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RESUMO DO TRABALHO 

Esta monografia discute a atua<;ao do Cart6rio Criminal do 13° BPM, dentro do 

contexte dos Juizados Especiais Criminais, instituidos no sistema legal brasileiro por 

meio do provimento normative consubstanciado na lei 9.099/95, apresentando uma 

abordagem juridica e ao mesmo tempo sociol6gica e estatistica de sua existencia e 

funcionamento. 0 presente trabalho nao s6 mostra urn hist6rico do surgimento e os 

prop6sitos da Lei n° 9099/95, como retrata toda a polemica gerada a partir da 

elabora<;ao dos Termos Circunstanciados por parte da Pollcia Militar, com enfase 

aos trabalhos desenvolvidos pelo Cart6rio Criminal da 4a Cia do 13° BPM, situado no 

bairro de Sftio Cercado, conquanto, exibe dados coletados ao Iongo do ano de 2005, 

data de cria<;ao no 13° BPM relatives ao funcionamento de suas atividades frente ao 

Juizado Especial Criminal, bern como dados de 2006 e 2007, os quais, sustentaram 

uma interven<;ao judicial diferenciada que envolveu uma atua<;ao transdisciplinar por 

meio da integra<;ao dos profissionais que atuam tanto no ambito da policia 

administrativa como aqueles da policia Judiciaria, focando o sistema de justi<;a 

criminal, aplicavel por ocasiao da transa<;ao penal celebrada pelo autor do fato 

penal, que foi denominada PROJUDE. 
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1 INTRODUCAO 

A Policia Militar, instituic;:ao centemiria e permanente, baseada na hierarquia e 

disciplina, tern por encargo constitucional a preservac;:ao da ordem publica, devendo 

manter sua capacidade de respostas as necessidades da populac;:ao, principalmente 

propiciando a sensac;:ao de seguranc;:a, mantendo a paz social e a tranqOilidade 

publica. 

Nao ha como discorrer o tema proposto neste projeto, sem que se aborde o 

fen omena social "Violencia", seus aspectos subjetivos e objetivos os quais se 

combinam. Neste raciocinio, trouxe-se a luz, a dupla mensagem que a violencia 

social nos mostra, a qual destr6i a auto-estima e o equilibria psicol6gico dos jovens 

pobres: de urn lado, eles sao convidados para a festa ilimitada, suntuosa, hedonista 

do consumo, proclamada como universal, acessivel e inclusiva, por outro lado, sao 

proibidos de entrar na festa, sao exclufdos. De urn lado, aprendem que todos sao 

iguais diante da lei, por outro lado, veem no dia a dia, que alguns sao "mais iguais 

do que outros" e que a promessa de igualdade diante da lei nao vale sempre. 

Outro sentido da palavra violencia e aquele que remete a ac;:oes que 

transgridem as leis, agredindo os outros, diretamente, nas praticas criminais contra a 

pessoa, ou indiretamente, nos atos delituosos contra o patrimonio. A presente 

monografia procurara se concentrar na analise desse tipo de violencia, a criminal. 

Sabe-se que nao ha uma soluc;:ao para o problema da criminalidade, porque 

nao ha urn problema unico da criminalidade, mas urn conjunto de problemas 

combinadas, pois, as causas sao muitas e variam conforme o tipo de crime, cujo 

enfrentamento requer por parte do poder publico, ac;:oes multiplas e articuladas. 

A criminalidade nos grandes centros e urn subproduto do acelerado processo 

de urbanizac;:ao. Deixando o campo para irem aos centros urbanos, as pessoas 

perdem suas raizes e a propria personalidade, enfraquecem os valores eticos, 

marais e se afastam das instituic;:oes consideradas o freio social, a exemplo da 

religiosidade. 

Atualmente, em nossa Capital, a populac;:ao, de uma maneira geral, vivencia 

urn clima de inseguranc;:a e intranqOilidade, variando de bairro para bairro. 

Logicamente que, e nos organismos policiais que a populac;:ao conta para a sua 

protec;:ao. 
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lsto posto, nao se atendo aos fatores da causa do crime, como fator 

sociol6gico, vetorizar-se-a diretamente a necessidade de enfrentamento deste 

fenomeno, com os recursos disponfveis, e referindo-se a sua otimiza9ao atraves de 

criterios tecnicos e cientificos, com o fito de maximizar os parcos recursos 

disponfveis a administra9ao publica castrense, no seu mister de instrumentaliza9ao 

social da sensa9ao de seguran98. 

Tornou-se imperioso que a administra9ao no tratamento cientifico, atue 

incisivamente na preven9ao da manifesta98o da violencia, coadune 

maximizadamente os recursos materiais e humanos disponfveis auxiliados com as 

inferencias numericas incidentes na reitera98o e na continuidade das a9oes 

delituosas em determinadas areas ou localidades e/ou bairro (s). 

Neste mister, a Secretaria de Seguran9a Publica do Estado do Parana no uso 

de suas atribui9oes, mobilizou-se, firmando termo de coopera9ao, (convenio n°. 

26/04 - SESP/PR), celebrado com o Ministerio Publico do Estado do Parana, com a 

participa9ao da Policia Militar do Parana e da Policia Civil do Parana, para a 

viabiliza98o da elabora9ao de Termos Circunstanciados de que trata o artigo n°. 69 

da Lei n°. 9099/95 por policiais civis e militares e a lei n°. 10.259/01, haja vista 

reconhecer a existencia co-extensiva as Policias Civil e Militar para a lavratura do 

Termo Circunstanciado em sua plenitude e que a atua9ao em conjunto das policias 

para a realiza9ao desta atividade, auxiliarao o Poder Judiciario a atingir o desiderata 

de oferecer ao cidadao uma presta9ao jurisdicional mais celere, oportuna e por 

conseqOencia, mais efetiva, cumprindo o preconizado pela lei n°. 9099/95. 

Esta lei criou no ambito da Justi9a estadual, os Juizados Especiais Cfveis e 

Criminais, sendo que os processos sao orientados pelos principios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre 

que possivel, a concilia98o ou transa9ao, visando oferecer uma justi9a rapida e 

eficiente. 

Os Juizados Especiais Criminais (JECrim) tern competencia naqueles crimes 

de menor potencial ofensivo, conceito que foi ampliado pela lei 10.259/01 (criou os 

Juizados Especiais no ambito Federal) e finalmente conceituado pela lei 11.313/06, 

que sao todas as contraven9oes penais e crimes em que a lei comine pena maxima 

nao superior a 02 (dois) anos, cumulada ou nao com multa (art. 61 da Lei n°. 

9099/05). 

Diante desta realidade, quando a autoridade policial, incluida esta a Policia 
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Militar, verificar a existencia de urn crime de menor potencial ofensivo, devera lavrar 

Termo Circunstanciado (relato sucinto do fato delituoso) e quando o autor do fato 

delituoso se compromete a comparecer ao Juizado Especial Criminal, nao lhe 

impora prisao em flagrante e nem se exigira fian~. 

Conquanto, sendo a 4a Cia de Policia Militar, pertencente ao 13° BPM, com 

sede no bairro de Sitio Cercado, a (mica unidade policial militar na cidade de 

Curitiba, que realiza o Termo Circunstanciado, alem das Delegacias de Policia, 

daquelas infrayoes penais que ocorrem nos bairros Pinheirinho, Sitio Cercado, 

Xaxim e Umbara, em face desta peculiaridade, buscou-se observar o desempenho 

do referido Cart6rio Criminal, atraves de dados estatisticos, no intuito de avaliar se o 

mesmo tern atendido as expectativas da comunidade e da corporayao no que se 

refere a reduyao dos indices de criminalidade. 

Desta forma se fez necessario arcabouyar com dados estatfsticos os Indices de 

criminalidade e violencia, como indicadores ou componentes do grau de seguran~ 

desta comunidade, sendo aferidos os Indices em questao, na area da 4a Cia do 13° 

Batalhao de Policia Militar, relativos aos anos de 2005, 2006 e 2007, como universo 

amostral e centro de estudo. Assim, a tonica que justifica o presente trabalho 

reveste-se no fato de demonstrar a relevancia das inferencias de carater tecnico

cientifico- dados estatisticos e indices nos delitos de menor potencial ofensivo os 

quais poderao instrumentalizar a execuyao do policiamento ostensivo. 

Para a realizayao deste trabalho monografico, foi utilizado o metodo hipotetico

dedutivo, com tratamento estatistico, e a pesquisa adotada foi a do tipo descritiva 

"ex-post-facto" e de campo. 
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2 SURGIMENTO E PROPOSITOS DA LEI 9099/95 

2.1 ANTECEDENTES 

A questao do acesso a jurisdic;ao no Brasil e tema polemico trazendo inumeros 

debates juridicos a seu respeito. Para se ter uma ideia basica de como essa questao 

se tornou uma das principais preocupac;oes dos processualistas atuais e importante 

fazer urn regresso hist6rico. 

Findo o periodo ditatorial no Brasil, principalmente a partir dos anos 80, 

intensificou-se a incidencia de movimentos que pregavam a efetivac;ao dos direitos 

fundamentais, sociais, dignidade e a justic;a, como dito anteriormente. Exatamente 

neste contexto que surgiram a Central Unica dos Trabalhadores, Movimento dos 

Trabalhadores Rurais sem Terra, movimentos ecol6gicos e ONGs variadas. Vale 

dizer que estes movimentos, outrora reprimidos ante o governo dito "ditatorial", 

buscavam, naquele momenta, o efetivo cumprimento das garantias advindas dos 

direitos fundamentais. Preocupavam-se, tambem, com o acesso a Justic;a de forma 

igualitaria e eficiente, o que representaria uma protec;ao do sistema juridico aos 

individuos, e neste sentido inumeros trabalhos cientrficos, filos6ficos, e politicos 

foram publicados. 

0 direito, que sempre deve acompanhar as mudanc;as sociais, avistou a 

elaborac;ao de varios trabalhos cientlficos, preocupados com a realizac;ao da Justic;a 

no caso concreto. Nesse mesmo periodo, varios congressos nacionais e 

internacionais ocorreram, todos discutindo a mesma tematica do acesso a justic;a e 

sua concretizac;ao. 

Posteriormente a este quadro de difusao de ideias acima descrito pode-se 

verificar como resultado a edic;ao da lei n° 7.019/82, que alternativamente ao 

inventario tradicional, trazia o procedimento de arrolamento quando se operasse 

uma partilha amigavel, por constituir urn ato menos formal ao que ja existia. Como 

ato seguinte, tem-se a edic;ao da lei n° 7244/84 que previa a criac;ao dos juizados de 

pequenas causas. A referida lei previa a faculdade de criac;ao dos juizados de 

pequenas causas nos Estados, Distrito Federal e nos territ6rios, para processar e 

julgar, a escolha do autor, as causas de valor economico reduzido. Vale dizer que o 

fato de ser facultativa a criac;ao destes juizados se deve ao fato desta lei ter sido 
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editada ainda sob a vigencia da Constitui9ao de 1967. Acrescenta-se que a edi9ao 

da lei em questao foi precedida pela experiencia da instala9ao dos Conselhos de 

Concilia9ao, a partir de 1982, em parceria com o poder judiciario. 

Era necessaria a busca de uma solu9ao que atendesse, de forma 

particularizada, a questao dos pequenos conflitos, tendo em vista a materia a ser 

discutida e o valor demandado. A morosidade aliada a dificuldade de ingresso no 

mundo jurfdico entravava grande parte da popula9ao brasileira, que, muitas vezes 

preferia deixar de buscar seus direitos e aceitar possfveis ofensas, do que se 

arriscar numa aventura jurfdica. Fato e que muitas pessoas se viam impossibilitadas 

de reivindicar seus direitos, pois alem da questao financeira, as demandas podem 

representar um valor monetario pequeno, o que desestimulava o potencial autor de 

ingressar no mundo juridico e aguardar um Iento retorno, o que, ao final, nao 

compensaria. Tendo por base esse raciocfnio, deve-se dizer que grande parte da 

popula9ao deixava de pleitear seus direitos. 

A cria9ao dos juizados de pequenas causas preconizava, entao, a facilita9ao, 

de todas as classes no acesso a jurisdi9ao, de modo que o judiciario estivesse mais 

proximo das pessoas, estando aberto ao publico, informando-lhes de seus direitos e 

de que forma ingressar no universo jurfdico. Esta proximidade faria com que todos 

os tipos de causas, independente do valor e da natureza, fossem reclamadas por 

seus titulares, para que nao mais deixassem de lado quaisquer ofensas, por 

menores que fossem. Enfim almejava-se uma jurisdi9ao gratuita, celere, mais 

informal, justa e que se efetivasse. Outro aspecto relevante seria o fato de, ao criar 

um novo procedimento, alternative a justi9a tradicional, desafogaria um pouco a 

maquina judiciaria. 

0 termo "pequenas causas" utilizado na lei em analise foi objeto de criticas por 

parte de alguns doutrinadores, que atentavam para 0 carater pejorative que 0 termo 

induzia as causas menos complexas. A despeito desse embate jurfdico, grande 

parte da sociedade recorreu aos juizados de pequenas causas, pois perceberam 

que a novidade legislativa viria solucionar aqueles conflitos que, muitas vezes, 

tinham que ser esquecidos por eles, os pr6prios titulares dos direitos e alvos de 

ofensas jurfdicas. 

Nesse mesmo periodo houve preocupa9ao acerca dos direitos difusos e 

coletivos, os quais foram contemplados com a edi9ao da Lei n° 7347/85, que 

dispunha acerca da a9ao Civil Publica. 
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Chegando ao ano de 1988, a Constitui9ao Federal representou um enorme 

avan9o na questao social, fornecendo aos direitos e garantias fundamentais, 

prote9ao efetiva dentro do texto constitucional. Dentre os varios mecanismos 

elencados na Magna Carta que foram colocados a disposi9ao da popula9ao, tem-se 

o preceito constitucional do art. 98, I, que criou os juizados especiais. Vale dizer que, 

a partir do ano de 1992, conforme atenta Carlos Antonio de Souza o processo civil 

iniciava uma consideravel evolu9ao, adequando-se processualmente no intuito de se 

efetivar uma jurisdi9ao celere e pratica. Essa evolu9ao visava dar cumprimento as 

normas e princlpios emanados da Constitui9ao Federal. 

Assim, o ano de 1994 foi considerado o da mini-reforma, tendo a edi9ao de 

varias leis, como a lei n° 8950, lei n° 8951' lei n° 8952 e lei n° 8953, todas de 13 de 

dezembro de 1994 que vieram a alterar algumas disposi96es concernentes ao 

processo de conhecimento e a fase recursal. No ano de 1995 prosseguiu-se a 

reforma com a edi9ao das leis como a lei n° 9079/95, que dispunha sabre a A9ao 

Monit6ria, a lei n° 9099/95, que criou os Juizados Especiais, a lei n° 9139/95, que 

tratava do recurso de agravo, bern como a lei n° 9245/95, sabre o procedimento 

sumario. 

Dessa forma, a edi9ao da lei n° 9099/95 que regulamentou o referido art. 98, I 

da Constitui9ao Federal, deu formato aos juizados especiais, que fazem parte do 

presente estudo. 
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2.2 VISAO ABREVIADA E ATUALIZADA DA LEI N° 9099/95 

2.2.1 CONSIDERACOES GERAIS E CONCEITO 

A Constituigao Federal estatuiu em seu art. 98, I, que a Uniao, no Distrito 

Federal e nos Territ6rios, e os Estados criarao juizados especiais, providos por 

juizes togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliagao, o julgamento e 

a execugao de infragoes penais de menor potencial ofensivo, mediante os 

procedimentos oral e sumarfssimo, permitidos, nas hip6teses previstas em lei, a 

transagao e o julgamento de recursos por turmas de jufzes de primeiro grau. 

Sobreveio a lei 9099/95 que regulamentou o dispositivo constitucional e 

definiu, no art. 61 o conceito de infragao de menor potencial ofensivo, preceituando 

que "Consideram-se infragoes penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos 

desta Lei, as contravengoes penais e os crimes a que a lei comine pena maxima nao 

superior a 01 (urn) ano, excetuados os casos em que a lei preveja procedimento 

especial. "Assim, todas as contravengoes estavam abarcadas, bern como os crimes 

com pena maxima de urn ano e nao sujeitos a rito especial do CPP ou leis 

extravagantes (por exemplo: crimes contra a honra e t6xicos). Contudo, este 

dispositivo foi derrogado pelo art. 2°, paragrafo unico, da Lei 10259/01, que diz: 

"Consideram-se infragoes de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, os 

crimes a que a lei comine pena maxima nao superior a dois anos, ou multa". Extrai

se da nova redagao que 0 novel diploma ampliou 0 campo de incidencia dos 

institutos despenalizadores - composic;ao civil de danos e transac;ao penal - ate 

entao restritos as contravenc;oes penais em geral e crimes submetidos a 

procedimento comum do CPP apenados ate urn ano de pena privativa de liberdade, 

para abranger, tambem, os crimes apenados ate dois anos, ou multa, 

independentemente do rito processual previsto. 

0 tema nao se pacificou por completo, contudo defende-se, com esteio nos 

principios da isonomia e da proporcionalidade, que o agente que pratica urn crime 

federal (desacato contra urn juiz federal) nao pode ter mais privilegios que alguem 

que perpetra urn crime estadual (desacato contra urn juiz estadual). 

Em suma, o art. 61 da Lei dos Juizados mantem sua capa sobre todas as 

contravengoes penais e, agora, ampliado o conceito quanto aos crimes, encampa, 



15 

igualmente, aqueles cuja pena maxima seja de dois anos, independentemente do 

rito procedimental. 

2.2.2 PRINCfPIOS OU CRITERIOS APLICAVEIS 

Dentre os principios que norteiam a Lei 9099/95, destacam-se: Celeridade, 

economia processual, informalidade, oralidade e simplicidade (arts. 3° e 62) da lei 

9099/95. Objetivos decorrentes: reparac;ao do dano e imposic;ao de pena nao 

privativa da liberdade. Assim, Celeridade significa que todos serao realizados na 

audiemcia de instruc;ao e julgamento sem adiamentos. Economia Processual orienta 

no sentido de que os atos processuais devem ser concentrados em audiencia (mica. 

lnformalidade (no qual se compreende a simplicidade), adotando o diploma o 

principia da instrumentalidade das formas, busca-se o fim colimado pelo ato e nao o 

meio utilizado para sua consecuc;ao, por exemplo: 

a) intimac;ao de testemunhas por aviso de recebimento, telefone, fax, e-mail; 

b) intimac;ao do advogado constituido ou dativo e do MP pode ser feita pela 

imprensa (art. 82, § 4°) da lei 9099/95, afastando-se a pessoal prevista no CPP, art. 

370, § 4°; citac;ao pessoal na sede do Juizado, somente quando necessaria sera 

feita por mandado. Oralidade compreende a possibilidade de os atos processuais 

serem gravados por fita magnetica (art. 65, § 3°) da lei 9099/95; representayao em 

crimes de ac;ao publica condicionada, queixa-crime em ac;ao penal privada e 

denuncia em ac;ao publica podem ser orais, tal qual a sentenc;a e os embargos de 

declarac;ao. 

2.2.3 COMPETENCIA 

Teoria da ubiqOidade (CP, art. 6°). Tanto o juiz do local da ac;ao como do 

resultado podem processar e julgar as infrac;oes. Alguns defendem que a lei n° 

9099/95 adotou a Teoria da Atividade na redac;ao do art. 63, por utilizar a expressao 

Iugar em que foi praticada. Contudo, se o art. 6°, do C6digo Penal preve como local 

do crime, tanto o da conduta como o do resultado, este posicionamento deve se 

estender aos Juizados. 
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Na esfera federal, dada a pouca incidemcia de infrac;oes de menor potencial 

ofensivo, tern sido adotado o contido no art. 18, paragrafo (mica, da lei 10.259/01. 

Equivale a dizer: os feitos sao processados e julgados em Juizados Especiais 

Adjuntos, vinculados as Varas Criminais Especializadas, com competemcia 

cumulativa civel e criminal, na forma que cada Tribunal Regional Federal 

estabelecer. 

Desta feita, em termos de ambito de incidencia, o diploma tern aplicabilidade a 

todas as justic;as (comum: estadual e federal; especial: eleitoral). Nao atinge a 

Justic;a Militar, consoante expressa disposic;ao do art. 90-A. 

2.2.4 ATOS PROCESSUAIS 

Sao publicos com as restric;oes constitucionais (CF, art. 5°, LX, e 93, IX) e do 

CPP (art. 792, § 1°), podendo ser implementados em qualquer horario e em qualquer 

dia, inclusive sabados e domingos, observada a Lei de Organizac;ao Judiciaria 

correspondente. Atingindo sua finalidade, serao considerados validos, nao se 

decretando nulidades (art. 65, § 1°). Recorde-se que o principia da instrumentalidade 

das formas e plenamente aplicavel a lei em comento, ou seja, 0 que importa e 0 ato 

processual atingir o seu desiderata para ser valido, pouco importa sua forma. 

Quanta as citac;oes (arts. 66 e 68) da lei 9099/95, inexiste a citac;ao por edital 

no Juizado Especial Criminal, s6 pessoal. Sem esta, desloca-se competencia para a 

justic;a comum, como rita adequado a infrac;ao (comum dos crimes apenados com 

detenc;ao, rita especial dos crimes contra a honra, dos funcionarios publicos, dos 

crimes contra a propriedade imaterial, relativo a t6xicos e outros). 

Quanta as intimac;oes (arts. 67 e 68) da lei 9099/95, essas intimac;oes ou 

notificac;oes sao permitidas por qualquer meio valido (principia da informalidade). 

Assim, a intimac;ao pode ser feita por correspondencia com A. R., por oficial de 

justic;a, fax, telefone, e-mail, etc ... 

Em relac;ao a fase preliminar, cabe destacar os principios da oportunidade ou 

da discricionariedade controlada, limitada ou regrada. Em crimes de ac;ao publica, o 

Ministerio Publico tern a faculdade de transacionar, abolindo-se a obrigac;ao de 

oferecer den uncia. 

Quanta ao termo circunstanciado, art. 69 da lei 9099/95: a autoridade policial 

lavrara o termo e encaminhara ao Juizado o autor do fato e a vitima, requisitando os 
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exames periciais necessarios. Direito Publico Subjetivo (art. 69, paragrafo unico). E 
vedada a prisao em flagrante ou exigencia de fian9a se o autor do fato comprometer

se a comparecer ao Juizado. 

Na audiencia preliminar (arts. 72 a 74) da lei 9099/95: audiencia concentrada, 

que exige o comparecimento do autor do fato, da vitima (se for o caso) e seus 

advogados, do 6rgao ministerial e do Magistrado, na qual a Lei preve dois momentos 

processuais distintos de quebra do sistema processual tradicional em que, dos 

acordos, o autor do fato nao sofrera pena privativa de liberdade - a composi9ao civil 

de danos e a transa9ao penal. 

Quanta a Composi9ao Civil de Danos. A composi9ao civil de danos em crimes 

de a9ao penal privada e publica condicionada a representa9ao gera repercussao nos 

campos penal e civil. Deve ser realizada na presen9a e pelas partes com seus 

advogados e responsavel civil, se necessaria. 

Do ajuste entre as partes, assessoradas por advogados e mediante o 

acompanhamento do Ministerio Publico, na qualidade de fiscal da lei, lavrar-se-a 

termo a ser homologado, por senten9a, pelo Juiz. Trata-se de senten9a declarat6ria. 

A senten9a homologat6ria e valida como titulo executivo judicial e e 

irrecorrivel, gerando as seguintes consequencias: renuncia tacita ao direito de 

queixa ou de representa9ao com a extin9ao da punibilidade do autor do fato (art. 74, 

paragrafo unico). A composi9ao civil em crime de a9ao publica incondicionada traz 

unicamente solu9ao total ou parcial de evitar nova demanda no ambito civil, porque 

nao impedira no campo penal a sequencia do procedimento. 

Quanta a nao composi9ao civil, nao chegando as partes a nenhum acordo, se 

crime de a9ao privada, deve o juiz indagar ao querelante se oferece proposta de 

transa9ao; em caso negativo, deve o mesmo oferece queixa oral. Se crime de a9ao 

publica condicionada a representa9ao, sem acordo, imediatamente o juiz indagara o 

ofendido se deseja representar, o que sera reduzido a escrito. Nao o querendo 

naquele momenta, sera cientificado que podera faze-lo no prazo de seis meses 

(CPP, art. 38 e CP, art. 103) contados da data que teve ciencia da autoria do fato. 

A Transa9ao penal. Direito publico subjetivo do autor do fato de nao sofrer 

pena privativa de liberdade. No entanto, a legitima9ao exclusiva do 6rgao ministerial 

impoe que se aguarde sua manifesta9ao durante a audi£mcia preliminar. Fa-lo-a, 

quando presentes requisitos objetivos e subjetivos favoraveis do art. 76. Se o (MP) 

se recusar, segundo entendimento prevalente nos Tribunais Superiores, nao pode o 



18 

juiz ofertar de offcio, pois nao e parte, devendo 0 autor do fato impetrar habeas 

corpus ou o Magistrado aplicar o art. 28 do CPP - em analogia ao disposto na 

Sumula 696 do STF. Exige-se a aceita<;ao da proposta pelo autor do fa to e seu 

defensor. No eventual conflito de vontades entre eles, prevalece a vontade do autor 

do fato. E em a<;ao penal privada, quem tern legitimidade para transacionar, acaba 

vigendo os principios da disponibilidade e da oportunidade, de sorte que o juiz 

somente indaga ao querelante se deseja oferecer proposta; caso se negue, o feito 

prossegue com oferecimento de queixa-crime; se fizer a mesma sera submetida ao 

querelado e seu patrono. Note-se que o Ministerio Publico tern atividade exclusiva 

de custos legis, pois o Estado conferiu a legitimidade exclusiva ao particular de 

acionar o autor do fato em crimes de natureza privada. 

Quanto a senten<;a homologat6ria de transa<;ao penal. Senten<;a homologat6ria 

cuja natureza e condenat6ria impr6pria, porque embora imponha pena nao privativa 

de liberdade ou multa, nao gera qualquer efeito penal. Vale dizer, nao gera 

reincidencia e nem constara de registros criminais, mas impoe limita<;oes quanto ao 

cumprimento da pena imposta e de impedir nova transa<;ao no prazo de cinco anos. 

Nao gera efeitos de natureza civil, impondo o ajuizamento da a<;ao de conhecimento 

no juizo respectivo (Juizado Especial Civel ou Justi<;a Comum). Em caso de 

descumprimento da pena imposta, e necessaria analisar: se o reu nao pagou a pena 

pecuniaria aplicada em virtude da transa<;ao penal, esta deve ser cobrada em 

execu<;ao penal, nos moldes do art. 51 do C6digo Penal, nao sendo admissivel o 

oferecimento de denuncia; se nao cumpriu a pena restritiva de direitos imposta, duas 

solu<;oes sao possiveis: ou a conversao em pena pecuniaria; e oferecimento de 

den uncia. 

Defende-se que a ultima medida e a mais adequada, em especial se o 

Magistrado reservou-se para homologar o acordo celebrado ap6s seu devido 

cumprimento. 

Dessa forma o pedido de reabilita<;ao nao guarda compatibilidade com a 

senten<;a de transa<;ao penal, em que pese o carater penal da san<;ao consentida, 

pois a senten<;a nao e genuinamente condenat6ria e tampouco gera efeito civil ou 

penal. A senten<;a homologat6ria nao suspende ou interrompe o prazo prescricional 

que vern sendo contado desde a data do fato. Somente o recebimento da 

denuncia/queixa-crime oral ou escrita e que interrompe (CP, art. 117, 1). 
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Quanto aos recursos da senten<;a homologat6ria. Cabera apela<;ao sempre. 

Exce<;oes: da nao-homologa<;ao judicial da transa<;ao, admite-se mandado de 

seguran<;a pelo (MP) e habeas corpus pelo autor do fato ou pelo (MP) em seu favor. 

2.2.5 DO PROCEDIMENTO SUMARiSSIMO 

Somente se ingressara no procedimento propriamente dito se nao houve 

acordo entre as partes ou entre o autor do fato eo MP, quando entao o querelante 

ofertara queixa oral ou o (MP) denuncia oral. Neste momento, o autor do fato e 

citado pessoalmente e intimado para audiencia de instru<;ao e julgamento em data a 

ser marcada pelo juiz, tudo conforme prescreve a lei 9099/95. 

A segunda hip6tese que modifica a competencia dos Juizados; alem da cita<;ao 

por edital, ocorre quando o fato for complexo ou as circunstancias do caso nao 

permitirem o oferecimento de denuncia, sendo o feito encaminhado para a vala 

comum (77, § 2°). Exemplo: autor do fato com provavel doen<;a mental, 

desenvolvimento mental ou retardado que necessita ser submetido a perfcia medica. 

Uma vez remetido para a Justi<;a Comum, ainda que entenda o magistrado inexistir 

complexidade, o feito nao retorna ao JECrim, pois houve a perpetua<;ao da 

jurisdi<;ao. Na impossibilidade de composi<;ao civil de danos ou de transa<;ao penal 

porque o autor do fato, regularmente intimado, deixou de comparecer a audiencia 

preliminar, tentar-se-a a aplica<;ao dos institutos despenalizadores, a fim de se evitar 

a a<;ao penal art. 79 da lei 9099/95. 

Antes do recebimento da denuncia, o juiz dara a palavra ao defensor para sua 

resposta previa a acusa<;ao. Em seguida, decide pelo recebimento ou rejei<;ao, 

inclusive para eventual proposta de sursis processual. Se a inicial for rejeitada, 

cabera ao autor da a<;ao penal recorrer via apela<;ao art. 82 da lei 9099/95; sendo 

recebida, o juiz avaliara a possibilidade de ser proposto o sursis processual pelo 

acusador. Se o (MP) se negar, caso o Juiz entenda estarem presentes os requisitos 

legais, pode se valer da aplica<;ao anal6gica do art. 28 do CPP. Se, em a<;ao 

privada, o querelante se negar, o juiz dara o devido prosseguimento, pois nao pode 

se substituir as partes, oferecendo a suspensao condicional do processo ao 

acusado/querelado (princfpio da inercia; ne procedat judex ex officio). Se nao for 

aceita a suspensao, inicia-se a instru<;ao propriamente dita com o juiz inquirindo a 
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vitima, testemunhas de acusagao e defesa, e interrogando o reu, a final, em seguida 

passa aos debates orais e prolata sentenga. 

Quanto ao numero maximo de testemunhas permitido, resta o teor do 

enunciado 28 dos Juizados Especiais Criminais ao estabelecer que "Em se tratando 

de contravengao as partes poderao arrolar ate tn3s testemunhas, e em se tratando 

de crime o numero admitido e de cinco testemunhas, mesmo na hip6tese de 

concurso de crimes." Note-se que o criteria do enunciado se amolda aos regrames 

do (CPP), que e aplicado subsidiariamente a Lei dos Juizados (art. 92) da lei 

9099/95. A sentenga prescinde de relat6rio, mas deve trazer a fundamentagao e o 

dispositivo. A fundamentayao decorre de imperativo constitucional para todas as 

decisoes judiciais (CF, art. 93, IX). A ausencia de relat6rio se coaduna com a 

celeridade e informalidade/simplicidade dos atos processuais (art. 81, § 3° c. c. os 

arts. 3° e 62). 

2.2.6 DOS RECURSOS CABiVEIS 

Contra sentenga cabera apelagao (art. 82) da lei 9099/95, mas caberao 

embargos de declaragao para aclarar o sentido de senten<;a ou ac6rdao da Turma 

Recursal. A apelagao deve ser interposta no prazo de dez dias, em pega unica com 

as razoes e o pedido do recorrente. Sao legitimados todos os integrantes da relagao 

processual controvertida, a saber: MP/querelante, assistente e reu. 0 recorrido 

tambem tera dez dias para contra-arrazoar. Em seguida, o recurso subira para a 

Turma Recursal da circunscrigao ou Tribunal de Justi<;a, na falta daquela. Na esfera 

federal, o recurso sera encaminhado para a Turma Recursal Federal ou Tribunal 

Regional Federal, na falta daquela. 

Os embargos de declaragao sao admissiveis contra sentenga ou ac6rdao 

quando houver obscuridade, contradigao, omissao ou duvida. Pode ser interposto 

oral (no ato da publicagao da sentenga) ou por escrito no prazo de cinco dias e 

suspendera o prazo para o recurso de apelagao. 

Os recursos em sentido estrito. Conquanto nao previstos em lei, os Tribunais 

vern admitindo estes recursos na hip6tese de concessao ou indeferimento do sursis 

processual (subitem 5.1.2 - art. 581, XVI, pag. 33). Por desdobramento natural do 

recurso em sentido estrito denegado, de se admitir a carta testemunhavel. Na fase 
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de execuc;ao da pen a e cabivel o agravo em execuc;ao (LEP, art. 197) no prazo de 

cinco dias (STF, Sumula 700). 

Assim, somente sao admitidos os embargos de declarac;ao (Lei 9099/95, art. 

83) e o recurso extraordinario (Sumula 640 do STF). Nao se admitem embargos 

infringentes, recurso ordinaria e nem recurso especial (Sumula 203 do ST J). 

Nas palavras de Ricardo da· Cunha Chimenti: 

Da decisao das Turmas Recursais nao cabe recurso especial ou 
ordinaria para o ST J, pais o art. 105, Ill, da CF trata de causas 
decididas per tribunais e as Turmas Recursais nao tern tal natureza 
(Sumula 203 do ST J). Contudo, se preenchidos os requisites 
necessaries, cabera o recurso extraordinario (art. 102, Ill, da CF). Os 
mandados de seguran<;a e habeas corpus impetrados contra atos de 
juizes singulares devem ser dirigidos as Turmas Recursais, porem se 
houver coa<;ao atribuida a integrante da Turma Recursal, o 
competente para dirimi-la e o Supremo Tribunal Federal. Alias, a 
Sumula 690 preconiza que Compete originariamente ao Supremo 
Tribunal Federal o julgamento de habeas corpus contra decisao de 
turma recursal de juizados especiais criminais. 
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3 A POLEMICA ACERCA DO TERMO CIRCUNSTANCIADO 

Quando do debate que resultou na Constituiyao de 1988, os constituintes, 

desejando incorporar ao sistema de justic;a criminal algumas praticas e 

comportamentos vigentes em outros paises, introduziram os Juizados Especiais 

Criminais, segundo o disposto no artigo 98. Este confere ao Estado, no exerclcio da 

funyao punitiva atribuida ao Ministerio Publico, a prerrogativa de transacionar em 

materia penal. Confira-se o texto constitucional abaixo: 

Art. 98- A Uniao, no Distrito Federal enos Territ6rios, e os Estados criarao: 

I - juizados especiais, providos por juizes togados, ou togados e leigos, 

competentes para a conciliayao, o julgamento e a execuyao de causas civeis de 

menor complexidade e infrac;oes penais de menor potencial ofensivo, mediante os 

procedimentos oral e sumarissimo, permitidos, nas hip6teses previstas em lei, a 

transayao e o julgamento de recursos por turmas de juizes de primeiro grau; (grifo 

proprio) 

Mas a regulamentac;ao desta provisao constitucional demorou quase sete anos. 

lsto foi feito pela Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995, que dispos sobre os 

Juizados Especiais Civeis e Criminais e regulamentou o processo e julgamento dos 

crimes cuja pena maxima nao seja superior a urn ano. Este fato juridico representou 

uma verdadeira revoluc;ao nos conceitos de justic;a criminal em vigor ate entao, posto 

que foram inauguradas novas modalidades de intervenyao estatal na resoluyao de 

ilicitos penais. 

Dentre as principais alteray6es, pode-se mencionar a redefiniyao do papel da 

vitima no sistema legal, a possibilidade de conciliac;ao entre esta e seu ofensor e a 

possibilidade da transayao penal como compensayao por urn crime cometido. Esta 

possibilidade configura uma tendencia despenalizadora que aponta para a 

superayao de urn sistema penal meramente punitivo e para a incorporayao de 

concepc;oes de ressocializac;ao e de reorganizac;ao social como metas prioritarias. 

Tal foi o impacto resultante da lei 9.099/95 que, em 25 de novembro de 1998 e 

em 12 dejulho de 2001, foram editadas as leis 9.714 e 10.259 que reorganizaram o 

sistema sancionario brasileiro e alargaram o leque de abrangencia dos delitos 

passiveis de tratamento pelos JECrins, Ouizados Especiais Criminais) incluindo-se 

tambem os delitos cuja pena maxima seja igual ou inferior a dois anos. 
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Uma vez que o Estado, como responsavel pela Seguran<;a Publica (art. 144, 

CF), devera procurar prestar urn servi<;o de qualidade a popula<;ao, independente 

das dificuldades economicas vivenciadas, atraves da falta de investimentos em 

setores essenciais, tais como saude e educa<;ao, bern como a falta de investimentos 

na area social, redundando em desequilibrios exteriorizados atraves da rna 

distribui<;ao de renda, os 6rgaos policiais, atraves da Lei dos Juizados Especiais 

Civeis e Criminais, passaram e pode-se dizer, ainda passam por urn verdadeiro 

parto a forceps, haja vista as inova<;oes oriundas da simplifica<;ao procedimental, 

sepultando as formalidades em favor da celeridade e economia processual. Essas 

redundaram em estremecimento das bases ate entao s61idas e conservadoras da 

comunidade juridica brasileira, pois seus novas institutes despenalizadores, a saber, 

a transa<;ao penal, a composi<;ao civil dos danos e a suspensao condicional do 

processo, que inovaram uma "justi<;a terapeutica", no terreno extrajudicial de 

persecu<;ao penal, a substitui<;ao do inquerito policial pelo Termo Circunstanciado de 

ocorrencia, e por fim a questao de qual autoridade publica e competente para 

registra-lo, pois outrora, a convencional autoridade de policia judiciaria, 

personificada na figura do Delegado de Policia de carreira, haveria sido tambem 

alargado tal conceito de autoridade policial. 

Na doutrina, as opinioes divergem entre aqueles que fincam estacas no modelo 

convencional, agarrados a uma interpreta<;ao fechada do disposto no art. 144, & 4° 

da Constitui<;ao Federal, em que as atividades de policia ostensiva e preventiva nos 

Estados-membros da Federa<;ao sao de competencia da policia militar enquanto as 

atividades de policia judiciaria sao de atribui<;ao da policia civil, porquanto para uns, 

no caso de uma agressao, a vitima tera que se locomover ate uma delegacia de 

policia para a lavratura do Termo Circunstanciado, pois se urn policial militar 

comparecer no local dos fatos, este nao podera tamar as providencias enumeradas 

na lei n° 9099/95. Para outros, a lavratura do Termo Circunstanciado nao e privativa 

da policia civil, pois a policia militar, que exerce as fun<;oes de policia ostensiva e 

preventiva, art. 144 & 5°, da Constitui<;ao Federal, poderc! lavrar o termo, inexistindo 

neste mister, invasao de competencia ou usurpa<;ao de fun<;ao. 

Conforme a revista de Direito Militar, n. 59, 2006 que transcreveu a seguinte 

materia: 
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A autoridade policial a que se refere o art. 69 s6 pede ser o Delegado 
de Policia, a quem cabe presidir inqueritos policiais e como tal, 
tambem elaborar o Termo Circunstanciado. Nao se compreende que 
alguns queiram incluir com autoridade policial os seus agentes, como 
os investigadores, os escrivaes e ate mesmo os militares. 
(NOGUEIRA, Paulo Lucio. Juizados especiais civeis e criminais. Sao 
Paulo: Sara iva, 1996, p. 78). Prossegue o mesmo autor: ora s6 o 
Delegado de Policia esta investido de autoridade para requisitar 
exames periciais, se for o case. Tambem, os seus agentes e os 
militares na maioria das vezes nao estao em condi<;oes de elaborar 
urn termo ou boletim circunstanciado. E se existe a autoridade 
policial referida na lei, e ha varias nas grandes cidades e na capital, 
por que encarregar os seus agentes dessa incumbemcia? 

Cabe mencionar que a incorregao perseguiu o autor da referida materia, haja 

vista os militares, tanto federais quanta estaduais, sendo estes, os policiais militares, 

tambem detem competencia legal para requisitar dos 6rgaos de policia tecnico

cientifica, exames periciais destinados a instruir procedimentos de policia judiciaria 

militar e o fazem com freqOencia. 

Portanto a questao que pode gerar duvida, acerca do entendimento relativo a 
expressao "autoridade policial", conforme disposto no art. 69 da Lei n° 9099/95. 

Considerando que a finalidade da lei e agilizar o processo, com uma estrutura que 

dispense a apuragao da autoria e materialidade pelas vias tradicionais, os 6rgaos 

policiais que executarem a repressao imediata por qualquer urn dos seus integrantes 

poderao, ao se depararem com a infragao penal de competencia dos juizados, 

encaminhar os envolvidos diretamente a autoridade judiciaria. 0 termo "autoridade 

policial", desta feita, compreende quem se encontre investido na missao policial, 

conforme prima Damasio Evangelista de Jesus ao indicar que nada impede que a 

autoridade policial seja militar, sendo esta tambem a posigao de Ada Pellegrini 

Grinover, Antonio Magalhaes Gomes Filho, dentre outros. 

Com efeito, desde a vigencia da Lei n° 9099, de 26 de setembro de 1995, as 

comunidades juridicas e policiais vern discutindo a participagao de Policiais Militares 

no ciclo de persecugao penal das infragoes de menor potencial ofensivo, sob 

argumentos que vao desde questoes academicas ate aquelas de natureza politico

institucional, que se arrastam em debates ideol6gicos ate os dias de hoje, a despeito 

da populagao nao estar preocupada com a divisao das policias, mas esperando urn 

servigo de qualidade que atenda as suas necessidades, e que leve a preservagao da 

ordem publica. 



25 

No Estado de Sao Paulo, todavia, em 27 de Novembro de 1995, com a edic;ao 

da resoluc;ao (SSP - 353), pelo entao Secretario de Estado dos Neg6cios da 

Seguranc;a Publica, interpretou-se a lei e definiu-se, administrativamente que, a 

atribuigao seria exclusivamente da Policia Civil do Estado de Sao Paulo. 

No ano de 2000, iniciou-se o tramite do processo n° CG-8511, junto a 

Corregedoria Geral do Egregio Tribunal de Justic;a do Estado de Sao Paulo, no qual 

o entao Comandante-Geral da Policia Militar paulista, Coronel PM Rui Cesar Melo, 

postulava aquela Corte pela aceitagao, por parte do Judiciario, de Termos 

Circunstanciados de Ocorrencias lavrados pela Polfcia Militar. 

Em 23 de agosto de 2001, o Tribunal de Justic;a paulista editou o provimento n° 

758, autorizando os magistrados a receberem Termos Circunstanciados de 

Ocorrencias lavrados pela Policia Militar, desde que assinados por Oficial da 

Corporac;ao. Na mesma esteira normativa, a Secretaria de Estado dos Neg6cios da 

Seguranc;a Publica, lanc;ou a resoluc;ao n° 403, de 26 de outubro de 2001, definindo 

"areas-piloto" para implantac;ao experimental do projeto. 

Mais adiante, em 26 de dezembro de 2001, a Ministra Ellen Gracie, do 

Supremo Tribunal Federal, recebeu do partido social liberal (PSL), a ac;ao direta de 

inconstitucionalidade n° 2590-SP, em que se postulava a declarac;ao de 

inconstitucionalidade dos referidos provimento e resoluc;ao; o processo foi no 

entanto extinto, sem julgamento de merito, em 28 de fevereiro de 2002, porquanto o 

partido autor, perdera representatividade no Congresso e, com ela, a legitimidade 

para deflagrar o controle concentrado de constitucionalidade. 

Ato continuo, o mesmo advogado que representara o PSL, Wladimir Sergio 

Reale, intentou nova ac;ao na Corte Maior, contra o mesmo provimento e a 

resoluc;ao, com identico fundamento juridico do pedido e causa de pedir, desta feita, 

em nome do Partido Liberal, (PL), distribuida por prevenc;ao a Ministra Ellen Gracie, 

registrada como ADIN 2862-SP. 

Enquanto isto, a resoluc;ao secretarial foi sendo reeditada, (resoluc;oes SSP n° 

229 de 29 Mai 2002, n° 517, de 22 Nov 2002, n° 177 de 23 Mai 2003, n° 196 e n° 

264 de 25 Jul 2003 e n° 293 de 22 Ago 2003), renovando-se seu prazo de vigencia 

ate que, Ionge deste embate silencioso, o Conselho Superior da Magistratura 

Paulista publicou, em 04 de agosto de 2003, o provimento n° 806, consolidando as 

normas relativas aos Juizados lnformais de Conciliac;ao, Juizados Especiais Civeis e 

Criminais e Juizados Criminais, com oficio especifico no Estado de Sao Paulo, no 



26 

qual sedimentou a legitimidade da Policia Militar para o registro e encaminhamento 

de casas de infra~oes penais de menor potencial ofensivo. 

Assim o Juiz de Direito, responsavel pelas atividades do juizado, fica 

autorizado a tamar conhecimento dos termos circunstanciados elaborados par 

policiais militares, desde que tambem assinados par Oficial da Policia Militar. 

Surgiu, a partir dai, a resolu~ao (SSP- 329), de 26 de setembro de 2003, ate 

hoje vigente, que retirou o carater experimental da atua~ao da Policia Militar no 

registro de Termos Circunstanciados de Ocorrencia e ainda incluiu, entre as 

Unidades autorizadas, todas as de policiamento rodoviario e ambiental. 

lsto pasta, adotando-se uma visao simplista acerca do que consta na 

legisla~ao, pode-se dizer que policia administrativa au policia de manuten~ao da 

ordem publica e aquele 6rgao incumbido das atividades de policiamento ostensive e 

preventive, enquanto policia judiciaria, aquele encarregado da fun~ao repressiva, 

p6s - delitual, e da apura~ao de infra~oes penais; no entanto, este seria tao 

somente, urn ponto de partida ja sedimentado em diversos manuais de Direito 

Administrative. 

Portanto, nao parece acertado, todavia, o metoda exageradamente cartesiano 

de dividir a policia da forma pasta anteriormente. 0 que se sobressai, na verdade, e 

a natureza da atividade, pais ha que se falar de uma serie de atos de policia, que o 

estado, par seus 6rgaos e agentes realiza, entre eles, atividades fiscalizadoras, 

voltadas a tranqOilidade publica, salubridade publica, ordem publica, a economia, ao 

comercio, a industria, etc ... , todavia, e 0 objeto de fiscaliza~ao e portanto, a atividade 

que sobressai e e distinta, ainda que se tenha a mesma nascente: o poder de policia 

estatal, e nao como sugerem subliminarmente outras defini~oes que impoem 

necessariamente 6rgaos distintos. 

Assim, torna-se comum ver entrela~adas atividades de policia administrativa 

geral e especial, como de policia judiciaria, dentro do campo de atua~ao do mesmo 

6rgao, e na forma ditada pela constitui~ao, pelas leis e pelos regulamentos 

administrativos. Disto, conclui-se que a atividade policial estatal e uma, 

compartimentada e distribuida ao encargo de varios 6rgaos, se for essa a op~ao 

politica do constituinte au legislador ordinaria em ate mesmo uma infinidade de 

campos de atua~ao fiscalizadora, mas tambem passive! a manuten~ao de sua 

unidade, respeitando-se tao somente as campos de divisao espacial e organica de 

expressao do poder do Estado. 
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As policias civis, todavia, alem da atua9ao enquanto policia judiciaria, realizam 

simultaneamente atividades tipicas de policia administrativa e de seguran9a. Policia 

administrativa quando controlam as departamentos de identifica9ao civil, de 

fiscaliza~o de produtos controlados, armas e explosives, policia de costumes, etc .. , 

tidos como policia preventiva especializada e policia judiciaria quando na 

investiga9ao e apura~o de infra9oes penais, no entanto, esta ultima nao e de sua 

exclusividade, dividindo-a com a Policia Federal, que a exerce com exclusividade 

nas areas de interesse da uniao e com as organiza9oes militares, federais e 

estaduais, que atuam na policia judiciaria militar, em se tratando de infra9oes penais 

militares. 

Neste ponto, refor9ando a tese de que nao ha policias que monopolizem a 

atividade de policia administrativa au policia judiciaria, observe-se que as policias 

civis falta atribui9ao constitucional para agirem na investiga9ao e apura9ao de 

infra9oes penais militares. 

Os crimes militares pr6prios au impropnos sao definidos no C6digo Penal 

Militar (Decreta-Lei n° 1001 de 21 de outubro de 1969), sendo que a persecu~o 

penal, se opera sob as regras instrumentais do C6digo de Processo Penal Militar 

(Decreta-Lei n° 1002 de 21 de outubro de 1969), a cargo das autoridades policiais 

militares, na fase processual, e das autoridades judiciarias militares na subsequente 

fase processual. 

Assim, com a classica conceitua9ao de policia administrativa e policia 

judiciaria, geradora de paradigmas equivocados de que a primeira e essencialmente 

preventiva, e a segunda repressiva, surgem situa9oes confusas au ate 

constrangimentos, haja vista que a policia ostensiva nao dever atender aos 

chamados publicos, justificando que a rea9ao repressiva ao delito, fugiria a sua 

atribui~o. enquanto policia ostensiva preventiva; au deve-se construir urn novo 

paradigma, impulsionado pela lei n° 9099/95, no qual concebe-se como policia de 

preserva~o da ordem publica, aquela encarregada de mante-la em situa~o de 

normalidade e restabelece-la, com rea9oes repressivas, mesmo quando o evento 

perturbador seja uma infra9ao penal. 

Desta feita, alinhavando tais classifica9oes propostas, (policia administrativa X 

policia judiciaria, policia preventiva X policia repressiva), conclui-se que o modelo 

brasileiro, consagrado constitucionalmente, nao ratifica uma dicotomia cartesiana, 

mas em atividades de policia, administrativa, judiciaria, preventiva e repressiva, 
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todas desempenhadas simultaneamente pelos principais 6rgaos de seguranc;a 

publica, a saber: policia federal, policia civil e militar, embora num passado recente, 

numa quinta feira de 20 de setembro de 2007, o plenario do Supremo Tribunal 

Federal (STF), tenha declarado ser inconstitucional o decreto paranaense que 

permitia o exercicio do cargo de delegado pela Policia Militar, com reflexos no 

contexto deste trabalho, a saber: o Termo Circunstanciado. 

0 plenario do (STF), por maioria declarou inconstitucional o Decreto n° 

1.557/2003, do estado do Parana, que em seu artigo 1° determinava que nos 

municipios em que o departamento de policia civil nao contar com servidor de 

carreira para o desempenho das fungoes de delegado de Policia de carreira, o 

atendimento nas delegacias de Policia sera realizado por subtenente ou sargento da 

Policia Militar. 

A ac;ao direta de inconstitucionalidade (ADI) 3614 foi ajuizada pelo Conselho 

Federal da Ordem dos advogados do Brasil (OAB) sob o argumento de que a Policia 

Militar nao teria habilitac;ao adequada para atender em delegacias, investigando 

crimes ou lavrando Termos Circunstanciados. 

A ac;ao afirmava assim a competencia exclusiva da policia civil para realizac;ao 

das atividades inerentes as delegacias, nos termos do art.144, caput, incisos IV e V 

da Constituic;ao federal, que definem claramente a competencia da Policia Civil e da 

Policia Militar. Para a OAB, ao fixar indenizayao vinculada ao soldo para os 

subtenentes ou sargentos da Policia Militar que exercerem a func;ao de delegado da 

Policia Civil, o decreto estatal ofenderia ainda os artigos 2° e 84° da Constituiyao 

Federal. Assim por conseqOencia pediu a declarac;ao de inconstitucionalidade de 

todos os dispositivos do Decreto. 

Em novembro de 2005, o relator, ministro Gilmar Mendes, concedeu liminar 

para suspender os efeitos do decreto e em data de 20 de setembro de 2007, trouxe 

o seu voto a plenario. Ao considerar o carater excepcional do decreto, decorrente 

da flagrante carencia de delegados e escrivaes nos municipios brasileiros, o ministro 

considerou que o exercicio do cargo por subtenente ou sargento da PM configuraria 

uma circunstancia extraordinaria e temporaria, pois a Policia Civil continua sendo 

responsavel pela atribuic;ao de investigar por exemplo. Tal atribuic;ao nao foi 

usurpada pelo decreto impugnado que nao delega, mas submete atribuic;oes da 

Policia Civil a Policia Militar. 
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Para Gilmar Mendes, o decreta paranaense teve como principia a necessidade 

e possibilidade de tentar compatibilizar a norma constitucional a realidade. Por esse 

motivo, o ministro admitiu a constitucionalidade da norma. No entanto, ele ressalvou 

de sua decisao o artigo 7° do decreta estadual, que previa indenizac;ao de 

representac;ao constante da letra "d", do artigo 26 da Lei 6417/73. Para o relator, a 

concessao da indenizac;ao gera aumento de despesa, o que nao pode ser realizado 

por decreta, conquanto ele julgou parcialmente procedente a ADI, "tao somente em 

relac;ao ao artigo 7° do decreta 1557, quanto a indenizac;ao". 

Cabe destacar que em ato continuo, a ministra Carmen Lucia Antunes Rocha 

divergiu do relator por entender que a ocorrencia de "desvio de func;ao" determinada 

pelo decreta estadual, embora determinada por circunstancia especifica, caracteriza 

uma transferencia de func;oes especificas para pessoas que nao integram o cargo 

de delegado de policia. Para a ministra, essas func;oes s6 poderiam serem 

realizadas por bachareis em direito e, caso o STF permitisse isso, poderia gerar uma 

situac;ao de "legitimizac;ao" do desvio de func;ao, algo inaceitavel ao sistema 

administrativo. 

De igual forma, o ministro Cezar Peluso divergiu do relator advertindo que, 

"antes da lavratura do Termo Circunstanciado, constante no artigo 5° do decreta, o 

delegado teria que fazer urn juizo juridico de avaliac;ao dos fatos que sao expostos". 

Sendo uma atividade inerente a delegados habilitados para as func;oes de policia 

judiciaria, a Policia Militar nao teria habilitac;ao adequada para essas func;oes, o que 

comprometeria todo o processo juridico decorrente dessas func;oes. 

A divergencia iniciada pela ministra Carmen Lucia foi acompanhada pelos 

demais integrantes do Plenario, com a declarac;ao de inconstitucionalidade do 

decreta 1557, em sua totalidade. 

Por derradeiro, mais recente ainda, em data de 26 de Marc;o de 2008, julgando 

em definitivo a ac;ao, o ST J emitiu a seguinte decisao: Por unanimidade, o Plena rio 

do Supremo Tribunal Federal (STF) arquivou, nesta data, a Ac;ao Direta de 

lnconstitucionalidade (ADI) 2862, ajuizada pelo Partido da Republica (PR) contra o 

Provimento 758/2001, do Conselho Superior da Magistratura do Tribunal de Justic;a 

de Sao Paulo, e a Resoluc;ao SSP 403/2001, prorrogada pela Resoluc;ao SSP 

517/2002, ambas do Secretario de Seguranc;a Publica daquele estado, que facultam 

aos magistrados dos Juizados Especiais Criminais aceitarem termos 

circunstanciados lavrados por policiais militares. 
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Assim, nos votos dos ministros ficou expresso que a lavratura do Termo 

Circunstanciado e sim ato tipico de Policia Ostensiva e, portanto, atribuiyao das 

PoHcias Militares na Preservagao da Ordem Publica. Conquanto, o resultado do 

julgamento foi uma vit6ria para as Policias Militares, fruto de exaustiva articulayao e 

mobilizagao que contou com a participagao direta e indireta de varios oficiais da 

ativa e reserva, liderados pelo Conselho Nacional de Comandantes Gerais, da 

FENEME, da Assessoria Parlamentar PM e BM no Congresso Nacional e de varias 

entidades de Oficiais dos Estados e do Distrito Federal. 

lsto posto, parafraseando o Sr. Paulo Tadeu Rodrigues Alves, advogado em 

Ribeirao Preto e professor de Direito Penal e processual Penal, no Estado de Direito, 

a policia possui urn papel relevante junto a sociedade. Somente uma forga policial 

integrada e preparada e capaz de combater a criminalidade. A tranquilidade e a paz 

social sao essenciais para a realizagao dos objetivos do pais, que devem estar 

voltados para o interesse publico e o bern comum, sendo o Cart6rio Criminal urn 

destes pequenos instrumentos colocado a disposigao da sociedade para minimizar a 

impunidade que se mostra cada vez mais presente em nosso cotidiano. 
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4 DELIMITACAO DO TEMA E METODOLOGIA 

0 problema da superlotac;ao carceraria serviu para abrir os olhos de muitos 

juizes brasileiros que passaram a sentenciar praticantes de delitos que nao 

oferecem grande risco a sociedade a penas e medidas alternativas e nao a prisao. 

A prop6sito, essa e uma politica adotada no mundo desde os anos setenta e 

que no Brasil, chegou em atraso, haja vista a superlotac;ao dos presidios e a 

incapacidade do Estado em absorver todo o contingente de presos condenados. 

Com base nas palavras do Sr. Jose Laurindo, que trabalhou no Juizado Especial 

Criminal de Curitiba, e autor do livro "Juizados Criminais e Penas Alternativas", com 

a pena alternativa, busca-se resolver o problema de fundo, que deu causa ao 

cometimento da infrac;ao penal, principalmente nos delitos de menor potencial 

ofensivo. 

Prova dessa mudanc;a de pensamento dos magistrados de uma maneira geral, 

eo aumento de 412,6% na aplicac;ao dessas penas entre os anos de 2002 e 2007, 

em todo o pais, segundo dados do Departamento Penitenciario Nacional, do 

Ministerio da Justic;a. 

Enquanto no Brasil, somente em 2007, 422.522 pessoas cumpriram penas e 

medidas alternativas, vide quadro 01, no Parana apenas 14.924 pessoas passaram 

por esta situac;ao, fazendo com que o Estado caisse da terceira para a sexta posic;ao 

no ranking dos estados que mais aplicaram essas medidas como forma de punic;ao. 

Em 2005 foram 20.100 sentenc;as dessa natureza no Parana. 0 Estado da Bahia, 

ao contrario, teve urn aumento surpreendente, passando de 601 penas alternativas, 

em 2005, para 15.667 aplicac;oes em 2007, rendendo-lhe uma subida do vigesimo 

setimo Iugar para o quarto Iugar no ranking nacional. 

Com certeza, a reduc;ao no numero de sentenc;as alternativas por parte dos 

magistrados paranaenses e o correspondente crescimento em outros estados 

ocorreram em razao da falta de investimentos nessa area em termos de Parana, 

haja vista, a necessidade de mais monitoramento e fiscalizac;ao no cumprimento 

dessas penas, traduzindo-se na necessidade de que sejam criados mais nucleos de 

monitoramento, ou seja, mais investimento em estrutura fisica (instalac;oes) e 

humana (pessoal capacitado), pois o sucesso de uma pena alternativa dependera 
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deste monitoramento, para que haja alcanc;ada a reeducac;ao e ressocializac;ao do 

cidadao apenado. 

QUADRO 1 - DISTRIBUICAO DO QUANTITATIVO DE PENAS E 0 RANKING 
NACIONAL CORRESPONDENTE. 

2005 2007 

EST ADOS PENAS POSICAO PEN AS POSICAO 

RIO DE JANEIRO 28.084 10 136.324 10 

SAO PAULO 24.326 20 118.047 20 

RIO GRANDE SUL 2.901 170 20.731 30 

MINAS GERAIS 5.387 so 17.116 40 

BAHIA 601 27° 15.667 so 
PARANA 20.100 30 14.924 60 

. , . . . , . 
FONTE: Departamento Pemtenc1ano Nac1onal - M1msteno da Justl<;a . 

Conquanto, em Curitiba, existem dois 6rgaos que aplicam estas penas e 

medidas: a Vara de Execuc;ao de Penas e Medidas Alternativas e o Juizado 

Especial, sendo que as duas instituic;oes possuem uma equipe formada por 

assistentes sociais e psic61ogos que, alem de se ocuparem com a execuc;ao da pena 

e com os convenios com as instituic;oes que receberao os servic;os prestados, 

tambem fazem avaliac;oes da familia da pessoa que a cumpre, objetivando sua 

reinserc;ao na propria familia e no mercado de trabalho. 

No que se refere a analise de todos os aspectos juridicos e procedimentais 

relacionados aos Juizados Especiais Criminais (JECrim), por ser materia extensa e 

complexa, tornou-se necessario delimitar as ocorrencias que se fizeram frequentes, 

por ocasiao de uma observac;ao qualitativa, como tecnica de coleta de dados, no 

dia-a-dia das atividades do Cart6rio Criminal do 13° BPM para organizar esta 

analise. 

A fim de definir a referencia empirica para a avaliac;ao da eficacia dos Juizados 

Especiais Criminais (JECrim), como forma de resoluyao de conflitos sociais, o 

estudo a ser apresentado baseia-se numa amostra de processos registrados no 

Cart6rio Criminal do 13° BPM de Curitiba, unidade avanc;ada do bairro Sitio Cercado, 

onde as pautas de audiencias costumavam ser marcadas pelo mesmo, com no 

maximo 15 (quinze) dias, depois de ocorrida a contravenc;ao ou delito que 
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redundaram em Termo Circunstanciado, porquanto procurou-se descrever a rotina 

de trabalho nao so do respective Cartorio mas do JECrim, unidade Sitio Cercado. 

Desta feita, a infra~o penal chega ao conhecimento do cart6rio PM de duas 

formas: quando a equipe policial militar de servi«;<> encaminha as partes, noticiante e 

noticiado, ate o cart6rio para lavratura do Termo Circunstanciado de lnfrac;ao Penal 

(TCIP) ou quando o noticiante vern ate a companhia para fazer o TClP. onde inicia

se o termo e as Policiais Militares do cartorio fazem a notifica~o do noticiado para 

que este comparega no cartorio a fim de expor sua versao sobre as fatos. 

Todos os TCIP estao sendo realizados pelo sistema do novo Boletim de 

Ocorremcias Unificado (BOU); as audiemcias preliminares eram marcadas para todas 

as teryas, durante o periodo matutino, e nas quintas-feiras, durante todo dia, sendo 

que para cada audiencia e marcado urn lapso de tempo de 15 minutos. ou se}a. a 

primeira do dia e as 08h30min e a proxima e Q8h45min. 

Na pratica todos as TCIP da semana eram marcados para audiencia 

preliminar ja na proxima semana seguinte, quando eram entregues, juntamente com 

a pauta de audiencia devidamente preenchida.. 

0 proprio sistema verifica que tipo de agao eo crime, ou seja, Agao Publica 

Condicionada, lncondicionada au Privada, exigindo assim a representayao au queixa 

conforme o caso. Vale lembrar que lesoes corporais leves e culposas apesar de 

serem de ayao publica incondicionada. por forya da lei 9.099/95. precisam de 

representagao. 

Todas as pericias necessarias sao realizadas pela Policia Cientifica, assim 

quando for necessaria algum tipo de pericia 0 termo e encaminhado desde logo, 

ficando somente no aguardo da pericia, que e encaminhada logo ap6s chegue no 

cartorio do 13° BPM. As solicita~ sao feitas em documento proprio que ja compoe 

oBOU. 

As pericias mais comuns sao substancia entorpecente, lesoes corporais e 

jogo azar (maquina caya-niquel); sendo que no caso da maquina ~-niquel a 

pericia e realizada na pr6pria companhia pelos peritos da Policia Cientifica. No caso 

de alguma pendencia no preenchimento do termo o pr6prio sistema acusa falha no 

proonchimento. Ap6s concluido o TCIP. o mesmo e encaminhado ao Juizado 

Especial. em alguns casos, conforme solicita¢o do MinistBrio PUblico eJou do Juiz, 

podendo ser baixado novamente para o cartorio da 4a Cia PM para novas 
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diligencias, ou seja, oitiva de outras testemunhas, esclarecimento de algum fato, ou 

pedido de alguma pericia. 

Os objetos utilizados como parte integral do cometimento do ilicito, tais como 

facas, maquinas cac;a-niqueis, simulacros de armas, entre outros, ficam apreendidos 

na companhia, onde sao posteriormente destruidas com a autorizagao judicial. A 

prop6sito, as maquinas caga-nlqueis demoram em torno de 01 mes para serem 

destruidas. 

Tambem ficam apreendidos na companhia, aparelhos de same frentes dos 

aparelhos CD dos veiculos (em caso de perturbagao do sossego), sendo que 

somente com a determinagao do juizado e devidamente restituido ao seu 

proprietario. 

Convem destacar que a lei 9.099/95 nao cabe no ambito da Justiga Militar 

(art. 90-A da propria lei). 

A violencia domestica e familiar contra a mulher, mesmo quando o crime seja 

de menor potencial ofensivo, ou seja, menor de dais anos, nao e de competencia do 

JECrim, ver art. 41 da lei n° 11.340/06 (Lei Maria da Penha). 

0 Juizado Especial Criminal (JeCrim) funciona em sistema de plantao com 

turnos distribuidos: das 08:30h as 11:00h e das 13:00h as 17:00h. 

Em cada urn destes turnos, tem-se urn juiz e urn promotor, que sao os 

responsaveis pelo atendimento dos casas. Sao eles os responsaveis pela ratificayao 

e identificayao da possibilidade de aplicagao das normas despenalizadoras 

introduzidas pela vigencia das leis 9.099/95, 9.714/98 e 10.259/01. 

Assim, para este atendimento inicial, foi organizado um espago dentro das 

dependencias da 48 Cia do 13° BPM, situado a rua Mandirituba, n° 1340, Bairro 

Novo, Sitio Cercado, o qual ap6s a oitiva das partes, e comprovada a necessidade 

do T erma Circunstanciado, este, providenciara, mediante agendamento da audiencia 

preliminar, a ser realizada no Juizado Especial Criminal, sendo este uma Unidade 

Avanc;ada dos Juizados Civeis e Criminais, fazendo expediente na rua Lupion6polis 

s/n°, Vila Tecnol6gica, Sitio Cercado, sendo fruto de urn convenio firmado entre a 

prefeitura de Curitiba e o Poder Judiciario, onde a prefeitura entraria com a parte 

fisica, instalayaes e mobiliario e o Judiciario com o capital humano. 

Assim, a Vila T ecnol6gica acabou sendo formada por vilrias casas distribuidas 

dentre a Guarda Municipal, o Nucleo da Vara de Familia (conciliayao), a Fundagao 

de Assistencia Social da Prefeitura, o Conselho Tutelar, tendo ainda urn colegio 



35 

municipal, e mais seis casas destinadas ao Juizado Especial Civel e Criminal, 

subdivididas da seguinte forma: uma casa compondo o gabinete do Juiz e do 

promotor, uma outra compondo o juizado criminal, outra para o juizado civel, a 

quarta casa abrigaria o sistema de telefonia e arquivos e, finalmente, a quinta e 

sexta casas perfazendo as salas de audiencias. 

FOTO 01 - 48 Cia do 13° BPM 
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FOTO 02- DEPENDENCIAS DO CARTORIO NA 4a CIA 

FOTO 03- EFETIVO QUE COMPOEM 0 CARTORIO 
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FOTO 04- SECRET ARIA DO CARTORIO CRIMINAL 

FOTO 05- JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL 



FOTO 06- DIVERSAS DEPENDENCIAS DOS JUIZADOS CRIMINAL/ 
CIVEL 

FOTO 07 - EDIFICA<;AO DO JUIZ E PROMOTORES 
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FOTO 08- SECRET ARIA DO JUIZADO ESPECIAL CiVEL 

FOTO 09- SECRET ARIA DO JUIZADO CRIMINAL 
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FOTO 10- SALAS DE AUDIENCIA DO JUIZADO ESPECIAL 

FOTO 11 - PARTE INTERNA DAS SALAS DE AUDIENCIAS DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL 
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FOTO 12- ACESSO AS SALAS DE AUDIENCIAS 

FOTO 13- OUTRO ANGULO DO ACESSO As SALAS DE AUDIENCIAS DO JUIZADO 
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FOTO 14- ENTRADA NAS DEPENDENCIAS DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL 

FOTO 15 - CONSELHO TUTELAR -
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Assim para recepcionar tais edificac;oes, tal estrutura abrigaria onze 

funcionarios do Judiciario, alem de dois secretaries da unidade, nove auxiliares, dez 

estagiarios de, direito,, cinco estag,i'arios do ensino medio, antigo segundo grau, oito 

conciliadores, sendo tais, {alunos do curse de direito ou advogados), cabendo-lhes 

buscar uma media9ao ini~cial entre as partes e dois juizes leigos (advogados com 

mais de cinco anos de experiencia). 

Contudo, uma compreensao mais acurada, necessaria a analise dos 

acontecimentos penais trazidos para recepc;ao do sistema de justic;a criminal 

tambem, reclamava que fossem· conhecidos os desdobramentos daqueles feitos 

representados pela categoria em que todos quantos nao obtem soluc;ao atraves das 

inovagoes legais despenalizadoras~ e que,, em, razao disso, sao subm.etidos a rotina 

convencional dispensada aos feitos penais comuns, ou seja, o ajuizamento da a~o 

penal,. que se desdobra em denuncia,, instruc;ao e sentenc;a. 

A pesquisa aqui relatada, mediante observac;ao realizada no proprio Juizado 

Especial teve por objetivo conhecer a realidade processual dos feitos em tramitac;ao 

no JECrim do Sitio Cercado, que atende a urn publico de cerca de duzentas e vinte 

e dois mil' habitantes dos bairros (Xaxim, Sitio Cercado, Umbara e Pinheirinho), vide 

quadro abaixo, com a descric;ao dos bairros e a devida quantificac;ao de habitantes, 

que compoem a responsabHidade territorial de· cad a subunidade do 1: 3·0 BPM: 

QUADRO 2- DISTRIBUICAO POR CIAS E BAIRROS, COM QUANTITATIVO DE 
HABIT ANTES, CONFORME 0 CENSO 2000-IBG.E. 

FONTE: Dados tabulados conforme o IBGE-Censo 2000, sem considerar o indice de 2,2 
de crescimento vegetativo da populagao. 
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Observa-se que apenas quatro bairros usufruem dos trabalhos realizados pelo 

Cart6rio Criminal da 4a Cia do 13° BPM, porquanto todos os demais, ou seja, 18 

bairros da grande Curitiba, considerando apenas o universo do 13° BPM, 

encaminham seus processos diretamente ao Juizado Especial Criminal, com sede 

em Curitiba, via distrito policial da respectiva area. 

Assim, no que se refere a pesquisa, constatou-se que no ano de 2005, de urn 

montante de 1174 Termos Circunstanciados registrados, teve-se 709 (TCs) que 

foram encaminhados exclusivamehte pelo Cart6rio do 13° E,3PM, ou seja, 60,4% dos 

processos originaram-se atraves do Cart6rio do 13° BPM, em 2006 de 781 Termos 

Circunstanciados registrados no Juizado Especial Criminal, 703 foram previamente 

agendados pela Policia Militar, atraves do Cart6rio do 13° BPM, ou seja 90,01% das 

atividades do Juizado Especial originaram-se atraves do Cart6rio do 13° BPM. Ja no 

anode 2007, foram tramitados naquele Juizado 718 processos, dos quais 534 foram 

previamente agendados pelo Cart6rio Criminal do 13° BPM, ou seja, urn montante 

de 7 4,37% originou-se no respectivo Cart6rio. 
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5 0 QUE REVELA 0 CARTORfO DO 13° BPM 

A Tabeta 1- 2007 apresenta os tipos infracionais mats comuns na rotina do 

Cart6rio da 4a Cia do 13° BPM, durante o ano de 2007, que por ctasse delitual, 

representam respectivamente, os deHtos contra a pessoa, {amea<;a, Lesao Corporal, 

Difama~ao/tnjuria/Catunia, vias de fato), totalizando 51,69%, outros deHtos 9,92%, 

delitos contra a autoridade PoHciat {Desacato e desobediencia}, 12,92%, delitos de 

porte de substancia entorpecente, 3,37%, todos levados a audiencia prettminar. 

Tabeta 1 - Distribui~io das tnfra~oes Penais mais comuns em 2007 

Tipos de infra~io Freqi.iencia Percentual Percentual 

Cumulativo 

Amea~a 195 36,51% 36,51% 

Perturba~ao do Sossego 59 11,04% 47,55% 

Desacato 48 8.99% 56,54% 

Lesao Corporal 32 6% 62,54% 

Danos 27 5,06% 67,60% 

Dtfama~aollnjuria/Calunia 26 4,87% 72,47% 

Vias de fato 23 4,31% 76,78% 

Desobediencia 21 3,93% 80,71% 

Uso de Subs. Ent. 18 3,37% 84,08% 

Delitos de Transite 16 3% 87,08% 

Jogo de Azar 16 3% 90,08% 

Outros 53 9,92% 100% 

Total 534 100% 

FONTE: CARTORIO CRIMINAL DA 48 CIA DO 13° BPM 
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Vertftcou-se tambem que, enquanto os numeros tabulados peto Cart6rto 

Criminal no ano de 2006 (vtde tabeta 02) foram expressivos, totaHzando urn 

montante de 703 processos levados a audiencia preliminar, no Juizado Especial 

Criminal, com destaque para o deHto de Desacato, que registrou urn aumento na 

transtyao do ano de 2006 para 2007, os demats regredtram em termos de 

quanttdade. 

Semelhantemente, observando-se a tabela 03- 2005, em comparayao como 

ano de 2007, o quantitativa de processes tevados a audtencta preHminar no Juizado 

Especial, pelo cart6rio do 13° BPM, tambem regredtu: de urn montante de 709 

processes em 2005, para 534 processes em 2007, com destaque para o deltto de 

jogos de azar, que dobrou em 100%; na comparayao, todos os demats regredtram 

em termos quantttativos. 

tmporta mencionar que, a despeito do decresctmo nos Termos 

Ctrcunstanctados encamtnhados ao Jutzado Especial Crtmtnat, do anode 2006, para 

o ano de 2007, o tempo de resposta, ou seja a pauta de audiencias outrora 

marcadas durante os anos de 2005 e 2006 com urn tapso de 15 dtas, peto cart6rto 

do 13° BPM, passou a ate 120 dias (quatro meses) depots de ocorrtda a 

contravenyao ou deltto, que redundaram em Termo Circunstanciado, resultado de 

problemas admintstrativos por parte do corpo docente do Juizado Especial Criminal. 

A despeito da tabula9ao do quantitativa de processos tramitados em 2007, no 

respectivo Juizado, montante espectficado antertormente em 718 casos, ainda neste 

primeiro trtmestre de 2008 existindo 320 processos em andamento, ou seja, ainda 

aguardando solu9ao. 

Salienta-se tambem que a nova let de T 6xico e a lei Maria da Penha (que versa 

sobre os crimes domesticos ), vieram contrtbutr e justiftcar a variayao e o decrescimo 

na quantidade de processos encaminhados e tramitados seja pelo Cart6rio do 13° 

BPM, seja peto Juizado Especial, tendo como referenda os anos de 2006 e 2007. 
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T ABELA 02 - Distribuic;io das tnfrac;oes Penais mais comuns em 2006 

Tipos de infrac;io Frequencia Percentual Percentual 

Cumulativo 

Ameac;a 224 31,86% 31,86% 

Perturbac;ao do Sossego 93 13,23% 45,09% 

Danos 64 9,10% 54,19% 

Lesao Corporal 52 7,40% 61,59% 

Desacato 39 5,55% 67,14% 

Vias de Fato 30 4,27% 71,41% 

Difamac;ao/lnjuria/Calunia 27 3,84% 75,25% 

Uso de Subs. Ent.. 25 3,56% 78,81% 

Desobediemcia 23 3,27% 82,08% 

Delitos de T ransito 18 2,56% 84,64% 

Jogo deAzar 16 2,27% 86,91% 

Outros 92 13,09% 100% 

Total 703 100% 

FONTE: CARTORrO CRrMrNAL DA 48 CrA DO 13u BPM 
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Tabeta 03 - Distribui~io das tnfra~oes Penais mais comuns em 2005 

Tipos de infra~ao Freqiiencia Percentual Percentual 

Cumulative 

Ameac;a 226 31,87% 31,87% 

Perturbac;ao do Sossego 71 10,01% 41,88% 

Desacato 60 8,46% 50,34% 

Vias de Fato 53 7,48% 57,82% 

Dano 49 6,91% 64,73% 

Uso de Subs. Ent.. 48 6,77% 71,50% 

Lesao Corporal 47 6,63% 78,13% 

Arma Branca 32 4,51% 82,64% 

Difamac;ao/lnjuria/Calunia. 30 4,23% 86,87% 

Delitos de Transito 21 2,96% 89,83% 

Desobediencia 20 2,82% 92,65% 

Jogo deAzar 08 1,13% 93,78% 

Outros 44 6,22% 100% 

Total 709 100% 

FONTE: CARTCRIO CRIMINAL DA 48 CIA DO 13° BPM 

Na mesma pesquisa de campo, realizada junto ao Cart6rio Criminal do 13° 

BPM, foi trac;ado o perfil social dos autores dos atos infracionais trazidos ao Juizado 

Especial Criminal, atraves do Cart6rio Criminal, em decorrencia de praticas 

delituosas. Nessa oportunidade, foi possivet conhecer o nfvei de renda e o sexo dos 

infratores. 
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Desta feita, a tabeta 04 demonstrou que a maioria das infratores encantram-se 

no quadrante de baixa renda, sendo que 19,18% dectararam que naa passuem 

renda fixa mensa!, 46,43% afirmaram que recebem urn satario mfnimo por mes, 30, 

59% que recebem urn satario e meio, 3,01% que percebem dois salaries e meia, 

0,48% dos noticiadas percebiam tres satarios mfnimios, 0,16% que percebem tres 

sa Iarios e meio e 0, 16%, ate quatro salarias mfnimas. 

Necessaria se faz mencionar que urn percentual retevante das infratares 

levados a audiencia pretiminar peto Cart6rio do 13° BPM, au seja mais da metade, 

{65,61%) dectararam serem autonomos ou seja, sem renda mensal ou passuem 

rendimentas de urn sataria minima. 

Tabefa 04 - Renda Mensar do Transator 

Anafise de Renda Frequimcia Porcentual Cumulativo 

Sem renda mensal 121 19,18% 19,18% 

01 Salaria Minima 293 46,43% 65,61% 

1 ,5 Salarias Minimas 193 30,59% 96,20% 

2,5 Safarias Minimas 19 3,01% 99,21% 

03 Salarias Minimas 3 0,48% 99,69% 

3,5 Salarias Minimas 1 0,16% 99,84% 

04 Salarias Minimas 1 0,16% 100% 

TOTAL 631 100% -----

FONTE: CARTORIO CRIMINAL DA 48CIA DO 1311 BPM - 2007 

A tabeta 05 registra o sexo dos indivfduos tevados a audiencia pretiminar, 

atraves do Cart6ria do 13° BPM, sendo considerado tambem o ano de 2007, a 

semethanc;a da tabeta n° 04, porquanto verificau-se que {73,69%) das infratores 

eram do sexo mascutino e {26,31%) do sexo feminina. 



so 

Tabela 05 - Sexo do Transator em 2007 

Percentual 

Cumutativo 
FreqOencia Percentual 

Sexo Masculine 465 73,69% 73,69% 

Sexo feminine 166 26,31% 100% 

Total 631 100% 

FONTE: CARTORIO CRIMINAL DA 48 CIA DO 13° BPM 

A partir desses dados, passou-se a am1lise da resposta fornecida pelo Sistema 

de Justtc;a Criminal a tais praticas delituosas, com o fim de se investtgar se a mesma 

apresenta algum resultado significative no que diz respeito ao controle social, com 

reflexo na reduc;ao dos comportamentos infracionais que podem ser objeto de 

transac;ao penal. 

E mister que se esclarec;a que, dentre as infrac;oes listadas na Tabeta 1, as 

consubstanciadas nos artigos 129 (lesao corporal), 147 (ameac;a de mal injusto e 

grave) do C6digo Penal, artigo 21 (vias de fato) da Lei de Contravenc;oes Penais, 

artigo 303 (lesao corporal culposa na direc;ao de vefculo automotor) do C6digo de 

Transito Brasileiro s6 podem ser encaminhadas ao Sistema de Justic;a Criminal por 

meio de "representac;ao" da vftima (grifo proprio). As demais condutas listadas na 

tabela 1, tipificadas nos artigos 136 (maus-tratos) do C6digo Penal, delitos contra 

idosos, os previstos na Lei 10.741/03, artigo 309 (falta de habilttac;ao para dirigir) do 

C6digo de Transito Brasileiro e artigo 12 (porte de substancia entorpecente) da Lei 

6.368/76, sao casos de ac;ao penal publica incondicionada e nao necessitam de 

qualquer manifestagao das partes para a persecuc;ao judicial do fato. 

Dentre as soluc;oes legalmente possiveis como resposta estatal as condutas 

tipicas levadas a analise do Sistema de Justic;a Criminal, cinco sao passiveis de 

aplicac;ao no curso da audiencia preliminar acima mencionada, a saber: 
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a) Presta~ao pecuniaria - Trata-se de urn acordo de vontades celebrado entre o 

ofensor e o Promotor de Justic;a, que se tern traduzido na doayao de uma "cesta 

basica" para entidade assistencial determinada, previamente cadastrada no JEC. Se 

o ajuste for devidamente cumprido, sera homologado pelo Poder Judiciario e restara 

extinta a punibilidade afeta ao ilicito; 

b) Presta~ao de servi~os- 0 mesmo que se disse acerca da prestac;ao pecuniaria 

aplica-se a prestac;ao de servic;os, sendo importante esclarecer que, nesta 

modalidade de acordo com o Ministerio Publico, o ofensor se compromete a "doar" 

parte de seu tempo livre a uma entidade beneficente durante certo periodo, 

normalmente nao superior a tres meses; 

c) Projude - Trata-se de urn programa de ressocializac;ao que teve origem numa 

analise inicial realizada em conjunto pelo Ministerio Publico e pelo Setor Psicol6gico 

do JECrim da Unidade Avanc;ada, Bairro Novo que identificou a cultura de violencia 

revelada pelo elevado indice de ilicitos voltados a drogas e alcool (com este 

componente). 0 programa judicial foi concebido como forma de diminuir tais 

yiolencias. E oferecida ao autor do ilicito penal a oportunidade de frequentar o 

programa como uma modalidade especifica de pena restritiva de direitos; 

d) Suspensao processual - Dentre os mecanismos despenalizadores introduzidos 

pela lei 9.099/95, a suspensao processual e medida que mantem o ofensor atado ao 

sistema de justic;a criminal durante dois anos, de sorte que, durante este periodo, o 

mesmo tera que justificar judicialmente seus afastamentos da comarca. Poderao 

ainda ser pactuadas algumas outras obrigac;oes que, de uma forma ou de outra, 

venham a restringir a liberdade do individuo que se beneficie dessa opc;ao. 

e) Arquivamento- Muitas vezes a vitima eo ofensor chegam a urn acordo eo feito 

penal passa a ser 6bice para urn acerto pacifico da pendencia, de sorte que o 

legislador permitiu, em algumas hip6teses, a composic;ao entre as partes, quer seja 

por meio da reparac;ao do dano, quer seja pela manifestac;ao de desinteresse da 

vitima em dar continuidade a persecuc;ao do ilicito, o que implica o arquivamento do 

processo. Nesta hip6tese, tambem se encontram aqueles feitos em que o Promotor 

de Justic;a, ap6s conhecer dos fatos trazidos a apreciac;ao judicial, entendeu que nao 
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traduziam qualquer injusto penal, requerendo assim que fossem arquivados e 

extraidos do Sistema de Justic;a Criminal; 

f) Outros - Foi adotada a nomenclatura "outros" para designar o caso de feitos que 

nao foram solucionados por urn dos instrumentos acima especificados, e que, devido 

a isto, foram deslocados para uma outra instancia. Nesta, deve ocorrer uma analise 

mais aprofundada do caso pelo Promotor de Justic;a, que podera dar inicio ao 

processo penal, por meio do oferecimento de denuncia. Acontecido isto, serao 

observadas todas as fases processuais inerentes aos procedimentos penais ate o 

pronunciamento de uma sentenc;a que podera condenar ou absolver o autor do ilicito 

em tela. 

Os institutos da transac;ao penal que se refere a urn ajuste resultando em pena 

restritiva de direitos, consistindo no pagamento de prestac;ao pecuniaria ou numa 

prestac;ao de servic;os a comunidade ou numa sujeic;ao voluntaria as diretrizes do 

programa Projude e da suspensao condicional do processo. Apesar de serem 

ambos fundados no acordo realizado entre o Ministerio Publico e o infrator, referem

se a momentos processuais diversos. 

0 primeiro e aplicavel antes do oferecimento da denuncia por parte do 

Ministerio Publico e o segundo e cabivel ap6s seu oferecimento e efetivo 

recebimento pelo Poder Judiciario. 

Note-se, ainda, que a transayao penal somente e cabivel nos crimes 

considerados de menor potencial ofensivo, ou seja, cuja pena maxima cominada nao 

ultrapasse dois anos, conforme determina o artigo 61 da Lei n° 9099/95, cominado 

com o artigo 2° da lei n° 10.259/01. A suspensao condicional do processo, todavia, 

e aplicavel as condutas cuja pena minima cominada nao ultrapasse urn ano, nao 

tendo o legislador, nesse caso, se preocupado em atrelar a incidencia desta forma 

de conciliac;ao com a pena maxima prevista para o delito. 

De igual forma, deve ser registrado que a Lei n° 9.099/95 tambem condiciona, 

alem dos requisitos atinentes a pena cominada para o injusto penal, que deve o 

infrator preencher as demais condicionantes previstas nos artigos 76 e 89 da Lei 

mencionada. 

Art. 76 - Havendo representa~ao ou tratando-se de crime de a~ao 
penal publica incondicionada, nao sendo caso de arquivamento, o 
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Ministerio Publico podera proper a aplica9ao imediata de pena 
restritiva de direitos ou multas, a ser especificada na proposta. § 1°
Nas hip6teses de ser a pena de multa a unica aplicavel, o Juiz 
podera reduzi-la ate a metade. § 2° - Nao se admitira a proposta se 
ficar comprovado: 
I - ter side o autor da infra9ao condenado, pela pratica de crime, a 
pena privativa de liberdade, por senten9a definitiva; 
II - ter side o agente beneficiado anteriormente, no prazo de cinco 
anos, pela aplicayao de pena restritiva ou multa, nos termos deste 
artigo; 
Ill - nao indicarem os antecedentes, a conduta social e a 
personalidade do agente, bern como os motives e as circunstancias, 
ser necessaria e suficiente a adoyao da medida. § 3° - Aceita a 
proposta pelo autor da infra9ao e seu defensor, sera submetida a 
aprecia9ao do Juiz. § 4° - Acolhendo a proposta do Ministerio Publico 
aceita pelo autor da infra9ao, o Juiz aplicara a pena restritiva de 
direitos ou multa, que nao importara em reincidencia, sendo 
registrada apenas para impedir novamente o mesmo beneffcio no 
prazo de cinco anos. § 5° - Da senten9a prevista no paragrafo 
anterior cabera a apela9ao referida no art. 82 desta Lei. § 6° - A 
imposi9ao da san9ao de que trata o § 4° deste artigo nao constara de 
certidao de antecedentes criminais, salvo para os fins previstos no 
mesmo dispositive, e nao tera efeitos civis, cabendo aos 
interessados proper ayao cabivel no juizo civel. 
Art. 89 - Nos crimes em que a pena minima cominada for igual ou 
inferior a urn ano, abrangidas ou nao por esta Lei, o Ministerio 
Publico, ao oferecer a denuncia, podera proper a suspensao do 
processo, por dois a quatro anos desde que o acusado nao esteja 
sendo processado ou nao tenha side condenado por outre crime, 
presentes os demais requisites que autorizariam a suspensao. 

Na hip6tese de concessao do beneficia da suspensao processual, deve haver 

anteriormente, o oferecimento de denuncia, conforme determina~o do artigo 77 da 

Lei 9.099/95, razao pela qual o beneficia e igualmente relacionado no rol de medidas 

despenalizadoras concedidas neste momenta processual. 

Desta feita, fica patente as vantagens advindas dessas cinco soluc;oes, 

legalmente possiveis, citadas anteriormente, uma vez que para o Estado e para a 

sociedade tais penas e medidas alternativas tern urn custo reduzido, se comparado 

a urn preso encarcerado, sob a tutela estatal. 

Outro aspecto relevante e vantajoso, refere-se ao convivio familiar, pais o 

condenado nao e retirado de seu nicho familiar e do seu trabalho, sendo urn 

problema a menos para o Estado, uma vez que em se tratando do encarcerado, a 

familia fica desassistida e desamparada, gerando uma serie de dificuldades 

financeiras. 
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Semelhantemente, a pessoa que praticou o delito passara por urn 

acompanhamento social e psicol6gico, sendo analisada toda a situac;ao familiar do 

apenado, visando buscar-se o motivo que a levou a delinqOir. 

Por fim, a baixa taxa de retorno a criminalidade, ou seja, a reincid€mcia de 

quem nao e preso vern a favorecer e a fortalecer o argumento de que a pena 

restritiva de liberdade e ineficaz por nao possuir efeito redutor de criminalidade. 

Assim, ainda que o objeto deste estudo seja tao somente o Cart6rio Criminal da 

4a Cia do 13° BPM, foi possivel obter-se o resultado e suas conseqOencias, de todos 

os processos encaminhados ao Juizado Especial Criminal, referentes ao ano de 

2007, sejam pela PM, ou daqueles que se originaram no proprio (JeCrim), obtendo

se o seguinte panorama das diversas categorias envolvidas: 

Tabela 06 Evolu~ao dos TCs no JEcrim - 2007 

TERMOS CIRCUNSTANCIADOS REGISTRADOS 718 
NO (JeCrim) 

EXCLUJDOS 004(-) 

REMETIDOS PARA OUTRO JUJZO 013(-) 

ARQUIVADOS 348(-) 

SUBTOTAL: 353 

TCs. NA SECRET ARIA (EM ANDAMENTO) 

AGUARDANDO SUSPENSAO -ART. 89 001 

DENUNCIADOS- ACAO PENAL 030 

AGUARD. CUMPRIMENTO DE TRANSACAO 059 
PENAL 

AGUARDANDO DECADENCIA 144 

AGUARDANDO TRANSITO EM JULGADO 016 

AGUARDANDO AUDIENCIA PRELIMINAR 001 

AGUARD. AUDIENCIA PRELIM. 005 
REDESIGNATORIA 

AGUARDANDO CUMPRIMENTO DO DESPACHO 097 

TOTAL 353 

FONTE: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL 
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lsto posto, restou observar que a partir da tabela acima, 49,16% dos Termos 

Circunstanciados que adentraram naquele 6rgao em 2007 ainda aguardam solu9ao 

para o respectivo anode 2008. Dos (50,84%) processos resolvidos, cerca de 70% 

sofreram decadencia, ou seja, passado urn periodo de 06 meses depois da 

audiencia preliminar, o noticiante acha por bern colocar urn ponto final na celeuma 

envolvida com o noticiado, e 30% resultaram em transa9ao penal. 
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6 CONSIDERACOES FINAlS 

Esta monografia apresentou dados relativos ao funcionamento do Cartorio 

Criminal da 4a Cia do 13° BPM, Unidade Bairro Novo, concernente ao periodo de 

2005 a 2007, bern assim a rotina e algumas informac;oes em termos de dados 

disponiveis no Juizado Especial Criminal (JECrim), os quais perm item concluir que a 

iniciativa de introduzir mecanismos de despenalizac;ao de delitos de menor potencial 

ofensivo que chegam formalmente ao sistema judicial, tern produzido resultados 

visiveis em duas perspectivas: 

A primeira, em contribuir para a diminuic;ao do volume convencional do ja 

sobrecarregado forum criminal; 

A segunda, em referencia ao trabalho do Cartorio Criminal em que restou 

provado a viabilidade efetiva da existencia do referido Cartorio que tern 

proporcionado uma reduc;ao significativa nos indices de criminalidade daquela 

regiao, (vide grafico1, grafico2 e grafico3 respectivamente), e que em termos de 

resposta rapida e desejada aquela comunidade, conforme os proprios propositos da 

Lei n° 9099/95, deixa de ser melhor, em func;ao dos problemas enfrentados no 

proprio Juizado Especial Criminal, considerando a infra-estrutura de recursos 

humanos do orgao, OS quais vern dilatando OS prazos de agendamento das 

audiencias preliminares, conforme restou provado neste trabalho. 

Grafico 1- Propon;ao de atendimento do JECrim em 2005 

Fonte: Cart6rio Criminal do 13°8PM 

Termos Circunstanciados 
registrados no JECrim 

rl!1J TCs oriundos do Cart6rio 
da 4~ Cia 



Grafico 2- Proporc;ao de atendimento do JECrim em 2006 

Fonte: Cart6rio Criminal do 13°8PM 

Termos Circunstanciados 
registrados no JECrim 

'·· TCs oriundos do Cart6rio 
da 4~ Cia 

Grafico 3- Proporc;ao de atendimento do JECrim em 2007 

Fonte: Cart6rio Criminal do 13°BPM 

1!1 Termos Circunstanciados 
registrados no JECrim 

TCs oriundos do Cartorio 
da 4!!Cia 
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Uma terceira observac;ao tambem pertinente no presente trabalho permitiu 

visualizar uma discussao mais criativa e transdisciplinar que focalizou problemas 

recorrentes nos bairros do Sitio Cercado, Xaxim, Pinheirinho e Umbara, verdadeiras 

metr6poles populacionais, que utilizam os trabalhos do Cart6rio da 4a Cia do 13° 

BPM, em se tratando de violencia nas relac;oes interpessoais. 

As avaliac;oes entao disponibilizadas mostraram que a concepc;ao de 

intervenc;ao do Cart6rio Criminal, que conjuga a atuac;ao juridica com urn certo 

conteudo terapeutico restaurativo, atraves da Lei n° 9099/95, demonstrou uma forma 

civilizadora e mais harmoniosa para a fomentac;ao de urn convivio social mais sadio, 

nos bairros contemplados pelo trabalho do Cart6rio, alem de fm:t~e.c;.er a imagem da 

Policia Militar neste contexto juridico e perante a populac;ao. 
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ANEXO -A-

R E S 0 L U C A 0 N.0 309/05 - SESP 

0 SECRET ARlO DE EST ADO DA SEGURANCA PUBLICA, no uso das atribuigoes 
que lhe sao conferidas pelo inciso I e XIV, do artigo 45, da Lei n.0 8.485, de 03 de 
junho de 1987, bern como pelo inciso IV, do art. 9°, do Decreta n.0 2.898 de 19 de 
maio de 1988, e 

Considerando o contido no Termo de Cooperagao (Convemio n.0 26/04- SESP/PR) 
celebrado entre a Secretaria da Seguranga Publica e o Ministerio Publico do Estado 
do Parana, com a participagao da Policia Militar do Parana e da Policia Civil do 
Parana, para a viabilizagao da elaboragao de Termos Circunstanciados de que trata 
o artigo 69 da Lei n.0 9.099/95 por policiais civis e militares e a Lei no. 10.259/01; 

Considerando o reconhecimento por esta Secretaria da existencia de competencia 
co-extensiva as Policiais Civile Militar para a lavratura do Termo Circunstanciado em 
sua plenitude e que a atuagao em conjunto das policias para a realizagao desta 
atividade, auxiliarao o Poder Judiciario a atingir o objetivo de oferecer ao cidadao 
uma prestagao jurisdicional mais celere, oportuna e por conseqOencia, mais efetiva, 
cumprindo o preconizado pela lei 9.099/95 e Lei no1 0.259/01. 

Considerando a necessidade da unificagao do registro das comunicagoes de 
ocorrencias policiais e dos atendimentos a populagao prestados pelos integrantes 
dos 6rgaos policiais do Estado do Parana; 

Considerando a necessidade de aperfeigoar e otimizar a utilizagao dos recursos 
humanos e materiais disponiveis, no conjunto dos 6rgaos encarregados da 
Seguranga Publica no Estado; 

Considerando a necessidade de integrar e aproximar as instituigoes policiais 
responsaveis pela seguranga publica nas respectivas areas de competencia e de 
responsabilidade territorial -Area lntegrada de Seguranga Publica (AISP); 

Considerando a necessidade do cidadao receber atendimento rapido e eficiente por 
parte das Policias Estaduais, em razao dos principios democraticos de direito; 
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Considerando a necessidade da implantac;ao e operacionalizac;ao de uma base de 
dados confiavel para o estabelecimento de medidas publicas de combate e 
prevenc;ao a violemcia e a criminalidade, gerando informac;oes adequadas para 0 

geoprocessamento e a analise criminal; 

R E 50 LV E: 

RESOLUCAO N. o 309/05 

Art. 1° - lnstituir, no ambito da Secretaria da Seguranc;a Publica do Estado do 
Parana, abrangendo a Policia Civil do Parana e a Policia Militar do Parana, o Boletim 
de Ocorrencia Unificado- B. O.U., na forma do anexo a esta Resoluc;ao, destinado 
ao registro de todas as comunicac;oes de ocorrencias policiais, constatadas pelos 
6rgaos policiais ou apresentadas pela populac;ao. 

Art. 2° - Alem da Policia Civil podera a Policia Militar lavrar o Termo 
Circunstanciado de lnfrac;ao Penal- TCIP, que trata a lei no 9.099 e lei no10.259/01, 
nos termos desta Resoluc;ao. 

Art. 3° - 0 formulario do Termo Circunstanciado de infrac;ao penal, utilizado por 
ambas as Policias sera parte integrante do Boletim de Ocorrencia Unificado, e 
servira de modelo a forma definida que consta anexa a esta Resoluc;ao. 

Art. 4°- 0 Boletim de Ocorrencia Unificado- B.O.U., sera elaborado pelo policial, 
civil ou militar, que der atendimento a ocorrencia policial. Depois de lavrado e 
digitado, o Boletim de Ocorrencia Unificado (B.O.U.) podera ser complementado, 
somente nas Delegacias de Policia responsaveis pela apurac;ao da infrac;ao penal, 
sob o controle do Delegado de Policia, com novos dados e registros essenciais a 
investigac;ao policial, ficando obrigat6ria a identificac;ao no sistema do policial 
responsavel pela complementac;ao dos dados e registros. 

§ 1°-0 Boletim de Ocorrencia Unificado-B.O.U, devera ter suas paginas rubricadas 
e assinadas pelo policial que lavra-lo, devendo conter sua identificac;ao funcional 
(nome legivel, RG e funr;ao). 

§ 2°- 0 policial, civil ou militar, ao lavrar Boletim de Ocorrencia Unificado-B.O.U, 
sera responsavel pela digitac;ao no sistema informatizado. 0 Boletim de Ocorrencia 
Unificado-B.O.U, lavrado em formulario impressa deve ser digitado e encaminhado 
por meio eletronico a unidade policial civil competente, no prazo maximo de 48 
(quarenta e oito) horas. 

§ 3° - Nas hip6teses de atendimento pela Policia Militar de ocorrencia policial que 
caracterize infrac;ao penal e que nao houver encaminhamento a Policia Civil dos 
envolvidos, o respectivo Boletim de Ocorrencia Unificado - B.O.U., devera ser 
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lavrado no local dos fatos, sendo informado ao interessado o numero de protocolo 
do atendimento. 

Art. 5° -A lavratura de urn Boletim de Ocorrencia Unificado - B.O.U, pode dar 
origem aos seguintes procedimentos: 

I -Auto de Prisao em Flagrante Delito nos termos do C6digo de Processo Penal; 
11-lnquerito Policial nos termos do C6digo de Processo Penal; 
111-lnquerito Policial Militar nos termos do C6digo de Processo Penal Militar; 
IV- Termo Circunstanciado de lnfrac;ao Penal nos termos do artigo 69 da Lei n.0 

9.099/95 e Lei no 10.259/01; 

RESOLUCAO N. 0 309/05 

V- Boletim Circunstanciado, para as infrac;oes da Lei n.0 8.069/90 (ECA) e; 
VI- Outros procedimentos previstos em lei. 

§ 1°- Nos casas onde couber o Termo Circunstanciado de lnfrac;ao Penal- TCIP, a 
lavratura, quando elaborada por Policial Militar, devera ser realizada em local 
designado pelo Comandante da OPM. 

§ 2°-0 Policial Militar somente lavrara o Termo Circunstanciado de lnfrac;ao Penal
TCIP, quando estiverem presentes todas as partes necessarias para elaborac;ao do 
feito (noticiante e noticiado), caso contrario, lavrara tao somente o Boletim de 
Ocorrencia Unificado- B.O.U no local da ocorrencia, tomando as medidas descritas 
nos § 2° e 3°, do artigo 4° desta resoluc;ao. 

§ 3° - Os Termos Circunstanciados de lnfrac;ao Penal - TCIP, baixados pelo 
Ministerio Publico ou Poder Judiciario, para novas diligencias, quando nao 
especificado a unidade, ficarao sob responsabilidade da Delegacia de Policia da 
circunscric;ao do fato. 

Art. 6° - Nos casas de competencia exclusiva de unidades ou 6rgaos especializados 
do Departamento da Policia Civil, nas cidades onde existirem, o Boletim de 
Ocorrencia Unificado-B.O.U, depois de digitado, tera seu destino final a estas 
especializadas, atraves do sistema informatizado, para registro e providencias 
legais. 

Art. 7° - Verificada situac;ao de Flagrante Delito ou quando o autor do fato nao 
assumir o compromisso de comparecer em juizo, no caso de infrac;ao penal de 
menor potencial ofensivo, cabera ao Policial Militar, de imediato, encaminhar as 
partes a Delegacia de Policia ou Centro lntegrado de Atendimento ao Cidadao 
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(CIAC), ou a Delegacia Especializada, conforme o caso, sendo indispensavel a 
lavratura do Boletim de Ocorrencia Unificado- B.O.U. 

Art. 8° - As requisic;oes e solicitac;oes de exames e pericias destinadas a instruc;ao 
dos procedimentos citados no Art. 5° deverao ser fornecidas pelo Delegado de 
Policia, nos termos do C6digo de Processo Penal, ou pela autoridade judiciaria 
militar nos termos do C6digo de Processo Penal Militar, exceto quando o Termo 
Circunstanciado de lnfrac;ao Penal - TCIP lavrado pela Policia Militar. 

§ 1° - Para a realizac;ao das pericias, o isolamento do local devera ser efetuado e 
mantido na forma estabelecida em lei, devendo o Policial Militar ou Civil que atender 
a ocorrencia, utilizar-se dos meios disponiveis para tal, preservando objetos e 
instrumentos que tiverem relac;ao com o fato, para posterior apreensao pela 
Autoridade competente que, ao final, dara por liberado o local. 

RESOLUCAO N. o 309/05 

§ 2° - As Policias Civil e Militar, juntamente com os 6rgaos da Policia Cientifica, 
deverao estudar e regulamentar procedimentos permanentes, a fim de propiciar a 
diminuic;ao do tempo de comprometimento das guarnic;oes policiais, empenhadas 
em ocorrencias que necessitem de pericias e exames no local. 

Art. 9°-0 Termo Circunstanciado de lnfrac;ao Penal- TCIP, originado do Boletim de 
Ocorrencia Unificado-B.O.U, sera encaminhado ao 6rgao competente do Poder 
Judiciario. Nas Comarcas em que ainda nao tiver ocorrido a instalac;ao de Juizados 
Especiais Criminais, o TCIP deve ser encaminhado ao Juizo Criminal da Comarca. 

Art. 10 - 0 Sistema de Boletim de Ocorrencia Unificado-B.O.U, servira de 
ferramenta, inclusive, para o geoprocessamento, ficando disponivel aos 6rgaos 
policiais interessados a consulta ou analise de documentos, mediante previa 
cadastro de chave e senha de acesso, sob controle compartilhado entre os nucleos 
de informatica dos 6rgaos da SESP e CELEPAR. 

Art. 11 - Compete a Policia Militar e ao Departamento de Policia Civil do Parana, 
determinar as medidas e adotar as providencias necessarias em dispor em seus 
6rgaos e unidades, dos equipamentos necessarios para atender a sistematica do 
Boletim de Ocorrencia Unificado-B.O.U. e dos Termo Circunstanciado de lnfrac;ao 
Penal- TCIP , incluindo adequac;ao de espac;os fisicos. 
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Art. 12 - A ocorrencia de furto ou roubo de veiculo deve ser lan9ada de imediato no 
sistema informatizado do Boletim de Ocorrencia Unificado-B.O.U, para fins de 
acionamento do alerta e ado9ao das medidas pertinentes. 

§ 1°- Na comunica9ao de Furto e Roubo de Veiculos Via Central de Emergencia, 
quando nao for possivel o envio de equipe policial para o atendimento no local, a 
confirma9ao da comunica9ao do fato se dare~ com o comparecimento do 
comunicante em uma unidade policial civil competente no prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas, sob pena de cancelamento do alerta. 

§ 2° - A baixa do registro do furto ou roubo de veiculos, devera ser procedida na 
Delegacia Especializada (Delegacias de Furtos e Roubos de Veiculos- DFRV, com 
sede em Curitiba) e sera regulamentado em procedimento conjunto entre as 
institui96es policiais. 

Art. 13 - Devera ser implantado, junto a Coordenadoria de Analise e Planejamento 
Estrategico (CAPE-SESP), urn setor responsavel pela produ9ao, distribui9ao e 
controle de expedi9ao do formulario impresso de Boletim de Ocorrencia Unificado -
B.O.U., para todas as unidades e 6rgaos policiais do Estado do Parana, com 
poderes de normatizar e orientar questoes que digam respeito a sua competencia. 

Paragrafo (mico - A CAPE-SESP, juntamente com as institui96es policiais, 
envidara esfor9os, no sentido de integrar os bancos de dados da Secretaria de 
Estado da Seguran9a Publica, do Ministerio Publico, do Poder Judiciario e do 
Sistema Prisional do Estado do Parana. 

RESOLUCAO N.0 309/05-

Art. 14- Cabera as institui9oes policiais, exercer o controle de qualidade em varios 
niveis, bern como zelar pelo correto preenchimento e inclusao no sistema do Boletim 
de Ocorrencia Unificado- B.O.U., e do Termo Circunstanciado de lnfra9ao Penal
TCIP. 

Paragrafo (mico - Obedecendo as formalidades legais, OS Boletim de Ocorrencia 
Unificado- B.O.U., lavrados em formularies impressos, por Policiais Civis e Militares, 
ap6s serem digitados e incluidos no sistema informatizado, devem ser arquivados 
junto as unidades policiais a qual o policial estava lotado, quando da lavratura em 
formulario. 

Art. 15 - A Policia Militar e o Departamento de Policia Civil do Estado do Parana, 
adotarao em conjunto, no prazo de 30 (trinta) dias, normas e procedimentos internos 
que padronizem a execu9ao da presente resolu9ao. 
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Art. 16 - Fica instituido o Comite Gestor, responsavel pelo acompanhamento e 
aperfei9oamento do Boletim de Ocorrencia Unificado - B.O.U., do Termo 
Circunstanciado de lnfra9ao Penal - TCIP. 

§ 1° - 0 comite gestor sera composto por urn corpo tecnico que consistira de dois 
Oficiais da Policia Militar e dois Delegados da Policia Civil, sob a presidencia do 
Coordenador da Coordenadoria de Analise e Planejamento Estrategico (CAPE
SESP). 

§ 2° - 0 Corpo Tecnico do Comite Gestor sera designado pelo Secretario da 
Seguran9a Publica a cada 06(seis) meses. 

Art. 17 - Esta Resolu9ao entrara em vigor na data de sua publica9ao, ficando 
revogada a Resolu9ao n° 209/05 e outras disposi96es em contrario. 

SECRET ARIA DA SEGURANCA PUBLICA, em 15 de dezembro de 2005. 

LUIZ FERNANDO FERREIRA DELAZARI 
Secretario da Seguranc;a Publica 




