competente, bem como, se necessário, requisitar os exames periciais necessários.
Com referências às infrações penais de autoria desconhecida, próprias de repressão mediata, demandará o encaminhamento prévio ao distrito policial, que, após investigar e determinar a autoria, quando possível, encaminhará a ocorrência ao Juizado competente com o respectivo
termo circunstanciado e as partes.
O jurista Hely Lopes Meirelles ("Direito Administrativo Brasileiro",
1995, Edição Malheiros, São Paulo, p. 425), diz que "autoridade é todo
aquele que exerce cargo, emprego ou função pública, de natureza civil ou
militar, ainda que transitoriamente ou sem remuneração".
Conforme palestra proferida pelo Jurista Dr. Álvaro Lazzarini, no
III Congresso de Polícias Militares, realizado em fevereiro de 1987, em
Belo Horizonte, Minas Gerais, com a participação de vários estadistas e
juristas, entre outros o Dr. Ulysses Guimarães, Dr. Miguel Reale Júnior,
ficou registrado na revista Polícia Militar e Constituição, 1987, Editora
Barvalle, Belo Horizonte, p. 30, que: "Assim formados e investidos nas
suas graduações ou postos, os policiais militares passam a ter a autoridade policial, que lhes é inerente, pois não há mais dúvidas de que no
Brasil, além de autoridade policial para o exercício da atividade de polícia administrativa de manutenção da ordem pública, o policial militar
brasileiro, que é militar de polícia e não polícia de militar, é, também,
autoridade policial para a atividade de polícia judiciária, colaborando,
para tanto, com as autoridades judiciárias na realização dos atos instrutórios que possam conduzir à plena realização da Justiça Criminal". Tal,
foi afirmado e transcrito, mesmo antes da aprovação da atual
Constituição Federal e na previsibilidade da criação do Juizado Especial,
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o que corrobora a idéia da existência da autoridade policial ao policial
militar, no tocante à aplicação do artigo 69 da Lei 9.099/95.
Os policiais militares, dentro de suas funções constitucionais, são
autoridades policiais de polícia ostensiva e de preservação da ordem
pública, cabendo-lhes, ainda, a repressão imediata para o restabelecimento da ordem ofendida, inserindo-se no primeiro degrau da persecução penal, como ação precursora das providências da polícia judiciária
ou da Justiça Criminal ("Direito Administrativo da Ordem Pública,
1986, Editora Forense, 2 edição, Rio de Janeiro).
Autoridade é quem a Lei diz que é, ou seja, dada a missão, por meio
da Lei, a um determinado órgão, referente a atividade policial, cabe-lhe
exercê-la, na sua plenitude, observados os limites do próprio ordenamento jurídico. A Polícia Militar tem suas missões previstas no ordenamento
jurídico constitucional federal e estadual e, no infraconstitucional, nos
mesmos níveis com cargos e funções definidas em Lei. Isto posto, não
resta dúvida quanto à condição de qualquer policial militar ser considerado autoridade de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública e
de repressão imediata para restabelecê-la quando violada.
A possibilidade da apresentação do termo circunstanciado e as partes diretamente ao Juizado Especial atende ao espírito da Lei e evita a
duplicidade de esforços, eliminando-se uma etapa desnecessária na apuração das infrações penais, abrangidas pela nova Lei, possibilitando a
prestação jurisdicional rápida, eficaz e eficiente.
Portanto, ante a carência de recursos humanos e materiais das polícias, a apresentação direta dessas ocorrências ao Juizado, pelo policial,
civil ou militar, que primeiro atuou no fato, constituirá fator de adequação da Lei à realidade fática, assegurando o êxito de sua aplicação, de
modo a contribuir para a satisfação das expectativas da sociedade em
relação a esse novo instrumento de Justiça Criminal.

2. DA ADEQUAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA AO
FUNCIONAMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E
CRIMINAIS

10
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2.1. Aspectos legais:
1. A Constituição Federal de 1988, no seu artigo 98, inciso I, traz,
expressamente lavrada, a obrigatoriedade da criação dos Juizados
Especiais em todo o território nacional. Diante dessa imperatividade
constitucional, no dia 26 de setembro de 1995, foi sancionada a Lei
9.099/95, que dispõe sobre Juizados Especiais Cíveis e Criminais
(JECC).
2. Com a criação dos JECC, urge que as instituições envolvidas,
mormente as Polícias Militares, reavaliem sua conduta e procedimentos
de atendimento, de forma a responderem adequadamente a essa nova
demanda.
2.2. Conduta do policial militar no atendimento de ocorrências:
1. O fluxograma constante no Anexo 1, idealizado pelo
Desembargador Álvaro Lazzarini, incluído no seu trabalho "Tipos
Criminais nos Juizados Especiais - Plantão Criminal", datado de 4 de
junho de 1992, mostra-se oportuno para o conhecimento e a adequação
da trajetória dos procedimentos, nos casos de infrações penais enquadráveis no atendimento dos juizados, conforme dispõe a Lei 9.099/95, motivo pelo qual foi adotado como modelo.
2.3. Considerações sobre o atendimento:
1. Os atendimentos que não se enquadram na Lei 9.099/95, obedecerão aos procedimentos-padrão atualmente em curso na Corporação,
sugerindo-se que, nos casos de condução ao Distrito Policial, o Boletim
de Ocorrência Policial Militar seja suficiente para dar início ao Inquérito
Policial ou Auto de Prisão em Flagrante Delito. Trata-se de medida de
economia e de racionalidade, que diminuirá o tempo de atendimento das
ocorrências, otimizando as atividades de policiamento ostensivo.
2. Nos crimes que se enquadram nas normas, e são de ação privada,
dependendo de representação, o policial militar deve orientar as partes a
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ANEXO 1 FLUXOGRAMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS .
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ANEXO 1 FLUXOGRAMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS.

(cont.)

comparecerem ao JECC, na medida do seu interesse, bem como a forma
de obtenção da cópia do Boletim de Ocorrência de Polícia Militar, no
órgão competente da Polícia Militar.
Caso a vítima queira comparecer imediatamente ao JECC, a guarnição conduz as partes ao Juizado e apresenta-as prontamente, juntamente
com o BO/PM, aguardando as providências, se for o caso.
3. Diante da inexistência de plantão do JECC, o policial militar deve
atuar de acordo com o parágrafo único do artigo 69 da Lei 9.099/95, ou
seja:
3 .1. estando o autor identificado e assumindo o compromisso de
comparecer ao Juizado, em termo escrito no próprio BO/PM, será liberado no local, e o BO/PM (relatório) imediatamente encaminhado, através
da OPM, ao Juizado respectivo. Cada OPM deverá manter registro das
ocorrências e dos encaminhamentos.
4. Os BO/PM relacionados com infrações penais que se enquadram
na nova Lei, serão sempre lavrados em 2 (duas) vias, com a original
entregue no Juizado e a cópia remetida para controle da OPM (ou Seção
de Expedição de Ocorrências, no caso da Capital).
2.4. Aspectos gerais:

1. Deve-se agilizar a elaboração de manual de instrução para o policial militar, constando procedimento básicos, rol de infrações penais que
se enquadram na mencionada Lei, endereços e horários de funcionamento dos JECC, fluxograma de procedimentos, etc.
2. O Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) e os Centros
de Atendimento de Despacho (CAD) deverão estar em condições de, a
qualquer tempo, orientar os Policiais Militares em serviço.
- Reciclagem da tropa nos próximos 90 dias;
- Incluir a rotina do JECC nos códigos de ocorrência, na forma de
dígito, deixando claros os casos a serem conduzidos ao Juizado.
2.5. Anexos:
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ANEX02
CRIMES COMINADOS COM PENAS
NÃO SUPERIORES A UM ANO
ARTIGO

NOMENCLATURA

129, caput

corporais leves

129, § 6°

corporais culposas

130, caput

de contágio venéreo

132, caput

para a vida ou saúde

PENA

AÇÃO

146
147
150
151
153
154
155, § 2º
161
161, § lº

164

Abandono de animais

166

Alteração de local oro1:egu10
lei
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168
169
176

Apropriação de coisa
.... ,. :::. de coisa

180
180,§ 1º
180,§ 8º
184,§
187

!:'

J.

"

Ã

Tomar refeição sem meios
de pagamento
.,

.l

,,,.

~
.l

"'

.1.

"

::.

~

n.

'/1uul'5';iU

de direito autoral

V1ula1:rãu

de privilégio de

111 V\.-11'5-0.V

188
189
>--

190
193
194

199

203
204
207

Falsa atribuição de privilégio
Usurpação ou exploração de
modelo ou desenho privilegiado
Falsa declaração de depósito
Violação de direito de marca
uso
Ã~~
armas,
brasões etc.
Falsa indicação de procedência
Concorrência desleal
Atentado contra liberdade de
ÃÃ_
••
_ ·-

r-

trabalho
~
Atentado contra liberdade de
contrato de trabalho e boicotage~
Atentado contra liberdade de
associação
Paralisação de trabalho etc.
.
Frustração de direito assegurado
por lei trabalhista
.
Frustração para
OU V lVl0.'5-;V
de nacionalidade do trabalho

---j

T

Aliciar trabalhadores de um para
,.
,r:1
nacional
ano

209
r

233
237

16

,,
n

ou perturbar cerimônia
1n

1

obsceno
Escrito ou objeto obsceno
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Adultério

302
304
307

ou usar como
os ditos referidos no caput
Certidão ou atestado
ideologicamente falso
Dar o médico atestado falso
Uso de documento falso
Falsa identidade
k"P.r•p.ni:,.r
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312, § 2º
315

Peculato Jpo
Emprego irregular de verba ou
~rendas
Retardar ato de ofício a pedi
Prevaricação
Condescendência criminosa
}.....: ~---~- administrativa
de função
Abandono de função com prejuízo
público
Exercício funcional antecipado ou
"

'§ 2º
319
320
321
323, caput
323, § 1º

324

1

1

1

'-'

J.

326

Violação de sigilo de proposta de
correspondência

330
336
340

D

345

r,

348
348, § 1º
349
350
351
358

18

1

,...
~

Utilização de edital ou sinal ou selo até 1
Comunicação falsa de infração
penal
"
r.
arbitrário das próprias
razões
Favorecimento pes
Favorecimento pessoal em caso de
detenção
Favorecimento real
Exercício arbitrário ou abuso
poder
lga de pre
pos
Fraude em arrematação judicial
~
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QUANTO À LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS
Possui 53 tipos contravencionais. Deles 3 não estão sendo atingidos
pela Lei. Porém dos 50 restantes (que seguiriam o rito sumaríssimo), os
mais usuais são:
18
19
21
28
34
38
42
58
59
61
65

1

Fabrico etc, de arma ou munição
Porte de arma
Vias de fato
Disparo de arma de fogo
Direção perigosa
Falta de habilitação
Perturbação do trabalho ou sossego
Jogo do bicho
Vadiagem
Importunação ofensiva ao pudor
Perturbação da tranqüilidade

•
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FLUXOGRAMA OPERACIONAL DA POLÍCIA MILITAR

OCORRENCIA ENQUADRADA
NA LEI Nº 9099/95

AUTORIA CONHECIDA

80/PM (2 VIAS)

1

AÇÃO
PÚBLICA

AÇÃO
PRIVADA

80/PM
PRESERVAÇÃO
DE LOCAL

DISTRITO POLICIAL

VÍTIMA QUER
AÇÃO IMEDIATA

ORIENTAÇÃO À
VÍTIMA PARA
REPRESENTAÇÃO
OPORTUNA

J E

\

APRESENTAÇÃO
BOPM, AGUARDA,
PODE COLETAR
MAIS PROVAS

SEM PLANTAO

AUTOR
INDENTIFICADO E
COMPROMISSADO
(art. 69 § único)

APRESENTAÇÃO
POSTERIOR DOS PM
QUANDO
REQUISITADOS

cc

AUTOR
CLARAMENTE
INDENTIFICADO E OU
SEM PROMISSO

liberação no local

!

EMESSA DO
PM AO JECC E
CONTROLES
NECESSÁRIOS

\ DISTRITO POLICIAL

APRESENTAÇÃO
DOS PM QUANDO
REQUISITADOS
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3. DA ADEQUAÇÃO DA OPERACIONALIDADE DA POLÍCIA
MILITAR À NOVA LEI

3.1. Fatores a serem considerados
A preocupação com a criação de mecanismos que propiciem a agilização da Justiça é anterior à própria Constituição Federal de 1988, que
expressamente determina, no texto do artigo 98, inciso I, a criação dos
Juizados Especiais.
A promulgação da Lei n 9.099, de 26 de setembro de 1995, que cria
os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, veio ao encontro dos anseios de
nossa Corporação, que clamava pela operacionalização da prestação dos
serviços jurisdicionais de forma ampla e plena, tendo a presente Lei propiciado esta ferramenta para a execução da persecução criminal completa.
Gostaríamos de elencar, como grandes conquistas incorporadas à
Lei citada, o rito oral e sumário, bem como a dispensa do inquérito policial, nos casos de infração penal de menor potencial ofensivo, tendo
como contrapartida o aumento da responsabilidade da Polícia Militar no
preparo de sua tropa, para o atendimento dessas ocorrências, dentro da
nova legislação, com a devida eficácia.
Outro fator que merece citação especial é o da obrigatoriedade de
policial militar levar, de imediato, as ocorrências ao Juizado Especial,
esclarecendo pessoalmente ao magistrado acerca do fato.
Assim, depara-se com a adequação dos serviços prestados à comunidade, atendendo aos dispositivos da nova lei, ou seja, a operacionalização por parte dos policiais militares.

!

1

•

3.2. Propostas:
Após detalhada leitura do texto legal, registramos as seguintes
observações:
1. de âmbito geral:
1.1. necessidade de definição da palavra Autoridade (artigo 69);
1.2. reestudo do Boletim de Ocorrência/ PM, de forma a adequá-lo
à nova realidade operacional;
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1.3. local para a instalação do Juizado Especial, tendo como referência as Unidades da PM.
2. de âmbito específico:
2.1. necessidade de ·padronização da instrução da tropa através do
preparo dos Oficiais - elaboração de manuais de procedimentos, vídeo
educativo, abordando, em princípio, os seguintes tópicos:
2.1.1. causas cíveis de menor complexidade (artigo 3);
2.1.2. infrações penais de menor potencial ofensivo (artigo 61 );
2.1.3. "modus operandi" no atendimento desses casos, dando ênfase
à importância da transmissão de informações prestadas pelo PM ao
Juizado.
2.2. Adaptação dos currículos nas Escolas de Aperfeiçoamento e
Formação:
2.2.1. Criação de método informatizado com o objetivo de orientar
e auxiliar na tipificação das ocorrências, via Centro de Comunicação,
seguindo o seguinte fluxograma:
Ocorrência (1)

•

PM (2)

t

COPOM - Codificação

(3)

Não (5)

Of. de Op (6)

Não (8)

J.Esp. (9)

t~~~~~~~
Sim(4)

Sim (7)

Não (10)

DP(ll)

Interior
(1) COPOM I CAD
(2) Mesma seqüência não tendo Oficial de Operação, função desenvolvida pelo Comandante de Força Patrulha
2.3. Necessidade de nova codificação com o intuito de atender o
artigo 61 - infrações penais de menor potencial ofensivo.
2.4. Atentar para o fato de o PM estar envolvido em duas situações:
2.4.1. ordem judicial (artigo 34, § 2, artigo 90);
2.4.2. artigo 3, artigo 61, artigo 69.
2.5. Criação de "Plantão de Apoio Administrativo", servindo como
elo de ligação entre os condutores da ocorrência e o Juizado.
2.6. Necessidade de troca de experiência com Organizações de
outros países que desenvolvem esta modalidade de atendimento.
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4. DA LOCALIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS
4.1. Aspectos Observados:

1.. O pouco espaço de tempo para a sua instalação, 6 meses após a
vigência da lei, implicará a ocupação de edificações existentes, pela total
falta de tempo para construção e ajustes. A dúvida que deverá ser resolvida
pela Justiça está na definição dos locais mais apropriados para este fim.
Destaca-se a inexistência de espaço físico nas delegacias e quartéis.
Convém lembrar a experiência da comarca de Ribeirão Preto, onde o
Juizado Especial de Pequenas Causas tem funcionado nos prédios locados
pela Comunidade, ou seja, os Conselhos de Segurança de Bairro (CONSEB), que já dispõem de policiamento através dos Destacamentos PM.
2. As implicações mais diretas estão afetas à Justiça e, num plano
secundário, à Polícia Civil, pois, a pai1ir desta regulamentação, alguns
delitos~ contravenções passam a ter resolução e procedimentos diferenciados dos praticados até esta data.
3. Pela maior incidência de ocorrências na área civil, a lei disciplinou, preferencialmente, este segmento, com abordagens mais superficiais na esfera criminal.
4.2. Aspectos da Justiça:

Na busca de aproximação com a comunidade, algumas vantagens
são notórias e esta situação trará os seguintes benefícios:
1. a resolução de ocorrências mais rapidamente, atendendo as partes
e, principalmente, apenando os responsáveis de forma ágil e eficaz;
2. aliviar as atividades da Justiça, nos ritos mais graves e complexos, de modo a permitir uma maior concentração de esforços e recursos
nestes processos;
3 .. competência na sede da comarca, evitando tramitações prolongadas, que se acabam perdendo no tempo quanto à aplicação de punições;
4. inicialmente, desenvolver um sistema de "Justiça Itinerante";
5. melhorar a credibilidade da instituição, com reflexos diretos na
imagem da Justiça;
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6. resolver mais rapidamente as ocorrências que resultem de contravenções penais e delitos de menor potencial ofensivo (pena máxima não
superior a um ano, com exceção dos procedimentos especiais), englobando as lesões corporais leves e culposas;
7. fechando estas colocações, enfocar uma maior agilidade da justiça, conseqüente popularização e seguir uma das finalidades mais arrojadas, qual seja a economia processual.
4.3. Aspectos da Comunidade:

A população, que carece e clama por uma atenção das autoridades
constituídas, será beneficiada e passará por um processo lento de evolução, no exercício futuro da cidadania em toda sua plenitude.
1. o espírito da lei é a real aproximação entre a comunidade e a justiça;
2. as resistências deverão ser encaradas e vencidas, para o alcance
deste "status";
3. como a instalação deverá ocorrer em curtíssimo prazo, a comunidade poderá interagir e participar na indicação de locais apropriados a
este atendimento, conforme suas pretensões e expectativas;
4. o caráter gratuito dará ao processo maior aceitação, pelas condições financeiras sofríveis que assolam o povo. Desenvolverá com o passar do tempo um hábito pela busca dos direitos e garantias fundamentais,
ditadas na Carta Maior da Nação;
5. a não necessidade de assistência (contratação de advogados),
poderá gerar, como no item anterior, a mesma reação. Contratar profissionais nesta área demanda um custo considerável e, pelo desconhecimento das normas jurídicas, muitas vezes, a solução se perde no tempo;
6. o atendimento em horário diverso do comercial (horário noturno
em qualquer dia da semana) possibilitará a manutenção das atividades
normais das pessoas, que terão chance de procurar à noite a solução dos
seus problemas;
7. a competência local permitirá que os profissionais envolvidos
tenham, de maneira direta ou não, controle dos atos praticados, respeitando as peculiaridades das regiões, com conseqüente fiscalização comunitária. Fica em aberto a regulamentação desta situação, em razão de
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expressar apenas a ligação à sede da comarca, com audiências nos bairros e cidades sem, contudo, definir com clareza seus parâmetros;
8. finalizando, destaca-se a nomeação dos juízes leigos, que sairão
da própria comunidade, como forma interativa razoável na solução das
ocorrências. A via de duas mãos será implantada, com mútua participação e fiscalização dos atos, com respostas prontas e eficazes.
4.4. PARTE CONCLUSIVA

1

1

1

1

1

1

1

•

Após estas considerações, fruto de análise acurada, outras idéias
ainda podem ser acrescentadas:
1. a interação e aproximação da comunidade são medidas saudáveis e
bem-vindas, numa realidade social fraterna, democrática e sem preconceitos;
2. países mais avançados possuem os Juizados de Instrução, com
respostas positivas e favoráveis ao desenvolvimento e conscientização da
população;
3. na prática destes juizados (Juizados Especiais Cíveis e Criminais),
ter-se-á um sensível aumento de credibilidade internacional, por ser um
progresso indiscutível, "na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis", no País;
4. ficou também claro, na discussão, que a Justiça, com a publicação desta lei, manifestou reais intenções de aproximar-se da população.
Cabe à comunidade o desenvolvimento de mecanismos que possibilitem
esta situação;
5. focaliza-se também a participação da mídia, na divulgação destas
medidas, para informar a população dos seus direitos e possibilidades. Os
órgãos de comunicação de massa devem ter uma postura positiva e ativa no
envolvimento comunitário, com programas e campanhas de caráter social;
6. conclui-se, dessa forma, que essa lei atende, inequivocamente, os
anseios e necessidades de Justiça da população para os seus problemas
menores, a maioria dos problemas e as necessidades do judiciário, que,
sensibilizado com os reclamos sociais, leva a justiça ao alcance da população, popularizando-a e respeitando as particularidades de cada região,
fato cristalizado na respectiva lei. Assim, "a conveniência da aproximação da comunidade dos locais de funcionamento dos Juizados Especiais"
é verdadeira sob todos os aspectos já apontados.
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Finalizando estas abordagens, algumas considerações ligadas à
Polícia Militar:
a PM é o segmento visível da Segurança Pública, respondendo,
portanto, pela polícia ostensiva e preservação da ordem pública, com
reflexos sociais intensos e atrelados a qualquer ocorrência;
- há obrigatoriedade no conhecimento do texto legal, por parte dos
integrantes da Corporação, informando a comunidade de maneira pronta
e indicando o caminho a ser adotado na solução dos litígios;
- a maioria das ocorrências policiais (estima-se em 80%) são desinteligências provocadas por motivos fúteis. Conhecendo cada cidadão,
seus direitos e caminhos a serem adotados para alcançá-los, terá a
Corporação um trabalho facilitado, pois, com a crença nesses juizados, a
postura psicológico-emocional das pessoas será abrandada, buscando,
pacífica e legalmente, a resolução dos conflitos;
- pode ocorrer, no início da instalação dos juizados, um aumento de
solicitações de viaturas da PM, pelo telefone de emergência 190, para
atendimento dessas ocorrências. Com o passar do tempo, apoio da mídia
e a compreensão do funcionamento dos institutos citados, a população
procurará diretamente esses órgãos, nos quais poderão fazer a denúncia
oralmente, sem a necessidade de passar pela PM ou DP;
- o natural desenvolvimento e evolução social provocarão um
aumento na qualidade operacional e sensível diminuição destas incidências, e
- o reflexo será a valorização da Polícia e da Justiça, que integrados
no processo, divulgarão positivamente a imagem das Instituições e serão
vistos como orientadores na solução de conflitos e não apenas como
fator de repressão ou órgão punitivo.

5. DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR
5.1. Introdução
Tem o presente estudo a finalidade de avaliar as informações contidas no BOPM - Boletim de Ocorrência da Polícia Militar levando-se em
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consideração a criação e instalação dos Juizados Especiais Cíveis e
Criminais, instituídos pela Lei n 9.099, de 26 de setembro de 1995.
O BOPM é documento dotado de fé pública, caracterizado como
Ato Administrativo, trazendo em si os requisitos de competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Tem condições de eficácia para produzir
os efeitos válidos, conforme ensina Hely Lopes Meirelles.
Como tal, goza de presunção de legitimidade, e, no dizer de Celso
Bandeira de Melo, é a qualidade que reveste tais atos até prova em contrário.
Isto é, milita em favor deles uma presunção "juris tantum" de legitimidade.
Esta presunção de legitimidade tem sido reconhecida pelo judiciário, especialmente na área cível, existindo farta jurisprudência a respeito,
podendo-se citar:
Goza o Boletim de Ocorrência de presunção "juris tantum" de verdade
dos atos jurídicos em geral, de forma que suas conclusões, não infirmadas por anti-prova robusta e é o caso servem para esteirar a composição
do conflito. (Revista dos Tribunais 510/243; RJTJSP 28/83, 31/100) 1 a.
TACSP, AP 292.284 1 a. C).
Pretender que o Boletim de Ocorrência seja nulo, sem provas robustas é
absurdo (1 TACrimSP Ap. 314.063 2ªCJ 59.93).
É sabido que a versão policial só não prevalece se desfeita através de
prova em contrário. ( 1 TACSP Ap. 306.035).
O Boletim de Ocorrência vem sendo admitido como prova idônea: para
perder a sua validade ou eficácia (como meio de prova) deve ser frontalmente contrariado e demonstrada sua desvalia ( ) O Boletim de
Ocorrência é a prova válida até demonstração em contrário. ( 1 TA CSP,
Ap. 327.277, 1 ª C).

Com efeito, o Boletim de Ocorrência da Polícia Militar é o relato escrito
do Agente Público que esteve no local e no calor dos acontecimentos,
usufruindo das melhores condições para o trabalho de reunir vestígios e
provas. Como tal, é o meio de prova, que remete o ônus da prova, a que
contraditá-lo, não sendo portanto mera peça informativa.

O BOPM, hoje, em uso na Polícia Militar, cujas instruções encontram-se expressas no Boletim Geral n. 15/93, foi idealizado levando-se
em consideração a futura implantação dos Juizados Especiais, dotando-o,
desta forma, dos elementos essenciais para embasar ações judiciais
(cíveis e penais), tendo para tanto sido ouvido o Ministério Público antes
de sua elaboração.
Além disso, conforme já afirmado anteriormente, a prática tem
demonstrado sua perfeita valia para o Poder Judiciário, em especial nos
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Juizados Especiais de Pequenas Causas Cíveis (JEPCC), notadamente
nos casos de acidentes de trânsito.
Não se pretende com o presente trabalho apresentar uma solução
cética e capaz de abranger todas as situações passíveis de registro, mas
tão-somente um ensaio sobre o procedimento.
Assim, após estudo, sugere-se complementar e/ou alterar os procedimentos atuais visando melhor adequação do BOPM e demais documentos congêneres existentes na Corporação à realidade dos Juizados
Especiais, agora sob a ótica da Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995.
As informações contidas no BOPM passarão a ser de suma importância por ocasião da definição de responsabilidades e autorias, bem
como vítimas, outras partes e circunstâncias que sejam de interesse da
recém criada Justiça imediata.
A implantação do Sistema de Juizados Especiais está prevista para
seis meses, a contar da vigência da lei, período em que os meios de atuação da Polícia Militar deverão estar adequados para emprego.
5.2. Desenvolvimento

1. Para a adequação do atual Boletim de Ocorrência da Polícia
Militar, caminharam as discussões para os seguintes aspectos:
a. tipos de boletins existentes em uso;
b. quais os mais utilizados?;
c. necessidade de haver diferentes tipos de Boletim de registro de
ocorrências;
d. eliminação dos desnecessários;
e. aperfeiçoamento de um boletim básico.
2. Tomando por base o Boletim de Ocorrência da Polícia Militar,
partiu-se do princípio quanto à norma regulamentadora vigente, indicando-se as seguintes alterações:
2.1. O BOPM não abrange os casos previstos em legislação especial
e os específicos da Polícias Militares Rodoviária, Florestal e Corpo de
Bombeiros. Nesses documentos devem constar os mesmos elementos
informativos, pertinentes à respectiva área.
2.2. O BOPM deve servir como fonte segura para estudos técnicos,
estatística, controle, planejamento operacional, registro público imediato
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das circunstâncias, causas e conseqüências das ocorrências, podendo ser
utilizado para quaisquer fins de direito.
2.3. Os documentos especificados na letra "b" devem ser objetivos
e conter dados claros, concretos e fidedignos.
2.4. Na especificação "indiciado" contida no BOPM, deverá ser
alterada para "autor", por ser juridicamente correta.
O Histórico deve, sempre que possível, conter, além do previsto no
Manual de preenchimento do BOPM, tudo que for possível ao Policial
Militar constatar no local, principalmente:
1. a ação dos envolvidos;
2. as declarações das testemunhas e dos envolvidos;
3. indicação de marcas, sinais, vestígios etc.;
4. objetos arrecadados no local e destinação dada aos mesmos;
5. autoridades que cõmparecerem ao local.
5.3. Conclusão

O BOPM, com as pequenas modificações propostas, atenderá às
necessidades do Juizado Especial Criminal, consoante o Artigo 69 da Lei
9.099/95, adequando-se às suas exigências.
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II. INTERPRETAÇÃO DA LEI N 9.099/95 - COMISSÃO
COORDENADA PELA ESCOLA NACIONAL DA
MAGISTRATURA, REUNIDA EM BELO HORIZONTE EM 28
DE OUTUBRO DE 1995

Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA,
Presidente; Ministro LUIZ CARLOS FONTES DE
ALENCAR; Ministro RUY ROSADO DE
AGUIAR JÚNIOR; Desembargador WEBER
MARTINS BATISTA; Desembargadora FÁTIMA
NANCY ANDRIGHI; Desembargador SIDNEI
AGOSTINHO BENETI; Professora ADA
PELLEGRINI GRINOVER; Professor ROGÉRIO
LAURIA TUCCI e Juiz LUIZ FLÁVIO GOMES.

SUMÁRIO

1. Conclusões. 2. Participantes da Reunião Nacional.

1. CONCLUSÕES
PRIMEIRA

Observado o disposto no artigo 96, II, da Constituição, resolução do
Tribunal competente implantará os Juizados Especiais Cíveis e
Criminais até que lei estadual disponha sobre o Sistema de que tratam os
artigos 93 e 95 da Lei 9.099/95.
SEGUNDA

São aplicáveis pelos juízos comum (estadual e federal), militar e
eleitoral, imediata e retroativamente, respeitada a coisa julgada, os institutos penais da Lei 9 .099/95 como composição civil extintiva da punibilidade (artigo 74, parágrafo único), transação (artigos 72 e 76), representação (artigo 88) e suspensão condicional do processo (artigo 89).
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TERCEIRA

Ao implantar os Juizados Cíveis e Criminais por Resolução,
enquanto não existir lei específica, o Tribunal competente poderá atribuir
a Juiz togado local as funções jurisdicionais estabelecidas na Lei
9.099/95.
QUARTA

A instalação dos Juizados Especiais pressupõe:
a) a organização de serviços próprios de secretaria;
b) a composição dos órgãos de conciliação e instrução, por meio de
conciliadores e juízes leigos;
c) autoridade ou agente policial junto ao Juizado.
§ 1 O exercício da função jurisdicional no juizado será objeto de
designação especial do Tribunal de Justiça.
§ 2 - As Escolas da Magistratura promoverão cursos de preparação e
aperfeiçoamento para juízes togados e leigos, servidores e conciliadores.
QUINTA

O Acesso ao Juizado Especial Cível é por opção do autor.
(Aprovada por maioria).
SEXTA

Não haverá redistribuição para os Juizados Especiais Cíveis dos feitos em curso na Justiça Comum, ainda que com anuência das partes.
SÉTIMA

A função dos conciliadores e juízes leigos será considerada de relevante caráter público, vedada sua remuneração.
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OITAVA

As contravenções penais são sempre da competência do Juizado
Especial Criminal mesmo que a infração esteja submetida a procedimento especial.
NONA

A expressão "autoridade policial" referida no artigo 69 compreende quem se encontra investido em função policial, podendo a
Secretaria do Juizado proceder à lavratura de termo de ocorrência e
tomar as providências previstas no referido artigo.
DÉCIMA

O encaminhamento, pela autoridade policial, dos envolvidos no fato
tido como delituoso, ao Juizado Especial, será precedido, quando necessário, de agendamento da audiência de conciliação com a Secretaria do
Juizado, por qualquer meio idôneo de comunicação, aplicando-se o disposto no artigo 70.
DÉCIMA PRIMEIRA

O disposto no artigo 76 abrange os casos de ação penal privada.
DÉCIMA SEGUNDA

Os Tribunais estaduais têm competência originária para os habeas
corpus e mandado de segurança quando coator o Juiz Especial, bem
como para a revisão criminal de decisões condenatórias do Juizado
Especial Criminal.
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DÉCIMA TERCEIRA

Se o Ministério Público não oferecer proposta de transação penal ou
de suspensão condicional do processo, nos termos dos artigos 79 e 89,
poderá o juiz fazê-lo.
DÉCIMA QUARTA

A eficácia do acordo extrajudicial, a que se refere o artigo 57, que
pode ser sobre matéria de qualquer natureza ou valor, está condicionada
à homologação pelo juízo competente e poderá ser executada no Juizado
Especial, nos casos de sua competência.
DÉCIMA QUINTA

Quando entre o interessado e seu defensor ocorrer divergência
quanto à aceitação da proposta de transação penal de suspensão condicional do processo, prevalecerá a vontade do primeiro.

2. PARTICIPANTES DA REUNIÃO NACIONAL REUNIDOS EM BELO
HORIZONTE NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 1995

. José Fernandes Filho
- Presidente da Comissão de Instalação dos Juizados Especiais de
Minas Gerais.
Paulo Viana Gonçalves
- Diretor da Escola Judicial Des. Edésio Fernandes do TJMG.
Sérgio Antônio de Rezende
- Coordenador Geral dos Juizados de Pequenas Causas do Estado de
Minas Gerais
Rêmolo Leteriello
- Escola da Magistratura do Estado do Mato Grosso do Sul.
Des. Luiz Melíbio Uiraçaba Machado
- Presidente do TRE do Estado do Rio Grande do Sul.
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Des. Osiris Fontoura
- Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.

Juiz José Laurindo de Souza Netto
- Escola da Magistratura do Estado do Paraná.

Juiz Marcos de Luca Fanchin
- Escola da Magistratura do Estado do Paraná.

Juiz Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
- Escola da Magistratura do Estado da Paraíba.

Juiz lbanez Monteiro da Silva
- Escola da Magistratura do Estado do Rio Grande do Norte.

Juiz Nilton João de Macedo Machado
- Escola da Magistratura do Estado de Santa Catarina.

Juiz Luiz Felipe Brasil Santos
- Escola da Magistratura do Estado do Rio Grande do Sul.

Juiz Roberto Bacellar
- Associação dos Magistrados do Estado do Paraná.

Juíza Sônia Diniz Viana
- Associação dos Juízes Federais

Juiz Caetano Levi Lopes
- Comissão de Instalação dos Juizados Especiais do Estado de
Minas Gerais.

Juíza Maria Cezarinete de Souza Augusto Angelin
- Juizado Especial do Estado do Acre.

Juiz Wander Marotta
- Comissão de Instalação dos Juizados Especiais do Estado de
Minas Gerais.

Juíza Sueli Pereira Pini
- 5ª Vara Criminal da Comarca de Macapá, Estado do Amapá.

Juiz Fernando Clemente da Rocha
- 2º Juizado de Pequenas Causas de Aracaju, Estado de Sergipe.

Dr. Joabel Pereira
- Secretário do Presidente do TRE do Estado do Rio Grande do Sul.
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Professor Ricardo Arnaldo Malheiros Fiuza
- Diretor Adjunto da Escola Nacional da Magistratura.
Professor Lakowsky Dolga
- Coordenador da Escola Judicial Des. Edésio Fernandes do TJMG.
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III. LEI N 9.099/95 ENCONTRO DO COLÉGIO PERMANENTE
DE PRESIDENTES DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DO BRASIL VITÓRIA/ES (*)

Desembargador CLÁUDIO NUNES DO
NASCIMENTO, Presidente do Tribunal de
Justiça do Paraná.

SUMÁRIO

1. Considerações preliminares. 2. Incentivo à conciliação. 3.
Experiência dos Juizados de Pequenas Causas. 4. Exemplo a ser
seguido. 5. Recursos. 6. Recurso inominado correspondente à
apelação. 7. Duplo grau de jurisdição. 8. Embargos de
Declaração. 9. Agravo de Instrumento. 10. Recurso
Extraordinário. 11. Recurso Especial. 12. Conclusões da
Comissão. 13. Projeto de Lei Uniforme.

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Hoje, o extinto Juizado de Pequenas Causas está contido no Juizado
Especial Cível e foi incorporado pela Lei n 9.099/95. Seu artigo 97 revogou expressamente a Lei n 1.244/84 que disciplinava o Juizado de
Pequenas Causas.
Até 20 (vinte) salários mínimos a lei manteve mais ou menos as mesmas regras do Juizado de Pequenas Causas, inclusive com a facultatividade da assistência do advogado; de 20 (vinte) até 40 (quarenta) salários
mínimos, o ingresso no juizado especial impõe a assistência por advogado.
O Supremo Tribunal Federal suspendeu a eficácia do inciso do artigo 1 da Lei n 8.096/94 (Estatuto da Advocacia) na parte que considera
privativa de advogado a postulação nos Juizados Especiais.

(*) Encontro realizado no período de 19 a 21 de outubro de 1995, em Vitória, Espírito Santo
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2. INCENTIVO À CONCILIAÇÃO

Aliado ao aperfeiçoamento dos meios tradicionais em funcionamento, há ainda que se incentivar a criação e a melhoria das instituições não
oficiais de conciliação e arbitragem.
Alguns proclamam a inconstitucionalidade de qualquer norma
que torne facultativo o ingresso a Juízo sem assistência de advogado.
Em face do que dispõe o artigo 133 da Constituição da República , o
advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável
por seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da
lei. Não concordo com tal disposição. O advogado é indispensável à
administração da justiça, porém não necessariamente como patrono
das partes. O artigo 133 da Constituição da República nada inovou.
Prescrevia o artigo 68 da Lei 4215/63 (Estatuto da Ordem dos
Advogados do Brasil): "no seu ministério privado, o advogado presta
serviço público, constituindo, com os juízes e membros do Ministério
Público, elemento indispensável à administração da Justiça". O novo
estatuto da advocacia (Lei n 8.096/94) da mesma maneira prescreve
no artigo 2 - "O Advogado é indispensável à administração da justiça". Verifica-se que nos termos do artigo 9 da Lei n 9.099/95, o advogado não está impedido de assistir à parte. Veda-se no juizado
Especial Cível tão somente a representação. Ademais, na função de
juiz leigo ou conciliador, o advogado participará não só da administração da justiça mas também da distribuição da justiça - exercendo tipicamente sua função social prescrita no º 1 do artigo 2 do estatuto da
advocacia.
A facilitação do acesso à Justiça é uma necessidade. Há uma tendência universal de diminuir a distância entre a Justiça e o povo, por
meio das garantias do acesso cada vez mais fácil à Justiça, com a simplificação do processo e barateamento do custo.
É que ampliar o acesso à Justiça significa ampliar e renovar o poder
Judiciário, dando-lhe instrumento adequado para suportar a progressiva
demanda de litígios.
Para que as demandas sejam solucionadas com maior rapidez, sem
perda da eficácia, é fundamental o incentivo à conciliação e arbitragem.
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3. EXPERIÊNCIA DOS JUIZADOS DE PEQUENAS CAUSAS

Já se tem experiência, por meio dos Juizados de Pequenas Causas,
de que a grande maioria das questões são resolvidas na fase conciliatória, o que não deve se modificar substancialmente nos Juizados
Especiais: só por exceção é que o processo será levado a julgamento
pelo juiz togado.
Dentre tantos, a falta de número suficiente de Juízes talvez seja o
maior problema da justiça brasileira. Constata-se que as pautas de
audiências dos magistrados estão abarrotadas, algumas vezes em até dois
anos ou mais.
Levantamento feito pelo Instituto de Estudos Econômicos, Sociais e
Políticos de São Paulo (IDESP), em cinco Estados do país, aponta que
no Brasil há um juiz para cada 29.542 habitantes, enquanto que na
Alemanha há um juiz para cada 3.448 habitantes, e, na França, um juiz
para cada 7.142 habitantes.
A pauta dos poucos magistrados brasileiros não poderia estar de
outra forma.
A efetiva instalação dos Juizados Especiais, tanto na área cível
como na criminal, com certeza vai melhorar em muito este antigo problema da falta de juízes, porque a existência de juízes leigos e conciliadores multiplica a capacidade laborativa do juiz togado. Este pode realizar, no limite externo de sua capacidade, no máximo 10 (dez) audiências
diárias. Se este mesmo magistrado contasse com auxílio de 10 (dez) juízes leigos ou conciliadores, poderia realizar 110 (cento e dez) audiências
por dia. Aqui reside o alicerce central dos Juizados Especiais.
Outros países já perceberam a necessidade de multiplicar a capacidade do juiz, por meio da conciliação, mediação e arbitragem, alternativas tidas como as principais técnicas de solução das controvérsias.
Quando da implantação dos Juizados de Pequenas Causas, muitos
doutrinadores sustentavam a idéia de que iria haver um descongestionamento das varas cíveis, o que, entretanto, não ocorreu.
Agora, os Juizados Especiais Cíveis, com alçada para causas de até
40 (quarenta) salários mínimos, tendo ainda ampliada a competência
para várias causas abarcadas pelo procedimento comum sumaríssimo,
hoje melhor denominado sumário, as varas cíveis comuns serão desafo-
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gadas. Fica, no entanto, a preocupação de que o desafogo destas varas
represente o afogamento dos Juizados Especiais Cíveis.
Esse congestionamento só não ocorrerá imediatamente se os
Estados, mediante leis locais, optarem pela não aplicação da lei nova às
ações já ajuizadas.
No que diz respeito aos juizados especiais criminais, o art. 90 da lei
especifica expressamente que não se aplicarão as disposições da lei aos
processos cuja instrução já estiver iniciada.

4. EXEMPLO A SER SEGUIDO

Desde 1934 funciona na Cidade de Nova Iorque a Small Claims
Court. (Corte de Pequenas Causas), que é a maior dos Estados Unidos e
tem capacidade de julgar aproximadamente 70.000 casos anuais, com
magníficos resultados conciliadores. Cada juiz tem sua produtividade
multiplicada em até três centenas de vezes. Nessa maior corte de pequenas causas dos Estados Unidos (New York, Manhattan), há três magistrados (juízes togados) e aproximadamente novecentos árbitros, selecionados dentre advogados.
A única opção que restou incluída na Lei n 9 .099/95 é aquela inserida no § 3 do artigo 3 , que faculta ao autor credor de valor superior ao
limite estabelecido na lei utilizar-se do juizado especial cível, ciente de
que tal opção implica renúncia ao crédito excedente de 40 (quarenta)
salário mínimos. Tal parágrafo, contudo, justifica qualquer outra interpretação genérica.
Sensível a esta realidade, de que os juizados especiais terão competência obrigatória, há que se aperfeiçoar a estrutura básica do Poder
Judiciário para atender aos objetivos da lei nova e do dispositivo constitucional (art. 98) de que ela se origina.
Os serventuários da justiça do Paraná, notadamente os escrivães
cíveis, reunidos em Foz do Iguaçu, manifestaram a insatisfação com a
citada Lei n 9.099/95 e, inclusive, sustentaram não estabelecer a inovação da competência impositiva dos Juizados Especiais. Assim, procurarão os serventuários fazer valer o entendimento de que os Juizados
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Especiais Cíveis têm competência opcional. A idéia é a de que a prestação de um bom atendimento por parte das varas cíveis comuns conduzirá
os advogados, nas causas de 20 a 40 salários mínimos, a não optarem
pelo juizado especial, até porque, acreditam, não terá o juizado estrutura
adequada para sup011ar a demanda.
A criação de varas específicas é fundamental. Se verdadeira for a
preocupação dos escrivães do foro judicial não remunerados pelos cofres
públicos, com a efetiva implantação dos juizados especiais cíveis, máxime se houver redistribuição das causas, há que se ter pelo menos um
terço do número de varas cíveis existentes atualmente em cada comarca.
Os juizados especiais não retratam uma inovação simbólica, mas
uma idéia que nasceu do anseio da população e que, para ser bem executada, não dispensa um judiciário munido de estrutura básica e suficiente,
para viabilizar a criação de tantas varas específicas quantas forem necessárias e propiciar o acesso direto e imediato do cidadão ao processo, em
procedimento ágil e com prestação jurisdicional rápida, sem deixar de
lado as necessárias garantias do devido processo legal. A justiça pode ser
rápida e segura, desde que disponha de meios.
Causas cíveis de menor complexidade são aquelas em que há uma
presunção de que seja mais fácil o julgamento, porta estreita de saída da
justiça pelo que a segurança do devido processo legal pode ser atendida
sem prejuízo da rapidez.

5. RECURSOS
Convém aqui fazer um breve histórico a respeito dos recursos junto
aos Juizados Especiais.
No projeto de lei n 3.698, de 1989, um dos primeiros a regular o
assunto (juizados Especiais, transação penal e outras providências), apresentado pelo hoje Ministro da Justiça Nelson Jobim, havia expressa previsão no artigo 4 do recurso de divergência ao Tribunal de Alçada, onde
houver, ou de Justiça, cabível, sempre que ocorresse divergência no atendimento do próprio tribunal ou de turma de juízes, facultava-se à lei
local a instituição desses recursos de divergência.
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Os projetos subseqüentes substitutivos, de ns 1.480-B/1.480-C,
mantiveram a possibilidade de, por meio de lei local, instituir o Estado o
recurso de divergência.
O Presidente da Republica, todavia, ao sancionar a Lei n 9.099/95,
em boa hora, vetou integralmente o artigo 47.
Com o veto, a nova lei procurou afastar o duplo grau de jurisdição,
permitindo apenas o reexame da causa pelo próprio juizado, em sentido
horizontal, sem devolução a grau superior. Usou-se, no caso, a faculdade
que a Constituição contempla do legislador comum afastar, quando queira, o duplo grau.

6. RECURSO INOMINADO CORRESPONDENTE À APEIAÇÃO

A Lei n 9.099/95, em alguns pontos, infelizmente não se conformou
com as alterações operadas recentemente pelas Leis n 8.950, 8.951,
8.952 e 8.953, de 13 de dezembro de 1994, publicadas no Diário Oficial
da União de 14 de dezembro daquele ano.
O artigo 11 do Código de Processo Penal , em sua nova redação,
estabelece em síntese que no ato de interposição do recurso, o recorrente
comprovará o respectivo preparo, sob pena de deserção.
Pois bem, o artigo 42 da Lei n 9.099/95 em seu parágrafo 1, manteve o vício da redação anterior já revogada.
"Art. 42 ...
§ 1 - O preparo será feito, independentemente de intimação, nas
quarenta o oito horas seguintes à interposição , sob pena de deserção"
Em outra incongruência, o parágrafo 2 do art. 42, também não está
de acordo com a nova postura processual. Vejamos:
O artigo 518 do Código de Processo Civil, em defesa da celeridade,
estabelece que, interposta a apelação, o juiz, declarando os efeitos em
que a recebe, desde logo mandará dar vista ao apelado para responder.
O § 2 da lei dos Juizados Especiais mantém ainda a seguinte redação:
"Art. 42 ...
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§ 2 - Após o preparo, a Secretaria intimará o recorrido para oferecer
resposta escrita no prazo de dez dias".

7. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO
Diz o§ 1 do art. 41 da Lei n 9.099/95:
"O recurso será julgado por uma turma composta de Juízes togados,
em exercício no primeiro grau de jurisdição", querendo significar que
não há duplo grau de jurisdição, pois o recurso é julgado por juízes com
o mesmo grau de jurisdição daquele que proferiu a sentença. Ocorre,
sim, um duplo exame da causa pelo mesmo órgão jurisdicional.
Das decisões proferidas pelo juiz togado cabe apenas o recurso inominado, correspondente no processo comum à apelação
O órgão colegiado de primeiro grau, a turma de recursos, terá competência exclusiva para apreciar o recurso inominado previsto no artigo
41 da Lei n 9.099/95.
A lei tomou o cuidado de aludir a recurso, no singular, porque não
há outro recurso, senão este inominado que, como ficou dito, não devolve o conhecimento da causa a grau superior de jurisdição.
Do julgamento do recurso inominado pelo colegiado de primeiro
grau, não cabe qualquer impugnação, exceto embargos de declaração
que, na verdade, são apenas complementação do julgado e não propriamente recurso, por isso que despidos de efeito devolutivo.

8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

A Lei n 9.099/95, aqui, novamente não se acomodou às alterações
operadas pelas Leis ns 8.950, 8951, 8.952 e 8.953, de 13 de dezembro
de 1994, publicadas no Diário Oficial da União de 14 de dezembro de
1994.
Tais leis corrigiram algumas impropriedades que há muito haviam
sido constatadas pela doutrina.
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O art. 48 da Lei n 9.099/95 manteve a seguinte redação:
"Caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão,
houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida".
O novo artigo 535 do Código de Processo Civil prescreve:
"Art. 535 - Cabem embargos de declaração quando:
I - houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição;
II - for emitido ponto sobre o qual ~evia pronunciar-se o juiz ou tribunal."
Também não se adaptou a nova lei à modificação constante no artigo 538 do Código de Processo Civil, que estabeleceu, nos casos de
embargos de declaração, a "interrupção" do prazo para a interposição de
outro recurso, não mais a "suspensão" do prazo.
O art. 50 da nova lei, alheio à modificação, prescreve:
"Art. 50. Quanto interpostos contra sentença, os embargos de declaração suspenderão o prazo para recurso"

9. AGRAVO DE INSTRUMENTO

Das poucas decisões interlocutórias proferidas no Juizado Especial
não cabe recurso de agravo de instrumento, mas não haverá preclusão e a
questão poderá ser apreciada na oportunidade do recurso inominado.
Surge, aqui, uma questão que pode ensejar controvérsia e que diz
respeito à fase de execução no próprio juizado especial.
Na fase de conhecimento as decisões interlocutórias não precluem,
por isso que pode, a parte prejudicada, impugná-las por ocasião do recurso inominado.
Iniciado o processo de execução não haverá mais sentença a ser
impugnada, pelo que as eventuais decisões interiocutórias não poderão
ser reexaminadas. Quer dizer, os eventuais erros cometidos pelo juiz ao
despachar a execução restarão imutáveis. Acontece que há de ser estimulada nossa tradicional busca pela segurança em benefício da celeridade,
até porque recurso é matéria de direito estrito e só cabe quando previsto
em lei. A interpretação deve ser restritiva, excluindo-se a possibilidade
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de reexame das decisões interlocutórias exaradas no curso da execução,
que nos juizados especiais serão equiparadas aos despachos de mero
expediente e, por isso, irrecorríveis.

10. RECURSO EXTRAORDINÁRIO

É importante que se faça uma pequena retrospectiva histórico-constitucional a respeito do tema.
A Constituição Federal de 1946 previa a possibilidade da interposição de recurso extraordinário em face de decisões proferidas em única
ou última instância por "outros tribunais ou juízes"
A Constituição de 1967 e sua Emenda n 1, de 1969, restringiu a
via de acesso ao Supremo Tribunal Federal ao excluir do então artigo
119, inciso III, "ou juízes", mantendo apenas o cabimento em face de
decisões proferidas em única ou última instância por "outros tribunais.
Adveio, entretanto, a Constituição da República de 1988 e modificou substancialmente os textos anteriores ao prescrever:
"Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a
guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - .. .
II - .. .

III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em
única ou última instância, quando a decisão recorrida:
a) contrariar dispositivo desta Constituição;
b) declarar a inconstitucionalidade ...
c) ...

"
Não há no dispositivo qualquer menção limitativa de cabimento em
face de decisões proferidas em única ou última instância por "outros tribunais" pelo que parece ter desejado o legislador constituinte ampliar o
cabimento de recurso extraordinário em face de quaisquer causas decididas em única ou última instância por qualquer dos órgãos do Poder
Judiciário, inclusive, portanto, pelo Juizado Especial."
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Antes do advento da Constituição da República de 1988, e em
comentários à Lei n 7 .244/84, que disciplinava os Juizados Especiais de
Pequenas Causas, Kazuo Watanabe sustentava o não cabimento do recurso extraordinário no processo das pequenas causas, porém amparava seu
entendimento na expressa menção que fazia a Constituição anterior (artigo 119, III) a decisões proferidas em única ou última instância por
outros tribunais.
Embora a nova lei esteja toda voltada ao princípio de celeridade e já
tenha feito breve menção de que recurso é matéria de direito estrito e só
cabe quando previsto em lei, no caso específico do recurso extraordinário, deve prevalecer a interpretação constitucional.
Observação que se afigura importante é de que no Estado de São
Paulo, nas questões relativas ao Juizados de Pequenas Causas, a
Corregedoria Geral da Justiça admitiu expressamente a possibilidade de
ser utilizado o Mandado de Segurança, o Recurso Extraordinário e o
Recurso Especial. Estabelece o provimento 511/94 em seu art. 21:
"Artigo 21 ...
e) despachar, até a distribuição, mandado de segurança impetrado
contra ato do Colégio, de juiz do Colégio ou de Juiz do Juizado Informal
de Conciliação ou Juizado de Pequenas Causas".
Art. 28 - Se interpostos embargos de declaração, recurso extraordinário ou recurso especial, observar-se-ão as disposições pertinentes do
Código de Processo Civil da Legislação Complementar e do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.

11. RECURSO ESPECIAL
Como a previsão expressa no Art. 105, inciso III, da Constituição
Federal, estabelecendo competir ao Superior Tribunal de Justiça julgar,
em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância,
pelos Tribunais Regionais, Federais, ou pelos Tribunais dos Estados,
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do Distrito Federal e Territórios, não cabe devolução àquele Colegiado
da matéria decidida pelo juiz especial.
"À vista da redação do Art. 102, III da Constituição Federal ,
cabe recurso extraordinário da decisão final que, no Juizado de
Pequenas Causas, apreciar questão constitucional. Até agora, não há
pronunciamento específico do STF sobre o tema, porém em RJ
701/217 e STJ 151/140 o Pleno desse Tribunal julgou procedente
reclamação contra decisão do Juiz Presidente do Colégio Recursa! de
Pequenas Causas que, a pretexto de não ter previsto o recurso extraordinário nas decisões daquele juízo, negou-se a processar e, conseqüentemente a remeter ao STF o agravo de despacho designatório do recurso extraordinário.
Novamente, em RJ 202/31, o Pleno do STF acolheu reclamação no
mesmo sentido, sendo que nesta o Relator, Min. Celso de Mello, foi
explícito em admitir que cabia, no caso, recurso extraordinário, citando
inclusive, a opinião do Min. Moncira Alves".
Creio, no entanto, não ser desprezível o entendimento de que, inexistindo neste juízo especial o duplo grau de jurisdição, a causa se exaure inteiramente nele. Admitido o recurso extraordinário (o especial não é
admitido pela restrição constitucional), o Supremo Tribunal faria as
vezes do segundo grau, em dissonância substancial com a supressão
desejada e realizada pelo legislador comum. Note-se que a amplitude de
admissibilidade do RE é anterior à criação desses juizados, de modo que
a "mens legislatoris" do constituinte de 1988 pode não alcançar as lides
de um só grau de jurisdição onde a instância começa e termina, assim
entendida como o tempo de duração da demanda.
Tem aplicação, aqui, penso que a verdade jurídica de que a letra
mata e o espírito vivifica. Parece evidente que, no esforço da sumariedade, a única exceção não seria o recurso extraordinário.

12. CONCLUSÕES DA COMISSÃO

1.o - Nas causas mencionadas no art. 3 da Lei 9.099/95 não há
opção da parte pela Justiça Comum.
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2 - Pela expressão "Autoridade Policial" se entende qualquer
agente policial, sem prejuízo de a parte ou ofendido levar o fato diretamente a conhecimento do Juizado Especial, caso em que se dará
conhecimento ao Ministério Público.
3 - O disposto nos art. 34 a 35 da lei n 9.099/95 diz respeito apenas
às partes e não limita os poderes do juiz.
4 - A figura do juiz leigo é de adoção facultativa pelos Estados.
5 - Recomenda-se por Lei a criação de Turmas Recursais Criminais,
tem como alteração da competência dos Tribunais, se prevista nas
Constituições Estaduais.
6 - As causas dos Juizados Especiais devem ser anotadas no
Distribuidor Geral.
7 - Não haverá redistribuição dos feitos cíveis já em curso aos
Juizados Especiais, ainda que com anuência das partes.
8 - O art. 57 da Lei 9.099/95 abrange causas de qualquer natureza e
valor, inclusive separações e divórcios, desde que consensuais, além do
arrolamento sumário. Não existe, na hipótese do art. 57, a limitação do
art. 3, parágrafo 2, da mesma Lei.
9 - Recomenda-se por Lei Estadual a conciliação prévia mencionada no art. 58 da Lei n 9.099/95 a todas as causas.
10 - O art. 90 da Lei n 9.099/95 abrange apenas as normas de
Direito Processual Penal. As normas de Direito Material Penal mais
benéficas aos acusados terão aplicação imediata e incidirão sobre os processos pendentes.
11 - Reforça-se o Princípio da Oralidade, adotando-se no Cível e no
Crime a gravação ou utilização de outros meios como estenotipia computadorizada.

13. PROJETO DE LEI UNIFORME
Cria os Juizados Especiais (Cíveis) e Criminais na justiça estadual e dá
outras providências.
O Governador do Estado ....
Faz saber que a Assembléia Legislativa do Estado ... decreta e eu sanciono a seguinte lei:
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Art. 1 - Ficam criados como órgãos do Poder Judiciário os Juizados
Especiais (Cíveis) e Criminais e as respectivas Turmas Recursais, de
acordo com a Lei Federal n 9.099 de 26 de setembro de 1995.
Art. 2 - Os atuais Juizados de Pequenas Causas e do Consumidor e
os respectivos Conselhos Recursais e Turmas Recursais ficam transformados em Juizados Especiais Cíveis e Turmas Recursais previstos na
aludida Lei Federal.
Art. 3 Os Juizados Especiais, Cíveis e Criminais, poderão ser instalados na comarca da Capital em cada Região Administrativa ou grupo
de regiões e, nas do interior, na sede e nos respectivos distritos.
§ 1 - Os Juizados Especiais, Cíveis e Criminais, serão compostos
por todos os Juízes de primeiro grau.
§ 2 - O Tribunal de Justiça, por seu órgão competente, providenciará a lotação dos servidores necessários ao pleno funcionamento dos
Juizados.
Art. 4 - Os conciliadores são auxiliares da Justiça e serão nomeados, em comissão, pelo Presidente do Tribunal de Justiça por indicação
do Juiz em exercício nos respectivos Juizados.
Art. 5 - A instalação, a organização, a composição e a competência
territorial dos Juizados Especiais serão disciplinados através de
Resolução pelo (Órgão Especial do) Tribunal de Justiça.
Art. 6 - Enquanto não instalados os Juizados Especiais compete aos
Juízes Cíveis e Criminais, na respectiva área de atuação, a matéria a eles
atribuída pela Lei Federal n 9.099 de 1995.
Art. 7 - Esta Lei entra em vigor no dia 26 de novembro de 1995
revogadas as disposições em contrário.
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IV - JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS E CÍVEIS SEMINÁRIO
EM SÃO PAULO (*)

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO
PAULO, Diretoria de Ensino e Instrução (DEI)

SUMÁRIO

Introdução. 1. Conceitos diversos. 2. Princípios do Juizado
Especial Criminal. 3. Providências'preliminares da Polícia
Militar. 4. Conduta operacional da Polícia Militar nas infrações
penais de competência do Juizafi,o Especial Criminal. 5.
Orientações gerais.

MINUTA TMD PM

INTRODUÇÃO

O presente trabalho objetiva dar o primeiro passo no aperfeiçoamento da aplicação efetiva da Lei Federal n 9.099, de 26 de setembro de
1995, que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá
outras providências. Seu mérito consiste em ser fonte primária para a
aplicação prática da norma jurídica em foco e, por não esgotar o assunto,
devem os servidores militares do Estado cercar-se do maior número possível de informações legais e doutrinárias, em especial:
-Manual Básico do policiamento Ostensivo -M-14-PM
- Resolução SSP-177, de 08Set92, que dispõe sobre diretrizes a
serem seguidas no atendimento dos locais de crime (Atos Normativos)

(*) Promovido pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, através da Diretoria de Ensino e Instrução - DEI.

Revista A FORÇA POLICIAL

São Paulo

nº 8

out./dez. 1995

51

- Código Penal Brasileiro.
- Decreto-lei n 3.688, de 030ut41 Lei das Contravenções Penais.
- Lei n 9.099, de 26Set95, que dispõe sobre os Juizados Especiais
Criminais.
-TMD-1-PM (Treinamento Modular à Distancia).

Observações:
Concitamos a todos os policiais militares que tiverem acesso ao presente trabalho, que manifestem sua opinião sobre ele e sobre a atuação
da Corporação junto aos Juizados Especiais Criminais, remetendo suas
críticas e sugestões diretamente à Diretoria de Ensino e Instrução no
menor prazo possível, para consolidação de instruções adequadas a toda
a tropa da Polícia Militar.

1. CONCEITOS DIVERSOS
a. Infração Penal
É toda conduta humana praticada com dolo ou culpa, contrária ao
direito e tipificada nas leis penais. São infrações penais os crimes e as
contravenções.

b. Ação Penal
É a provocação da atividade jurisdicional do Estado para a efetiva
apuração do cometimento de uma infração penal e imposição das penas
aos culpados.

e. Ação Penal Pública
A atividade punitiva só cabe ao Estado, através de seus órgãos jurisdicionais. Sendo esse um traço marcante de sua soberania, só ao Estado
cabe o direito de punir.
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Assim, em regra, toda ação penal será pública, pois há o interesse
do Estado em, quando do cometimento de uma infração penal, restabelecer a ordem pública perturbada identificando e punindo os infratores.
Dessa forma a ação penal pública poderá ser:
1) incondicionada - aquela que será promovida independentemente
dos interesses da vítima ou do autor do ilícito, pois em face do bem jurídico protegido pela lei é necessário que o Estado atue prontamente, de
ofício. Tem como órgão responsável pela sua propositura, o Ministério
Público.
2) condicionada - aquela que será promovida pelo Ministério
Público após o recebimento de representação do ofendido ou seu representante legal. As situações em que caberá a representação são exceções
no contexto da ação penal pública e, o Código Penal nos indica os crimes
que dependerão dessa representação.
A regra é que toda a ação penal é pública.
d. Ação Penal Privada

No Direito Penal há ainda alguns tipos penais que só serão apurados
pelo Estado se o ofendido ou seu representante legal fizer a necessária
queixa (conhecida como queixa-crime).
Nesse caso teremos a chamada ação penal privada. Mesmo que as
autoridades policiais ou judiciárias tomem conhecimento da existência
do cometimento de crime que demande a queixa do ofendido ou seu
representante legal, nada poderão fazer.
e. Autoridade Policial

O artigo 69 da Lei n 9.099, de 26Set95, estabelece que a autoridade
policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará termo circunstanciado e o encaminhará imediatamente ao Juizado, com o autor do fato e a
vítima, providenciando-se as requisições dos exames periciais necessários.
O artigo 144, § 5° da Constituição Federal, definiu claramente a
atribuição das Polícias Militares ao estabelecer que a elas compete a
polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. Trata-se por conse-
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guinte de uma atividade de polícia administrativa (preventiva) diferentemente da atuação das Polícias Civis, a quem incumbe a polícia judiciária.
Polícia Administrativa, também conhecida por polícia preventiva, é
a atividade que se destina a impedir o cometimento de infrações, assegurando a ordem e a segurança pública. A essa atividade "incumbe, em
geral, a vigilância, proteção da sociedade, manutenção da ordem e tranqüilidade pública, bem assim assegurar os direitos individuais e auxiliar
a execução dos atos e decisões da Justiça e da Administração" (José
Cretella Júnior - Curso de Direito Administrativo - Forense - 11 ª Edição
- 1992 - pág. 592).
"Podemos então dizer que o policial militar, como agente público, é
servidor público como tal denominado de policial militar, como o considera a legislação federal pertinente; a) é órgão do Estado; b) exerce, efetivamente, o poder público, sendo os seus atos administrativos de polícia
dotados de atributos de auto-executoriedade (executam-se independentemente de autorização judicial) e de inegável e irresistível coercibilidade
(são imperativos aos seus destinatários, que o devem acatar, sob pena de
a execução do ato ser realizada, inclusive, com o emprego de força física
para remover o obstáculo que se lhe oponha); age motu proprio, tomando
decisões de polícia, valorizando a atividade policiada e as sanções que
deva impor, conforme critérios de conveniência e oportunidade, salvo
quando ocorre a hipótese de vinculação de sua vontade; d) guia-se, para
assim proceder, por sua prudência dentro dos limites da lei ( ... ); e) traçando normas e ordenando comportamentos a serem observados pelos
administradores, certo que; f) em sua atividade, o policial militar não age
como particular e não visa apenas aos meios, mas, como já focalizado,
aos próprios fins do Estado de Direito.
"Em concluindo( ... ), sem nenhuma dúvida, podemos afirmar que o
policial militar é autoridade policial, porque, variando a sua posição no
grau hierárquico que ocupe e as funções que a ele sejam cometidas em
razão de suas atribuições constitucionais de mantenedor da ordem pública, é o titular e portador dos direitos e deveres do Estado, não tendo personalidade, mas fazendo parte da pessoa jurídica do Estado." (Álvaro
Lazzarini, Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado, in Trabalho
Manuscrito elaborado em 1987).
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Diante disso, a Polícia Militar ao exercer suas missões constitucionais está a desenvolver a polícia administrativa, buscando prevenir o
cometimento de ilícitos penais. Nesse passo, como seus agentes não são
onipresentes, eventualmente a ordem pública será maculada e é nesse
instante que os policiais militares atuarão reprimindo imediatamente o
violador da ordem, buscando restabelecê-la o quanto antes, diminuindo a
repercussão dessa violação.
Por fim, no que concerne à polícia ostensiva e de preservação da
ordem pública, em suma, à polícia administrativa, e em face da repressão
imediata aos ilícitos penais, tem a Polícia Militar, em geral, e seus integrantes, em particular, autoridade policial para os fins da Lei 9 .099, de
26 de setembro de 1995, que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e
Criminais.

2. PRINCÍPIOS DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL
A atuação do Juizado Especial Criminal pautar-se-á pelos princípios
da oralidade, informalidade, economia processual e celeridade, objetivando, sempre que possível, a reparação dos danos sofridos pela vítima e
a aplicação de pena não privativa de liberdade.
Verifica-se que o objetivo primeiro da lei em foco é o de tomar a
atuação jurisdicional do Estado a mais eficiente possível dando uma resposta imediata à sociedade à vista dos delitos considerados como de
menor potencial ofensivo. Tais delitos quotidianamente afligem o meio
social, e não estavam tendo uma competente apuração com a conseqüente punição dos culpados, gerando o descrédito no sistema jurídico instalado.

a. Infração Penal de Menor Potencial Ofensivo
Para fins da Lei Federal 9 .099/95, consideram-se infrações penais
de menor potencial ofensivo as contravenções penais e os crimes a que a
lei estabeleça pena máxima não superior a um ano os crimes de contra-
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venções penais de competência do juizado especial criminal encontram-se descritos ao final deste trabalho.

3. PROVIDÊNCIAS PRELIMINARES DA POLÍCIA MILITAR

Todo policial militar que surpreender alguém na prática de delito
ou for solicitado para atuar em ocorrência que evidencie esta prática
deverá:
a. identificar e manter o autor da infração penal sob custódia;
b. providenciar a imediata preservação do local, isolando-o adequadamente, não permitindo sua violação, mesmo por familiares ou outros
policiais que não façam parte da ocorrência;
c. identificar as vítimas bem como o produto da infração penal;
d. arrolar testemunhas;
e. identificar outras provas de interesse para elucidação dos fatos;

f. elaborar minuciosamente o termo circunstanciado sobre o fato
delituoso, através do perfeito preenchimento do Boletim de Ocorrência
Policial Militar (Boletim de Ocorrência da Polícia Militar), atentando
para que sejam, principalmente no histórico, respondidos os seguintes
quesitos fundamentais;
O QUÊ? - Descrição do fato ocorrido.
POR QUÊ? - O motivo ou a razão que levou à ocorrência do fato.
QUANDO? - Exatamente o dia e a hora em que se desenrolaram os
fatos.
ONDE? - O local exato do ocorrido.
QUEM - As partes envolvidas na ocorrência.
COMO? - O modo pelo qual se desenrolou ou se desenvolveu o
fato.
g. não se deixar alterar pelas circunstâncias, faltando com a devida
polidez para com os envolvidos, com as conseqüências desagradáveis
nos plantões judiciários.
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4. A CONDUTA OPERACIONAL DA POLÍCIA MILITAR NAS
INFRAÇÕES PENAIS DE COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
CRIMINAL

A atuação da Polícia Militar na condução das infrações penais de
menor potencial ofensivo dependerá do tipo de ação penal cabível e do
expediente ou existência de plantão do Juizado Especial Criminal.
a. em se tratando de infração penal de menor potencial ofensivo,
cuja ação penal seja de natureza privada, poderá ocorrer a seguinte
hipótese:
1) se a vítima ou seu representante legal não desejar exercer o seu
direito de queixa, por considerar o delito cometido irrelevante, ou ter
feito acordo com a parte contrária, elaborar-se-á o Boletim de Ocorrência
da Polícia Militar, consignando em seu histórico, além dos dados acerca
do fato, a decisão ou o acordo, tomando a assinatura das partes, remetendo após uma via do Boletim de Ocorrência da Polícia Militar ao
Juizado Especial Criminal.
a) idêntico procedimento será adotado em relação aos crimes cuja
ação penal seja pública condicionada (dependam de representação do
ofendido ou de seu representante legal ao Ministério Público) , devendose alertar o ofendido ou seu representante legal que terão 30 (trinta) dias
a contar do fato para providenciar a representação nos crimes de lesões
corporais leves e lesões culposas; caso contrário, findo esse prazo,
decairão do seu direito.
b. nos casos dos crimes cuja ação penal é pública, regra geral do
Código Penal, o policial militar que atender uma ocorrência cuja apuração penal do crime seja de competência do Juizado Especial Criminal,
deverá observar em sua área de responsabilidade, a existência ou não de
plantão desse juizado ou se a infração penal foi praticada durante ou
após o expediente forense do mesmo juizado.
1) havendo plantão do Juizado Especial Criminal ou se a infração
penal foi cometida durante o expediente forense, o policial militar deverá:
a) ao tomar conhecimento do fato delituoso, adotar as providências
preliminares de polícia, principalmente elaborando o termo circunstanciado da ocorrência (BOPM);
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b) conduzir os autores do fato, as vítimas, as testemunhas, os produtos dos delitos e as provas, à presença do juízo competente;
c) não querendo o autor da infração penal comparecer perante o
juízo, o policial militar constará este fato no BOPM, lavrando termo de
compromisso do autor, que será assinado por ele.
d) caso o autor da infração penal não queira comparecer ao juizado,
tampouco comprometa-se a comparecer em data oportuna, o policial militar dar-lhe-á voz de prisão e o conduzirá incontinente à Delegacia de
Polícia para autuação em flagrante delito, fazendo constar toda esta circunstância do BOPM;
e) em qualquer hipótese, uma via do BOPM será encaminhada ao
Juizado Especial Criminal.
2) não havendo plantão do Juizado Especial Criminal ou a infração
penal tenha sido cometida fora do expediente forense desse juizado, o
policial militar deverá:
a) sendo caso de prisão em flagrante delito (o autor da infração
penal não quer nem se compromete a se dirigir em data oportuna ao
juizado), as partes, as testemunhas, os produtos do delito e as provas
serão conduzidos à Delegacia Policial local;
b) não cabendo a prisão em flagrante, em razão de o autor da
infração penal se comprometer em comparecer ao juizado em data oportuna, dever-se-á:
(1) elaborar o BOPM;
(2) no corpo do BOPM, fazer constar o compromisso das partes,
por elas assinado, em comparecer ao juizado, no expediente imediatamente subseqüente;
(3) cientificar as partes e as testemunhas do necessário comparecimento ao juizado no expediente imediatamente subseqüente, liberando
as partes no local;
(4) encaminhar uma via do BOPM ao Juizado Especial Criminal;
(5) se houver necessidade de apreender objetos, estes serão recolhidos pelo policial militar mediante a expedição de recibo à pessoa a
quem pertencer, sendo os mesmos remetidos junto com o BOPM ao
Juizado.
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5. ORIENTAÇÕES GERAIS
a. nas infrações penais de lesão corporal de competência do juizado
e na contravenção penal de embriaguez, o policial militar providenciará,
junto ao estabelecimento médico onde houver sido atendida a vítima ou
o contraventor, uma declaração subscrita pelo médico que alo atendeu,
dando conta da natureza da lesão (leve, grave, gravíssima) e do estado de
embriaguez.
b. caso o médico se recuse a expedir a declaração acima mencionada, os dados concernentes à sua identificação bem como os motivos da
recusa deverão constar do BOPM.
c. o BOPM, após ser elaborado pelo policial militar que atendeu
a ocorrência, deverá, antes de seu encaminhamento ao Juizado
Especial Criminal, ser submetido a uma triagem, inicialmente pelo
Comandante de Força Patrulha, na sua impossibilidade pelo Oficial
do Plantão de Polícia Judiciária Militar e ou ainda pelo Oficial
Supervisor do CPA.
d. até que se efetivem as adequações necessárias no atual impresso
destinado ao BOPM, para a perfeita descrição dos fatos, usar-se-ão quantas folhas forem dele necessárias.
e. quando se tratar de outras infrações penais não enquadradas nas
de competência do Juizado Especial Criminal (não descritas neste trabalho), as partes, as testemunhas, os produtos do ilícito e as provas serão
conduzidos diretamente à Delegacia de Polícia local.
f. o autor de uma infração penal cuja apuração seja de competência
do Juizado Especial Criminal só será preso em flagrante delito se não
quiser comparecer de imediato nem se comprometer em comparecer em
data oportuna ao Juizado. Fora desta hipótese o autor da infração penal
estará sob custódia do policial militar, devendo ele ser informado dessa
situação.
g. nos crimes cuja ação penal seja privada ou pública condicionada, não havendo acordo, e as partes não querendo ir de imediato ao
Juizado, mas se comprometendo a fazê-lo posteriormente, nada impede que a vítima, as testemunhas, bem como o produto do ilícito e
demais provas sejam conduzidos de imediato ao Juizado Especial
Criminal.
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INFRAÇÕES PENAIS DE COMPETÊNCIA DO JUIZADO
ESPECIAL CRIMINAL
(Artigo 61, da Lei n 9.099, de 26 de junho de 1995).

I - CRIMES DE AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA
1. Perigo para a vida ou saúde de outrem (Art. 192)
Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto ou iminente.
2. Omissão de Socorro (Art. 135)
Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco
pessoal, à criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou
ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo; ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública.
Obs: Se resultar morte, exclui-se a competência do Juizado Especial
3. Maus-tratos (Art. 136)
Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade,
guarda ou vigilância , para fim de educação, ensino, tratamento, ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer
sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de
meios de correção ou disciplina.
4. Rixa (Art. 137, caput)
Participar de rixa, salvo para separar os contendores.
5. Constrangimento Ilegal (Art. 146, caput)
Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou
depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de
resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não
manda.
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6. Violação de domicílio (Art. 150, caput)
Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a
vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas
dependências.

7. Alteração de limites, usurpação de águas e esbulho possessório (Art.
161, § lº)
Suprimir ou deslocar tapume, marco, ou qualquer outro sinal indicativo de linha divisória, para apropriar-se, no todo ou em parte, de coisa
imóvel alheia.
§ 1º - na mesma pena incorre quem:
I - desvia ou represa, em proveito próprio ou de outrem, águas
alheias;
II - invade, com violência à pessoa ou grave ameaça, ou mediante
concurso de duas ou mais pessoas, terreno ou edifício alheio, para o fim
de esbulho possessório.
Obs: Se a propriedade for particular e não houver emprego de violência, a ação penal terá início através de queixa.
8. Alteração de local especialmente protegido (Art. 166)
Alterar, sem licença da autoridade competente, o aspecto de local
especialmente protegido por lei.
9. Apropriação de coisa havida por erro, caso fortuito ou força da
natureza, de tesouro ou de coisa achada (Art. 169)
Apropriar-se alguém de coisa alheia vinda ao seu poder por erro,
caso fortuito ou força da natureza.
Parágrafo único
Na mesma pena incorre:
I - quem acha tesouro em prédio alheio e se apropria, no todo ou em
parte, da quota a que tem direito o proprietário do prédio;
II - quem acha coisa alheia perdida e dela se apropria, total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor ou de
entregá-la à autoridade competente, dentro do prazo de 15 dias.
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10. Receptação culposa ( Art. 180, § 1º)
Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve
presumir-se obtida por meio criminoso.
11. Atentado contra a liberdade de trabalho ( Art. 197)
Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça:
I - A exercer ou não exercer arte, ofício, profissão ou indústria, ou a
trabalhar ou não trabalhar durante certo período ou em determinados dias;
II - A abrir ou fechar o seu estabelecimento de trabalho, ou a participar de parede ou paralisação de atividade econômica.
12. Atentado contra a liberdade de contrato de trabalho e boicotagem
violenta (art. 198)
Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a celebrar contrato de trabalho, ou a não fornecer a outrem ou não adquirir de
outrem matéria prima ou produto industrial ou agrícola.
13. Atentado contra a liberdade de associação ( Art. 199)
Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a participar ou deixar de participar de determinado sindicato ou associação profissional.
~4. Paralisação de trabalho, seguida de violência ou perturbação da
ordem. (Art. 200)
Participar de suspensão ou abandono coletivo de trabalho, praticando violência contra pessoa ou contra coisa.
Parágrafo único
Para que se considere coletivo o abandono de trabalho, é indispensável o concurso de, pelo menos, 3 (três) empregados.

15. Frustração de direito assegurado por lei trabalhista (Art. 203)
Frustrar, mediante fraude ou violência, direito assegurado pela
legislação do trabalho.
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16. Frustração de lei sobre a nacionalização do trabalho (Art. 204)
Frustrar, mediante fraude ou violência, obrigação legal relativa à
nacionalização do trabalho.
17. Aliciamento de trabalhadores de um local para outro do território
nacional (Art. 207)
Aliciar trabalhadores, com o fim de levá-los de uma para outra localidade do território nacional.
18. Ultraje a culto e impedimento ou perturbação de ato a ele relativo
(Art. 208, caput)
Escarnecer de alguém publicamente, por motivo de crença ou função religiosa; impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso; vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso.
19. Impedimento ou perturbação de cerimônia funerária (Art. 209,
caput)
Impedir ou perturbar enterro ou cerimônia funerária.
20. Ato obsceno (Art. 233)
Praticar ato obsceno em lugar público, ou aberto ou exposto ao
público.
21. Conhecimento prévio de impedimento (Art. 237)
Contrair casamento, conhecendo a existência de impedimento que
lhe cause a nulidade absoluta.
22. Abandono intelectual (Art. 246)
Deixar, sem justa causa, de prover a instrução primária de filho em
idade escolar.
23. Má tutela de menor (Art. 247)
Permitir a alguém que, menor de 18 anos, sujeito a seu poder ou
confiado à sua guarda ou vigilância:
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I - freqüente casa de jogo ou mal afamada, ou conviva com pessoa
viciosa ou de má vida;
II - freqüente espetáculo capaz de pervertê-lo ou de ofender-lhe o
pudor, ou participe de representação de igual natureza;
III - resida ou trabalhe em casa de prostituição;
IV - mendigue ou sirva a mendigo para excitar a comiseração pública.
24. Induzimento à fuga, entrega arbitrária ou sonegação de incapazes
(Art. 248)
Induzir menor de 18 anos, ou interdito, a fugir do lugar em que se
acha por determinação de quem sobre ele exerce autoridade, em virtude
de lei ou de ordem judicial; confiar a outrem sem ordem do pai, do tutor
ou do curador algum menor de 18 anos ou interdito, ou deixar, sem justa
causa, de entregá-lo a quem legitimamente o reclame.
25. Uso culposo de gás tóxico ou asfixiante (Art. 252, Parágrafo único)
Expor, culposamente, a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outrem, usando de gás tóxico ou asfixiante.
26. Desabamento ou desmoronamento culposo (Art. 256, Parágrafo
único)
Causar, culposamente, desabamento ou desmoronamento, expondo
a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem.

27. Difusão de doença ou praga (Art. 259, Parágrafo único)
Difundir, culposamente, doença ou praga que possa causar dano a
floresta, plantação ou animais de utilidade econômica.
28. Atentado contra segurança de outro meio de transporte (Art. 262)
Expor, culposamente, a perigo outro meio de transporte público,
impedir-lhe ou dificultar-lhe o funcionamento.
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29. Arremesso de projétil (Art. 264 caput)
Arremessar projétil contra veículo, em movimento, destinado ao
transporte público por terra, por água ou pelo ar.
30. Infração de medida sanitária preventiva (Art. 268 caput)
Infringir determinação do Poder Público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa.
31. Corrupção, adulteração ou falsificação, culposa, de substância
alimentícia ou medicinal (Art. 272 º 2)
Corromper, adulterar ou falsificar, culposamente, substância alimentícia ou medicinal destinada a consumo, tomando-a nociva à saúde.
32. Emprego de processo proibido ou de substância não permitida (Art.
274)
Empregar, no fabrico de produto destinado a consumo, revestimento, gaseificação artificial, matéria corante, substância aromática, antiséptica, conservadora ou qualquer outra não expressamente permitida
pela legislação sanitária.
33. Invólucro ou recipiente com falsa indicação (Art. 275)
Inculcar, em invólucro ou recipiente de produto alimentício ou
medicinal , a existência de substância que não se encontra em seu conteúdo ou que nele existe em quantidade menor que a mencionada.
34. Produto ou substância adulterada (Art. 276)
Vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou, de qualquer
forma, entregar a consumo produto nas condições dos artigos 274 e 275.
35. Substância destinada à falsificação (Art. 277)
Vender, expor à venda, ter em depósito ou ceder substância destinada à falsificação de produto alimentício ou medicinal.
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36. Outras substâncias nocivas à saúde - modalidade culposa (Art. 278,
Parágrafo único)
Culposamente, fabricar, vender, expor à venda, ter em depósito para
vender ou, de qualquer forma, entregar a consumo coisa ou substância
nociva à saúde, ainda que não destinada à alimentação ou a fim medicinal.
37. Charlatanismo (Art. 283)
Inculcar ou anunciar cura por meio secreto ou infalível.
38. Incitação ao crime (Art. 286)
Incitar, publicamente, a prática de crime.
39. Apologia de crime ou criminoso (Art. 287)
Fazer, publicamente, apologia de fato criminoso ou de autor de
cnme.
40. Emissão de título ao portador sem permissão legal (Art. 292)
Emitir, sem permissão legal, nota, bilhete, ficha, vale ou título que
contenha promessa de pagamento em dinheiro ao portador ou a que falte
indicação do nome da pessoa a quem deva ser pago.
Parágrafo único
Quem recebe ou utiliza como dinheiro qualquer dos documentos
referidos neste artigo incorre na pena de detenção de 15 dias a 3 meses,
ou multa.
41. Atestado ou certidão ideologicamente falso (Art. 301 caput)
Atestar ou certificar falsamente, em razão de função pública, fato
ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de
ônus ou de serviço de caráter público, ou de qualquer outra vantagem.
42. Falsidade de Atestado médico (Art. 302)
Dar o médico, no exercício de sua profissão, atestado falso.
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43. Usar certidão ou atestado ideologicamente falso bem como atestado
médico falso (Art. 304)
Fazer uso de qualquer certidão, atestado ou atestado médico falso
ou adulterado.
44. Falsa identidade (Art. 304)
Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem.
45. Desobediência (Art. 330)
Desobedecer a ordem legal de funcionário público.
46. Favorecimento pessoal (Art. 348)
Auxiliar a subtrair-se à ação de autoridade pública autor de crime a
que é cominada pena de reclusão.
47. Favorecimento real (Art. 349)
Prestar a criminoso, fora dos casos de co-autoria ou de receptação,
auxílio destinado a tomar seguro o proveito do crime.
48. Fuga de pessoa presa ou submetida a medida de segurança
(Art. 351 § 4)
Promover ou facilitar a fuga de pessoa legalmente presa ou submetida a medida de segurança detentiva:
§ 4 - No caso de culpa do funcionário incumbido da custódia ou
guarda, aplica-se a pena de detenção, de 3 meses a 1 ano, ou multa.
49. Evasão mediante violência contra a pessoa (Art. 352)
Evadir-se ou tentar evadir-se o preso ou o indivíduo submetido a
medida de segurança detentiva, usando de violência contra a pessoa.
50. Violência ou fraude em arrematação judicial (Art. 358)
Impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem.

Revista A FORÇA POLICIAL

São Paulo

nº 8

out./dez. 1995

67

II. CRIMES DE AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA:

1. Perigo de contágio venéreo (Art. 130 caput)
Expor alguém, por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso, a contágio de moléstia venérea, de que sabe ou deve saber que está
contaminado.

2. Ameaça (Art. 147)
Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro
meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave.
3. Violação, sonegação ou destruição de correspondência e violação de
comunicação telegráfica, radioelétrica ou telefônica (Art. 51, º 1, inc. /,
II e Ili)
Devassar indevidamente o conteúdo de correspondência fechada,
dirigida a outrem.
§ 1 - na mesma pena incorre:
I - quem se apossa indevidamente de correspondência alheia, embora não fechada e, no todo ou em parte, a sonega ou destrói;
II quem indevidamente divulga, transmite a outrem ou utiliza abusivamente comunicação telegráfica ou radioelétrica dirigida a terceiro, ou
conversação telefônica entre outras pessoas;
III - quem impede a comunicação ou a conversação referidas no
número anterior;
4. Divulgação de segredo (Art. 153)
Divulgar alguém, sem justa causa, conteúdo de documento particular ou de correspondência confidencial, de que é destinatário ou detentor,
e cuja divulgação possa produzir dano a outrem.
5. Outras Fraudes (Art. 176)
Tomar refeições em restaurante, alojar-se em hotel ou utilizar-se de
meio de transporte sem dispor de recursos para efetuar o pagamento.
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6. Lesão Corporal
Obs: O artigo 88 da Lei n 9.099/95, estabelece que, além dos casos
previstos em lei, os crimes de lesão corporal leve e lesão corporal culposa dependerão de representação do ofendido, no prazo máximo de 30
(trinta) dias a contar do fato:
a. Lesão Corporal (Art. 129)
Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem.
b. Lesão Corporal Culposa (Art. 129, º 6)

III. CRIMES DE AÇÃO PENAL PRIVADA
1. Dano (Art. 163)
Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia.
2. Introdução ou abandono de animais em propriedade alheia (artigo
164)
Introduzir ou deixar animais em propried~de alheia, sem consentimento de quem de direito, desde que do fato resulte prejuízo.
3. Adultério (Art. 240)
Cometer adultério.
4. Exercício arbitrário das próprias razões (Art. 345)
Fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora
legítima, salvo quando a lei o permite.
Obs: caso haja emprego de violência será ação penal pública incondicionada
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IV. CONTRAVENÇÕES PENAIS (DEC. LEI N 3.688, DE 3.10.41)

Como já foi dito, as infrações penais englobam crimes e contravenções. O Decreto Lei n 3.688/41 tipifica as contravenções penais sendo
que, em regra, estas serão de competência do Juizado Especial Criminal.
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL - LEI N 9.099/95
CÓDIGO PENAL BRASILEIRO (CPB)
TIPO PENAL

ARTIGO

Lesão Corporal
..
Lesão Corporal - Diminuição da Pena
Lesão Corporal - Substituição de Pena
Lesão Corporal Simples
Perigo de Contágio Venéreo
Perigo para a Vida ou Saúde de
Outrem
Omissão de Socorro
Maus-tratos
Rixa
Difamação
Injúria
Constrangimento Ilegal Simples
Ameaça
Violação de Domicílio Simples
Violação de Correspondência e
Violação de Comunicação
Telegráfica ou Telefônica
Divulgação de Segredo
Violação de Segredo
Profissional Simples
Alteração de Limites, Usurpação
de Aguas e Esbulho Possessório
Dano Simples
Introdução ou Abandono de
Animais em Propriedade Alheia
Alteração de Local Especialmente
Protegido
Apropriação de Coisa Havida por
Erro, Caso Fortuito ou Força da
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PENA

129
129 § 4
129, § 5
129, § 6º
130

3 meses a 1 ano
Redução de 1/3
Multa
2 meses a 1 ano
3 meses a 1 ano

AÇÃO
PENAL
PI
PI
PI
PI
PC

132
135
136, Caput
137, Caput
139
140
146
147
150, Caput

3 meses a 1 ano
1 a 6 meses
2 meses a 1 ano
15 dias a 2 meses
3 meses a 1 ano
6 meses a 1 ano
3 meses a 1 ano
1 a 6 meses
1 a 3 meses

PI
PI
PI
PI
PV
PV
PI
PC
PI

151, Caput e§ 1º
153

1 a 6 meses
1 a 6 meses

PI
PC

154

3 meses a 1 ano

PC

161, Caput,§ 1º
163, Caput

1 a 6 meses
1 a 6 meses

PC
PC

164

15 dias a 6 meses

PC

166

1 mês a 1 ano

PI

Revista A FORÇA POLICIAL

São Paulo

nº 8

out./dez. 1995

169, Caput
_L! mês a 1 ano
PI
Natureza
PI
Apropriação de Tesouro
169, § único,_T
1 mês a 1 ano
169, § único, II
1 mês a 1 ano
PI
Apropriação de coisa achada
PV-15 dias a 2 meses
Outras Fraudes
176
Atentado Contra a Liberdade do
Trabalho ou Boicotagem Violenta,
Desde Que Não Sejam da
1 mês a 1 ano
PI
198
Competência da Justiça Federal
Atentado Contra a Liberdade de
Associação, desde Que Não Seja
199
1 mês a 1 ano - multa
PI
Competência da stiça Federal
200
1 mês a 1 ano - multa
PI
Paralisação
1 mês a 1 ano
PI
Frustração de Direito Assegurado
203
multa
Por Lei Trabalhista, desde que não
seja competência da Justiça Federal
1 mês a 1 ano PI
Frustração de Lei sobre nacionaliza- 204
multa
ção do trabalho, desde que não seja
competência da Justiça Federal
a 1 anoPI
Aliciamento de trabalhadores,
desde que não seja competência da
Justiça Federal
p
l 208
1 mês a 1 ano ou
I
Ultraje a culto e impedimento ou
multa
perturbação de ato a ele relativo
p
1209
1 mês a 1 ano ou
I
Impedimento ou perturbação de
multa
cerimônia funerária
p
3 meses a 1 ano ou
Ato obsceno
~3
multa
p
Conhecimento prévio de impe3 meses a ano
I
1237
dimento para o casamento
PV
Adultério
p
,.
I
multa
3 meses a 1 ano
PI
Má tutela de menor
p
ano
ou
1
I
a
Introduzindo a fuga de menor
1248
multa
p
6 meses a 1 ano
Desabamento ou desmoronamento 1256, § único
I
1
culposo
p
; 1 mês a 6 meses ou
Difusão culposa de praga ou doença [ 259, § único
I
multa
p
3 meses a 1 ano
I
Atentado culposo contra a
§ 2º
1
segurança de meio de transporte
1 a ·6 meses
- Arremesso de projétil na fornía
1264
PI
simples
1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

_-t;'

1

1
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Infração de medida samtána
preventiva simples
Alteração culposa de substância
alimentícia ou medicinal
Emprego de processo proibido ou
substância não permitida
Invólucro ou recipiente com falsa
indicação
Produto ou substância alterada

268, caput

273, § 2º
274
275
276
277
1

278, § único
283

· Incitação ao crime

286

Apologia de crime

287

Emissão de título ao portador sem
permissão legal
Certidão ou atestado ideologicamente falso
Falsidade de atestado médico
Desobediência

292

Inutilização de edital ou de sinal

336

Comunicação falsa de crime ou
contravenção
Exercício arbitrário das próprias
razões sem emprego de violência
Exercício arbitrário das próprias
razões sem emprego de violência
Favorecimento real
Abuso de Poder
Fuga culposa de preso

340

Evasão mediante violência contra a pessoa
Violência ou fraude em arrematação judicial

72

PI

1 a 3 meses - multa

PI

PI

i

Substância destinada à falsificação
Substância nociva à saúde pública
na forma culposa
Charlatanismo

1 mês a 1 anomulta
2 a 6 meses - multa

301, Caput
302
330

345, § único
345, Caput
349
350
351, § 4º
352
358

Revista A FORÇA POLICIAL

PI

11 a 3 meses ou
· multa
1 a 3 meses ou
multa
6 meses a 1 ano
multa
2 meses a 1 ano

PI
PI
PI

3 meses a 1 ano multa
3 a 6 meses ou
multa
3 a 6 meses ou
multa
1 a 6 meses ou
multa
2 meses a 1 ano

PI
PI
PI
PI
PI

1 mês a 1 ano
15 dias a 6 meses e
multa
1 mês a 1 ano ou
multa
1 a 6 meses
15 dias a 1 mês ou
multa
15 dias a 1 mês ou
multa
1 a 6 meses multa
1 mês a 1 ano
3 meses a 1 ano ou
multa
3 meses a 1 ano
I 2 meses a l ano ou
multa
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JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS
LEI Nº 9099/95
LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS

TIPO PENAL

ARTIGO

PENA

1
1

Fabrico, comércio ou detenção de
arma ou munição
Porte de arma
Anúncio de meio abortivo ou
anti concepcional
Vias de fato
Internação irregular em estabelecimento psiquiátrico
Indevida custódia de doente mental
Instrumento emprego usual na
prática de furto
Violação de lugar ou objeto
Exploração da credulidade pública
Disparo de arma de fogo
Desabamento de construção
Perigo de desabamento
Omissão de cautela na guarda ou

18

3 meses a 1 ano

19
20

15 dias a 6 meses
multa 50 centavos
a 5 cruzeiros
15 dias a 3 meses
multa de 30 centavos a
3 cruzeiros
15 dias a 3 meses

1

21
22
23
24
26
27
28
29
30
31

1

32

f

AÇÃO
PENAL
PI
PI
PI
PI
PI
PI

15 dias a 3 meses
1 a 6 meses
a meses
multa de 1Ocruzeiros
multa de 1 a 5 cruzeiros
10 dias a 2 meses

PI
PI
PI
PI
PI
PI

multa de 20 centavos
a 2 cruzeiros
15 dias a 3 meses
15 dias a 3 meses

PI
PI
PI

condução de animais

Falta de habilitação para dirigir
veículo
Direção não licenciada de aeronave
Direção perigosa de veículo na via
pública
Abuso na prática de aviação
Sinais de perigo
Arremesso ou colocação perigosa
Emissão de fumaça, vapor ou gás
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1

1

33
34
35
36
37
38

nº 8

15 dias a meses
1Odias a 2 meses
20 centavos a
2 cruzeiros
20 centavos a
2 cruzeiros
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1

PI
PI

1

PI
PI

73

1

j

Associação secreta
Provocação de tumulto, conduta
inconveniente
Falso alarma
Perturbação do trabalho ou do
sossego público
Recusa de moeda de curso ilegal
Imitação de moeda para propaganda

44

Simulação da qualidade de
funcionário
Uso Ilegítimo de Uniforme ou
Distintivo
Exercício Ilegal da Profissão ou
Atividade
Exercício Ilegal do Comércio de
Coisas Antigas ou Obras de Arte
Matrícula ou Escrituração de
Indústria ou Profissão
Jogo de Azar
Loteria Não Autorizada
Loteria Estadual
Exibição ou Guarda de Lista de
Sorteio
Impressão de Bilhetes, Listas ou
Anúncios
Distribuição ou Transporte de Listas
ou Avisos
Publicação de Sorteio

39

1 a 6 meses

Pl

40
41

15 dias a 6 meses
15 dias a 6 meses

PI
PI

42
43

15 dias a 3 meses
20 centavos a
2 cruzeiros
20 centavos a
2 cruzeiros

PI

1 a 3 meses
20 centavos a
2 cruzeiros

PI

47

15 dias a 3 meses

PI

48
49

1 a 6 meses
20 centavos a
5 cruzeiros
3 meses a 1 ano

PI
PI

45
46

50
51
53

i

PI
PI

54

1 a 3 meses

PI

55

1 a 6 meses

PI

56
57

1 a 3 meses
Multa de 1 a
1Ocruzeiros

PI

1
1

58
60
61

Embriaguez
'. Bebidas Alcoólicas
Crueldade Contra Animais
Perturbação de Tranqüilidade
Omissão de Comunicação de
Crime
Inumação ou Exumação de Cadáver

62
63
64
65
66

1
1

1

74

PI

2 a 6 meses

Jogo de Bicho (Legislação Especial)
Mendicância
Importunação Ofensiva de Pudor

1

PI

1

1

1

PI

PI

15 dias a 3 meses
multa de 20 centavos
a 3 cruzeiros
15 dias a 3 meses
2 meses a 1 ano
10 dias a 1 mês
15 dias a 2 meses
multa de 30 centavos
a 3 cruzeiros
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1

Recusa de Dados Sobre a Própria
Identidade ou Qualificação
Proibição de Atividade Remunerada
a Estrangeiro
Praticar Qualquer Ato que Importe Violação
do Monopólio Postal da União
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Multa de 20 centavos
a 2 cruzeiros

PI
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3 meses a 1 ano

PI

70

3 meses a 1 ano

PI
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V. JUIZADOS DE INSTRUÇÃO CRIMINAL

ÁL VARO LAZZARINI,
Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo e Membro fundador do Centro de Altos
Estudos de Direito Administrativo junto ao
Departamento de Estado da Faculdade de Direito da
Universidade de São Paulo

SUMÁRIO

1. Introdução. 2. A atividade de polícia. 3. A polícia
burocratizada. Crítica. 4. O Juizado de Instrução Criminal. 5. A
Justiça Criminal e o Juizado de Instrução. 6. Juizado de
Instrução, os advogados, policiais e magistrados brasileiros. 7.
Conclusão

INTRODUÇÃO

A Assembléia Nacional Constituinte discutiu, no seu Plenário, o projeto de Constituição da República oferecido pela sua Comissão de
Sistematização. Foi um projeto eriçado de temas polêmicos, inclusive no
que se referiu à ordem pública, tratada no seu aspecto da segurança pública, no seu Título V, Capítulo III, art. 169, como também no que dizia respeito ao Poder Judiciário, cuidado no Título IV, Capítulo IV, arts. 112 a
151. [P1]1
O aludido projeto, porém, apesar de seus temas polêmicos, com grande descortínio, deu um avanço de grande alcance social, algo de positivo,
portanto, ao prever, no seu art. 124, que "A lei criará juizados de instrução
criminal, fixando-lhes atribuições e competência".

1 PROJETO DE CONSTITUIÇÃO (A), da Comissão de Sistmatização, Centro Gráfico do Senado Federal,
Dezembro de 1987.
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Inserido no Capítulo Do Poder Judiciário, aliás como não poderia
deixar de ser, a previsão do Juizado de Instrução Criminal, naquele projeto, em verdade, também, diz respeito, e bem de perto, à temática de ordem
pública, em especial ao seu aspecto de segurança pública, temática essa de
típico interesse administrativo, em especial do Direito Administrativo.
Na obra Direito Administrativo de Ordem Pública 2 , sustentei que a
"Polícia de manutenção da ordem pública", que é órgão administrativo, e
a "Justiça Criminal", que é órgão do Poder Judiciário, são dois importantes pólos que se autocompletam. Aquela, a Polícia, voltada para a prevenção da prática delitiva, no que exerce atividade de Polícia de segurança; esta, a Justiça Criminal, para a devida concretização da repressão criminal. no que é auxiliada pela denominada Polícia Judiciária.
Daí ser inevitável o relacionamento do Direito Administrativo com
o Direito Processual Penal, diante da projetada norma constitucional,
consubstanciada no art. 124 anteriormente mencionado.
A Polícia, seja administrativa ou então judiciária, concretiza um
poder instrumental da Administração Pública, um poder administrativo,
o denominado Poder de Polícia. Bem por isso cabe-lhe não só prevenir a
prática delitiva, no que se denomina Polícia de segurança pública, regida
por princípios e normas de Direito Administrativo, como também auxiliar na repressão criminal, quando se denomina de Polícia Judiciária,
fazendo, então, incidir os princípios e normas de Direito Processual
Penal para auxiliar o Poder Judiciário na persecução criminal.
Mas, tanto na prevenção de delitos, como na atividade de Polícia
Judiciária, que é de mera auxiliar da Justiça Criminal, a Polícia é, e sempre deverá ser, manifestação do poder administrativo do Estado, inconfundível com a atividade judiciária, ou melhor, com a atividade peculiar
do Poder Judiciário de dizer o direito no caso concreto litigioso. Daí a
importância da contribuição do Direito Administrativo, ramo do Direito
que, no dizer da ilustre processualista Tereza Arruda Alvim Pinto3 , nos
dias atuais, tem marcada tendência a tornar-se ramo-base do Direito

2 LAZZARINI, Alvaro e outros. Direito Administrativo da Ordem Pública. Editoria Forense, 2ª edição, Rio
de Janeiro, 1985.
3 PINTO, Tereza Arruda Alvim. Nulidades da Sentença. Editoria Revista dos Tribunais, 1987, p. 69, São
Paulo.
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Público infraconstitucional, com as suas construções jurídicas que deveriam aumentar o seu espectro de abrangência a todos os outros ramos de
Direito Público.
Daí estar o administrativista, em especial após a obra Direito
Administrativo da Ordem Pública, que também contou com a inestimável colaboração dos renomados administrativistas Caio Tácito, Diogo de
Figueiredo Moreira Neto, Hely Lopes Meirelles, José Cretella Júnior e
Sérgio de Andréa Ferreira, além da nossa, estar o administrativista, repete-se cuidando da temática que, até pouco tempo, no Brasil, só era cuidada por processualista penal.
A temática da ordem pública é interdisciplinar, porque, necessariamente, envolve o órgão administrativo denominado Polícia e o
Judiciário, em uma atividade que se autocompleta, porque o destinatário
final da de Polícia será sempre o Poder Judiciário, em especial quando se
trata da de polícia judiciária. O controle jurisdicional do ato de Polícia
Administrativa é exercido pela denominada Justiça Civil; o de Polícia
Judiciária pela denominada Justiça Criminal.

2. A ATIVIDADE DE POLÍCIA

Interessa ao tema ora em exame a atividade de Polícia Judiciária,
que concretiza o poder administrativo conhecido por Poder de Polícia,
quando ocorreu a prática delitiva que não foi possível evitar. Lembre-se
que o meliante usa de todos os artifícios e meios para ludibriar a atividade de Polícia preventiva. Ocorrendo o delito que não se pode evitar,
automática e necessariamente, o agente de Polícia, como tal considerado
todo aquele, independente do seu grau na hierarquia policial, que exerce
atividade da Polícia, passa a exercer atividade de Polícia Judiciária. O
que, aliás, deve distinguir Polícia Judiciária da Polícia Preventiva não é o
órgão policial e sim a atividade da Polícia em si mesmo exercida. Em
outras palavras, o mesmo órgão que está na atividade de polícia preventiva, ocorrendo o ilícito penal, deve passar ao exercício da atividade de
polícia judiciária, colhendo os elementos necessários para auxiliar a
Justiça Criminal na apreensão de tal ilícito.
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3. A POLÍCIA BUROCRATIZADA. CRÍTICA

E isso ocorrendo, em verdade, como ocorre em qualquer país civilizado e atesta MÁRIO VALIANTE4 , nada, absolutamente nada, justifica que o policial, seja civil, seja militar, tenha truncada a sua atividade
administrativa de polícia, com a obrigatoriedade de levar a ocorrência
que atendeu a um órgão policial intermediário, de nítido e desnecessário caráter cartorário burocrático, para a elaboração do reconhecidamente anacrônico inquérito policial. O inquérito policial, sabido é por
quem milita na Justiça Criminal, é uma mera peça informativa, de
duvidoso valor jurídico, em que pesem as respeitáveis opiniões em
contrário de ilustres processualistas e demais interessados em manter
esse retrógrado meio de levar à Justiça Criminal, muito tempo depois,
quando tudo está diluído pelo tempo ou pelas pressões, a notícia da
prática deli tiva.
Não podemos mais compadecer com tal situação, geradora de impunidade e abusos. A pronta resposta da sociedade a uma ação criminosa
está a exigir mecanismos legais ágeis, que possibilitem a imediata atuação da Justiça Criminal, com o policial, seja o militar na ação de polícia
ostensiva, seja o civil não burocrata em atividade operacional, com o
policial, insista-se, levando o fato imediatamente ao Juiz Criminal competente, apresentando o acusado, a vítima, as testemunhas e tudo o mais
que se torne útil à persecução criminal, já presente o representante do
Ministério Público e o advogado, podendo este ser o da confiança do
acusado.
É a aproximação da Justiça com o povo. É a pronta resposta do
Estado à ação criminosa. É a certeza da punição pelo que de criminoso
foi feito.
Não se converterá o Juiz em policial. E o policial ficará na sua
nobre atividade, a espinhosa atividade de prevenir a prática delitiva e
investigar as infrações penais, para dar a necessária tranqüilidade e segurança pública.

4 VALIANTE, Mario. // Nuovo Processo Pena/e. Milano, Dott. A. Giuffre, Itália, 1965. pp. 194/209.
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4. O JUIZADO DE INSTRUÇÃO CRIMINAL

VICENTE RÁO deixou isso bem claro quando, na sua famosa
"Exposição de Motivos do Projeto de Código de Processo Penal"5, elaborado por ANTÔNIO BENTO DE FARIA, PLÍNIO CASADO e LUIZ
BARBOSA DA GAMA CERQUEIRA, juristas de escol que dispensam
apresentação, afirmou que, com o Juizado de Instrução, "retira-se à
Polícia, por essa forma, a função, que não é sua, de interrogar o acusado,
tomar o depoimento de testemunhas, enfim, colher provas sem valor
legal; conserva-lhe, porém, a função investigatória, que lhe é inerente,
posta em harmonia e legalizada pela participação do Juiz, sem o que o
resultado das diligências não podem, nem devem ter valor probatório.
Não emperra, por isso o aparelhamento defensivo da sociedade, eis que
qualquer autoridade, presente em lugar onde ocorra o fato que reclame
providências imediatas, deverá intervir para ordená-las, até o comparecimento da que for competente", ficando "de acordo com a boa doutrina e
as boas normas", discriminadas as funções da autoridade judiciária e da
autoridade policial, nos moldes seguintes:

A) AUTORIDADE POLICIAL:

1. Diligências e investigações preliminares.
2. Investigações ordenadas pelo Juiz Instrutor ou a ele apresentadas.
B) AUTORIDADE JUDICIÁRIA:

1. Instrução do processo, com auxílio das investigações policiais.
2. Preparo para o julgamento.
3. Julgamento.
4. Execução."

5 RÁO, Vicente, Exposição de Motivos do Projeto de Código de Processo Penal, encaminhado à Prtesidência
da República em 15-08-1935, Suplemento ao número 221, do DO, e d. de 25-9-1935.
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No que interessa à autoridade policial, a ela, mais detalhadamente,
compete: "a) evitar a continuação, ou, quando possível, a consumação do
fato criminoso; b) efetuar a prisão em flagrante; c) conservar os vestígios
do crime e apresentar ato contínuo ao Juiz formador do processo os
demais elementos de convicção, inclusive as testemunhas; d) auxiliar a
apuração judiciária do fato criminoso e da responsabilidade, é óbvio,
além de sua função geral preventiva e repressiva, em matéria de ordem
pública".

5. A JUSTIÇA CRIMINAL E O JUIZADO DE INSTRUÇÃO

Há cinqüenta anos, como vemos, VICENTE RÁO e esse grupo de
conhecidos e festejados juristas deram feitio peculiar às inovações principais de suprimir o inquérito policial e, em conseqüência, instituir o
Juizado de Instrução, observando-se, com absoluta seriedade científica,
que "uma inspeção, por mais ligeira que seja, das leis do processo penal
vigente, revela, desde logo, a par de um lastimável atraso, uma evidente
inadaptação às condições atuais de nossa vida social. Diga-se a verdade
por inteiro e com coragem: a apuração da responsabilidade criminal
não se procede, hoje, ainda, em Juíza, mas perante a Polícia. Esta, ao
invés de se limitar às funções de investigação e de manutenção da
ordem, forma o conteúdo do processo e, antecipando-se às autoridades
judiciárias, pratica atos inequivocamente processuais, tais, por exemplo,
as declarações do acusado e depoimento das testemunhas que toma por
escrito É o que se chama de inquérito, ou seja, a peça donde o Ministério
Público, raramente colaborador de sua feitura, extrai os elementos para a
denúncia, escolhe a dedo o rol das testemunhas de acusação e colhe a
indicação das demais provas, inicialmente constituídas, todas elas, pelo
espírito obliterado, que a prática do ofício determina, da autoridade policial respectiva. Acumulado esse material, com eles se amalgama o processo propriamente dito. Mas, em que consiste o processo? Consiste, em
última análise, na reprodução dos depoimentos, circunstanciais indiciárias, declarações, exames de vistorias já constantes dos autos do inquérito. Chama-se a isso, por sua vez, formação de culpa, que vem a ser a
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procura, pelo promotor e pelo Juiz sumariamente da ratificação do
inquérito, isto é, da peça formada fora do Juízo e sem maior garantia,
quer para o acusado, quer para a ordem social". 6
Daí por que, ainda conforme VICENTE RÁO, "não é de estranhar,
como estranhável não aparece, conseqüentemente, a decadência da
Justiça Penal", com o estranho inquérito policial, no sistema legal
vigente à época, como ainda agora o é. Há, assim, duplo prejuízo provocado por semelhante estado de coisas, ou seja, para a sociedade e para o
acusado, porque "A sociedade não recebe proteção suficiente: contra
elementos dissolventes, que operam em seu próprio seio, pois que, nos
moldes processuais vigentes, fugir pelas malhas de um processo penal
não é tarefa invencível a qualquer delinqüente habilmente patrocinado"
e "o acusado, por sua vez, obrigado a se socorrer de meios de defesa
naturalmente aleatórios, corre, com maior perigo, o risco das surpresas
jurídicas".
Deve o Direito harmonizar os interesses da sociedade e os do acusado, fundindo-se, assim, os princípios jurídicos no único sentido do absoluto respeito à lei, separando, efetivamente, a investigação da formação
do processo, porque, já dizia MONTESQUIEU, "A pior tirania é a exercida à sombra da lei e com a aparência de J u~tiça".

6. JUIZADO DE INSTRUÇÃO, OS ADVOGADOS, POLICIAIS E
MAGISTRADOS BRASILEIROS

Bem por isso, mesmo antes de Vicente Ráo oferecer a sua primorosa "Exposição de Motivos do Projeto de Código de Processo Penal", o
vetusto INSTITUTO DOS ADVOGADOS BRASILEIROS, sediado no
Rio de Janeiro, desde o século passado, vinha e vem sustentando a substituição do inquérito policial pelo Juizado de Instrução. O ilustre advogado Dr. Sebastião Rodrigues de qma, membro efetivo do aludido sodalício e de seu Conselho Superior, em conferência realizada na cidade de
Ribeirão Preto, observou que "Há bem mais de um século, o Ministro da

6 RÁO, Vicente, Op. cit.
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Justiça de então, pressionado pelo clamor púbico reinante contra o
inquérito policial, que foi instituído no Brasil pela Reforma Judiciária de
1871, resolveu colher novas impressões e, em 1874, colheu pareceres e
opiniões, entre outras questões, sobre a seguinte: "Convirá acabar com
os inquéritos policiais, limitando-se a polícia a prender delinqüentes e
passá-los imediatamente à autoridade judiciárià", ao que obteve respostas afirmativas, "ressaltando-se, de logo, 9ue o então Presidente do
Supremo Tribunal de Justiça, JOAQUIM MARCELINO DE BRITO, foi
apoiado por inúmeros outros magistrados· de Tribunais Estaduais, por
professores de Direito e, ainda, Membros do Instituto dos Advogados
Brasileiros. Desde o Império - continua tão ilustre advogado carioca -, se
reclama entre nós a abolição de tal sistema anacrônico, arcaico, famigerado, substituindo-o por um processo sumário, dirigido por magistrados
que se revezem em plantões de vinte e quatro horas por dia como se pratica há muitos anos entre os povos democráticos e de aprimorada cultura
jurídica", embora, fique bem claro, os juízes não podem prescindir do
auxílio da Polícia, mesmo porque não podemos cometer a um Juiz funções investigatórias, tipicamente policiais.
O Instituto dos Advogados Brasileiros, ao Congresso Nacional, ao
longo dos anos, ofereceu diversos projetos de lei, criando o Juizado de
Instrução. O último, acompanhado de primorosa justificação, datada de
23-10-1979 e assinado pelos ilustres advogados Drs. Laércio Pellegrino,
Presidente da Comissão, e Evandro Corrêa de Menezes, seu Membro,
como também o foi o Dr. Sebastião Rodrigues de Lima, deixa para a história luta mais do que secular do Instituto dos Advogados Brasileiros e de
magistrados pela extinção do inquérito policial e instituição do Juizado de
Instrução Criminal à respeito de todas as infrações previstas no Código
Penal, com exceção apenas das de competência da Justiça Federal.
Seria infindável o rol de juristas de escol, professores, advogados,
magistrados, promotores de Justiça, como também de ilustres policiais
que têm defendido a instituição do Juizado de Instrução Criminal.
Anotamo-la em nosso trabalho "Juizado de Instrução" 7 • publicado na
Revista de Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

7 LAZZARINI, Álvaro. "Juizado de Instuição", Separata da Revista de Jurisprudência do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, v. 104/8-18.
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Mas, destacamos que o ilustre Delegado Geral da Polícia Civil de São
Paulo, Dr Amândio Augusto Malheiros Lopes, é dos que defendem a
instituição do Juizado de Instrução Criminal, porque, com os seus longos
anos dedicados à Polícia paulista, compreendeu, ao certo, enganarem-se
os que pensam que a Polícia sairá prejudicada com a sua adoção, pois
reduzindo-se a atividade cartorário-burocrática, o organismo policial
poderá lançar seus meios na sua atividade-fim, que é a investigação,
ganhando com isso a grande população, especialmente as camadas
menos favorecidas, para as quais hoje a Justiça é de difícil acesso.
Anote-se que esse, também, é o anseio dos magistrados brasileiros
que, no X Congresso Brasileiro de Magistrados, realizado em Recife
(PE), em setembro de 1986, aprovaram a tese de "Criação do Juizado de
Instrução para a pequena criminalidade e os ilícitos criminais que se
entenderem necessários a rápida prestação jurisdicional, em procedimentos simplificados" 8 · Aliás, tal tese fora aprovada pelos magistrados paulistas reunidos no II Congresso Paulista de Magistrados, realizado em
São Paulo (SP), em dezembro de 1985.
Mas, também, as Polícias militares brasileiras defendem-no, desde
que os seus Comandantes Gerais reuniram-se em Caruaru (PE), em agosto de 1985, no que resultou a conhecida "Moção e Proposta para o
Mutirão Contra a Violência", no Ministério da Justiça.
A propósito, JOSÉ FREDERICO MARQUES 9 lembra do "Juizado
de Instrução", dizendo que "Embora instituição consagrada na maioria
das legislações ocidentais; o Juizado de Instrução ainda não conseguiu
uma estrutura não só uniforme, como também definitiva", tecendo, em
seguida, críticas à sua adoção para, finalmente, concluir que , "Sem
embargo dessas críticas e defeitos, o Juiz de Instrução continua mantido
em quase todos os países em que foi adotado ao instaurar-se na Justiça
Penal, o chamado "Sistema Misto", nos moldes com que o estruturou o
"Code d'Instruction Criminelle". Na Itália, o Juiz de Instrução persiste,
malgrado um processualista do estofo e prestígio de CARNELUTTI
haver tentado extingui-lo, substituindo-o pelo Ministério Público. E fato
idêntico ocorreu na França, em que a autoridade intelectual de um DON8 DECISÃO, Revista de Cultura da Associação Paulista de Magistrados, ano L outubro de 1986. v. 3/60-62.
9 MARQUES, José Frederico. Tratado de Direito Processual Penal. São Paulo, vol. I/213, Ed. Saraiva, 1980.
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NEDIEU DE VABRES não foi, também, suficiente para suprimi-lo.
Tudo isso se deve à circunstância, de sumo relevo - acrescenta JOSÉ
FREDERICO MARQUES, de que o Juiz de Instrução, por ser um
magistrado judicial, exerce suas funções (malgrado os poderes inquisitivos de que se encontra armado) sem a prepotência e o arbítrio das autoridades policiais. Para ALLEC MELLOR - continua JOSÉ FREDERICO
MARQUES - é preferível o procedimento inquisitivo da instrução judicial ao procedimento acusatório com o arbítrio policial atuando na fase
preparatória da persecução penal. De outra parte, atribuindo a direção da
instrução preliminar ao Ministério- Público, estaria sendo quebrado o
princípio da separação de funções ... A passagem pelo Juizado de
Instrução é um episódio na vida do magistrado, episódio que se inclui
numa carreira em que aqueles princípios (está havendo referência aos
princípios da imparcialidade, do equilíbrio e da repulsa à viol~ncia, bem
como aos atos de arbítrio) devem ser fielmente seguidos. Assim sendo, e
com o controle das Instâncias Superiores - finaliza JOSÉ FREDERICO
MARQUES - , o Juiz de Instrução, com todas as tentações que sua posição possa trazer, continua fiel a seu status de magistrado, com o que não
se envereda por caminhos ínvios a ele contrários", razão pela qual ele
continua mantido e prestigiado, como de início ressaltado.
Pela criação do Juizado de Instrução, igualmente, se manifestaram
juristas dos mais ilustres como o Professor MIGUEL REALE e o
Professor MANOEL PEDRO PIMENTEL, certo que este último foi
Secretário de Estado dos Negócios da Segurança Pública de São Paulo,
durante o ano de 1983, tudo conforme o atesta LAERTES DE MACEDO
TORRENS, em trabalho sobre "O inquérito policial e a distribuição da
Justiça", que apresentou ao I Encontro dos Advogados do Estado de São
Paulo, em dezembro de 1982, na Faculdade de Direito da Universidade
de São Paulo e comemorativo do "Cinqüentenário da Fundação da
Ordem dos Advogados do Brasil, São Paulo".
O que mais dizer, o que mais invocar diante de todo esse vasto quadro para sugerir a criação', imprescindível sob todos os aspectos, do
Juizado de Instrução?
Vozes como a do eminente Desembargador Valentim Alves da
Silva, cpm a autoridade de quem foi, por longos anos, Juiz da Vara de
Execuções Criminais e Corregedoria da Polícia Judiciária da Comarca da
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São Paulo, Juiz do Tribunal de Alçada Criminal do mesmo Estado e,
também, Presidente do Tribunal Regional Eleitoral local, fazem sentir
que "Hoje, o problema da criminalidade atormenta a população brasileira, principalmente nos centros urbanos. A situação do Poder Público, na
repressão ao crime, se ressente da existência de um sistema processual
inadequado, com a manutenção do inquérito policial, mera peça informativa, que, pela sua própria natureza, concorre para tornar extraordinariamente demorada a ação da Justiça Penal, prejudicando sua eficiência.
Essa prática é, além do mais, excessivamente onerosa, a tornar inarredável a necessidade de duplas diligências para a instrução do processo,
com a colheita das provas na Polícia e depois, sua repetição em Juízo, já
agora, em condições desfavoráveis, dado o decurso do tempo entre o fato
e a realização da prova". 10
É certo que tudo isso foi desconhecido por Francisco Campos,
como ele próprio o diz na sua "Exposição de Motivos" oferecida ao projeto do que se tornou o vigente "Código de Processo Penal".
Porém, os óbices por ele apontados, na sua aludida "Exposição de
Motivos", não mais subsistem. A extensão territorial brasileira já está
superada pelos modernos meios de transportes e comunicações que se
desenvolveram ao longo de mais de quarenta anos de vigência do
Código de 1941.
O Juizado de Instrução, assim, está a atender aos problemas éticos
da Polícia, eliminando o inquérito policial. Ninguém, em sã consciência,
desconhece a inutilidade jurídico-processual do inquérito policial.
Desnecessárias, portanto, outras considerações para a sua substituição pela figura do Juizado de Instrução.
Não será, todavia, demasia lembrar - e isso temos ponderado freqüentemente - que, se para as denominadas "pequenas causas patrimoniais" o legislador pátrio evoluiu, criando os "Juizados de Pequenas
Causas", através da Lei nº 7.244, de 7-11-1984, para dar a garantia do
Poder Judiciário na solução das pequenas causas, com muito mais razão
deve o legislador processual, e até mesmo o constitucional, evoluir, criando o "Juizado de Instrução", conforme os fundamentos apresentados por
VICENTE RÁO, pelo menos há meio século e ainda atualíssimos.

10 SILVA, Valentim Alves da. Relator Policial, ano IV, nº 34, outubro de 1986, São Paulo, p.12
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Não é crível, como dissemos em nosso Direito Administrativo da
Ordem Pública, que, para as causas de pequeno valor patrimonial, seja
dado acesso imediato ao Poder Judiciário, enquanto que, para a grande
causa que é a liberdade do homem, a sua dignidade, o homem tenha
vedado esse acesso direto e imediato, que fica condicionado a tudo aquilo que a ele possa ocorrer em uma Delegacia de Polícia, após o policialmilitar o apresentar a quem o atenda nessa repartição cartorária da
Polícia Judiciária.
O supremo valor à dignidade humana - imensamente - maior do que
uma pequena causa patrimonial - deve merecer o tratamento diferenciado, sem a inútil intervenção do que se concretiza no denominado inquérito policial, deixando-se à autoridade jurídica competente a instrução,
desde logo, do processo, com o só auxilio das investigações policiais,
conforme analisado.

7. CONCLUSÃO
Vale concluir que não tem mais sentido a existência de um verdadeiro fosso entre o atendimento policial da ocorrência e a sua comunicação à Justiça Criminal. Isso se deve ao anacrônico inquérito policial,
que é procedimento inquisitorial de reconhecida inutilidade jurídica.
Sendo mera peça informativa, o que nela se contém deve ser repetido
perante o Juiz. Elaborado sem a participação do Ministério Público e do
advogado de defesa, o inquérito não raro cria situações constrangedoras
para suspeitos, vítimas e testemunhas.
A instituição do Juizado de Instrução permitirá à autoridade judicial
a instrução do processo, o julgamento e a execução da pena, evitando
que os depoimentos só cheguem à Justiça meses ou anos depois do fato
criminoso. Fará registrar, com a intervenção do promotor e do advogado
de defesa, tudo o que lhe chegue ao conhecimento em relação ao delito.
O inquérito policial, que atravanca a polícia judiciária, é fonte de
corrupção, gerador de violências e fator de descrença da população na
Justiça Criminal. Um País, que é a oitava economia do mundo, domina o
ciclo nuclear e tantos outros avanços científicos, não pode continuar
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arcaico numa área tão importante. Países muito mais pobres já resolveram esse problema, até porque a solução não é difícil e depende muito
mais de vontade política do que qualquer outra coisa.
Enganaram-se os que pensam que a polícia sairá prejudicada com a
adoção do Juizado de Instrução, pois, reduzida a atividade cartorária, o
organismo policial poderá lançar seus meios na sua atividade-fim, que é
a investigação.
Daí porque, embora não tenha vingado em termos constitucionais,
nada impede que, em lei de natureza infraconstitucional, seja adotado no
Brasil o Juizado de Instrução Criminal, como procedimento que, ao
certo, agilizará a Justiça Criminal brasileira, dando mais segurança a
todos aqueles que, de um modo ou de outro, dela dependam. Com o
Juizado de Instrução Criminal, cairá a impunidade dos marginais, levados, desde logo, à Justiça Criminal. Com isso, também. haverá economia
ao erário público, que não mais terá de suportar despesas dúplices, isto é,
a do desnecessário inquérito policial e a do necessário processo legal.
Basta este, sem necessidade daquele.
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VI - APONTAMENTOS SOBRE POLÍTICA CRIMINAL E A
PLEA BARGAINING

WALTER FANGANIELLO MAIEROVICH,
Juiz de Direito em São Paulo; Professor de Direito
Processual, Penal e Penitenciário no Curso de
Preparação de Ingresso à Magistratura, ao
Ministério Público do Instituto dos Advogado de
São Paulo e no Curso de Extensão Universitária da
OSVC Obras Sociais, Universitárias e Culturais e
Conselheiro do Instituto Pimenta Bueno Associação
Brasileira dos Constitucionalistas.

O instituto da plea bargaining encontra justificação à luz da política criminal. Razões de política criminal geraram a adoção, pelo ordenamento jurídico norte-americano, do supracitado instituto, que é conhecido também por plea negotiation.
A política criminal direciona-se à prevenção e repressão dos ilícitos. O iniciador do direito penal moderno, o alemão Feuerbach, definiu a
política criminal como "a sabedoria legislativa do Estado". Ao definir a
execução penal como sendo a "forma de mostrar que a ameaça de punir
prevista na lei é séria", acabou por afirmar, no campo repressivo, princípio de política criminal.
O professor Basileu Garcia lembrou poder ser a Política Criminal
conceituada "como a ciência e a arte dos meios preventivos e repressivos
de que o Estado, no seu tríplice papel de Poder Legislativo, Executivo e
Judiciário, dispõe para atingir o fim da luta contra o crime. Como ciência, a Política Criminal firma princípios e, como arte, aplica-os" 1
Com efeito. A deficiente política criminal compromete a segurança
social. Por mal planejada acaba, até, inviabilizando a resposta penai do
Estado. Tudo, passando, por vezes, pelos indesejados conflitos entre o
legal e o justo. Podem seus princípios, quando incorporam o direito positivo, atritar com o direito natural: "as imutáveis e não escritas leis do

1 GARCIA, Basileu. Instituições de Direito Penal, v.I, tomo I, p. 37, Editora Max Limonad, 1975.
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Céu, que não nasceram hoje nem ontem, que não morrem e que ninguém
sabe de onde provieram", na observação de Aristóteles. 2
As regras de política criminal acompanham as mutações sociais. O
professor Heinz Zipf, das universidades de Würzburg e Salizburg, a respeito das mudanças sentidas no campo da política criminal, destacou
interessante situação: "in uno studio legale giunge un cliente e narra che,
la notte precedente, dopo una festa di carnavale, nel tornare a casa la sua
automobile, a causa del fondo scivoloso, aveva sbandato e ferido leggermente un passante: che la polizia aveva quindi affettuato su di lui un'
analisi dei tasso alcoolico del sangue, in cui valore era risultato di 1,4 per
mille; che la polizia glia aveva ritirato immediatamente la patente; egli
spiega inoltre di essere molto preoccupato di ció che, a causa di questo
incidente potrebbe accadergli, e che' e stato citato come responsabile per
quanto causato dalla sua auto. Egli sa poi che in precendenza, per un
fatto simile, un collega di lavoro era stato condannato a quattro mesi di
prigione senza condizionale e al ritiro della patente per una durata di tre
anni. Se anch'egli dovesse scontare una pena detentiva la sua famiglia si
troverebbe, durante tale periodo, praticamente priva di reddito. La reazione dell' ordinamento giuridico di fronte ad un caso di guida in stato di
ubriachezza pone un' importante questione di política criminale. lnfatti
fino all' entrata in vigore della 1ª StrRG era molto probabile che anche
un incensurato dovesse, in un caso di guida in stato di ubriachezza, mettere in preventivo una pena detentiva senza sospensione condizionale. La
non concessione della sospensione condizionale era basata - invero con
notevoli differenze nella prassi dei singoli tribunali - per lo piú sul $ 23
cpv.3 n.1 a.1 StGB. dato che ! 'interesse pubblico richiedeva 1' espiazione di una pena detentiva. La 1ª StrRG dei 1969 ha comportato,
con l' introduzione dei $ 14 e con la riforma del $ 23 StGB, importanti
innovazioni de política criminale. Oggi una notevole pena pecuniaria
rappresenta per un incensuratto il mezzo di reazione primario, anche
nell' ipotesi prevista dal $ 315 c.StGB, quella cioé di guida in sato di
ubriachezza con gravi conseguenze; nei casi gravi e in presenza di una
prognosi sociale positiva la regola e la sospensione condizionale della

2 ARISTÓTELES Retórica Apud: LAFER, Celso. A Reconstrução dos Direitos Humanos, um diálogo
com o pensamento de Hunnah Arendt, Editora Companhia das Letras, p.35.
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pena nelle ipotesi in cui venga inflitta una condabba detentiva di oltre sei
mesi. Questa modificazione giuridica si fonda su una decisione ben ponderata di políticas criminale.". 3
Como inicialmente colocado, o direito positivo norte-americano
adotou, como medida de política criminal, há mais de trinta anos, o instituto da plea bargaining.
Grosso modo, referido instituto, constitui forma de solução de conflitos de interesse, em face da presença do ilícito penal.
Para o Professor Jorge de Figueiredo Dias, da Faculdade de
Direito da Universidade de Coimbra, a plea negotiation, nas suas várias
formas e graus, "consiste fundamentalmente na negociação entre o
Ministério Público e a defesa, destinada a obter-se uma confissão de
culpa em troca da acusação por um crime menos grave".4 A professora
Ada Pellegrini Grinover, da Faculdade de Direito da Universidade de
São Paulo, considerou a bargaining como autêntica transação entre a
acusação e a defesa, para a imposição de pena referente a delito de
menor gravidade que aquele que é imputado ao réu. 5
No direito norte-americano, até o ano de 1968 e como instrumento
de auto-composição de litígios penais, a bargainingera empregada de
maneira oculta, sem publicidade: under the table, conforme os críticos.
Conhecia-se, também, a sua forma extraprocessual, na polícia, e o agreement levava ao não-ajuizamento da ação penal. Confissão e dedo-duragem eram os componentes da barganha, na fase policial.
Na técnica processual, consiste numa transação, acordo agreement, que abrevia a solução do processo pela eliminação da colheita da
prova e supressão dos debates entre as partes. O imputado, em troca de
benefícios, admite sua culpabilidade e declara-se responsável pelo crime
cometido plea of guilty. Em regra, acusador prosecutur e imputado
celebram acordo na audiência pré-debatimental arraignment. Nela o
juiz, feita a leitura da acusação, convida o argüido ao pleading (declarar

3 ZIPF, Heinz. Politica Criminale. Giuffré Editore, 1989, p. 8 e 9.
4 DIAS, Jorge de Figueiredo. Criminogia - O Homem Delinqente e a Sociedade Criminogena - Coimbra
Editoria Ltda, 1984, p. 484 e 485.
5 GRINOVER, CINTRA E DINAMARCO. Teoria Geral do Processo, Editoria Revista dos Tribunais, 3ª ed.,
1981.pp. 10 e 11.
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se confessa a sua culpabilidade). Admitida a culpabilidade pleads
guilty ), o juiz designa audiência para lançar sentença acerca da pena
sentencing. Em alguns estados-federados, por exemplo Illinois, o juiz
participa das tratativas tendentes a concretizar a plea bargaining.
No processo norte-americano admitem-se três formas da plea bargaining, ou seja, de confissão negociada: a charge bargaining; a sentence bargaining e uma forma mista.
Na charge bargaining, o argüido declara-se culpado e o Ministério
Público prosecutor muda a acusação. Substitui o delito original por
outro de menor gravidade.
Na sentence bargaining, sempre depois do reconhecimento da culpabilidade, o acusador postula a aplicação de uma sanção mais branda.
Quanto participa o juiz, promete-se a aplicação de determinada pena ou,
dentre várias, uma delas, a ser anunciada na fase procedimental reservada à sentencing.
A terceira forma, mista, combina benefícios das duas anteriores, ou
seja, a charge e da sentence bargaining. pode também, frente ao plea
of guilty, haver a designação de estabelecimento prisional anteriormente
acordada. Mesmo, a detração penal, referente a tempo de encarceramento provisório por outro delito. É comum, nas transações, o olvido de
alguns crimes.
Na visão aguda de Jeff Brown, defensor público na Cidade de São
Francisco, em qualquer das formas, ao imputado que se declara culpado,
promete o órgão da acusação, ou até o juiz, um especial tratamento de favor. 6
A plea bargaining, embora poucos saibam, foi utilizada no caso
James Earl Ray, assassino do pranteado Martin Luther King. Na Carolina
do Norte, _para se livrar de acusação de crime de homicídio em primeiro
grau, sancionado com a pena de morte, o americano Alford negociou sua
declaração de culpabilidade plea of guilty. Foi acusado de autoria de
homicídio em segundo grau, sem risco, portanto, de receber a pena capital.
O acidente de Chappaquiddick, que envolveu o senador Edward
Kennedy, mereceu solução por meio da bargaining. A respeito, escreveu
e anotou o citado Figueiredo Dias: "a par de factores de coloração ten-

6 BROWN, Jeff. Meriti e Limit Del Patteggiamento. Apud: II Processo Penale Negli Stati Uniti D' America,
Giuffré Editore, p. 131.
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dencialmente neutra, outras há que revelam já de juízos político-criminais mais ou menos explícitos. É, por exemplo, extremamente reduzida a
disponibilidade dos prosecutors americanos para aceitar a guilty plea
nos crimes de grande envolvimento emocional coletivo e que polarizamse as reivindicações de law and order". "De acordo com a observação
de K. Schumann (n 22), página 227, nota 39, a aceitação da guilty plea
de Edward Kennedy em relação ao acidente de Chappaquiddick ou de
Early Ray, no caso do homicídio de Luther King, valem como exceções
que trarão na sua base a sobreposição de interesses políticos ao interesse
do esclarecimento cabàl dos factos". 7
A bargaining é largamente aplicada, com os mais surpreendentes e
espantosos acordos. Inúmeros são os casos, quando esquecida a vinculação à política criminal, de avenças inexplicáveis: admite-se trocar
homicídio doloso por culposo: tráfico por uso de drogas; roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo por furto simples. Para críticos severos, trata-se de prática lúdica, como nota quando dez crimes variados são
trocados pela declaração de culpabilidade plea of guilty de apenas um,
que pode ser até o menos grave.
Para os seus defensores, a plea bargaining visa, fundamentalmente, a punição, ainda que branda e socialmente injusta. É justificada como
poderoso remédio contra a impunidade, diante do elevado número de
crimes a exigir colheita de prova induvidosa da autoria, com a conseqüente pletora de feitos e insuportável carga de trabalho judiciário.
Reportando-se a uma pesquisa desenvolvida, no ano de 1979, pelo
Bureau of justice Statistic, em quatorze órgãos judiciários norte-americanos, Richard Daley, Cook County State's Attorney, frisou que, em
média, 92% das condenações havidas decorreram de transações. Mais,
em nenhuma das unidades judiciárias o percentual foi inferior aos 80%. 8
Citando mais de uma dezena de estatísticas, o professor Figueiredo Dias
escreveu: "quanto ao alcance prático da plea bargaining nos Estados
Unidos da América, convirá recordar que é através dela que são solucionados de 80% a 95% de todos os crimes". 9

7 DIAS, Jorge de Figueiredo. Obra citada, pp. 489/490 e nota n 40 da página 490.
8 The Prevalence of guilty Pleas. in Bureau of Justice Statistics. Washington, D.C., 1984.
9 DIAS, Jorge de Figueiredo. obra citada, p. 484 e nota n 28.
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Os resultados estatísticos e as justificativas enumeradas pelos
defensores do instituto não contrariaram a vetusta observação do precursor do direito penal moderno: urn dos maiores freios inibidores dos delitos é a infalibidade da pena. 10
Sob o enfoque da política criminal, ética à parte, a plea bargaining
tern demonstrado ser remédio eficaz no combate ao tráfico de drogas e às
organizações criminosas do tipo mafioso: casos Noriega (Panamá) e
Buscheta (preso no Brasil). Por outro lado, é remédio de vários efeitos
colaterais corno por exemplo o de desestimular a investigação científica.
Não se deve confundir a plea bargaining corn o instituto italiano
do patteggiamento, que diz respeito à simplificação do rito processual,
ern razão do pedido das partes de aplicação da pena. De observar que a
fase preliminar (indagini prelirninari) já foi vencida e a "denuncia"
(richiesta di rinvio) recebida. Lança-se, então, sentença conforme o estado do processo: artigo 444. Applicazione della pena su richiesta:
1. L' irnputato e il pubblico rninistero possono chiedere al giudice 1, applicazione, nella specie e nella rnisura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, dirninuita fino a un terzo, ovvero di una
'pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circunstanze e diminuita fino a un terzo, non supera due anni di reclusione o di arresto, soli
o congiunti a pena pecuniaria.
Possuem referidos institutos, no entanto, ponto ern cornurn, ou seja,
o do acordo das partes poder resultar ern premiação. Convém assinalar,
para melhor marcar as diferenças. não haver no patteggianmento alteração da imputação (causa de pedir). O delito atribuído ao réu continua
sendo o mesmo e a relação jurídica processual já se encontra estabilizada. Admite-se, tão-somente e só, o aditamento restrito, a alcançar crimes
concorrentes ou atos a evidenciar continuação do delito prirnitivo. 11
Ainda rnais, o artigo 112 da Constituição da República Italiana prevê que
"il pubblico rninistero ha 1'obbligo di esercitare 1'azione penale".
O professor Paolo Tonini, da Universidade de Firenze, cuidando da
versão renovada do instituto (a Lei 689/81 havia introduzido urna forma
experimental), destacou: "Quando si rnanifesti un accordo tra irnputato e
10 BECCARIA, Cesare. Dei Delitti e Delle Pene. p. 93, Giuffré, 1964.
11 Revista dos Tribunais, Relator Dínio Garcia, 480/350.
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pubblico ministero sulla pena che deve essere applicata in concreto, il
giudice nell' udienza preliminare acquista il potere di ratificare 1'accordo
stesso emanando una decisione definitiva alla quale sono ricollegati
alcuni benefici. La pena sulla quale si puó formare 1'accordo puó arrivare fino a due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti ad una pena
pecuniaria. 'E previsto un incentivo per 1'imputato, consistente nella
possibilità di godere di un' attenuante fino ad un terzo, oltre ad altri benefici sui quali tomeremo in proseguo". 12
A concessão de benefício ao imputado já havia sido anteriormente
prevista. Legislação emergencial italiana, como medida de política criminal necessária ao combate ao terrorismo, já havia contemplado estímulos. Admitiu, v.q., a redução das penas dos colaboradores, eufemisticamente chamados de terroristi pentiti (arrependidos).
Os benefícios, contemplados no plea bargaining e no supracitado
patteggiamento, merecem consideração à luz do denominado dieito premiai. A propósito, em recente exposição em Veneza, o Juiz Giovanni
Falcone recordou a intuição, em pleno século XIX, do jurista alemão
Jhering: um dia os juristas voltarão a se ocupar com o direito premiai e o
farão não só no interesse do aspirante ao prêmio, mas no interesse superior da coletividade. 13
A bargaining não é prevista na nossa legislação ordinária.
Conhece-se, aqui, por força da praxis, reservadas tratativas entre acusação e defesa em processos da competência do Tribunal do Júri. Mas, são
acordadas pelas partes, de modo a não obrigar ou ferir a soberania do
Conselho de Sentença.
Quanto ao direito premiai, a lei de repressão aos crimes hediondos
disciplinou hipótese de redução da pena do relator arrependido (Lei n
8072, de 25 de julho de 1990). Essa novidade legislativa-premiai, no
entanto, chegou velha. O pentimento, consoante conclui o professor
Vittorio Fanchiotti, da Universidade de Gênova, é tema superado: 1'argomento 'e attualmente fuori moda dato il revirement della politica

12 TONINI, Paolo. L'Investigazione Privata Nel Nuovo Processo Penale. CEDAM - Casa Editrice Dott
Antônio Milani, 1990, p. 227.

13 FALCONE, Giovanne. Un Nuovo Codice Per Una Nuova Giustizia. Guinta Regionale dei Veneto, Ed.
Dott Giuffré, 1989, p. 212.
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penitenziaria, armai chiaramente indirizzata verso la valorizzazione
dell'aspetto retributivo della pena, dopo la crisi dei rehabilitative ideal. 14
O professor Vittorio Fanchiotti referia-se à crise de 1982, que mereceu profunda abordagem de Vassalli, atual Ministro da Graça e Justiça,
mencionada pelo penitenciarista Luigi Daga: "da questa generalizzata
crisi della funzione rieducativa dei penitenziario nasceva il rischio di un
ritomo ad un puro retribuzionismo (Anchel e Cemithe, 1981, 34) e ad un
abbandono di programmi penitenziari aventi per effetto obijettivo 1'umanizzazione della pena. Da ció fermo richiamo (Vassalli, 1982) alla
necessita di non abbandonare il principio rieducativo nella gestione concreta dei sistemi penitenziari". 15
Entre nós, eventual adoção, por lei ordinária, do modelo norte-americano esbarraria em obstáculos constitucionais, sem contar a descaracterização da natureza retributiva da pena e do desrespeito às vítimas pela
falta de ajuizamento da ação penal. No direito norte-americano vigora o
princípio da oportunidade da ação penal; o prosecutor detém poder discricionário, podendo deixar de aforar ação penal. Ao contrário, no Brasil
vigora o princípio da legalidade, sendo, por imperativo constitucional
(artigo 5, incisos XXXV e LIX), obrigatória a propositura da ação penal
pública.
Ainda, o princípio constitucional obriga à perfeita adequação do
fato concreto ao tipo penal previsto em abstrato na lei. A experiência
norte-americana, no particular, não recomenda: o Ministério Público
"dispõe, por outro lado, da irrecusável vantagem de escolher o tipo de
crime por que se propõe acusar e o tipo de reação que se propõe a reclamar. Daí a freqüência da overcharging, recorrentemente denunciada
pelos criminólogos americanos: O Ministério Público começa por apontar para formas particularmente drásticas de responsabilidade criminal,
com o propósito de, por via de negociação, acabar por acordar numa acusação -vale dizer numa sentença muito mais benigna. O que constitui
um normal e perigoso expediente de coação e pressão psicológica, desti-

14 FANCHIOTII, Vittorio. Giutizia Contrattata: spunti per un dibattito sul plea bargaining . Giuffré Editore,
1988, p. 290.
15 Trattato di Criminologia. Medicina Criminologica e Psichiatria Forense, a cura di Franco Ferracuti, vol.
11, Carcere e trattameto, Guiffré Editore, 1989, p. 36.
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nado a explorar a insegurança e o medo do argüido, compelindo-o a acolher-se à segurança do mal menor da declaração de culpa" 16
Nossa jurisdição penal é sempre contenciosa, sendo vedada a imposição de pena sem o devido processo nulla poena sine indicio. Tal fato
levou a professora Ada Pellegrini Grinover a afirmar que, no nosso ordenamento jurídico, não há lugar para a bargaining. 17
O nosso país, dada a escalada da criminalidade e a propalada impunidade, carece implantar, rapidamente, uma nova política criminal.
Para tanto, exige-se bem menos que a sabedoria de Salomão, que tanto
impressionou a rainha do Meio Dia, a rainha de Sabá 18 ; muito, no entanto, do alerta de Paulo, apóstolo do Senhor: eu luto, mas não como quem
fustiga o ar (Cor.9.26).
A Itália cuidou rapidamente da reforma processual penal. Entre a
Lei Delegada ( "che e la norma emanata dai Governo in seguito a delegazione delle Camere") 19 e a publicação do novo Código transcorreu
menos de um ano e oito meses. A Lei Delegada n 81 foi publicada em 16
de março de 1987 e o Código em 24 de outubro de 1988.
As linhas mestras de política criminal, inspiradoras da mencionada
lei processual, foram grafadas no Projeto Preliminar, apresentado por
uma comissão presidida pelo professor Gian Domenico Pisapia, da
Universidade de Milão.
Entendeu-se superado o Código Rocco de 1930, editado por
Mussolini, em pleno regime fascita. E, como lembrou o professor
Fabrizio Corbi, docente de Execução Penal da Universidade de Firenze:
é não só o primeiro código da Itália Republicana, mas, também, a primeira experiência que o país é chamado a realizar, de um processo penal
inspirado no princípio acusatório. 20
16 DIAS, Jorge de Figueiredo. obra citada, p 486.
17 GRINOVER, Ada Pellegrini. obra citada. p. 11.
18 CARV AJAL, Fernandez. Falar com Deus, Editora Quadrante, vol. 4, tradução Ricardo Pimentel Cintra, p.
157.
19 LEONE, Giovanni. Manuale di Diritto Processuale Penale. Jovene Editore, 1988, p.
20 CORBI, Fabrizio. Linvestigatione Privata nel Nuovo Processo Penale. prezentatione dell' opera, CEDAM Casa Editrice Dott Antônio Milani, 1990, p. XIII.
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VII. AUTORIDADE DO POLICIAL MILITAR

ÁL V ARO LAZZARINI,

Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, Professor de Direito Administrativo da
Academia de Polícia Militar do Barro Branco e
Membro Fundador do Centro de Altos Estudos de
Direito Administrativo de São Paulo.

SUMÁRIO

1. A razão do estudo. 2. Distinção entre Policia Administrativa e
Policia Judiciária. 3. Autoridade Administrativa. 4. Autoridade
Policial. 5. A atividade de polícia-militar. 6. A inteligência do
artigo 4 Q do Código de Processo Penal vigente face ao policialmilitar. 7. Agente da autoridade policial. 8. Conclusão.

1. A RAZÃO DO ESTUDO

Em seu "Tratado de Direito Processual Penal" (volume I, Edição
Saraiva, São Paulo, páginas 200/201), José Frederico Marques lembra
que o Código de Processo Penal refere-se a autoridades policiais, no
seu artigo 4º, bem como se refere a autoridades policiais e seus agentes, no seu artigo 301, indagando, então, o que é autoridade policial e
como se caracterizam os agentes da autoridade policial, pois, a seu ver
essa distinção tem transcendental importância, bastando observar que
a palavra autoridade vem empregada pela Constituição Federal no tocante à prática de ato relacionado com as funções de Polícia
Judiciária,visto que só a autoridade competente pode ordenar, por
escrito, a prisão de alguém, nos termos do seu artigo 153, º 12.
Daí ele próprio, com apoio na lição de Henry Capitant, dizer que o
vocábulo autoridade significa poder ser autor de uma decisão ou, também, órgão com o "droit de commander", porque a autoridade exerce
poderes de mando em virtude de faculdades próprias, enquanto que o
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agente atua sempre por mandato ou delegação superior, sendo que nisto
tem ele a característica que o distingue, ou seja, enquanto a autoridade
exerce o poder público, cabendo-lhe decidir e comandar, o agente,
situado em um plano subalterno, auxilia, coopera e atua sob a direção da
autoridade.
Bem por isso José Frederico Marques pôde concluir, agora conforme Ivahir Garcia, ilustre Delegado de Polícia Civil em São Paulo e qyando nobre Deputado Federal, que "Autoridade policial é o funcionário
que, investido por lei, tem a seu cargo a direção e mando das atividades
da Polícia Judiciária; e agentes policiais são aqueles encarregados da
prática de atos investigatórios ou coativos, para prevenir ou reprimir
infrações penais sob direção mediata ou imediata da autoridade policial", razão pela qual a lei ordinária não poderá outorgar, ainda conforme o ilust~e processualista José Frederico Marques, "a agentes policiais
o poder de prender ou deter, pois não sendo eles autoridade não podem
ser identificados com a autoridade competente , de que fala a
Constituição no artigo 153, º 12. A eles, os agentes, caberá, no caso, tãosó executar e cumprir a ordem escrita da autoridade policial", hipótese em que se enquadra a Polícia Militar que, quando pratica atos de coação, ou de ajuda à Polícia Civil, funciona como órgão auxiliar da autoridade policial, tal como os agentes policiais.
O tema, dos mais polêmicos, ao certo, envolve velha disputa entre a
Polícia Civil, onde ela existe, e a Polícia Militar que existe em todos os
Estados, Territórios e Distrito Federal.
Sustentam os dignos Delegados de Polícia, da denqminada Polícia
Civil, ser eles as únicas autoridades policiais, a ponto de contestarem,
inclusive autoridade policial para o Secretário da Segurança Pública,
conforme artigo assinado por J. Pereira e publicado com o título "Polícia
e autoridade" no jornal "O Estado de São Paulo", edição de 13 de
novembro de 1983, página 59, concluindo esse conhecido colaborador
do citado órgão de imprensa paulista e que é estudioso dos assuntos de
polícia civil, ser sempre bom " "lembrar estas coisas, especialmente
quando c:e anunciam mudanças nessa delicada área e muitos jejunos procuram estabelecer confusão ao procurar introduzir novidades como se
acabassem de descobrir a existência do Sol".
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Daí a razão do presente estudo, pois, como se disse alhures, em um
país quase jejuno na matéria, põe-se a escrever com certa dose de irresponsabilidade intelectual, de forma tendenciosa a vender-se como certo o
que é duvidoso e segue-se em frente, confiante em que se é difícil provar
o que se disse, mais difícil ainda é provar o contrário.
Em outras palavras, a razão do estudo é a prova do contrário do que
se tem falado, em escritos, ao longo de anos.

2. DISTINÇÃO ENTRE POLÍCIA ADMINISTRATIVA E POLÍCIA
JUDICIÁRIA
Faz-se mister, de início, distinguir a polícia administrativa da polícia judiciária, pois, em verdade, não se tem atentado corretamente, no
Brasil, para essa diferenciação, confundindo-se, isto sim, a polícia judi-

ciária com o órgão administrativo que exerce o poder de polícia, o
que se apresenta incorreto.
Dissemos (Álvaro Lazzarini, "Direito Administrativo da Ordem
Pública", 1ª edição, 1986, Forense, página 36) que a polícia administrativa é preventiva. Apolíciajudiciária é repressiva. A primeira desenvolve a sua atividade, procurando evitar a ocorrência do ilícito e daí ser
denominada preventiva. A segunda é repressiva, porque atua após a eclosão do ilícito penal, funcionando como auxiliar do Poder Judiciário.
Mas, o mesmo órgão policial pode ser eclético, porque age preventivamente e repressivamente. A linha de diferenciação, portanto, estará sempre na ocorrência ou não do ilícito penal. SE um órgão estiver no exer-

cício da atividade policial preventiva (polícia administrativa) e ocorrer a infração penal, nada justifica que ele não passe, imediatamente, a desenvolver a atividade policial repressiva (polícia judiciária),
fazendo, então, atuar as normas de Direito Processual Penal, com
vistas ao sucesso da persecução criminal, certo que o que a qualificará
em administrativa ou judiciária (isto é, preventiva ou repressiva será,
e isto sempre, a atividade de polícia desenvolvida em si mesma e não
órgão civil ou militar que a executou.
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Nesse sentido, entre outros de nomeada, Jean Rivero ("Direito
Administrativo", tradução de Rogério Ehrhardt Soares, Livraria
Almedina, Coimbra, Portugal, 1981, página 479) e André de Laubadre,
"Manuel de droit administratif spécial", Presses Universitaires de
France, Paris, 1977, páginas 86-87), bem como, entre nós, José Cretella
Júnior, na sua extensa obra, cuidando do tema, inclusive, na sua preciosa
colaboração emprestada com o seu estudo no retro citado "Direito
Administrativo da Ordem Pública" (edição citada, página 171).
E convém salientar que a polícia judiciária é atividade auxiliar da
repressão criminal, que é exercida pela Justiça Criminal, razão pela qual
dita polícia é ligada à administração da justiça penal de modo a constituir
uma direta emanação dela, indiscutivelmente coordenada à esfera jurisdicional. Todavia, várias considerações de ordem geral induzem a excluir
que a atividade que ela desenvolve tenha natureza jurisdicional, em desconformidade com a opinião de alguns autores, e registrar, ao invés, que
tem natureza processual porque disciplinada pelo Código Processual
Penal, controlada pela autoridade judiciária e dirigida a fornecer a esta um
primeiro material de averiguação e de exame (cf. Carlos Consonni
Folcieri, apud Álvaro Lazzarini, obra e edição citada, página 46).
Daí porque pedimos vênia para um reparo à lição do sempre festejado José Frederico Marques no tocante à possibilidade de a autoridade
policial poder expedir ordem escrita de prisão. A ordem escrita a que
alude o artigo 153, 12, da Constituição da República só pode ser expedida por autoridade judiciária e não por autoridade policial, como é de
pacífico e notório entendimento jurisprudencial.
Mas esse equívoco anotado e rebatido não interessa ao tema em
exame. O equívoco que merece objetado é o outro, é o de que o policial
militar é mero agente de polícia ou, então, como equívocamente vem
sendo sustentado, é um simples agente da autoridade policial.

3. AUTORIDADE ADMINISTRATIVA
Mário Stoppino, escrevendo sobre a palavra Autoridade ("Dicionário de Política~', de Norberto Bobbio, Nico la Matteucci e
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Gianfranco Pasquino, tradução de Luís Guerreiro Pinto Cacais, Editora
Universidade de Brasília, página 88), lembra que, "Na tradição do
Ocidente, desde que os romanos cunharam a palavra auctoritas, a noção
de Autoridade constitui um dos termos cruciais da teoria política, por ter
sido usada em estreita conexão com a noção de poder. A situação atual
dos usos deste termo é muito complexa e intrincada. Enquanto, de um
modo geral, sua estreita ligação com o conceito de poder permaneceu, a
palavra Autoridade passou a ser reinterpretada de vários modos e empregada com significados notavelmente diversos. Por vezes se negou, explícita ou implicitamente, que exista o problema de identificar o que seja
Autoridade e o de descrever as relações entre Autoridade e poder: em
particular por parte daqueles que usaram poder e Autoridade como sinônimos. Mas existe a tendência, de há muito generalizada, de distinguir
entre poder e Autoridade, considerando esta última como uma espécie do
gênero poder ou até, mais raramente, como uma simples fonte de poder".
Se a noção de Autoridade constitui um dos termos cruciais da teoria
política, procuremos o entendimento filosófico do termo, antes de adentrarmos no jurídico.
Filosoficamente falando, Nico/a Abbagnano ("Dicionário filosófico", tradução do título original "Dizionario di Filosofia", coordenada e
revista por Alfredo Bosi, 1ª edição portuguesa, 1970, Editora Mestre
Jou, São Paulo, verbete "Autoridade", página 93) anota que Autoridade
(latim: Auctoritas; inglês: Authority; francês: Autorité; alemão: Autoritt)
é "Qualquer poder exercido sobre um homem ou grupo humano por
outro homem ou grupo. O termo é generalíssimo e não se refere somente
ao poder político. Além de A. do Estado existe a A. dos partidos ou a A.
da Igreja ou ainda a A. do cientista X a quem se atribui, por ex., o predomínio provisório de uma certa doutrina. Em geral, A. é, portanto, qual-

quer poder de controle das opiniões e dos comportamentos individuais ou coletivos, a quem pertença esse poder. O problema filosófico
de A. é o que diz respeito à sua justificação, isto é, ao fundamento sobre
o qual pode ser apoiada a sua validez. Podem distinguir a propósito as
seguintes doutrinas fundamentais: 1ª o fundamento de A. é a natureza;
o fundamento de A. é a divindade; 3ª o fundamento de A. são os
homens, isto é, o consenso daqueles mesmos sobre os quais é exercida".
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Por sua vez Goffredo da Silva Telles Júnior, ilustre jurista e pensador brasileiro, quando examina o vocábulo Autoridade diante do direito,
pondera que "Nos domínios do direito, as capacidades especiais são os
fundamentos da autoridade. Autoridade, para o direito, é o poder pelo
qual uma pessoa ou entidade se impõe às outras, em razão de seu estado
ou situação. É o poder de direito de uma pessoa, em virtude de sua especial capacidade de fato. ( ... ) Em razão de seu estado ou de sua situação em razão de suas especiais capacidades de fato - pode uma pessoa ter o
poder de se impor a outras, nos termos da lei. Esse poder é que, nos
domínios do direito, se denomina autoridade" ("Enciclopédia Saraiva
do Direito", São Paulo, volume 9, verbete "Autoridade", página 330).
A noção de Autoridade, para o direito, portanto, está indissociavelmente, ligada à de poder, isto é, a de ter aptidão para decidir e impor a
sua decisão a outrem nos termos e limites da lei. Sim, para o direito
exige-se que o poder de tomar e impor uma decisão se faça dentro dos
estritos termos da lei, decorrente daí a Autoridade de que tratamos e não
"Desde o momento primeiro em que alguém dite uma ordem e ela é acatada", o que, no dizer de Régis Fernandes de Oliveira, ilustre magistrado
paulista e professor de Direito Administrativo da Faculdade de Direito
da Universidade de São Paulo, ao tratar da "Função Administrativa", no
seu excelente "Ato Administrativo" (2ª edição, 1980, Editora Revista
dos Tribunais, página 1, "Autoridade"), diz surgir a autoridade, impondo-se esta ao grupo, ainda restrito e, assim, fazendo surgir uma sociedade organizada e, apenas, embrionariamente, o Estado.
Para se chegar à noção de Autoridade Administrativa não podemos, ao certo, descartar a figura das pessoas físicas que exercem função
estatal administrativa, ou seja, dos agentes administrativos que, no
dizer de Hely Lopes Meirelles ("Direito Administrativo Brasileiro", 11 ª
edição, 1985, Editora Revista dos Tribunais, página 52), "não são membros de Poder de Estado, nem o representam, nem exercem atribuições
políticas ou governament~is; 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 desempenho no
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plano administrativo, sem qualquer poder político. Suas atribuições,
de chefia, planejamento, assessoramento ou execução, permanecem no
âmbito das habilitações profissionais postas remuneradamente a serviço
da Administração".
Em outras palavras é exata a noção de Autoridade Administrativa
formulada por José Cretella Júnior ("Dicionário de Direito
Administrativo", 3ª edição, 1978, Forense, página 7 4, verbete
"Autoridade Administrativa") e no sentido de ser ela a "Pessoa física que
age em nome da pessoa juídico-administrativa, editando atos administrati vos", embora esclareça que "nem sempre se confunde a autoridade
administrativa, em sentido estrito, com o funcionário ou agente público.
O funcionário público em geral executa os chamados atos materiais ou
atos de administração, preparando ou executando as decisões tomadas
pela autoridade administrativa ou autoridade pública maior. Em geral,
toda autoridade administrativa ou autoridade pública é funcionário público, mas a recíproca nem sempre é verdadeira. Autoridade é toda pessoa
que, nos três poderes, administre, editando, pois, atos administrativos,
quer se trate de agente público, sentido estrito, quer se trate de administrador ou representante de autarquia ou de entidade paraestatal, quer se
trate, ainda, de pessoa física ou jurídica, com funções recebidas em delegação do poder público (cf. Lei nº 1.533, de 31 de dezembro de 1951 Lei do Mandado de Segurança - artigo 1º, º 2º), a saber, permissionários
ou concessionários de serviços públicos ou de utilidade pública".

4. AUTORIDADE POLICIAL

Posto isso tudo, podemos, agora, fixar a noção de Autoridade Policial.
Não pode restar dúvida, ao certo, ser ela um agente
administrativo, mesmo quando no exercício da denominada polícia
judiciária, exercício esse que não tem natureza jurisdicional, pois só tem
natureza processual, porque disciplinado pela legislação processual penal
e está dirigido a fornecer à autoridade judiciária um primeiro material
de averiguação e de exame (cf. a lição de Carlos Consonni Folcieri, no
infra nº 2, final).
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Aliás, esse autor, como Presidente do Tribunal de Pesaro, Itália, no
verbete "Polícia Judiciária", do Novíssimo Digesto Italiano, lembra
que "a polícia em sentido lato tem sempre caráter de atividade administrativa pelo qual é pleonasticamente a qualificação de polícia administrativa, constantemente usada" (cf. a tradução do Desembargador Geraldo
Amaral Arruda, "Revista de Jurisprudência do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo", Lex Editora S.A., volume 89, páginas 34/37).
Porém, ressalve-se que a Autoridade Policial é um agente administrativo que exerce atividade policial, tendo o poder de se impor a
outrem nos termos da lei, conforme o consenso daqueles mesmos sobre
os quais a sua autoridade é exercida, consenso esse que se resume nos
poderes que lhe são atribuídos pela mesma lei, emanada do Estado em
nome dos concidadãos.
Vimos, porém, que José Frederico Marques, de início citado e transcrito, com apoio em Capitant e Ivahir Garcia, este, repete-se, Delegado
de Polícia em São Paulo e Deputado Federal, tem colocação diversa da
que estamos defendendo, colocação essa comum a de outros eminentes
processualistas, como, por exemplo, o festejado Hélio Tornaghi.
Hélio Tornaghi, com efeito, a propósito de Autoridade Policial,
emitiu parecer encomendado por associação de classe, com o qual, embora não se possa concordar nas suas conclusões, toma-se útil a sua transcrição para chegar-se ao próximo item deste estudo, ou seja, o de "A
atividade de polícia-militar", que, na prática, é o cerne da autoridade
policial do policial-militar.
Diz o ilustre processualista Hélio Tornaghi, devidamente espancadas as suas citações em alemão, que "O conceito de Autoridade está
diretamente ligado ao do poder do Estado. Os juristas alemães, que mais
profundamente do que quaisquer outros estudaram o assunto, consideram autoridade ( ... ) todo aquele que com fundamento em lei (... ), é parte
integrante da estrutura do Estado( ... ) e órgão do poder público( ... ), instituído especialmente para alcançar os fins do Estado (... ), agindo por iniciativa própria, mercê de ordens e normas expedidas segundo sua discrição (... ). Daí se vê - continua Hélio Tomaghi - que a autoridade: a) é
órgão do Estado; b) exerce o poder público; e) age moto proprio~ d)
guia-se por sua prudência, dentro dos limites da lei; e) pode ordenar e
traçar normas; f) em sua atividade não visa apenas aos meios, mas aos
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próprios fins do Estado. São ainda os publicistas alemães - finaliza o
ilustre processualista - que proclamam: a autoridade é o titular e portador
( ... ) dos direitos e deveres do Estado ( ... ): Não tem personalidade ( ... )
mas faz parte da pessoa jurídica do Estado" (cf. Hélio Tomaghi, Parecer,
"Revista de Polícia", Associação dos Delegados de Polícia do Estado do
Rio de Janeiro, Ano IV, nº 4, setembro de 1984, páginas 19/20).
Daí Hélio Tornaghi concluir que Autoridade Policial é, tãosomente, o agente público integrante da carreira de Delegado de Polícia que, no Estado de São Paulo, por exemplo, é uma das muitas carreiras da
denominada Polícia Civil.
Ledo, pelo óbvio, o engano dessa conclusão, embora, útil ao estudo
a posição dos juristas alemães de que se aproveitou Hélio Tomaghi, tudo
como se examinará a seguir.

5. A ATIVIDADE DE POLÍCIA-MILITAR
A única instituição policial que, constitucionalmente, está prevista
na estrutura do Estado brasileiro é a das sesquicentenárias Polícias
Militares (artigo 13, º 4º, da Constituição da República). Elas, no seu
todo, como já dissemos em anteriores estudos, são órgãos coletivos do
Poder Público dos Estados, Territórios e Distrito Federal, instituídos,
especialmente para alcançar os fins do Estado, ou seja, o bem
comum, através de sua diuturna atividade de manutenção da ordem
pública ou, como se queira, ordem interna (ordem pública e ordem
interna são locuções sinônimas, como demonstra De Plácido e Silva, no
seu "Vocabulário Jurídico", Forense, volume III, 1963, verbete "Ordem
Interna", página 1.100).
A manutenção da ordem pública é um dos quatro setores da atividade jurídica do Estado, dizendo respeito à atividade policial.
Mário Masagão, ao cuidar de tal setor da atividade jurídica do
Estado, afirma ser ele, o da manutenção da ordem pública, assunto da
competência dos Estados-Membros, cabendo à União operar nessa matéria somente por exceção, quando impotente o Estado federado para manter a ordem em seu território (cf. Mário Masagão, "Curso de Direito
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Administrativo",
edição, 1974, Editora Revista dos Tribunais, São
Paulo, páginas 16 e 71).
Aliás, a primeira atribuição do Estado (desde que o seja "de
Direito") é a conservação da ordem, da segurança e da paz social no próprio território, como adverte Carla Consonni Folcieri (obra e publicação
citadas).
E, evidentemente, as Polícias Militares agem por iniciativa própria,
mercê das ordens e normas expedidas segundo a sua discrição, limitada,
é o óbvio e porque sujeitam-se ao princípio da legalidade, presentemente pelo Decreto-lei federal nº 667, de 2 de julho de 1969, e leis federais que se lhe seguiram, e seu regulamento (R-200), aprovado pelo
Decreto federal nº 88.777, de 30 de setembro de 1983, além da legislação supletiva de cada Estado, tudo conforme a competência para legislar
a respeito prevista na Constituição da República, como cediço.
Preenchidos, portanto, estão, todos os requisitos que os juristas alemães sugeriram a Hélio Tornaghi, no seu aludido parecer, acima transcrito, para que se reconheça Autoridade Policial às Polícias Militares,
estas como órgãos coletivos instituídos, nos Estados, Territórios e
Distrito Federal para a manutenção da ordem pública.
Bem por isso o órgão singular das Polícias Militares brasileiras,
isto é, o policial-militar isoladamente considerado, também, tem parcela de autoridade policial que é autoridade administrativa, como retro
focalizado, de acordo com a posição hierárquica que ocupa e as funções
a ele cometidas para o desempenho, no plano administrativo, da atividade de polícia de manutenção da ordem pública, da qual é parte a
polícia de segurança.
O policial-militar, como agente público, é servidor público como
tal denominado de policial-militar, como o considera a legislação federal pertinente.
Daí por que, em continuação às objeções que estamos fazendo ao
aludido parecer de Hélio Tornaghi e que aproveitam, também ao que
escreveu José Frederico Marques, de início lembrado, o policial-militar: a) é órgão do Estado; b) exerce, efetivamente, o poder público,
sendo os seus atos administrativos de polícia dotados dos atributos da
auto-executoriedade (executam-se independentemente de autorização
judicial) e de inegável e irresistível coercibilidade (são imperativos aos
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seus destinatários, que o devem acatar, sob pena da execução do ato ser
realizada, inclusive, com o emprego de força física para remover o obstáculo que se lhes oponha), c) age motu proprio, tomando decisões de
polícia, valorando a atividade policiada e as sanções que deva impor,
conforme critérios de conveniência e oportunidade, salvo quando
ocorra hipótese de vinculação de sua vontade (ocorre, normalmente,
com o regramento às normas processuais penais, após a prática do ilícito
penal), de modo que d) guia-se, para assim proceder, por sua prudência,
dentro dos limites da lei (se ultrapassá-los estará sendo arbitrário e não
discricionário o seu agir), e) traçando normas e ordenando comportamentos a serem observados pelos administrados, certo que, f) em sua atividade, o policial-militar não age como particular e não visa apenas aos
meios, mas, como já focalizado, aos próprios fins do Estado de Direito.
Em concluindo, conforme a doutrina alemã citada por Hélio
Tornaghi, sem nenhuma dúvida podemos afirmar que o policial-militar
é autoridade policial, porque, variando a sua posição conforme o grau
hierárquico que ocupe e as funções que a ele sejam cometidas em razão
de suas atribuições constitucionais de mantenedor da ordem pública, é
o titular e portador dos direitos e deveres do Estado, não tendo personalidade, mas fazendo parte da pessoa jurídica do Estado.
E por esses mesmos fundamentos o policial-militar é autoridade
policial por ser órgão com aquele "droit de commander" a que alude
Henri Capitant citado por José Frederico Marques na lição mencionada
no infra item 1.

Não podemos esquecer que Jellinek, citado por Mário Masagão, a
propósito da teoria do órgão no Direito Administrativo, observou que
"o indivíduo encarregado de querer converte-se, sob o aspecto jurídico,
em órgão coletivo da comunidade" (cf. Mário Masagão, obra citada,
página 46). Também, devemos lembrar Hely Lopes Meirelles quando afirma que esses gestores da coisa pública, investidos de competência decisó!"i ~. ~ri.ssam a ser autoridades, com poderes e deveres específicos do
~argo ou da função, e conseqüentemente, com responsabilidades próprias
de suas atribuições, tendo um poder-dever de agir, hoje reconhecido
pacificamente pela jurisprudência e pela doutrina administrativista, porque o poder tem para o agente público o significado de dever para com a
comunidade e para com os indivíduos, no sentido de quem o detém está
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sempre na obrigação de exercitá-lo, defendendo-o até onde necessário (cf.
Hely Lopes Meirelles, obra e edição citadas, páginas 68 e 69).
Daí não mais poder aceitarem-se afirmações de que policial-militar
não é autoridade policial. Ao contrário, como exposto, o policial-militar é
autoridade policial, ou seja, é autoridade administrativa policial, pois,
como bem o esclarece o douto Conselho de Redação da "Enciclopédia
Saraiva do Direito" (a Coordenação dessa vasta obra jurídica é do ilustre
Professor R. Limongi França, da Faculdade de Direito da Universidade de
São Paulo), Autoridade Policial "indica a pessoa que ocupa cargo e exerce funções policiais, como agente do Poder Executivo", tendo "tais agentes o poder de zelar pela ordem e segurança públicas, reprimir atentados à
lei, ao direito, aos bons costumes" (cf. Enciclopédia citada, volume 9, verbete "Autoridade Policial", página 351 ).
Para ser Autoridade Policial, o policial-militar tem formação e
habilitação profissional primorosa, inclusive nos meandros das ciências
jurídicas e afins de interesse policial com vistas a assegurar a ordem
pública. Já dissemos em anteriores estudos que os integrantes das
Polícias Militares, isto é, os policiais-militares, são formados policiais
em seus estabelecimentos de ensino, inclusive, em nível de "pós-graduação". As Polícias Militares não adaptam profissionais de outras áreas
para a função policial.
Para finalizar, diante de todo esse quadro, podemos dizer que não é
razoável, por injurídico que seria, a sustentação no sentido de que o policial militar deve ter a responsabilidade pela manutenção da ordem pública
sem a correspondente autoridade que a sua qualidade institucional, prevista na Constituição da República, deve-lhe reconhecimento. A autoridade do policial-militar deriva da norma maior, a norma constitucional, que, como cediço, deve prevalecer sobre a infraconstitucional.

6. A INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 4 Q DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL VIGENTE FACE AO POLICIAL-MILITAR

Daí indagar-se se o artigo 4º do Código de Processo Penal, que
apresenta norma infraconstitucional, pretere a norma do artigo 13, 4º,
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da Constituição da República. Este diz instituídas as Polícias Militares
para a manutenção da ordem pública nos Estados, Territórios e
Distrito Federal, decorrendo daí, como focalizado, a autoridade policial
do policial militar. Aquele, o artigo 4º da lei processual penal, estabelece que "A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais
no território de suas respectivas jurisdições e terá por fim a apuração das
infrações penais e da sua autoria", não descartando a possibilidade de
que "A competência definida neste artigo não excluirá a de autoridades
administrativas, a quem por lei seja cometida a mesma função" (artigo
4º, caput, e parágrafo único).
A resposta a tal indagação, ao certo, é negativa, ou seja, não há
incompatibilidade entre a norma processual e a constitucional, porque a
processual é uma verdadeira norma em branco.
Norma processual em branco, pois o legislador processual deixou
para o administrativo a incumbência de definir a respeito dessas autoridades, sem perder de conta a autoridade policial do policial-militar
decorrente da norma constitucional que o tem, como integrante das
Polícias Militares, como mantenedor da ordem pública (lembre-se
que, no tocante a atividade policial, todas as autoridades são autoridades
administrativas ou, pelo menos, agem administrativamente embora
sejam de outros Poderes que não o Executivo).
Note-se que o legislador processual, ao escrever autoridade policial, não distinguiu, quando poderia tê-lo feito, entre autoridade de
Polícia Civil e autoridade de Polícia Militar, ou seja, simplesmente,
autoridade policial civil e autoridade policial militar, que possam exercer atividade de polícia judiciária.
Assim, onde a lei não distingue, não pode o intérprete. fazer distinções ("Ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus", diziam os
romanos na sua sabedoria).
Daí podermos concluir que o artigo 4º, caput e parágrafo único, do
Código de Processo Penal estabeleceu não ser legítima a apuração de
infrações penais e da sua autoria por quem não esteja, regularmente,
investido de autoridade pública, valendo, como exemplo da falta dessa
investidura o daquele indivíduo que pratique investigações particulares,
como os "detetives particulares" (tão em moda, conforme anúncios na
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imprensa), ou, então, quem não esteja investido de poder público, como
os vigilantes ou guardas particulares.
Aliás, Arthur Cogan, ilustre Procurador de Justiça no Estado de São
Paulo, em estudo sobre "Investigação Particular", tece sérias críticas aos
abusos que vêm ocorrendo a respeito dessas pessoas sem investidura
legal para a atividade policial, terminando por indagar: "Como permitirse, portanto, que particulares, arvorando-se em detetives particulares,
façam investigações, invadindo a privacidade do cidadão e arrogando-se
um direito que só pode ser exercido pelo Estado através de seu corpo
especializado de funcionários?" (Arthur Cogan, "Investigação
Particular", "O Estado de São Paulo", domingo, 4 de agosto de 1985,
página 56).
O policial-militar não é particular, como esmiuçamos. Ele é o titular e portador dos direitos e deveres do Estado, não tendo personalidade,
· mas fazendo parte da pessoa jurídica do Estado, do qual é um dos seus
órgãos.
O policial-militar, nos melhores termos da boa doutrina, nacional e
alienígena, faz todo o ciclo da polícia preventiva e o da polícia repressiva, esta a denominada polícia judiciária e aquela a polícia administrativa de manutenção da ordem pública - (cf. o infra item 2), só levando
a ocorrência policial à autoridade policial civil, onde houver, para que
esta ultime a atividade repressiva da polícia, fazendo a parte cartorária,
burocratizada e anti-econômica para o erário público, consubstanciada
em uma peça meramente informativa a que se denomina de inquérito
policial, sem maior valor judicial, porque, tudo se repetirá em Juízo (o
Juizado de Instrução daria maior celeridade à persecução criminal e seria
bem mais econômico ao Estado, pois o policial-militar apresentaria o
acusado, diretamente , ao Juiz de Instrução.
Mas, até a apresentação do caso policial à autoridade policial civil a
autoridade policial militar, dentro dos limites de sua competência, esteve
na prática de atos de polícia judiciária, de conformidade com os preceitos processuais penais.
Só cessa a autoridade policial militar no momento em que a ocorrência é passada para a autoridade policial civil, cessando a desta quando
ela, agora na forma de inquérito policial, é remetida, assim formalizada
burocraticamente, à Justiça Criminal, tudo considerado que, no lugar,
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haja autoridade policial civil de carreira (em determinados Estados brasileiros nem sempre isso ocorre).
Lembre-se, com Caio Tácito, que "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 de 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" (Caio Tácito, "O abuso do poder administrativo no
Brasil - Conceito e Remédios", co-edição do Departamento
Administrativo do Serviço Público e Instituto Brasileiro de Ciências
Administrativas, 1959, Rio de Janeiro, p.27).
Em outras palavras, como o diz Afonso Arinos de Melo Franco, daí
derivar a autoridade, que é a investidura e a limitação impostas pela
lei", ou seja, como ele próprio acrescenta, "A autoridade, 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" (cf. Afonso Arinos de Melo
Franco, "Direito Constitucional - Teoria da Constituição - As
Constituições do Brasil", 2ª edição, 1981, Forense, Rio de Janeiro, p. 24,
39 e 40).
O policial-militar, não é demais repetir porque esquecido por longos anos, tem a sua investidura e competência funcional derivada da
norma maior do artigo 13, º 4º, da Constituição da República. As suas
atribuições, daí decorrentes, são de execução exclusiva, ressalvadas as
missões próprias das Forças Armadas e os casos estabelecidos em legislação específica, do policiamento ostensivo, fardado e armado, assegurando, com isso, o cumprimento da lei, o exercício dos poderes
constituídos, mantendo a ordem pública (artigo 3º, letra "a", do
Decreto-lei federal nº 667, de 2 de julho de 1969). O policiamento que aí
se transcreveu é o regular exercício da atividade de Polícia de
Manutenção da Ordem Pública, a que nos referimos.
Nas missões de manutenção da ordem pública são autoridades
competentes, para efeito de planejamento e execução do emprego das
Polícias Militares, os seus respectivos Comandantes-Gerais e, por
delegação destes, os Comandantes de Unidades e suas frações (cf.
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artigo 10, º 3º, do Regulamento para as Polícias Militares "R-200", aprovado pelo Decreto federal nº 88.777, de 30 de setembro de 1983).
O policiamento, assim executado, desdobra-se, ou seja, é de natureza administrativa, na medida que previne, e é de natureza judiciária, à medida que, ocorrido o ilícito penal, o policial-militar auxilia a
Justiça Criminal, colhendo os elementos indispensáveis à realização da
Justiça.
Em toda essa seqüência da atividade policial, é induvidoso, o policial-militar tem autoridade policial inerente à sua função pública,
segundo o seu grau hierárquico e a norma de direito.
Nesse sentido, por exemplo, no Estado de São Paulo, unidade da
federação em que mais tem surgido a polêmica enfocada, o eminente
constitucionalista, Professor Michel Elias Temer Lulia, quando seu
Secretário de Estado dos Negócios da Segurança Pública, reconheceu a
existência de autoridade policial-militar, quando expediu a Resolução
SSP-122, de 24 de setembro de 1985, dispondo que "As autoridades
policiais militares, no exercício da polícia de manutenção da ordem
pública, somente forneçam policiamento ostensivo para espetáculos
públicos ... " (artigo 1º), determinando, ainda, que "a autoridade policial
militar competente adote as providências complementares ... " (artigo 5º)
(cf. Resolução citada, Diário Oficial do Estado de São Paulo, edição de
24 de setembro de 1985, p. 5).
E, igualmente, no Estado de São Paulo, o seu Egrégio Tribunal de
Justiça, pelo seu Órgão Especial (Plenário da Corte), através da
Resolução nº 11, de 5 de junho de 1985, remanejou a Corregedoria da
Polícia Judiciária da Vara das Execuções Criminais para o Setor de
Inquéritos Policiais e "Habeas Corpus", no âmbito da Comarca de São
Paulo (Capital). Deu-lhe, então, atribuições, com competência que só
cessará com o oferecimento da denúncia (artigo 2º, item I). Dentre essas
atribuições está a de completar a instrução dos inquéritos policiais, a
requerimento do Ministério Público ou de oficio, quando possível e conveniente (artigo 2º, item IV). E ficou expresso, no seu artigo 4º, que
"Para a realização de atos instrutórios, o Setor poderá ter a colaboração
da Administração Pública em geral e, de modo especial, da Polícia Civil
e da Polícia Militar, nos termos do parágrafo único do art. 4º da Lei
Complementar (estadual) nº 303/82" (cf. Resolução citada, Diário
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Oficial da Justiça, edição de 12 de junho de 1985, p. 1). Aliás, ao que se
sabe, para o mister constante dessa Resolução, os magistrados têm-se
valido, e satisfatoriamente, da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
Portanto, podemos afirmar, sem margem de erro, que o policial
militar é autoridade policial para os fins do exercício de polícia judiciária, como previsto no artigo 4º, caput e parágrafo único, do
Código de Processo Penal, cessando as suas atribuições quando da
apresentação da ocorrência à autoridade policial civil competente,
onde a houver.

7 AGENTE DA AUTORIDADE POLICIAL
Em estudo como este, não podemos deixar de fazer referência à
noção de agente da autoridade policial, pois, como registramos de início (infra item 1), costumam atribuir ao policial militar a qualidade de
agente da autoridade e não a de autoridade policial.
O equívoco dessa colocação por parte de ilustres processualistas,
não afeitos ao Direito Administrativo, ramo da ciência jurídica do qual
deriva o poder instrumental da Administração Pública que é o Poder de
Polícia, como também a noção do que seja autoridade administrativa,
é por demais evidente. Basta relembrar que autoridade policial é espécie do gênero autoridade administrativa de que estão investidos os
agentes administrativos. Devemos, ainda, relembrar que, mesmo a atividade de polícia judiciária é administrativa, por excelência, não se
confundindo com a atividade judiciária-criminal, exercida por autoridade judiciária, do Poder Judiciário, do qual o agente policial é mero
auxiliar, seja qual for o seu grau hierárquico ou detenha o título universitário com o qual se habilitou para o exercício da atividade policial em
que esteja investido legalmente. Agente policial é denominação comum
a toda aquela pessoa física que exerça atividade policial de manutenção
da ordem pública. Em outras palavras, todo policial, seja civil ou militar,
é um agente de polícia, ou seja, diante da "teoria dos agentes públicos",
é um agente administrativo policial, com a autoridade inerente à sua
investidura legal.
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Bem por isso não pode ser aceita a distinção de José Frederico
Marques, de início mencionada, no sentido de que há autoridades policiais e agentes policiais (esse é o título do item 131 do seu citado
"Tratado de Direito Processual Penal", volume I, Saraiva, p. 200), pois,
como focalizado, as autoridades policiais são agentes policiais. Estes
detêm autoridade policial nos termos e limites de suas investiduras
locais.
É certo que o Código de Processo Penal, no seu artigo 301, se refere
a "autoridades policiais e seus agentes". Daí sustentarem os ilustres
delegados da polícia civil e, por via de conseqüência, eminentes processualistas, existir a par da autoridade policial a figura do agente da
autoridade policial, situado em um plano subalterno, auxiliando, cooperando e atuando sob a direção da autoridade (cf. José Frederico
Marques, no citado item 131 do referido "Tratado"), estando, nessa
situação, a atividade subalterna exercida pela Polícia Militar, quando
pratica atos de coação ou de ajuda à Polícia Civil (cf. item 132 do aludido "Tratado", p. 201).
Vimos, à luz da boa doutrina , nacional e alienígena, não ser o policial militar agente da autoridade policial e sim autoridade policial,
nos termos e limites da sua investidura legal.
Existe, de fato, mesmo no Brasil, uma figura que pode ser tida
como agente da autoridade policial, pois, sem terem investidura pública, ou seja, de agente público, exercem atividades que poderiam ser
tidas como relacionadas com a atividade policial, como sejam as relacionadas aos vigilantes e guardas: particulares, com as dos detetives particulares, guardas bancários, guardas metroviários e outros que tais que, para
as suas atividades, dependam de prévia licença da autoridade policial
competente.
Tais pessoas, sim, podem e devem ser consideradas agentes da
autoridade policial, porque, com a autoridade policial, em um plano
subalterno, devem auxiliar, cooperar e atuar sob a sua direção no serviço
público referente a atividade policial específica, isto é, são colaboradores
da força pública do Estado e, como tais, podem e devem ser considerados como agentes da autoridade policial.
Aliás, a boa doutrina francesa é bem clara e precisa a respeito,
demonstrando que o agente da autoridade policial nada tem que ver
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com quem seja servidor público, regularmente investido em um
cargo ou função pública.
O clássico Gaston Jze, com efeito, já ensinava que um número considerável de pessoas exercem atribuições que as tornam, ao mesmo
tempo, na categoria de agentes públicos e empregados particulares (são
seus os exemplos: "guardas particulares juramentados" de matas, de
caça, de pesca, de ferrovias, etc.), observando, então, que "esses indivíduos são agentes públicos propriamente ditos, pois colaboram com um
serviço público: polícia florestal, de caça, de pesca, de ferro vias, etc.
Ocupam um emprego permanente e os textos legais dispõem sobre sua
organização. ( ... transcreve artigos do Códigos Florestal, Lei de Caça e
Lei das Ferrovias, que possibilitam a existência de guardas particulares,
confirmados ou autorizados ou, ainda, juramentados pela autoridade competente para isso ... )". Continuando, Gaston Jze diz que "A
Jurisprudência tem interpretado esses textos legais no sentido de que
conferem a todos os indivíduos mencionados o caráter de agentes
públicos propriamente ditos ou, para empregar os mesmo termos
das resoluções, o caráter de agentes da força pública, de Agentes da
Autoridade Pública' ". E, diante dessa situação hídrida, Gaston Jze
pondera que "A solução -do problema é a seguinte: os indivíduos em
questão têm um duplo caráter: 1º) são encarregados ou empregados de
um particular; 2º) são agentes públicos .... (omissis) ... A situação contratual em relação ao patrão e a situação de agente público em relação à
Administração, são independentes no que corresponde ao conteúdo, a
dizer aos direitos e deveres ... " (cf. Gaston Jze, "Principios Generales del
Derecho Administrativo", traducción directa de la 3ª edición francesa
"Les Príncipes Généraux du Droit Administratif', Ed. Marcel Giard,
Paris, 1930, por Julio N. San Millán Almagro, Editorial Depalma,
Buenos Aires, Argentina, 1949, volume II/1, pp. 292/296).
Lembre-se que, à época em que escreveu Gaston Jze, a "teoria dos
agentes públicos" não estava desenvolvida, como hoje o está para entender-se, como o ensina José Cretella Júnior, que a expressão agente
público é mais ampla do que a expressão funcionário público, compreendendo, assim, além dos funcionários públicos propriamente ditos,
imensa massa de outros indivíduos engajados pelo Estado (cf. José
Cretella Júnior, Dicionário e edição citadas, verbete: "Agente Público",
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p. 30). Quando Gaston Jze se refere a tais pessoas como agentes públi, cos, ao certo, estava se referindo, e assim devemos entender, àqueles particulares conhecidos como "Agentes delegados", que, no dizer de Hely
Lopes Meirelles (obra e <lição citadas, p. 53), "são particulares que

recebem a incumbência da execução de determinada atividade, obra
ou serviço público e o realizam em nome próprio, por sua conta e
risco, mas segundo as normas do Estado e sob a permanente fiscalização do delegante. Esses agentes não são servidores públicos, nem
honoríficos, nem representantes do Estado; todavia, constituem uma
categoria à parte de colaboradores do Poder Público".
Com tais pessoas, agentes delegados, não podem ser confundidos os
policiais militares, como temos sustentado. O policial-militar é a própria força pública do Estado, onde está investido legalmente. Não é
nenhum encarregado ou empregado de particular. Os seus direitos e deveres, as suas prerrogativas funcionais decorrem da sua própria e específica
situação estatutária, que o vincula à Administração Pública, da qual,
como "Agente Administrativo" espécie do gênero agente público -, é
"servidor público" da Administração Direta. Não é simples colaborador
do serviço público de polícia. É, isto sim, quem o exerce, na forma da lei.
É a própria polícia, o policial que tem, até mesmo, dignidade constitucional prevista no artigo 13, º 4º, da Constituição da República.
Daí repetir-se que o policial militar não se confunde com detetives
particulares, guardas bancários, guardas metroviários e outros que tais,
estes sim agentes sim agentes da autoridade policial.

8 - CONCLUSÃO

Mais não é necessário fundamentar para a desmistificação, que fizemos ponto a ponto, da velha e arraigada noção de que só é autoridade
policial o Delegado de Polícia, sendo o Policial Militar um mero agente da autoridade policial, isto é, um simples auxiliar, em plano subalterno, do Delegado de Polícia.
Não pode mais haver dúvida de que, no Brasil, além de autoridade
policial para o exercício de_ atividade de polícia administrativa de
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manutenção da ordem pública, o policial militar brasileiro o é, também, para a atividade de polícia judiciária, colaborando, bem por isso,
com as autoridades judiciárias na realização dos atos instrutórios que
possam conduzir à plena realização da Justiça Criminal.
O Policial Militar, com efeito, diante do ilícito penal que não pode
evitar na sua atividade policial preventiva, efetua a prisão em flagrante,
conserva os vestígios do ilícito e, atualmente, apresenta a um outro órgão
policial intermediário os demais elementos de convicção, inclusive as
testemunhas para a parte burocratizada, cartorária da Polícia
Judiciária, de toda inútil, porque, se evoluído estivesse o Brasil nesse
campo, com o conhecido "Juizado de Instrução", dando celeridade e
mais segurança à Justiça Criminal, com economia de tempo e dinheiro,
o Policial Militar, ao invés de apresentar o fato criminal para o anacrônico inquérito policial, investido que está de autoridade policial, ele o
apresentaria diretamente ao juiz instrutor do processo, auxiliando, de
qualquer modo, a apuração judiciária da materialidade e autoria do ilícito
penal.
30 de janeiro de 1987.
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VIII. AUTORIDADE POLICIAL

ELIAS MILER DA SILVA,
Capitão PM, Secretário da Consultoria Jurídica da
Polícia Militar do Estado de São Paulo.

SUMÁRIO
1. Autoridade. 2. Autoridade policial no Brasil. 3. Autoridade do
policial militar.

1. AUTORIDADE

Autoridade é gênero de muitas espécies e subespécies; é, segundo
Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, "forma de superioridade constituída por uma investidura; aquele que detém o direito ou poder de
fazer-se obedecer, dar ordens, tomar decisões, agir; agente ou delegado do poder público".
Primeiramente temos que distinguir entre as diversas espécies de
autoridade privada e a autoridade pública. Nas primeiras temos a autoridade do patrão sobre o empregado, a do pai sobre os filhos (pátrio
poder). Na segunda temos a autoridade do Estado, que a atribui aos funcionários públicos conforme os vários níveis de decisão. Portanto, no
exercício da autoridade pública, é o poder do Estado que se manifesta
através dos funcionários (autêntica encarnação da autoridade do Estado,
conforme entende o Colendo Supremo Tribunal Federal).
Não podemos deixar de observar que o Brasil é um Estado
Democrático de Direito, e que a democracia é o governo do povo, pelo
povo e para o povo, que é a fonte de todo poder, de toda autoridade estatal, a rigor do artigo 1 da Carta Política.
Na nossa democracia, representativa, temos a tripartição do poder
orgânico: Judiciário, Legislativo e Executivo, com algumas instituições
autônomas como o Ministério Público e os Tribunais de Contas. Sendo
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que o exercício de cada poder, depende das leis aprovadas pelo Poder
Legislativo, representante direto da vontade popular.
A lei estabelece o poder e dele deriva a autoridade pública que
assim pode ser autoridade administrativa, judiciária ou legislativa.
Na autoridade legislativa o representante máximo é o Presidente da
Respectiva Casa Legislativa, e como órgão soberano máximo, o Plenário.
Na autoridade administrativa, conforme a esfera de poder, o representante máximo e soberano, será o Presidente da República, na União, o
Governador nos Estados-membros e no Distrito Federal e os Prefeitos
nos Municípios.
Na autoridade judiciária, temos como representante máximo o
Presidente do Tribunal, e soberano o respectivo Plenário.
No âmbito da autoridade executiva ou administrativa há vários segmentos de autoridades e em São Paulo várias secretarias, sendo que na
área da segurança pública, temos uma Secretaria congregando a Polícia
Civil e a Polícia Militar, instituições independentes.

2. AUTORIDADE POLICIAL NO BRASIL
No Capítulo III do Título V da Constituição Federal, que trata da
Segurança Pública; há cinco instituições responsáveis pela segurança,
todas independentes, com seus níveis de autoridade e competência perfeitamente fixados, não existindo nenhuma subordinação entre elas, portanto nenhuma autoridade está sobreposta a outra, o que vale dizer subordinada a outra, senão vejamos:
"Art. 144 ...
IV - Polícias Civis
§ 4 - Dirigidas por delegados de polícias de carreira, incumbe,
ressalvada a competência da União ( Polícia Federal, Polícia
Rodoviária Federal e Polícia Ferroviária Federal), as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares
(Polícia Militar, Corpos de Bombeiros Militares e Forças Armadas)."
parênteses nossos
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Vê-se que como autoridade máxima na Polícia Civil, está o
Delegado Geral de Polícia e por delegação, os demais delegados titulares
e plantonistas; bem como os investigadores e escrivães, dentro de suas
atribuições legais, afinal ali vigoraria o poder hierárquico da
Administração Pública.
"V - Polícias Militares
§ 5 - Cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública".
Neste caso o Comandante Geral é a mais alta autoridade; enquanto
os demais comandantes por delegação, até o oficial de serviço; e as praças, dentro de suas atribuições repartem a autoridade que compatível
com as missões constitucionais e legais outorgadas à Instituição.
Assim podemos dizer que temos o seguinte organograma do poder
de polícia no Estado:

SEGURANÇA PÚBLICA

í

POLÍCIA CIVIL

1

-

__ip()LÍCIA MILITAR:

j

É evidente a verticalização do poder de polícia e a segmentação da
autoridade em vários níveis.
Do exposto, cabe dizer, com a devida vênia, que frente a doutrina e
a jurisprudência têm existido interpretações equivocadas sobre a denominação de agentes da autoridade policial, atribuindo aos demais policiais, que não os representa o Estado, e no conceito de autoridade, dentro
de sua competência, ele pode se fazer obedecer, dar ordens, tomar
decisões e agir, não podendo consumar alguns procedimentos policiais,
a exemplo dos inquéritos policiais comuns, nem por isso perdem a sua
autoridade policial; podendo ser vítima de desacato a autoridade, artigo
331 do Decreto Lei n 2848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal
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Brasileiro, e ser autor de delito capitulado como de abuso de autoridade,
artigo 5 da Lei n 4898, de 9 de dezembro de 1965.

3. AUTORIDADE DO POLICIAL MILITAR

Na análise da Polícia Militar, sobressaem duas competências, no
campo da autoridade:
a. autoridade de polícia judiciária militar; artigo 7 do Código de
Processo Penal Militar (CPPM), que é o Comandante e por delegação os
oficiais da ativa;
b. autoridade de polícia ostensiva e de manutenção da ordem pública; artigo 10, º 3, do Decreto Federal n 88777/83, combinado com o
Decreto Lei Federal n 667/69; que é o Comandante Geral e os demais
comandantes, por delegação, até o nível de menor fração (cabo e soldado), artigo 48, º 2, da Lei Estadual n 616/7 4.
No policiamento ostensivo e na manutenção da ordem pública, respeitadas as leis e regulamentos que existem em benefício da comunidade, o policial militar é autoridade policial sim! e pode ser vítima de desacato a autoridade e autor de delito capitulado como abuso de autoridade,
conforme explicado, daí concluir-se que não existe exclusividade do título de autoridade policial, pois esta é o gênero e dela surgem várias espécies e níveis. Além do que, não pode um policial civil ser agente de
uma autoridade policial militar, e nem um policial militar ser agente
de uma autoridade policial civil, pois são integrantes de instituições
distintas e com funções autônomas, embora atuando conjuntamente
na área de segurança pública.
A seguir passamos a expor nosso entendimento sobre o gênero
autoridade, suas espécies e subespécies.
GÊNERO= AUTORIDADE PÚBLICA
ESPÉCIE= AUTORIDADE POLICIAL JUDICIÁRIA
SUBESPÉCIE= CIVIL (FEDERAL E ESTADUAL)
SUBESPÉCIE= MILITAR (FEDERAL E ESTADUAL)
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ESPÉCIE = AUTORIDADE POLICIAL OSTENSIVA E DE
PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA
SUBESPÉCIE = POLICIAL MILITAR
É categórico, que o policial militar, no exercício de suas funções, é
autoridade policial, de polícia ostensiva e de manutenção da ordem
pública, portanto quando ocorre um delito, tem que atuar para restabelecer a ordem pública, passando a agir como autoridade policial, de polícia
de manutenção da ordem pública. Atingindo, plenamente a previsão do
artigo 69 da Lei Federal n 9099/95, que disciplinou os Juizados
Especiais, previstos no artigo 98, I, da Constituição Federal.
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IX. LEGISLAÇÃO

a. LEI COMPLE}!ENTAR FEDERALNQ35, DE 14 DE MARÇO DE
1979 LEI ORGANICA DA MAGISTRATURA, ARTIGO 33,
PARÁGRAFO ÚNICO
Parágrafo único - Quando, no curso de investigação, houver indicio
da prática de crime por parte do magistrado, a autoridade policial, civil
ou militar, remeterá os respectivos autos ao Tribunal ou Órgão Especial
competente para o julgamento, a fim de que prossiga na investigação.

b. LEI FEDERALNQB.625, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1993- LEI
ORGÂNICA NACIONAL DO MINISTÉRIO PUBLICO -ARTIGO 41,
PARÁGRAFO ÚNICO

Parágrafo único - Quando no curso de investigação, houver indício
da prática de infração penal por parte de membro do Ministério Público,
a autoridade policial, civil ou militar remeterá, imediatamente, sob
pena de responsabilidade, os respectivos autos ao Procurador Geral de
Justiça, a quem competirá dar prosseguimento à apuração.

e. CO,NSTITUIÇÃO DO ESTADO DQ RIO GRAND§ DO SUL CAPITULO I - DA SEGURANÇA PUBLICA - SEÇAO II - DA
BRIGADA MILITAR
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CAPÍTULO!
DA SEGURANÇA PÚBLICA
SEÇÃO II
DA BRIGADA MILITAR

Artigo 129 - À Brigada Militar, dirigida pelo Comandante-Geral,
oficial do quadro da Polícia Militar, do último posto da carreira, de livre
escolha, nomeação e exoneração pelo Governador do Estado, incumbem
a polícia ostensiva, a preservação da ordem pública, a guarda externa dos
presídios e a polícia judiciária militar.
Parágrafo único - São autoridades policiais militares o
Comandante-Geral da Brigada Militar, os oficiais e as praças em
comando de fração destacada.
Artigo 130 - À Brigada Militar, através do Corpo de Bombeiros,
que a integra, competem a prevenção e combate de incêndios, as buscas
e salvamento, e a execução de atividades de defesa civil.
Artigo 131 - A organização, efetivo, material bélico, garantias, convocação e mobilização da Brigada Militar serão regulados em lei, observada a legislação federal.
§ 1º - A seleção, o preparo, o aperfeiçoamento, o treinamento e a
especialização dos integrantes da Brigada Militar são de competência da
Corporação.
§ 2º - Incumbe à Corporação coordenar e executar projetos de estudos e pesquisas para o desenvolvimento da segurança pública, na área
que lhe é afeta.
Artigo 132 - Os serviços de trânsito de competência do Estado
serão realizados pela Brigada Militar.

d. DECRETO FEDERALNQ88.777, DE 30 DE SETEMBRO DE 1983
(R-200) - REGUIAMENTO DAS POLÍCIAS MILITARES E CORPOS
DE BOMBEIROS MILITARES - ARTIGO 1O, PARÁGRAFO 3 Q
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Artigo 1O - Os Comandantes-Gerais das Polícias Militares são os
responsáveis, em nível de Administração Direta, perante os
Governadores das respectivas Unidades Federativas, pela administração
e emprego da Corporação.
§ 3º - Nas missões de manutenção da ordem pública, decorrentes da

orientação e do planejamento do órgão responsável pela Segurança
Pública nas Unidades Federativas, são autoridades competentes, para
efeito do planejamento e execução do emprego das Polícias
Militares, os respectivos Comandantes-Gerais e, por delegação destes, os Comandantes de Unidades e suas frações, quando for o caso.

e. DECRETO ESTADUALNQ28.057, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1987.
- REGUIAMENTO DE UNIFORMES DO PESSOAL DA POLÍCIA
MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aprova o no Regulamento de Uniformes do Pessoal da Polícia
Militar do Estado de São Paulo

ORESTES QUÉRCIA, Governador do Estado de São Paulo, no
uso de suas atribuições legais,
Decreta:
Artigo 1º - Fica aprovado o Regulamento de Uniformes da Polícia
Militar do Estado de São Paulo (RUPM), que com este baixa.
Artigo 2º - É expressamente proibido o uso de uniformes, peças
deste, distintivos ou insígnias, iguais ou semelhantes aos estabelecidos
no RUPM, por qualquer pessoa ou instituição que não seja integrante da
Polícia Militar do Estado de São Paulo.
Artigo 3º O presente Regulamento de Uniformes não poderá
sofrer nenhuma alteração em suas linhas gerais, dentro do prazo de cinco
anos, contados da data de sua publicação obrigatória.
Artigo 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário e, em especial, o Regulamento de
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Uniformes aprovado ·pelo Decreto nº 41.221, de 17 de dezembro de
1962, e suas alterações posteriores, devendo sua implantação se verificar
gradualmente, conforme instruções a serem baixadas pelo Comando
Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
Palácio dos Bandeirantes, 29 de dezembro de 1987.
Orestes Quércia
Luiz Antônio Fleury Filho - Secretário da Segurança Pública
Edgard Camargo Rodrigues - Secretário Adjunto, respondendo pelo
expediente da Secretaria do Governo
Publicado na Secretaria de Estado do Governo, aos 29 de dezembro
de 1987.

REGULAMENTO DE UNIFORMES
DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

CAPÍTULO!
Das Disposições Gerais
Artigo 1º - O presente Regulamento tem por objetivo estabelecer os
uniformes da Polícia Militar do Estado de São Paulo e regular seu uso,
posse e confecção.
Parágrafo único - Fica estabelecida como cor padrão da Polícia
Militar, o "Cinza Bandeirante", devendo os tecidos de poliester e gabardine de lã obedecerem o tingimento em fio, com as características constantes do anexo 1.
Artigo 2º - O uniforme é o símbolo da autoridade e seu uso correto é fator primordial na apresentação individual e coletiva do policial
militar, contribuindo no fortalecimento da disciplina e na boa imagem da
Corporação.
Artigo 3º - Os uniformes estabelecidos neste Regulamento têm, por
finalidade principal, caracterizar o policial militar, permitindo, à primeira
vista, distinguir não só os seus postos e graduações, como também, os
Quadros e Qualificações a que pertencem.
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Artigo 4º - Os uniformes estabelecidos neste Regulamento constituem privilégio da Polícia Militar do Estado de São Paulo, assim corno
aqueles que se assemelhem às cores e formas nele descritas.
§ 1º - É privativo do policial militar do serviço ativo o uso dos uniformes da Polícia Militar do Estado de São Paulo, respeitadas as restrições previstas neste Regulamento.
§ 2º - É facultativo ao policial militar, na inatividade, o uso dos uniformes para comparecer a solenidades militares e, quando autorizados, a
cerimônias cívicas comemorativas de datas nacionais ou de atos sociais
solenes de caráter particular.
§ 3º - A aludida autorização é dada pela maior autoridade policialmilitar do local onde resida o interessado e, caso ela seja de posto ou
graduação inferior ao do inativo, este deverá solicitar a autorização a
autoridade hierarquicamente superior, mais próxima.
... (continua)

f

RESOLUÇÃO NQSSP-8, DE 17 DE JA!jEIRO DE 1991, DISPÕE
SOBRE O ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS COM AERONAVES
PELOS ÓRGÃOS POLICIAIS ESTADUAIS

Dispõe sobre o atendimento de ocorrências com aeronaves pelos
órgãos policiais estaduais.

O Secretário de Segurança Pública, considerando solicitação do
Quarto Serviço Regional de Aviação Civil sobre ocorrências policiais
envolvendo aeronaves acidentadas e pouso fora de aeródromos, bem
corno a preservação da ordem pública, resolve:
Art. 1º - Na hipótese de pouso ocasional em rodovia, a aeronave
deverá ser retirada para averiguação de sua documentação e da documentação do piloto, devendo ser elaborado o Talão de Ocorrência pela
Polícia Militar e o Boletim de Ocorrência pela Polícia Civil.
Parágrafo único - Os órgãos policiais devem comunicar o fato ao
SERAC-4, Serviço Regional de Aviação Civil-4, telefone (011) 2402333, rede Telex Ministério da Aeronáutica XWU-24436, Divisão de
Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos.
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Art. 2º - Na hipótese de aeronave acidentada fora de aeródromo,
deverá ser prestado imediato socorro às vítimas e elaborados o Talão de
Ocorrência da Polícia Militar e o Boletim de Ocorrência pela Polícia Civil.
§ 1º - Os órgãos policiais deverão imediatamente comunicar o fato
ao Serviço Regional de Aviação Civil-4, Ministério da Aeronáutica.
§ 2º - A Polícia Militar providenciará a proteção e salvaguarda do
local do acidente, bem como dos destroços e dos vestígios do aparelho
sinistrado, até a chegada do pessoal credenciado para a competente
investigação.
§ 3º - O material recolhido e sob guarda, como pertences de tripulantes e os destroços da aeronaves, deverá ser protegido e entregue com
as cautelas necessárias para as pessoas legalmente autorizadas.
Art. 3º - Na hipótese de pouso fora de aeródromo, sem que se tenha
caracterizado acidente ou incidente aeronáutico, o fato deverá ser comunicado pelos órgãos policiais ao Serviço Regional de Aviação Civil-4,
para fins de apuração de infração às normas de tráfego aéreo, conforme
estabelece o Código Brasileiro de Aeronáutica, elaborando a Polícia
Militar o Talão de Ocorrência, e a Polícia Civil o respectivo Boletim de
Ocorrência.
§ 3º - As aeronaves ultraleves não podem sobrevoar áreas densamente povoadas, sendo a altura mínima para as demais áreas igual a 100
metros no período do dia, compreendido entre o nascer e o pôr do sol.
§ 4º - As ocorrências envolvendo aeronaves ultraleves deverão ser
comunicadas pelos policiais imediatamente ao Serviço Regional de
Aviação Civil-4, do Ministério da Aeronáutica.
§ 5º - A presente Resolução aplica-se no que couber às atividades e
ocorrências envolvendo helicópteros.
Art. 5º - Em princípio, a primeira autoridade policial de polícia
ostensiva ou de polícia judiciária que tomar conhecimento da ocorrência
comunicará o fato à autoridade aeronáutica administrativa competente.
Art. 6º - Os órgãos policiais estaduais deverão aplicar no que couber a legislação pertinente, particularmente o artigo 35 da Lei das
Contravenções Penais - Abuso na prática da aviação.
Art. 7º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação,
revogada expressamente a Resolução SSP-6 de 14 de janeiro de 1991."
(DOE nº 12, de 18 de janeiro de 1991).

134

Revista A FORÇA POLICIAL

São Paulo

nº 8

out./dez. 1995

g. PODER JUDICIÁRIO
ESCOLA PAULISTA DA MAGISTRATURA
CENTRO DE ESTUDOS JUDICIÁRIOS - CEDES DOUTOR EDSON
AMADO BERAQUET" *

5ª Circunscrição Judiciária - Jundiaí
Juiz Diretor: Doutor Cláudio Augusto Pedrassi
Juiz Secretário: Doutor Maurício Garibe

QUESTÕES RELATIVAS E PRÁTICAS
RELATIVAS À LEI Nº 9099/95
No encontro realizado no dia 17 de novembro de 1995, com a participação de Magistrados, Membros do Ministério Público e da
Procuradoria Geral do Estado, foram debatidas várias questões referentes
a lei 9.099/95, surgindo as seguintes conclusões, algumas unânimes e
outras por maioria de votos:

DECISÃO
ÁREA CÍVEL

1) O ajuizamento das ações citadas no artigo 3º da Lei n( 9099/95,
deverá obrigatoriamente ocorrer junt~_ ao JEPC; sendo incompetente a
Justiça Comum (Varas Cíveis); ou seja, não pode mais a parte optar entre
o JEPC e a Justiça Comum nas ações do artigo 3º da Lei 9099/95.
2) Nas hipóteses do artigo 3º, II (causas do artigo 275, II, do CPC)
não há limite de valor para a causa ou a condenação; não ficando o pedido ou a sentença limitados ao teto de 40 salários mínimos. Se assim não
fosse, tal inciso seria desnecessário, pois tais causas estariam já abrangidas pelo inciso I do artigo . São ações incluídas na competência do
JEPC, em fase da menor complexidade, independente de seu valor
(Constituição Federal, art. 98, 1).

* Publicado no Diário Oficial da Justiça em 15 de dezembro de 1995, p. 53
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3) A opção mencionada no § 3º do artigo 3º da Lei nº 9099/95, se
refere a ações que, a princípio, não estão abrangidas pela competência do
JEPC. Somente nesta situação, é possível a parte renunciar ao valor
excedente a 40 salários mínimos, para se beneficiar da competência e do
rito processual do JEPC.
4) Considerando-se o alto percentual de acordos nas conciliações
(cerca de 75%); inviável é a realização de audiência una (conciliação,
instrução e julgamento). O desdobramento da audiência em duas, a
primeira somente de conciliação e a segunda de instrução e julgamento,
possibilita, a nível prático, a realização de um número significativamente
maior de audiências de conciliação por sessão do JEPC.
ÁREA CRIMINAL

1) Com relação do redação do artigo 69 da lei nº 9099/95, se deve
entender por autoridade policial, tanto membros da polícia civil, como da
polícia militar.
2) Com relação a redação do artigo 69 da lei nº 9099/95, se deve
dar a expressão imediatamente, o mesmo entendimento que vem sendo
dado a mesma expressão que consta do texto constitucional, ao se referir
a prisão em flagrante (art. 5º, LXII da Constituição Federal); ou seja, tão
logo seja possível.
3) O termo circunstanciado (art. 69 da lei nº 9099/95), a ser lavrado
pela autoridade, deve conter elementos indispensáveis para a identificação da ocorrência e dos envolvidos, podendo conter um sumário das
declarações prestadas.
4) A sentença de que trata o artigo 76 da lei nº 9099/95 não é condenatória, tendo natureza apenas declaratória; se trata de pena consetida pelo
autor do fato. Instituto este semelhante ao existente no direito italiano.
5) O artigo 90 da lei nº 9099/95 é inconstittuicional. Contraria a
natureza das normas processuais, que entram em vigor imediatamente,
aplicando-se aos processos pendentes; bem como a aplicação da lei mais
benéfica ao réu.
6) A representação de que trata o artigo 98 da lei nº 9099/95deverá
ser feita ou ratificada em Juizo; admitindo-se a retratação até que seja
proferida sentença. (13,19, 18, 20, 22).
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X. JURISPRUDÊNCIA

a. PODER JUDICIÁRIO

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
ACÓRDÃO
Responsabilidade Civil do Estado. Ato de soldado de polícia. O
Estado responde civilmente por ato ilícito praticado por soldado do
policiamento local, fardado e armado. Recurso Extraordinário n 80.839PR. Primeira Turma. Relator: Ministro Cunha Peixoto. Recorrente:
Estado do Paraná. Recorridos: Agenor Miranda e Silva e sua mulher.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, na conformidade da ata
do julgamento e das notas taquigráficas, por unanimidade de votos, em
não conhecer do recurso.
Brasília, 19 de setembro de 197 5.
Eloy da Rocha, Presidente.
Cunha Peixoto Relator.

RELATÓRIO
O Sr. Ministro Cunha Peixoto:
I. Trata-se de uma ação de indenização movida por Agenor Miranda
e Silva e sua mulher contra o Estado do Paraná, com o objetivo de que
este repare o prejuízo sofrido com a morte violenta do filho do autor
Darci Miranda por um soldado do destacamento policial da Comarca de
Nova Esperança, de cujo filho os autores dependiam.
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II. Defende-se o Estado, alegando sua irresponsabilidade pela reparação de quaisquer danos, uma vez que o fato delituoso ocorreu quando
o soldado não se encontrava no exercício de suas funções e também não
foi conseqüência do mau funcionamento do serviço público.
A ação foi julgada procedente e, confirmada pelo eg. Tribunal de
Justiça do Estado do Paraná, em decisão cujos termos são os seguintes:
"O embargante pretende a reforma do v.a. de f. 94, da eg. 1ª
Câmara Cível dos embargos ora em exame, em decorrência do r. voto
vencido. A matéria em controvérsia versa sobre a responsabilidade civil
do Estado. A maioria, nesse decisório, adotou a doutrina que sustenta o
risco integral em relação às pessoas jurídicas de direito público interno,
em linha de consideração ao contido no art. 107 da Constituição Federal.
Prescinde-se, segundo tal interpretação, de indagação da culpa. Esta só
entra em cogitação no próprio interesse do Poder Público, pois sua verificação dar-lhe-á o direito a ação de regresso contra o funcionário, parágrafo único do artigo citado. Com a devida vênia do ilustrado voto vencido, deve ser mantido o decisório recorrido. Já vem de tempo que esse
critério do risco, fazendo assentar, na responsabilidade do Poder Público,
o caráter objetivo, prepondera na jurisprudência, inspirando-se em princípio de solidariedade, fazendo com que o dano, dessa qualidade, seja
suportado por todos e não só pela vítima. O argumento central do embargante, no processo, na sua insubmissão, é a de não estar o seu agente, o
soldado, de serviço quando matou a vítima. Mas, é de se convir que estava fardado e armado, aspecto ponderável para se considerar, também
objetivamente, que no local se encontrava um mantenedor da ordem, um
policial a serviço do Estado. Partindo-se, outrossim, do pressuposto da
defesa, estaria definida, também, a responsabilidade perseguida pela inicial, diante da ausência de vigilância sobre o agente do Poder Público. É
indiscutível lhe caber o poder de escolha dos seus prepostos e a fiscalização de suas condutas. Martinho Garcez Neto, em abono da tese enfocada, traz em sua obra "Prática da Responsabilidade Civil", esplêndido trecho de voto do douto Orozimbo Nonato, assim expresso: "Não me parece adequado aplicar, à responsabilidade do Estado, o conceito de culpa
civil; porque, então, rigorosamente, o resultado seria proclamar-se a
irresponsabilidade do Estado pela índole mesma de sua entidade e soberania, o que entraria em conflito com os reclames imperiosos da eqüida-
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de, da justiça" in p. 172. Assim exposto, são rejeitados os embargos,
para se cumprir em seus termos a decisão recorrida."
III. Inconformado, o Estado opôs recurso extraordinário, apoiado
nas letras a e d, do inciso 111, do art. 119 da Constituição Federal, sustentando ofensa aos artigos 107 da Constituição Federal e 15 do Código
Civil.
O eminente Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná negou
seguimento ao recurso que veio a este Colendo Supremo Tribunal por
força do despacho do eminente Ministro Aliomar Baleeiro, em agravo de
Instrumento.
IV. O Dr. Walter José de Medeiros, pela Procuradoria-Geral da
República (f. 178), pronunciou-se no sentido de ser conhecido e provido
o recurso. Seu parecer está vazado nos termos seguintes:
"Sobre os fatos que deram origem à demanda, não mais se discute aqui.
Neles estão acordes tanto os votos vencedores (fls. 127-128), quanto os
vencidos (fls. 129-131).
Trata-se, com efeito, de crime praticado por soldado que, em zona do
meretrício, alta hora da noite, fora do horário de serviço, desferiu tiros
contra a vítima, que lhe disputava mulher do chamado bas fond.
Não se cuida, pois, de rever matéria, de fato, pois esta já se acha posta e
decidida em termos harmônicos e de forma aliás soberana pelas instâncias
ordinárias.
Faz mister tão-só ajustar tais fatos à teoria objetiva de responsabilidade
civil do Estado. E, neste ponto, não pode deixar de prevalecer, no nosso
parecer, o ponto de vista abraçado pelos doutos votos vencidos no julgamento dos embargos infringentes, à cuja frente ressalta o do eminente
Desembargador Ary Florêncio Guimarães (fls. 129-131 ).
De fato, não seria jurídico entender-se a teoria do risco com a latitude pretendida pelo v. acórdão recorrido, a ponto de amesquinhá-la para contemplar casos como o dos autos, onde está supinamente descaracterizada a
relação de causalidade entre a Administração e o ato praticado pelo militar criminoso.
Acerca da relação jurídica litigiosa aqui discutida manifestou-se, de forma
lapidar, o eminente representante do Parquet local, a cujas razões nos
permitimos reportar, por expressar também, nos pontos e nas vírgulas, o
nosso entendimento (Parecer n 905, fls. 84-89).
Por violação do art. 107 da Constituição Federal e do art. 15 do C. Civ., o
parecer é pelo conhecimento e provimento do apelo."
É o relatório.
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VOTO
O Sr. Ministro Cunha Peixoto (Relator): 1. Não se discute não ser o
Estado responsável por ato do funcionário fora do exercício de suas funções. A doutrina e a jurisprudência caminham neste sentido e o acórdão
não firmara a tese contrária. O que ficou deliberado, e isto se espelha bem
no voto do eminente Desembargador Mercer Júnior, é que, na situação em
que ocorreu o fato soldado do policiamento de uma cidade do interior,
fardado e armado estava ele investido, mesmo sendo a briga pessoal,
de uma parcela do poder público.
A situação ficou bem sintetizada neste trecho da decisão: "considerando
que, na realidade da vida interiorana brasileira, ainda o soldado de polícia, sempre fardado e armado das melhores armas que consegue apanhar regulamentares ou não 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. De outro lado, estando fardado e armado, em lugar e hora em que o policiamento ostensivo era de mister e sempre assim se fez, claro que um ou outro motivo que levasse, na ocasião, o
agente policial a ferir um presente qualquer não seria de molde a desviar a
sua conduta de funcional para pessoal. De resto, se o agente policial, fardado e armado, pode, a qualquer momento, despir-se por ato próprio, da
sua qualidade funcional, então, a responsabilidade civil do Estado passa
para o superior do soldado e, assim, recai sempre naquele, pela via de
culpa aquiliana".
Desta maneira, entendo que se aplica à espécie a Súmula 400, já que o
acórdão deu razoável aplicação à lei.
Não conheço do recurso.
EXTRATO DA VIA
RE 80.839 PR Rel. Ministro Cunha Peixoto, Recte., Estado do Paraná
(Adv., Rubens de Barros Brisolla e outros). Recdo., Agenor Miranda e
Silva e sua mulher (Adv., Francisco Eduardo Mira Gomes).
Decisão: Não conhecido, unânime.
Presidência do Sr. Ministro Eloy da Rocha. Presentes à Sessão os Srs.
Ministros Bilac Pinto, Rodrigues Alckmin e Cunha Peixoto. Licenciado, o
Sr. Ministro Antônio Neder. 1 Subprocurador-Geral da República, substituto, Dr. José Fernandes Dantas.
Brasília, 19 de setembro de 1975.
Antônio Carlos de Azevedo Braga, Secretário.

140

Revista A FORÇA POLICIAL

São Paulo

nº 8

out./dez. 1995

'1

l, •."'4111-_

_ _ _ _ _ _ _,

ERRATA: A TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR - RETIFICAÇÃO(*)

CELSO RODRIGUES DA SILVA,
Capitão da Polícia Militar do Estado de São Paulo;
Oficial P/3 do 4º Batalhão de Polícia Militar
Metropolitano

A Revista "A Força Policial" publicou artigo deste signatário, no
exemplar nº 5, página 111, intitulado "A Transgressão Disciplinar" e, no
item 4, ao tratar da prescrição, fiz analogia ao Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis, por não existir à época em que foi escrito tal artigo, dispositivo no Regulamento Disciplinar que amparasse a prescrição; todavia, com a reforma imposta pelo Decreto nº 37 .111, o artigo 43, parágrafo 1º, trouxe dispositivo expresso estipulando o prazo de 5 anos para
prescrição, não diferenciando, entretanto, o tipo de falta, se leve, média
ou grave. Devendo ser observado o artigo 43, parágrafo 1º, do R-2-PM,
com a nova redação dada pelo Decreto nº 37.111, ou seja, a prescrição
ocorrerá aos 5 anos.
Assim sendo, solicito a Vossa Excelência que seja publicada a retificação com relação ao item 4, pois tal modificação faz-se necessária para
não comprometer a matéria.
Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para externar-lhe
votos de estima e consideração.
Atenciosamente.
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REVISTA "A FORÇA POLICIAL"
CUPOM DE ASSINATURA
PREZADO LEITOR
Para receber A FORÇA POLICIAL(*), preencha os dados abaixo e deposite o valor da
revista (assinatura anual = 4 números) no banco BANESPA, agência nº 108, conta nº 13003083-7, Bom Retiro, São Paulo/SP, remetendo este cupom e a cópia do depósito ao
Conselho Editorial para o endereço constante no verso. Atendimento ao Assinante: ( 2257088, Ramal 7403.
(Campo destinado a policial militar do Estado de São Paulo)
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Posto/Grad: ............................................ RE: .............................. OPM: ...................................... .
Endereço (p/ envio da revista): ..................................................................................................... .
Cidade: ............................................................................ Estado: ................................................. .
CEP: ................................................................................... Fone: ................................................ .
Deseja que o valor seja descontado em folha de pagamento ? [ ] Sim - Não [ ]
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(Campo destinado a policial militar ou bombeiro militar de outro Estado ou militar das Forças
Armadas)
Nome ............................................................................................................................................. .
Posto/Grad: ............................................ RG: ............................... Unidade: ................................. .
Endereço (p/ envio da revista): ..................................................................................................... .
Cidade: ............................................................................ Estado: ................................................ ..
CEP: ................................................................................... Fone: .................................................. ..
(Campo destinado a civil)
Nome: ........................ ,............................................................................................................................. .
Profissão: .............................................................................. RG: .................................................... .
Órgão/Empresa: ...................................................................................................................................... .
Endereço (p/ envio da revista): .............................................................................................................. .
Cidade: ............................................................................ Estado: ..................................................... .
CEP: ................................................................................... Fone: ................................................... .
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[ ] permanente(**) [ ] atualização dados

(*) Valor atual de um exemplar (agosto/95) = R$ 4,00
(**) Opção restrita aos policiais militares do Estado de São Paulo. Por esta assinatura o leitor receberá a revista
por período ininterrupto, enquanto não se manifestar em contrário, com valor descontado em folha de pagamento.
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