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sociedades periféricas contemporâneas adquiram 
seu aHopoiétíco. Possibilitam também uma co~ 
municação mais fluente entre Estado e povo e urna 
maior dos procedimentos decisórios aos 
conflitos a serem decididos. Esses expedientes procu~ 
raro, de toda maneira, adaptar à realidade a engrena~ 
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da. burocracia estatal e da dogmátíca 
subdesenvolvidas. 

JUIZADOS CRIMINAIS: 
o-PRO DE RESULTADOS 

0.0 Fernandes 
Juiz de Oíreilo Esladual il ex-jornalista do Díalío 
de Pernambuco 

do cidadão comum, a Justiça é vista 
como uma Instituição lenta, excessivamente forma.l, 

das da população. Evita-se o 
o tanto quanto possível. As críticas são ainda 

'-'~", ........ ,~ .. quando se versa sobre a jurisdição penal, 
resposta em face dos conflitos 

é rima rica para crirni-

o acesso à 
....... " ............... , ... são os Juizados Especiais 

sendo 
Judiciário dos Estados, Distrito 

para o julgamento das infrações 
a ultrapasse a um ano de 
de liberdade. São as infrações de menor 

potencial cunhada pela Constituição 
de 1 988, somente regulamentada no segílndo semestre 
de 1 

Significam os Juizados Criminais a mais 
importante modificação introduzida na legislação penal 
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do País desde os idos 40 , 
os Códigos Penal e de Processo 
a conciliação entre as 
pelo ofendido, ao tempo em 
o 

entraram em vigor 
que estimulam 

efica zmente 

Federal nº 9.099, de de 
25 de novembro do ano 

a apuração de cerca de um 
delituosas na parte especial do 
- entre os 121 a 359 - passassem a 
que autores chamam de processo de 
valorizando a utilidade de suas decisões. Além 
Inserem-se no mesmo tratamento as contravenções ou 
qualquer tipo penal em outras leis, desde que 
a pena em abstrato a um ano de pena 
privativa de liberdade e possua regra especial 
para sua apreciação 

Busco escrever os comuns, sem 
formação jl:uídica. se envolvam em pequenos 

situações indesej sem dúvidas, mas 
na vída em sociedade, tais como acidentes 

com lesões de pouca monta ou brigas com 
leves. A desburocratização Ç::'I.l1U'CI 

dá margem a que os processos 
encerrados em, no máximo, duas 

Aos autores delitos, uma certeza. 
será como antes. A Justiça não vai demorar. nova 
Lei introduziu de agilização dos 
que praticamente impossibilitam a fuga pela janela sem 
tranca da providências começam com 
a substituição do inquérito policial recheado 
formalidades por um termo circunstanciado 
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lavrado por - e não 
do fato, a civil - que tomar conhecimento 

à Justiça, 

",.",';,,,,>1 perante órgão oficial a 
do dano à integridade fisica pode no 

vezes, substituída por simples atestado, E se 
o autor infr pego em flagrante nào quiser 
permanecer preso, deverá assumir o compromisso 
vir a Juizo. 

No Judiciário, a primeira providência s 
comparecer a uma prelíminar onde se busca 
a composição civil, ao ressarcimento do dano 
causado pelo delito, e a pena alternativa à 
privação de liberdade, comumente multa ou prestação 
de seri/iços à comunidade. deverá ser feita 
pelo Ministério Público, mas em locais - Recife 
por exemplo - há conciliadores, que são agente~ 

da justiça consensual. 

inova ao estabelecer a aplicação da pena 
transação, ou seja mediante 
Público e o autor do fato , 

seu sor. Firmado o consenso, o é 
encerrado com a homologação pelo' 

o autor do fato 
a pena de multa, 
Ademais, a trao 
antecedentes 

ocouer, não serão 

vários beneficios. Aplicada 
ser reduzida pela met 

o firmada não ocasiona 
evitando assim a folha corrida 

reconhecimento de culpa. 
. Mas cuidado para não 

nos próximos cinco anos. ISSO 

tais concessões. 
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Nenhuma vantagem decorre da tentativa de 
retardardamento do processo, pois que se acordo não 
houver, o promotor oferecerá denúncia oral e será 
imediatamente marcada uma audiência de instrução e 
julgamento. E a condenação não transacionada gera 
todas as conseqüências de um processo penal comum. 

Às vítimas das chamadas infrações de menor 
potencial ofensivo interessa dizer que, pela primeira vez 
no Brasil, a Lei Penal valoriza o dano por elas sofrido. 
Até a vigência desta Lei, na prática, o ressarcimento 
das despesas sofridas somente seria possível através de 
outro processo de conteúdo indenizatório. 

A Lei mudou para melhor. Permitiu que a 
composição do dano seja estabelecida na audiência 
preliminar, sem que - salvo algumas hipóteses - haja 
desistência da aplicação da pena de multa ou restritiva 
de direitos. 

o último Censo Penitenciário do País indicou uma 
população carcerária de 130 mil presos, distribuídos 
em pouco mais de 500 estabelecimentos, além de mais 
de 250 mil mandados de prisão a serem cumpridos. 
Assim, a aplicação de penas alternativas para os casos 
em que a liberdade do infrator não coloca a sociedade 
em perigo representa inegável avanço do Direito Penal, 
segundo o pensamento da Escola Abolicionista, 
reservando~se o encarceramento para os casos de efetiva 
gravidade. 

Tal postura, aliada à simplicidade do processo, 
vai ocasionar uma sensivel mudança na mentalidade 
daqueles atingidos pelos delitos de pouca monta 
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material, que irão confiantes em busca da Justiça, pois, 
sabe-se, quando tais conflitos não são satisfatoriamente 
resolvidos, podem ensejar desdobramentos mais graves. 

, . R~cife ~erá brevemente seus Juizados Especiais 
Cf/minaiS, pOIS que essa é uma das metas administrativas 
do Des. Waldemir de Oliveira Lins, Presidente do 
Tribunal de Justiça de Pernambuco, Enquanto isso os 
juízes das tres Varas de Trânsito e Contravenções Pe~ais 
da Capital, ora competentes para o julgamento das 
infrações de menor potencial ofensivo, já produzem 
resultados muito satisfatórios. 

No primeiro trimestre deste ano, cerca de 60% 
dos casos foram resolvidos numa única audiência 
mediante conciliação. O.s prognósticos são os de que 
tais índices .deverão aumentar no decorrer de 1996, seja 
pela sedimentação da experiência no trato com a lei 
nova pelo Poder Judiciário, .seja pelo convencimento 
pelas partes de que a conciliação é o melhor caminho a 
percorrer. 

A Lei, como produção humana, não é perfeita, 
Mas o interesse e a harmonia já demonstrados pelos 
principais operadores em Pernambuco - Polícias Civil 
e Militar, Ministério Público, Advogados e o Poder 
Judiciário - estimulam uma expectativa positiva sobre 
os novos institutos, todos crentes de que a Justiça 
Criminal é também um caminho necessário para uma 
sociedade mais justa. 
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