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I -  Vem sendo alardeado na imprensa que alguns delegados de polícia de
Pernambuco têm deixado de lavrar auto de flagrante em desfavor daquelas pessoas que
foram presas portando ilegalmente armas de fogo, respaldados na opinião de alguns juristas
de que tal delito é hoje considerado de menor potencial ofensivo, sujeito apenas à lavratura
do Termo Circunstanciado de Ocorrência – TCO, para fins de encaminhamento posterior ao
Juizado Especial Criminal. 

A justificativa apresentada para tal proceder reside na invocação do princípio
constitucional da isonomia. Entendem os adeptos dessa interpretação que, com a entrada
em vigor  da Lei  n.  10.259,  de  12 de julho  de 2001,  que instituiu  os Juizados  Especiais
Criminais no âmbito da Justiça Federal,  o dispositivo que considerou de menor potencial
ofensivo,  para  fim  de  fixação  de  competência  dos  Juizados,  as  infrações  sancionadas
exclusivamente com pena de multa ou as privativas de liberdade que não excedam a dois
anos, há que ser estendido aos crimes de competência da Justiça Estadual (entre eles o de
porte ilegal de arma, desde que não conexo com algum crime de competência da Justiça
Federal), conferindo-se tratamento isonômico. Argumentam que não seria jurídico distinguir
o  tratamento penal  conferido aos autores  de crimes idênticos  tão somente por conta  da
competência para processar e julgar o delito.  Estaria, assim, segundo esse entendimento,
derrogado o art. 61, da Lei n. 9.099/95 (instituiu os Juizados Especiais na Justiça Estadual),
segundo  o  qual,  “consideram-se  infrações  penais  de  menor  potencial  ofensivo,  para  os

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

Tal interpretação, “data venia”, somente se apresenta como correta numa
análise  superficial,  não  resistindo,  porém,  a  incursão  mais  detida  acerca  do  princípio
constitucional invocado. É o que se pretende demonstrar nestas breves considerações.

II  -  A  citada  Lei  n.  10.259/2001  instituiu  os  juizados  especiais  cíveis  e

criminais no âmbito da Justiça Federal, como se deflui expressamente de sua ementa e do

seu art. 1o. Por seu turno, o art. 2º reza que “compete ao Juizado Especial Federal Criminal

processar e julgar os feitos de competência da Justiça Federal  relativos às infrações de

menor  potencial  ofensivo”,  oferecendo  a  Lei,  no  parágrafo  único  daquele  dispositivo,  o

conceito  destas: “consideram-se infrações de menor potencial  ofensivo,  para os efeitos

desta Lei,  os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a dois anos, ou multa”.  Vê-se,

pois,  que  a  lei  restringiu  a  aplicação  daquele  conceito  de  infração  de  menor  potencial

ofensivo aos delitos de competência da Justiça Federal, não autorizando a utilização de
tal conceito para as infrações de competência da Justiça Estadual, que possui regramento
próprio.

O cerne da questão, desta forma, reside nas seguintes indagações: pode a
lei  efetuar  tal  discriminação,  oferecendo  classificações  distintas  para  as  infrações
consideradas de menor potencial ofensivo, quer se trate da competência da Justiça Federal
ou da Estadual? É correto estender referido conceito da Lei n. 10.259/2001, sob a invocação
do  princípio  da  isonomia,  às  infrações  de  competência  da  Justiça  Estadual,  mesmo
contrariando o conceito restritivo ali contido?

À  primeira  dessas  indagações,  a  resposta  é  afirmativa.  Pode  a  lei,  sim,
efetuar  discriminações  sem que  com isso  ofenda  o  princípio  da  isonomia.  Aliás,  não  é
demais dizer que a função da lei é justamente discriminar, dar tratamento diferenciado à
diversidade  de  situações  e  fatos  jurídicos.  A  isonomia  consiste  exatamente  em  tratar
diferentemente os que se encontrem em situações distintas. O que não se permite é que a
lei trate de forma desigual as pessoas que se encontrem em situações idênticas, ou mesmo
que  tenha  ela  como  objeto  de  discrímen  algo  contrário  ao  direito  ou  despossuído  de
finalidade legítima, em dissonância com o interesse coletivo.
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Sobre o tema, escreveu o constitucionalista Alexandre de Moraes: 

Dessa forma, o que se veda são as diferenciações arbitrárias, as

discriminações  absurdas,  pois,  o  tratamento  desigual  dos  casos

desiguais, na medida em que se desigualam, é exigência tradicional

do  próprio  conceito  de  justiça,  pois  o  que realmente  protege são

certas  finalidades,  somente  se  tendo  por  lesado  o  princípio
constitucional  quando  o  elemento  discriminador  não  se
encontre a serviço de uma finalidade acolhida pelo direito, sem

que  se  esqueça,  porém,  como  ressalvado  por  Fábio  Konder

Comparato, que as chamadas liberdades materiais têm por objetivo

a igualdade de condições sociais, meta a ser alcançada, não só por

meio de leis, mas também pela aplicação de políticas ou programas

de ação estatal (grifei).

E prossegue mais adiante:

A desigualdade  na lei  se  produz quando a  norma distingue de

forma  não  razoável  ou  arbitrária  um  tratamento  específico  a
pessoas diversas.  Para que as diferenciações normativas possam

ser consideradas não discriminatórias, torna-se indispensável que
exista  uma  justificativa  objetiva  e  razoável,  de  acordo  com
critérios  e  juízos  valorativos  genericamente  aceitos,  cuja

exigência  deve  aplicar-se  em  relação  à  finalidade  e  efeitos  da

medida considerada, devendo estar presente por isso uma razoável

relação  de  proporcionalidade  entre  os  meios  empregados  a  à

finalidade perseguida,  sempre em conformidade com os direitos e

garantias constitucionalmente protegidos. (grifo nosso).1

Feitas essas considerações, conclui-se facilmente que é perfeitamente lícita
a distinção dos conceitos de infração de menor potencial ofensivo que as respectivas leis de
criação  dos  juizados  especiais  federais  e  estaduais  ofereceram,  já  que  existe  para  tal

1MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional, 4ª edição, São Paulo: Atlas, 1998. Pág. 57/58
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discriminação, no dizer do constitucionalista acima mencionado, “uma justificativa objetiva e
razoável, de acordo com critérios e juízos valorativos genericamente aceitos.”

Com efeito,  grosso  modo,  a  Constituição  fixou  a  competência  da  Justiça
Federal em razão da matéria (ratione materiae) e das pessoas (ratione personae). Cabe-lhe
processar e julgar os delitos de maior magnitude, que atinjam os bens, serviços e interesses
da União, suas autarquias ou empresas públicas, bem como os crimes “de colarinho branco”
e os delitos chamados de transnacionais. Conforme leciona Requel Fernandez Perrini2 

“(...)  diversos  são  os  vetores  da  competência  ratione  materiae,

notadamente  levando-se em conta  que o interesse da União,  por

vezes indiretamente atingido, é de natureza política e consiste em

sua efetiva  atuação  para  cumprimento  de objetivos  internacionais

comuns ou para tutelar bens jurídicos de relevância interna. (...)”.

A  competência  estadual,  por  seu  turno,  é  fixada  de  forma  residual,
albergando toda sorte de delito, daí por que o que pode ser considerado de menor potencial
ofensivo na esfera  federal não será necessariamente no âmbito da competência estadual.
Não se está a afirmar que a União é mais importante que os demais entes estatais, mas que
representa  interesses  distintos,  inclusive  no  plano  internacional,  sendo  lícito  e  racional,
portanto, receberem os crimes praticados em seu detrimento tratamento distinto do daqueles
perpetrados contra as demais pessoas de direito público.  A criação dos juizados envolve
juízo de política criminal, segundo o qual o legislador determina quais casos devem ser-lhe
submetidos, livres do procedimento burocrático tradicional. É natural, assim, que o legislador
exerça juízo de valor

para determinar,  por critérios objetivos  (limites de pena fixados,  p.  ex.),
quais delitos deseja ver desafogar o aparelho repressor do Estado,  na esfera estadual e
federal, de acordo com a realidade vivenciada por cada um desses ramos do Judiciário. 

Razão  adicional  é  que  seria  de  todo  improdutivo  e  desarrazoado,  por
exemplo,  manter  o  limite  de  pena  de  um ano  para  os  juizados  federais,  uma  vez  que
pouquíssimos delitos da competência federal se encaixariam no perfil exigido. Já o mesmo
não  se  pode  dizer  em  relação  aos  juizados  estaduais,  os  quais,  mesmo  nesse  limite,
2PERRINI, Raquel Fernandez. Competências da Justiça Federal Comum. São Paulo: Saraiva, 2001. Pg. 243
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albergam grande quantidade de delitos de sua competência. Vê-se, portanto, que o objeto
dodiscrímen, além de objetivo, é perfeitamente justificado pela finalidade a ser alcançada.

Aliás, vem de longo tempo o entendimento da comunidade jurídica nacional
acerca da possibilidade de se efetuarem diferenciações nessa mesma linha.  Basta,  para
isso, ver a Lei n. 5.010/66, que prevê o prazo de 15 dias, prorrogável por igual período, para
a conclusão dos inquéritos da polícia judiciária da União (art. 66), enquanto que o Código de
Processo  Penal,  aplicável  nesse  ponto  nos  inquéritos  da  alçada  da  Justiça  Estadual,
estabelece o prazo de 10 dias  para  a conclusão do apuratório  quando houver indiciado
preso. Aqui,  também, a única diferença reside na competência para processar e julgar o
crime, e não consta que jamais haja sido declarada a inconstitucionalidade da diferenciação
prevista nesse dispositivo.

Tomemos como exemplo, ainda, a situação existente antes do advento da
criação dos Juizados Especiais no âmbito da Justiça Federal: desde 1995, com a criação
dos  Juizados  Estaduais,  vem  a  ele  se  submetendo  o  processamento  dos  delitos  de
competência  da  Justiça  Estadual  que  ali  se  enquadrem,  enquanto  que  esses  mesmos
delitos,  quando  de  competência  da  Justiça  Federal,  eram  submetidos  ao  processo
tradicional, inclusive com a lavratura de flagrante, quando presentes seus requisitos.

De  fato,  era  entendimento  dominante  que  a  aplicação  do  procedimento
simplificado dos Juizados Especiais estaduais não se estendia aos delitos da competência
da Justiça Federal, pois estaria isso a depender de previsão constitucional da existência dos
juizados naquele  ramo do Poder Judiciário,  o  que somente  veio a ocorrer  com Emenda
Constitucional n. 22/99, bem como com a Lei de instituição respectiva (Lei n. 10.259/2001).

Ora, se não pudesse a lei dar tratamento diferenciado aos delitos da alçada
da Justiça  Federal  e  Estadual,  desde 1995 estar-se-ia  violando  o princípio  da  isonomia.
Esse, porém, não foi o entendimento da comunidade jurídica.

Por seu turno, não se pode olvidar que a fixação da competência da Justiça
Federal leva em consideração, primordialmente, a qualidade da vítima (União, autarquias e
empresas públicas) e que essa qualidade é freqüentemente valorada pela legislação para
aquilatar a resposta penal aos delitos. Basta ver o que dispõe o art. 171, § 3º, do Código
Penal, ao estipular causa de aumento nos crimes de estelionato praticados em detrimento
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de entidade de direito público ou de instituto de economia popular,  assistência  social  ou
beneficência.

Observe-se  que  a  forma  simples  de  estelionato  admite  a  suspensão  do
processo, nos termos preconizados pelo art. 89 da Lei n. 9.099/95, enquanto que o delito
com a causa de aumento prevista no § 3º não a admite, tendo em vista que a pena mínima
extrapola  o  limite  previsto  na  Lei.  A  aplicação  dessa  causa  de  aumento  em  casos
determinados, igualmente, influirá diretamente no regime de cumprimento inicial  da pena,
nos termos

do art. 33, § 2º, do Código Penal. Ou seja, a simples qualidade da vítima
enseja  soluções  não  somente  processuais  diversas,  mas  também  desencadeia  reflexos
penais de natureza material. 

Em outros casos, a distinção legal, para fins de resposta penal, é efetuada
entre as próprias pessoas de direito público figurantes como vítimas. O art. 95, “j”, da Lei n.
8.212/91, por  exemplo, punia a tentativa de estelionato contra a seguridade social com a
mesma  pena  do  crime  consumado:  “obter  ou  tentar  obter.,.........”.  É  certo  que  a  lei  foi
questionada pelo fato de não ter especificado a sanção aplicável, o que gerou controvérsias.
Não consta, porém, que tenha sido invalidada pelo fato de ter conferido tratamento penal
mais rigoroso para a tentativa de estelionato contra determinadas pessoas de direito público.
E  isso  é  assim porque  o  momento  histórico  reclamava  a  necessidade  de  reprimir  mais
rigorosamente  aqueles  crimes,  que tão profundamente  afetavam (e afetam)  a sociedade
brasileira.

Nessa linha de raciocínio, temos que vida do pai do assassino, por exemplo,
não  é  mais importante  do que a vida de nenhuma outra pessoa.  A majoração de pena
prevista no art. 61  “e”, do Código Penal, por conseqüência, não leva em conta a maior ou
menor  importância  da  vida  da vítima,  mas  sim outros  fatores  que entendeu o legislador
pertinente valorar para fixação da pena. No caso, também não se trata de conferir maior
importância à União, às suas autarquias e às empresas públicas em detrimento das demais.

Cuida-se,  simplesmente,  por  motivos  outros  de  política  criminal,  de
reconhecer as diferenças entre as jurisdições para fins de organização dos seus respectivos
juizados.
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Em  suma,  verifica-se  que  a  qualidade  da  vítima  serve  de  fundamento
legítimo  para  discriminar  o  quantitativo  da  pena,  regime  inicial  de  seu  cumprimento,
cabimento de suspensão do processo (art. 89, Lei 9.099/95). Pode, por conseqüência, servir
para diferenciar os limites fixadores de competência dos juizados federais e estaduais. 

A  Lei  n.  10.259/2001,  pois,  ao  restringir  o  conceito  de  crime  de  menor
potencial  ofensivo  às  infrações  sujeitas  à  jurisdição  federal,  não  violou  o  princípio  da
isonomia,  visto  que  a  discriminação,  além  de  objetiva,  é  perfeitamente  justificada  pela
finalidade a ser alcançada pelos juizados. Descabe ao intérprete ignorar a restrição quanto
ao alcance da norma, expressamente por ela estabelecido.

III -  É certo que somente o Poder Judiciário irá, dentre as teses existentes,
pacificar o entendimento acerca da matéria, ao menos para fins pragmáticos. Até lá, porém,
as  autoridades  policiais,  como agentes  administrativos,  terão  de  observar  o  princípio  de
presunção de constitucionalidade das leis e não fazer letra morta da restrição legal contida
no parágrafo único do art. 2º, da Lei n. 10.259/2001. 

Elival  da  Silva  Ramos  indica  uma  das  conseqüências  da  presunção  de
constitucionalidade das leis no plano pragmático: 

quem pretenda aplicar uma lei não necessita demonstrar a sua adequação à

Constituição; ao contrário, quem postule a inaplicabilidade de uma norma

legal a um caso concreto, por incompatibilidade com a constituição, há de

comprovar cabalmente a existência do vício.3

Sobre  o  assunto,  Marcelo  Neves  discorre:  A  doutrina  e  a  prática

jurisprudencial  formularam  o  princípio  da  presunção  de  constitucionalidade  das  leis,

presunção  esta  de  caráter  juris  tantum,  prevalecendo,  enquanto  não  se  manifeste  em

sentido  contrário,  o  órgão  jurisdicional  competente,  isto  é,  até  que  ele  decida  pela

inconstitucionalidade  da  lei.  Com  base  neste  princípio  constituíram-se  duas  regras

tradicionais de hermenêutica:

3RAMOS, Elival da Silva. A Inconstitucionalidade das Leis – Vício e Sanção. São Paulo: Saraiva, 1994. Pág. 204
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I – Na dúvida, deve decidir-se pela constitucionalidade. Pressupondo-se que
a  inconstitucionalidade  não  se  presume,  sustenta-se  que  o  órgão  competente  só  deve
decretá-la quando manifesta, ou seja, clara e inequívoca. 

II  –  Deve-se  adotar  a  interpretação  que  torne  a  lei  compatível  com  a
Constituição.  Se  a  lei  oferece  dupla  interpretação,  uma  que  implique  a  sua

constitucionalidade e outra que importe a sua incompatibilidade com a Constituição, o órgão

competente não decidirá pela sua inconstitucionalidade, devendo preferir a exegese que lhe

dê um sentido compatível com a Constituição, baseado na pretensão de que o legislador

teve  a  pretensão  de  elaborar  norma  jurídica  válida.  (...)  O  princípio  da  presunção  de

constitucionalidade exerce uma função pragmática indispensável à manutenção do sistema

de direito positivo.  ´Este princípio – afirma Ghigliani  –  que se aplica a todas as normas

jurídicas e não só aos atos legislativos, é

fundamental  para  a manutenção da ordem jurídica,  porque fatalmente  se
cairia no caos se os indivíduos pudessem rebelar-se contra as leis cada vez que em sua
opinião se opusessem a normas constitucionais´. Ele constitui, do ponto de vista pragmático,
uma regra básica de calibração do sistema, na medida em que mantém a imperatividade da
lei inconstitucional até que se dê a verificação de sua invalidade pelo órgão competente. (...).

(...).  A  inexistência  dessa  regra  de  calibração,  implicando  eliminação  da
imperatividade  da  lei,  impossibilitaria  o  funcionamento  do  sistema  jurídico.  Isto  porque
desapareceria  o  aspecto  monológico  ou  o  certum  (a  dogmaticidade),  permanecendo

exclusivamente  o  aspecto  dialógico  ou  o  dubium  (a  interpretabilidade),  na  interação

discursiva  entre  legislador  e   destinatários  da  lei.  Também  a  existência  de  regra  de

calibração antagônica, no sentido da presunção de inconstitucionalidade da lei até que se

realize  a  verificação  de  sua  validade  pelo  órgão  controlador,  eliminaria  por  tempo

indeterminado a imperatividade da lei, impossibilitando o funcionamento regular do  sistema.

(...)”.4

É certo, como lembra Wellington Cabral Saraiva5 que o Poder Executivo, em
alguns casos,  tem a faculdade de negar cumprimento à lei  que entende inconstitucional.

4NEVES, Marcelo. Teoria da Inconstitucionalidade das Leis. São Paulo: Saraiva, 1988, pg. 145/147.
5SARAIVA, Wellington Cabral. A Natureza Política da Interpretação Constitucional. Brasília, 1997. Dissertação
(Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade de Brasília,
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Mas, segundo o entendimento do E. Supremo Tribunal Federal, sufragado em voto proferido
pelo E. Ministro Moreira Alves6,

 “(....)por  se  tratar  de  medida  extremamente  grave  e  com ampla

repercussão nas relações entre os Poderes, cabe restringi-la apenas

ao  chefe  do  Poder  Executivo,  negando-se  a  possibilidade  de

qualquer funcionário administrativo subalterno descumprir a lei sob a

alegação  de  inconstitucionalidade.  Sempre  que  um  funcionário

subordinado vislumbrar o vício  de inconstitucionalidade legislativa,

deverá propor a submissão da matéria ao titular do Poder, até para

fins de uniformidade da ação administrativa.”

Em  conclusão,  pode-se  afirmar  que  goza  de  presunção  de
constitucionalidade  a  restrição  legal  contida  no  parágrafo  único  do  art.  2º  da  Lei  n.
10.259/2001, não havendo, por conseqüência, derrogação da norma insculpida no art. 61 da
Lei n. 9.099/95. A distinção  do limite de competência conferida pelo ordenamento jurídico
aos Juizados Estaduais e Federais não viola o princípio constitucional da isonomia; descabe,
destarte,  às  autoridades  policiais,  negar-lhe  aplicação,  pois,  como  autoridades
administrativas, não têm competência para, de ofício, deixar de aplicar uma norma legal por
entendê-la inconstitucional. 

6Apud RAMOS, Elival da Silva. A Inconstitucionalidade das Leis – Vício e Sanção. São Paulo: Saraiva, 1994.
Pág. 238.


