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PARTE I

ARTIGOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS





Abstract

This article seeks to analyze the Principles and Foundations of the Detailed
Term of Occurrence (TCO)z under the aegis of the Military Police (PM). The
TCO should be understood as  a more  specified  police  report,  that  is,  a
succinct statement,  where the police officer faces a criminal offense with
less offensive potential, typified with custodial sentence – up to two years,
with or without a fine. Therefore, it is a measure provided for in Federal Law
no. 9099 of September 26, 1995 (Law of Special Civil and Criminal Courts –
JECRIM). It is a controversial issue, as the legislator, when creating the law,
intended to relieve the judiciary and, thus, did not restrict the competence of
the police authority for the procedure for drawing up the TCO throughout the
country. Currently, the Military Police , in some States, it is already working
on the investigation of less complex infractions – legitimated by the Federal
Supreme  Court,  which  greatly  strengthens  preventive  actions  for  public
safety,  with the majority of offenses coming from criminal infractions with
less offensive potential. The TCO is essential because, without a shadow of
a  doubt,  it  is  a  prevention  tool,  enabling  flexibility  and  democracy,
strengthening  the  institutional  performance  of  the  Public  Ministry,  the
Judiciary and the Military Police. To achieve the intended objectives, on the
subject  in  question,  the  deductive  method  was  used,  in  order  to  obtain
knowledge through literature reviews and analysis of doctrines, in addition to
jurisprudence  added  to  scientific  articles.  This  research  was  based  on
bibliographies,  through  consultations  available  in  public  and  private
collections as well as electronic and/or digital sites.

Keywords: Criminal Offenses with lesser Offensive Potential. Federal Law
nº 9.099/95 Special  Criminal  Courts  –  JECRIM.  Military police.  Detailed
Term of Occurrence.
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1 INTRODUÇÃO

O  trabalho  aborda  os  Princípios  e  Fundamentos  do  Termo

Circunstanciado de Ocorrência sob a égide das Polícias Militares. Com o advento da

Lei federal n° 9.099/95 foram criados os Juizados Especiais Criminais – JECRIM, os

quais se norteiam a  partir  dos princípios:  Oralidade,  Simplicidade,  Informalidade,

Economia Processual e Celeridade. 

Lavrará o Termo Circunstanciado de Ocorrência – TCO a autoridade

policial responsável pela tomada de conhecimento da ocorrência e o encaminhará

imediatamente ao JECRIM. Vale ressaltar que a Lei n° 9.099/95 autorizou o registro

das ocorrências policiais em crimes de infrações penais de menor potencial ofensivo

e as contravenções através do Termo Circunstanciado de Ocorrência, devendo ser

encaminhado ao Juizado Especial Criminal com autor do fato e a vítima evidenciada.

O  presente  trabalho  responderá  fundamentadamente  se  a  Polícia

Militar é Autoridade Policial competente para a lavratura do termo circunstanciado de

ocorrência.  No  diapasão,  o  referido  compêndio  busca,  no  seu  objetivo  geral,  a

observação  dos  princípios  que  regem  a  Lei  nº  9.099/95,  tanto  através  de

doutrinadores e jurisprudências quanto por meio da competência policial militar para

elaboração da lavratura do Termo Circunstanciado de Ocorrência. 

No tocante aos objetivos específicos, tem o condão de abordar se a

PM poderá lavrar o TCO com atendimento eficaz. 
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2 A LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS - LEI Nº 9.099/95

A sociedade passa por várias transformações, modernizações, avanços

e é perceptível que o poder judiciário junto a seus órgãos de Segurança Pública

tenham que  traçar  mecanismos  de evolução no  sentido  de  prover  melhorias  no

tocante à segurança da coletividade. 

O art. 98, inciso I da Constituição Federal de 1988 (capítulo III da Lei nº

9.099 de 26 de setembro de 1995)  traz previsão de rito sumaríssimo, buscando

fornecer vários instrumentos para ampliar o acesso à justiça e dar maior efetividade

à solução dos conflitos. 

Estabelece o art. 1º da referida Lei:

Art.  1º  Os  Juizados  Especiais  Cíveis  e  Criminais,  órgãos  da  Justiça

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

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

causas de sua competência.

Para Fergitz2,  a Lei  nº  9.099/95 tem o compromisso de “amenizar o

sentimento social de impunidade e de morosidade; o novo procedimento foi proposto

com o intuito de oferecer uma prestação de serviço policial e judicial mais célere e

eficiente”.

No entanto, com um rito mais lépido e menos burocratizado, o juizado

especial  é  pautado  em  princípios,  quais  sejam:  oralidade,  simplicidade,

informalidade,  economia  processual  e  celeridade,  quando  buscam,  sempre  que

possível, a conciliação ou a transação. 

Consequentemente, em relação à Lei  nº  9.099/95, baseada nos seus

princípios supramencionados, foi autorizado o registro das ocorrências policiais de

crimes  de  menor  potencial  ofensivo  feito  através  da  lavratura  do  Termo

Circunstanciado de Ocorrência, sendo encaminhado ao Juizado Especial Criminal

diretamente pela autoridade policial.
2 FERGITZ,  Andréia  Cristina.  Policial  Militar:  Autoridade  Competente  Para  Lavratura  Do  Termo

Circunstanciado.PMSC,  Florianópolis,  jun.2012. Disponível  em:
<http://www.pm.sc.gov.br/  artigos/2193.html  >. Acesso em: 02 mar. 2020.
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2.1 Princípios da Lei nº 9.099/95

Em 26 de setembro de 1995 passou a vigorar a Lei  nº  9.099/95, que

trata dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais.  Vale salientar:  um novo sistema

constituído,  almejando  promover  rapidez  e  efetividade  na  atuação  do  direito.

Outrossim,  a  referida  lei  é  sustentada  a  partir  do  princípio  da  oralidade  o  qual

carrega os demais subprincípios: simplicidade, informalidade, economia processual

e celeridade.

Segundo De Plácido e Silva3, os princípios:

[...] revelam o conjunto de regras ou preceitos, que se fixam para servir de

norma a toda espécie e ação jurídica, traçando, assim, a conduta a ser tida

em qualquer operação jurídica [...] exprimem sentido mais relevante que o

da  própria  norma  ou  regra  jurídica  [...]  mostram-se  a  própria  razão

fundamental  de  ser  das  coisas  jurídicas,  convertendo-as  em  perfeitos

axiomas [...] significam os pontos básicos, que servem de ponto de partida

ou de elementos vitais do próprio Direito. 

Para  Mirabete4,  os  princípios  são  ideias  que  representam  uma

aspiração à melhoria do mecanismo processual no que se relaciona especificamente

com as causas de competência dos Juizados Especiais.

2.1.1 Princípio da Oralidade

O princípio da oralidade revela o procedimento adotado ao privilegiar a

palavra  falada,  assim,  possibilita  o  diálogo  e  a  interação  entre  as  partes,

testemunhas e juiz, abrange o todo. Também tem sido encarado a título de grande

inovação nos juizados especiais.

Explana Marinoni5, a oralidade propiciará um contato direto do juiz com

as partes e as provas, quando oferece ao magistrado não só a oportunidade de

presidir  a  coleta  da  prova,  mas,  sobretudo,  a  de  ouvir,  sentir  as  partes  e  as

testemunhas. Conforme demonstrado, a oralidade tem a finalidade de aproximar o

juiz do jurisdicionado com a promoção de solução mais rápida dos conflitos.

3 SILVA, De Plácido. Vocabulário Jurídico. 26. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006.
4 MIRABETE, Júlio Fabbrini. Processo Penal. 8ª Ed. Editora Altas. 1997.
5MARINONI,  Luiz  Guilherme.  ARENHART,  Sérgio  Cruz.  Prova.  2.  Ed ver.  e  atual.  –  São Paulo:

Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 352.
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Os procedimentos do juizado especial são mais simples, diferentes da

justiça comum, porquanto não possuem muitas formalidades, apenas é exigido o

estrito necessário para compor a lide.

2.1.1.1 Princípios da simplicidade e informalidade

Para  Tourinho  Neto  e  Figueira  Júnior6,  o  procedimento  do  Juizado

Especial deve ser simples, natural, aparato, franco, espontâneo, a fim de deixar os

interessados à vontade para exporem seus objetivos.

É  pretendido,  portanto,  com  a  adoção  dos  princípios  no  juizado

especial,  a  redução  da  burocratização  em  um  procedimento  comum,  sem

comprometimentos  de  interesses  das  partes,  ou  seja,  prestar  um  bom  serviço

jurisdicional com eficiência e celeridade.

2.1.1.1.1 Princípios da economia processual e celeridade

Quando o assunto é referente à justiça, é natural o pensamento ser

voltado a um processo inequívoco de morosidade do judiciário. Assim, o legislador

adotou  princípios a  serem  respeitados  pelos  juizados  especiais,  por  exemplo:

economia processual e celeridade.

Segundo Piske7, há a consideração valiosa da economia processual:

[...]  evitada a repetição inconsequente e inútil  de atos procedimentais,  a

concentração de atos em uma mesma oportunidade é critério de economia

processual. Exemplos dessa orientação são a abolição do inquérito policial

e a disposição que prevê a realização de toda a instrução e julgamento em

uma única audiência, evitando-se tanto quanto possível sua multiplicidade. 

Além  disso  preconiza-se  o  aproveitamento  dos  atos  processuais,  tanto

quanto  possível,  poupando-se  tempo  precioso,  tão  escasso  nas  lides

forenses diante da pletora de ações propostas.

6  TOURINHO NETO, Fernando da Costa, FIGUEIRA JÚNIOR, Elias. Juizados Especias Estaduais
Cíveis e Criminais: comentários á lei nº 9099/95. 6. ed. atual. E ampl. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2009. p. 72.

7PISKE,  Oriana.  Princípios  Orientadores  Dos  Juizados  Especiais.  Disponível  em:
<http://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/artigos/2012/principiosorientadores-dos-juizados-
especiais-juiza-oriana-piske>. Acesso em: 28 fev. 2020.
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Segundo Tourinho Filho8:

A solução dos litígios deve ser encontrada com a maior rapidez possível,

pois ainda na fase preliminar com denúncia oral, a possibilidade de em um

só  dia  ser  realizada  toda  a  instrução  criminal  seguida  dos  debates  e

julgamento, tudo isso revela o critério da celeridade.

Logo,  é  extremamente  relevante  a  observância  dos  princípios  da

economia processual e da celeridade, porque estão ligados à efetividade do Juizado

Especial, sendo, de imediato, uma excelente alternativa, quando cabível à Justiça

Comum tão negativamente marcada por uma notória vagareza.

2.2 Infrações de Menor Potencial Ofensivo

A Constituição  Federal  de  1988  definiu  tratamento  diferenciado  em

relação  aos  crimes  de  menor  gravidade,  ao  dispor  em seu  art.  98,  inciso  I,  os

Estados poderem criar Juizados Especiais Criminais (JECRIM) voltados aos delitos

de pequeno potencial ofensivo. 

Muito  se  discutiu  sobre  a  forma  de  consideração  dos  crimes  em

questão, alguns entenderam que deveria ser considerada a pouca significância da

lesão, outros, a quantidade de pena e outros, a relevância do bem jurídico.

A Constituição Federal9 no seu art. 98, inciso I definiu que a União e os

Estados criarão:

Juizados  especiais,  providos  por  juízes  togados,  ou  togados  e  leigos,

competentes para a conciliação,  o julgamento e a execução de causas

cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial

ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas

hipóteses  previstas  em lei,  a  transação e o  julgamento  de recursos  por

turmas de juízes de primeiro grau (grifo nosso).

Com tal inovação, a Lei nº 9.099/95 atribuiu ao juizado especial criminal

a competência de conciliar  o julgamento referente às infrações penais de menor

potencial ofensivo.

8  TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Comentários à Lei dos Juizados Especiais Criminais. 8.
ed. São Paulo: Saraiva, 2011.p 29.

9 BRASIL.  Constituição  da  República  Federativa  do  Brasil  de  1988.  Disponível  em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso: 04 mar. 2020.
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A partir das exortações já apontadas, a própria Lei nº 9.099/95 em seu

art.  61  define  infração  penal  de  menor  potencial  ofensivo  como  sendo:  “as

contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2

(dois) anos, cumulada ou não com multa”, BRASIL.10

Ainda tratando das contravenções penais, é claramente observada a

diferenciação  entre  crime  e  contravenção  presentes  literalmente  no  art.  1º  do

Decreto-Lei nº 3.914de 09 de dezembro de 194111, que assim orienta:

Considera-se crime a infração penal que a lei comina pena de reclusão ou

de detenção, quer isoladamente, quer alternativa ou cumulativamente com a

pena  de  multa;  contravenção,  a  infração  penal  a  que  a  lei  comina,

isoladamente, pena de prisão simples ou de multa, ou ambas alternativa ou

cumulativamente.

Em  relação  às  medidas  a  serem  adotadas  contra  o  infrator,  nas

infrações de menor potencial ofensivo, Grinover et. al.12 contempla inequivocamente:

A Constituição Federal (art. 98, I) consagrou, entre nós, a denominação de

“infrações de  menor  potencial  ofensivo”  para  aquelas  infrações que,  por

serem  de  menor  gravidade,  vêm  merecendo  tratamento  especial  dos

sistemas legislativos, sendo adotadas em relação a elas, entre outras, as

seguintes soluções: a) possibilidade de que o Ministério Público, por razões

de  conveniência  ou  de  oportunidade,  deixe  de  oferecer  a  acusação;  b)

previsão de acordos em fase anterior  à processual,  de modo a evitar  a

acusação;  c)  possibilidade  de  suspensão  condicional  do  processo;  d)

utilização do processo para a reparação do dano à vítima.

Conforme  foi  mencionado,  a  Constituição  Federal  e  a  legislação

infraconstitucional  ao  preverem  tratamento  diferenciado  às  infrações  de  menor

potencial  ofensivo  têm por  objetivo  a  ampliação,  otimização  e  real  eficácia  nas

soluções de lides menos complexas.

10Ibd.BRASIL
11 Decreto  de  Lei  n.  13.914,  de  09  de  dezembro  de  1941.  Disponível  em:

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3914.htm>. Acesso em: 11 mar. 2020.
12GRINOVER,  Ada  Pellegrini  et  al.  Juizados  especiais  criminais:  comentários  à  Lei  9.099,  de

26.09.1995. 4.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 70.
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3 TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA

Abordar-se-á,  a  partir  desse  tópico,  o  conceito  de  termo

circunstanciado de ocorrência com uma análise da fundamentação legal sobre os

princípios norteadores da Lei nº 9.099/95 voltados à maior eficiência e brevidade em

relação à solução de ocorrências que envolvem os crimes de infrações penais de

menor potencial ofensivo.

Para melhor  entendimento,  é  importante trazer  a redação da Lei  nº

9.099/9513 quanto ao termo circunstanciado de ocorrência:

Art. 69. A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará

termo circunstanciado e o encaminhará imediatamente ao Juizado, com o

autor  do  fato  e  a  vítima,  providenciando-se  as  requisições  dos  exames

periciais necessários.

Parágrafo  único.  Ao  autor  do  fato  que,  após  a  lavratura  do  termo,  for

imediatamente encaminhado ao juizado ou assumir o compromisso de a ele

comparecer, não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança. Em

caso de violência  doméstica,  o juiz  poderá determinar,  como medida de

cautela, seu afastamento do lar,  domicílio ou local de convivência com a

vítima.

O TCO deve ser compreendido como um relatório feito, de forma mais

detalhada,  porém sem as formalidades exigidas no inquérito  policial,  contendo a

notícia de uma infração penal de menor potencial ofensivo (notitia criminis).

Para  Damásio  Evangelista  de  Jesus14,  é  um  simples  boletim  de

ocorrência de autuação sumária, substituindo o inquérito policial, devendo ser o mais

sucinto possível e conter poucas peças, voltado, assim, ao exercício do princípio da

oralidade.

13Lei  n.  9.099,  de  26  de  setembro  de  1995.  Disponível  em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9099.htm>. Acesso em: 28 fev. 2020. 

14  JESUS, Damásio E. de. Lei dos juizados especiais anotada. p. 37.
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O termo circunstanciado é lavrado na fase preliminar do procedimento

do juizado especial criminal com os elementos básicos necessários à apuração das

infrações de menor potencial ofensivo, BRASIL.15

Para Tourinho Filho16, a fase preliminar:

[...]  refere-se  às  providências  que  devem ser  tomadas nas  infrações  de

menor  potencial  ofensivo,  visando à  sua  solução.  Não conseguida  esta,

instaura-se o  procedimento sumaríssimo,  ou,  conforme o caso,  os autos

serão remetidos à Justiça comum. Se, por acaso, numa dessas infrações,

houver  entendimento  entre  as  partes,  se  se  tratar  de  crime  de  alçada

privada ou pública condicionada, o, procedimento se esgota ali mesmo.

Por  consequência,  segundo  COLAÇO17,  tem  por  finalidade  levar  à

justiça com maior rapidez os elementos indicadores da ocorrência do ilícito penal e a

sua autoria, agilizando, também, a atuação do Estado – Juiz.

15BRASIL.  Constituição  da  República  Federativa  do  Brasil  de  1988.  Disponível  em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 04 mar. 2020.

16TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Comentários à Lei dos Juizados Especiais Criminais. 8.
ed. São Paulo: Saraiva, 2011.p 88.

17COLAÇO, Pedro de Jesus. Termo Circunstanciado e Competência para referida lavratura – Lei
Federal 9.099/95. Curitiba: Juruá Editora, 2013.
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4 SEGURANÇA PÚBLICA

A segurança  pública  é  bastante  discutida  na  atualidade  por  tratar

diretamente a criminalidade. Vale salientar que a própria Constituição Federal tenta

incumbir a cada órgão suas funções com intuito de preservação da ordem pública.

No  art.  144  da  Constituição  Federal18,  são  elencados  os  órgãos  de  segurança

pública responsáveis pela preservação da ordem, a saber:

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade

de  todos,  é  exercida  para  a  preservação  da  ordem  pública  e  da

incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:I

–  polícia  federal;  II  -  polícia  rodoviária  federal;  III  -  polícia  ferroviária

federal;  IV -  polícias civis;  V -  polícias militares e corpos de bombeiros

militares.  §  4º  -  às  polícias civis,  dirigidas por  delegados de polícia  de

carreira, incumbem, ressalvada a competência da União,  as funções de

polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. §

5º -  às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da

ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições

definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.

Dentre os órgãos de segurança pública previstos pela CF/88, a polícia

militar é a que se destaca, ao ser mais atuante e efetiva nos conflitos diários da

coletividade bem como na preservação da ordem pública de forma mais direta.

O crime, na questão social, advém de inúmeros fatores, por exemplo: a

desigualdade social, educação precária, má distribuição de renda, corrupção.

4.1 Polícia Militar e Autoridade Policial

É  tema  bastante  polêmico  em  meio  aos  doutrinadores.  Existem

diversas  discussões  e  divergências  a  respeito  de  a  polícia  militar  ser  ou  não

autoridade  policial.  Por  conseguinte,  alguns  doutrinadores  entendem  o  termo

autoridade policial apenas na figura do Delegado de Polícia, sendo policial militar

mero agente de polícia.

18BRASIL.  Constituição  da  República  Federativa  do  Brasil  de  1988.  Disponível  em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 04 mar. 2020.
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Todavia, o propósito do presente trabalho é demonstrar, por diversos

fatores, debates doutrinários e jurisprudenciais, a legalidade da competência militar

para lavratura do TCO.

Autoridade  policial,  sem  sombra  de  dúvidas,  é  de  todo  agente

administrativo que exerça atividades policiais, nas quais têm irrefutavelmente poder

de  polícia  perante  os  cidadãos,  submetendo-se  ao  exercício  de  policiamento

ostensivo. 

Para alguns doutrinadores, é patente o policial militar não se enquadrar

como  autoridade  policial  nem  deter  a  competência  para  a  lavratura  do  termo

circunstanciado de ocorrência.

Segundo Mirabette19, defensor da lavratura do TCO pelo delegado de

polícia:

Autoridade  policial  como  aquele  que  possui  autoridade  a  qual  tenha  a

ciência  da ocorrência  da infração penal  e  seja  incumbido pelo  poder de

polícia não deve se firmar como melhor interpretação à luz de nossa Carta

Magna e do sistema jurídico, sendo autoridade policial apenas o delegado,

sendo competência exclusiva dele a confecção da peça. 

Ainda sobre o tema, Nucci20 entende que:

A legislação processual comum, em seu conjunto, refere-se somente a duas

autoridades:  a  autoridade  policial,  que  é  o  delegado  de  polícia,  e  a

autoridade judiciária, que é o magistrado.

Sob  diferente  ótica,  estão  em  destaque  alguns  doutrinadores

defensores  da  ideia  de  que  tanto  os  Delegados  de  Polícia  quanto  os  Policiais

Militares podem ser considerados Autoridades Policiais.

Para Damásio Evangelista de Jesus21:

O art. 69 da Lei nº 9.099, ao dispor que ‘a autoridade policial que tomar

conhecimento da ocorrência lavrará termo circunstanciado e o encaminhará

imediatamente ao Juizado, com o autor do fato e a vítima, providenciando-

se  as  requisições  dos  exames  periciais  necessários’,  busca  agilizar  o

19 MIRABETE, Júlio Fabbrini. Processo Penal. 8ª Ed. Editora Altas. 1997.
20  NUCCI, Guilherme de Souza. Juizados Especiais Criminais Federais. São Paulo: Saraiva, 2005,

p.57.
21 Damásio Evangelista de Jesus, op. cit., 1996, p. 58.
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procedimento  inquisitivo  e,  com  isso,  a  prestação  jurisdicional  final…

Entende o autor que o conceito de autoridade policial, para fins da Lei.

Ainda segundo Damásio de Jesus22 a expressão ‘autoridade policial’

referida no art. 69 da Lei nº 9.099 compreende quem estiver investido em função

policial.

Em semelhante linha doutrinária, Renato Brasileiro de Lima23 afirma:

Na expressão autoridade policial constante do caput do art. 69 da Lei n°

9.099/95 estão compreendidos todos os órgãos encarregados da segurança

pública,  na  forma  do  art.  144  da  Constituição  Federal,  aí  incluídos  não

apenas  as  polícias  federal  e  civil,  com  função  institucional  de  polícia

investigativa da União e dos Estados,  respectivamente,  como também a

polícia rodoviária federal, a polícia ferroviária federal e as polícias militares.

O tema Autoridade Policial  expresso no art.  69 da Lei  n.  9.099/9524

traduz, sem maiores polêmicas, o policial militar poder ser autoridade competente

para lavratura do Termo Circunstanciado:

Art. 69. A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará

termo circunstanciado e o encaminhará imediatamente ao Juizado, com o

autor  do  fato  e  a  vítima,  providenciando-se  as  requisições  dos  exames

periciais necessários.

Diante do excerto,  é evidente que a lei  nº 9099/95 tem por objetivo

amenizar  a  impunidade  sofrida  pela  população  diante  também  da  precariedade

presente no processo penal – morosidade. Ao ser aplicado o novo sistema, haverá a

promoção de uma melhor qualidade na prestação de serviço pelo judiciário que,

juntamente à equipe policial, atenderá, com mais eficiência, aos anseios sociais.

22 Ibid., 1996, p. 60.
23 Renato Brasileiro (Manual de Direito Processual Penal, Renato Brasileiro, 2014, p. 1378).
24 Juizados Especias Criminais. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9099.htm>.

Acesso em: 07 mar. 2020.
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5 A LAVRATURA DO TERMO CIRCUNSTANCIADO PELA POLÍCIA MILITAR

Em relação à competência da autoridade policial, deve ser estendida a

qualquer agente público investido da função policial no poder de polícia poder lavrar

o termo circunstanciado e,  ao tomar conhecimento do fato,  configurar a infração

penal, que inclua tanto Polícia Federal e Civil  com função institucional de Polícia

Judiciária da União e dos Estados, quanto da Polícia Rodoviária Federal,  Polícia

Ferroviária Federal somada às Polícias Militares.

O Governo de Santa Catarina-SC se manifestou no Decreto de no 660

de 26 de setembro de 200725, em seu artigo 1º:

Art. 1º O Termo Circunstanciado deverá ser lavrado na delegacia de polícia,

caso o cidadão a esta recorra, ou no próprio local da ocorrência pelo policial

militar ou policial civil que a atender, devendo ser encaminhado ao Juizado

Especial [...].

No  entanto,  a  Associação  dos  Delegados  de  Polícia  do  Brasil  –

ADEPOL-BRASIL – protocolou a Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI de nº

395426 perante o Supremo Tribunal Federal – STF o qual questionou a competência

da PMSC para a lavratura do TCO. Posicionou-se o STF, em julgado recente (mais

precisamente: dia 28 de março de 2020), por unanimidade, no sentido de negar o

provimento  da ADI  acima citada  embasada no argumento  de a  competência  da

lavratura  do  TCO  pela  PM  não  ser  questão  de  constitucionalidade  e  sim  de

legalidade.

Por  conseguinte,  é  relevante  complementar  o  entendimento

jurisprudencial, anteriormente exposto, sobre o Enunciado de número 3427 do Fórum

25 SANTA CATARINA. Decreto n. 660, de 26 de setembro de 2007.
26Supremo Tribunal  Federal.  ADI  3.954.  Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade.  A Associação  dos

Delegados  de  Polícia  do  Brasil  -  ADEPOL-BRASIL.  Disponível  em:
<http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2556986>. Acesso em: 29 mar. 2020.

27BRASIL.  Conselho  Nacional  de  Justiça.  Enunciados  criminais,  2020.  Disponível  em:
<https://www.cnj.jus.br/corregedoria-nacional-de-justica/redescobrindo-os-juizadosespeciais/
enunciados-fonaje/enunciados-criminais/>. Acesso em: 24 mai. 2020.
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Nacional  de  Juizados  Especiais,  que  dá  atribuição  legal  à  Polícia  Militar  para

lavratura do TCO.

Reza o ENUNCIADO 34: “Atendidas às peculiaridades locais, o termo

circunstanciado poderá ser lavrado pela Polícia Civil ou Militar”.

Além disso, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em seção virtual

realizada no dia 26 de junho de 2020, por maioria de votos, julgou improcedente a

ADI380728 e tendo a Ministra Cármen Lúcia (Brasil, 2020), em voto, assegurado que:

O entendimento de que a lavratura de termo circunstanciado não configura

atividade investigativa e, portanto, não é função privativa de polícia judiciária

não contraria jurisprudência assentada deste Supremo Tribunal Federal […]

o  termo  circunstanciado  não  é  procedimento  investigativo,  mas  peça

informativa com descrição detalhada do fato e as declarações do condutor

do flagrante e do autor do fato.

Também foi aprovado o Decreto nº 10.073/201929, que alterou o art. 47

do Anexo I do Decreto nº 9.662/2019, quando resta patente a Polícia Rodoviária

Federal – PRF de igual maneira ter o condão da lavratura do TCO.

Sendo ainda aprovado o recente Decreto Estadual do Piauí nº 18.089

de 15 de janeiro de 201930, que estabelece diretrizes relacionadas à lavratura do

TCO: 

Art.  1º.  Autorizar  os  magistrados  dos  Juizados Especiais  Criminais  e  os

demais juízos com competência criminal do Poder Judiciário do Estado do

Piauí a receber, distribuir e processar, para o fim de deflagrar procedimento

de  natureza  criminal,  os  termos  circunstanciados  de  ocorrência  (TCOs)

lavrados por policiais militares do Estado do Piauí.[...].

28Supremo  Tribunal  Federal  –  Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade:  3807  DF  0004783-
39.2006.1.00.0000,  Relator:  CÁRMEN  LÚCIA.  Disponível  em:
<http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=447219&ori=1>.  Acesso em:  15
set. 2020.

29 Decreto  Lei  n.  10.073,  de  18  de  outubro  de  2019.  Disponível  em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D10073.htm>.  Acesso  em:  25
mar. 2020.

30 Decreto Le n. 18.089 de 15 de janeiro de 2019. Disponível em: <http://www.pm.pi.gov.br/tco.php>.
Acesso em: 27 mar. 2020.
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O  Tribunal  de  Justiça  de  Pernambuco  recentemente  publicou  a

Resolução Nº 43231de 16 de junho de 2020 com o posicionamento em defesa de a

Polícia Militar ter o primado de realizar o termo circunstanciado. Posicionamento:

Autoriza os magistrados de 1° grau a recepcionar Termo Circunstanciado de

Ocorrência  (TCO)  lavrado  por  Policiais  Militares,  Rodoviários  Federais  e

Ferroviários  Federais.  Des.  Fernando  Cerqueira  Norberto  dos  Santos  -

Presidente do TJPE.

No entanto, é verificado amparo jurisprudencial  em relação à Polícia

Militar  vir  a  desempenhar  a  lavratura  do  TCO,  entretanto,  é  o  entendimento

majoritário  do  Judiciário  e  do  Ministério  Público  de  o  termo  Autoridade  Policial

alcançar a Polícia Militar, bem como os demais integrantes da segurança pública

elencados  no  artigo  144  da  CF/88,  podendo  a  PM  agir  conforme  os  limites

regulamentadores da Lei nº 9099/95. 

Vale  salientar  que  por  não  haver  investigação  e  sendo  o  Inquérito

Policial  prescindível,  mediante  a  Lavratura  do  TCO,  e,  em  especial,  quanto  às

infrações  penais  de  menor  potencial  ofensivo,  assim  também  deve  haver  o

comprometimento do infrator ao se responsabilizar a comparecer ao JECRIM ( em

data  e  horário  discriminados  no  Termo).  Observa-se,  pois,  a  Polícia  Militar  agir

respeitando os princípios constitucionais na situação em tela.

Cabe acrescentar o posicionamento da Desembargadora Janice Goular

Garcia Ubialli do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, respondendo em nome do

Fórum  Nacional  dos  Juizados  Especiais  (FONAJE),  ter  o  mesmo  entendimento

sobre  a  lavratura  do  TCO  por  autoridades  policiais:  os  policiais  militares  e

rodoviários. Segundo relata na Nota Técnica n. 1/202032: 

Diante da iminência do julgamento do PCA n. 0008430- 38.2018.2.00.0000,

pelo C.  Conselho Nacional  de Justiça,  […]  O art.  69 da Lei  n.  9.099/95

dispõe  que,  em  relação  aos  crimes  de  menor  potencial  ofensivo  e  às

contravenções penais, o termo circunstanciado será lavrado por qualquer

31 TJPE  RESOLUÇÃO  Nº  432  de  16  de  junho  de  2020.  Disponível  em:
<https://www.feneme.org.br/tribunal-de-justica-de-pernambuco-publica-resolucao-que-autoriza-a-
policia-militar-realizar-termo-circunstanciado/>. Acesso em: 24 jun. 2020.

32Fórum Nacional dos Juizados Especiais. Nota técnica N. 1/2020. Disponível em: <https://ibsp.org.br/
wp-content/uploads/2020/02/FONAJE-NOTAT%C3%89CNICA-001-2020.pdf>. Acesso em: 25 mar.
2021.
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autoridade  policial  que  tomar  conhecimento  da  ocorrência,  seguindo  o

procedimento com a apresentação de autor e vítima ao Juizado Especial,

sem menção a condicionantes ou à homologação do TCO pelo delegado

civil.

É relevante ainda acrescentar alguns estados já pacificados em relação

à lavratura do TCO, conforme afirma a referida Nota Técnica de N. 1/2020:

Ao  todo,  12  estados  da  federação  autorizam  a  lavratura  de  TCO  com

encaminhamento direto ao Poder Judiciário, o que resultou, no último biênio,

no  registro  de  284.067  ocorrências,  com  redução  de  custos  na

movimentação da máquina estatal e, sobretudo, de tempo na conclusão dos

procedimentos de natureza criminal. Retroceder seria, a bem da verdade,

abrir as portas do Judiciário para o reconhecimento de nulidade processual

absolutamente impertinente, e fomentar, ao cabo, a impunidade através da

prescrição de inúmeros casos ainda em curso.

Com  tal  procedimento  estendido,  observa-se,  tão  somente:  a

valorização  do  trabalho  policial,  evitando  desperdício  de  combustível  e  custos

desnecessários;  há  economia  do  tempo  na  conclusão  dos  procedimentos  de

natureza criminal  ao favorecer  o trabalho judiciário  na velocidade e consequente

eficácia na resolução dos casos.

Além do mais, o número de estados brasileiros que já fazem uso do

TCO lavrado por Policiais Militares é bastante relevante:
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Figura 1: Mapa da implantação do TCO pelos Estados Brasileiros.

Fonte: Feneme 2021.

Os  dados  do  mapa  acima  são  referentes  a  outubro  de  2021  e

demonstram os  estados  cuja  implantação  já  está  pacificada,  o  provimento  ou  a

resolução  e  os  que  se  encontram  imprevisíveis  de  anuência.  Ressaltem-se  os

estados  de  Rondônia,  Tocantins,  Piauí,  Goiás,  Distrito  Federal,  Minas  Gerais,

Espírito  Santos,  Paraná,  Santa  Catarina  e  Rio  Grande  do  Sul  apresentarem  a

implantação  total  do  TCO  feito  pela  PM;  o  estado  de  Roraima  possui  uma

implementação que tende à totalidade, já ultrapassando 50%; os estados do Acre,

Mato grosso, Bahia, Ceará e Rio Grande do Norte estão com implementação parcial

menor  que  50%,  já  os  estados  de  Pernambuco,  Alagoas  e  São  Paulo  têm

provimento e resolução, ficando os estados do Amazonas, Pará, Amapá, Maranhão,

Paraíba, Rio de Janeiro e Mato grosso do Sul sem previsões para implantação do

TCO.

É notória a PM se enquadrar de forma a ser competente na lavratura

do TCO, por consequência e de acordo com os princípios da Lei nº 9.099/1995 é
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claro o desejo de não afastar a atividade do Delegado de Polícia nem de lhe tirar a

competência. É, contudo, objetivo claro que a sociedade procure conhecer e possuir

outra  instituição  competente  quanto  à  polícia  judiciária  para  o  desempenho  da

lavratura do TCO.

Portanto, mesmo com as divergências dos doutrinadores e tribunais, já

é consenso o reconhecimento  da competência  da Polícia  Militar  na lavratura do

Termo  Circunstanciado  de  Ocorrência  pela  indiscutível  relevância  dos  serviços

prestados  aos  juizados  especiais  e  aos  cidadãos,  ao  garantirem  a  eficiência  e

coroado o princípio da economicidade processual.

5.1 Aspectos favoráveis à confecção do TCO pela PM

Demonstrar-se-ão aspectos tornados positivos com a lavratura do TCO

pela  Polícia  Militar  além  dos  quesitos  favoráveis,  em  sentido  amplo.  Um  dos

problemas solucionados precipuamente é a sensação de insegurança sofrida pela

sociedade.

O TCO Lavrado pela PM, segundo o autor Oliveira (2016)33: 

“favorece a segurança, porque o que o cidadão quer é segurança, e, caso a

resposta seja imediata, o Estado se coloca vigilante e o agressor e a vítima

percebem que o Estado está com pronta resposta, fazendo então com que a

sociedade se sinta segura”.

É normal o estabelecimento da segurança jurídica por parte da polícia

militar, porque ela busca diariamente o desempenho sublime do trabalho ostensivo,

preventivo e a preservação iminente da ordem pública ante a violência crescente.

Ao seguir a mesma linha de entendimento, o autor (HIPÓLITO; TASCA,

2012)34 aduz:

É primordial salientar mais uma vez que a confecção do TCO se realizada

por  policiais  militares  apresentará  aspectos  favoráveis  para  toda  a

população, como a assistência e adoção de medidas no local do delito; a

33 OLIVEIRA,  Marcos  Antônio  Nunes  de.  Política  de  segurança  pública  no  Brasil:  o  termo
circunstanciado de ocorrência e a polícia militar /  Marcos Antônio Nunes de Oliveira; orientador
Ironildes Bueno. -- Brasília: Centro Universitário Unieuro, 2016.

34HIPÓLITO, Marcello  Martinez;  TASCA,  Jorge  Eduardo.  Superando  o  mito  do  espantalho:  uma
polícia orientada para a resolução dos problemas de segurança pública. Florianópolis: Insular, 2012.
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celeridade no auxílio policial e a decorrente diminuição do tempo gasto pelo

policial nas delegacias policiais.

Além dos fatores supramencionados, o autor Alencar (2010, p. 76)35

relata vários aspectos favoráveis: 

a) atendimento às partes envolvidas no local da infração, não havendo a

necessidade deste deslocar-se até a delegacia para registro do TCO, pois,

muitas  vezes,  não  é  realizado  naquele  momento,  tendo  o  cidadão  que

retornar  para  finalizar  o  procedimento;  b)  redução  da  sensação  de

impunidade;  c)  redução  da  impunidade  objetiva;  d)  incremento  de

credibilidade no aparato policial; e) manutenção do aparelho policial em sua

área  de  atuação,  não  havendo  a  necessidade  do  deslocamento  da

guarnição  para  a  delegacia;  f)  liberação  do  efetivo  da  Polícia  Civil  para

centrar esforços na investigação das infrações penais de maior potencial

ofensivo; e g) economia de recursos públicos.

Na abertura  do  Seminário  Integrado36 do  Termo Circunstanciado  de

Ocorrência (TCO) Lavrado pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), realizado

em 26 de novembro de 2019, o desembargador Júlio Cezar Guttierrez destacou:

"A polícia ostensiva que tem o primeiro contato com o fato gerador de uma

persecução penal, e é nesse momento que será possível elaborar o relato

mais fidedigno, capaz de dar aos que estarão nos desdobramentos a visão

correta sobre o ocorrido". 

Para o desembargador, não há, portanto, impedimento em relação à

PM elaborar o TCO. Na mesma linha, o Comandante-Geral  da Polícia Militar  de

Minas Gerais – Coronel Giovanne Gomes da Silva – enfatizou, no ano de 2018,

depois  de  o TCO ter  passado a ser  elaborado pela  PMMG, a  geração de uma

economia  (montante  de  mais  de  5  milhões  de  reais)  somente  em  combustível,

porque  houve  uma  economia  considerável  ao  percorrer  cerca  de  2  milhões  de

quilômetros.  A  referida  lavratura  restou  tão  positiva  que  em  2019,  97%  dos

municípios do estado aderiram ao sistema (TJMG, 2019).

35ALENCAR,  John  Roosevelt  Rogério  de.  2010.  Avaliação  da  Eficiência  da  Lavratura  do  Termo
Circunstanciado de Ocorrência Pela Polícia Militar do Ceará. Fortaleza : s.n., 2010. Dissertação de
Mestrado.

36Revista  TJMG.  PM  realiza  seminário  sobre  termo  circunstanciado.  Disponível  em:
https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/tj-realiza-seminario-sobre-termocircunstanciado.htm#.
Acesso em: 15 abr. 2021. 

25
  



Em outro evento, realizado no Estado de Alagoas, em janeiro de 2021;

o palestrante Marcello Martinez Hipólito – Coronel da Reserva da Polícia Militar de

Santa Catarina – ao compartilhar experiências do seu estado sobre a lavratura do

TCO, explanou a participação do Tribunal de Justiça de Santa Catarina ao dispor

sobre a PM também poder realizar a perícia de drogas, através de exames voltados

à constatação de entorpecentes nos crimes de posse de drogas no próprio local dos

fatos.  Portanto,  promoveu  o  adendo  ao  ressaltar  a  medida  não  só  agilizar  o

procedimento criminal mas também houve uma redução de 40% na demanda dos

laudos do Instituto de Perícias, outrossim, 8 mil laudos por ano não precisarão ser

erigidos. As benesses são inúmeras, o Instituto Geral de Perícias passou a dispor de

mais  tempo  (princípio  da  economicidade  temporal)  para  realizar  as  perícias  de

crimes mais gravosos, a exemplo do homicídio. (FENEME, 2021)37.

Além do mais, a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES)38 implementou

a lavratura do TCO em novembro de 2020 e em 13 de setembro de 2021 quando

alcançou  a  marca  de  584  Termos  Circunstanciados  de  Ocorrência  (TCO)

confeccionados.  Na reportagem publicada no sítio  da PMES, o  Coronel  Douglas

Caus – Comandante Geral da  PMESP – destacou: “o empoderamento do policial

militar em resolver ocorrências que envolvam crimes de menor potencial ofensivo no

local e o provento da permanência do profissional de segurança pública no ambiente

de patrulhamento com o viés de implementar o policiamento preventivo”.

Vale acrescentar que o Coronel Caus apontou a relevância do TCO

para a Corporação: “evita-se o deslocamento a grandes distâncias, minimizando os

riscos de acidentes para nossos policiais e promovendo economia de gastos com

combustível,  peças e manutenção de viaturas.  Ganha a sociedade que vai  ter  o

policial por mais tempo no patrulhamento ostensivo, ganha a Polícia Civil que poderá

direcionar seus trabalhos para crimes mais complexos, ganha o sistema judiciário

37Revista Feneme. Polícia Militar de Alagoas e Assomal recebem apoio da Feneme na lavratura do
termo circunstanciado  de  ocorrência.  Disponível  em:  https://www.feneme.org.br/policia-militar-de-
alagoas-e-aasomal-recebe-apoio-dafeneme-na-lavratura-do-termo-circunstanciado-de-ocorrencia-
tco/. Acesso em: 15 abr. 2021.
38Publicação no site da PMESP. Disponível em:  https://pm.es.gov.br/Not%C3%ADcia/policia-militar-

ultrapassa-a-marca-de-500-termos-circunstanciados-de-ocorrencias. Acesso em: 11 out. 2021.
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capixaba  e  também  o  Ministério  Público,  pois  terão  uma  peça  muito  bem

confeccionada pela Polícia Militar e essa peça é o suficiente para que Ministério

Público ofereça denúncia ou não. Isso possibilita uma maior efetividade na punição a

criminosos. Enfim, tudo redunda em economia e eficiência ao estado, melhoria à

população e efetividade da percepção penal”.

Destarte, a lavratura do Termo Circunstanciado realizado pela Polícia

Militar deixa límpida e patente a efetividade do Serviço Policial de modo célere e

desburocratizado. Todavia, é evidente que a Polícia Militar precisará agregar novas

ferramentas tecnológicas voltadas à agilidade com o foco maior na melhoria dos

serviços prestados à sociedade. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

No cenário atual  de violência,  é difundida e acentuada a busca por

políticas  de  segurança  pública  de  forma  mais  eficiente  e  urgente  no  viés  de

encontrar soluções relacionadas à criminalidade. Surge, então, a possibilidade do

Termo Circunstanciado de Ocorrência  ser  elaborado pela Polícia  Militar,  gerando

procedimento mais eficiente no atendimento das infrações penais de ínfimo potencial

ofensivo.

Logo, no momento da pesquisa na primeira seção, foi abordada a Lei

dos  Juizados  Especiais  Criminais,  princípios  norteadores  e  infrações  penais  de

diminuta gravidade.

Na  segunda  seção,  foram  apresentados  e  discutidos  conceitos  e

fundamentação legal, Segurança Pública, Polícia Militar e Autoridade Policial bem

como a Lavratura  do TCO pela  respectiva  instituição policial  além dos aspectos

favoráveis ao Termo Circunstanciado de Ocorrência.

No intuito de amenizar o sentimento de impunidade e morosidade do

judiciário, foi autorizada a lavratura do TCO pelas Polícias Militares com fulcro no

princípio da eficiência (art.37 da CF/88), em outras palavras, prestar à população um

serviço policial de melhor qualidade mais célere e eficaz.

No entanto, foi demonstrada, no decorrer do trabalho, a legalidade –

em  que  a  Polícia  Militar  é  autoridade  competente  –  para  a  lavratura  do  termo

circunstanciado  de  ocorrência,  sob  o  olhar  crítico  voltado  às  doutrinas  e

jurisprudências das normas vigentes.

Percebe-se, pois,  que os objetivos gerais e específicos do referente

artigo  terem  sido  alcançados,  porquanto  foram  esgotadas  as  justificativas  ao

defender a PM ser devidamente competente para lavrar o TCO nas infrações penais

de  menor  potencial  ofensivo,  procedimento  favorável  tanto  ao  trabalho  policial

quanto benéfico à sociedade.
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Vale  reconhecer  a  necessidade  da  realização  de  palestras,

aperfeiçoamento de pessoal, discussões e estudos a cerca do tema realizado ao

longo dos anos. No intuito de aprimorar as ações de combate à criminalidade, o

Estado, a cada dia, deve buscar a excelência e a eficiência com a finalidade de

oferecer aos cidadãos a tão sonhada, quase utópica, sensação da segurança. 
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Abstract

Breaking with the traditional approach of criminology (which was limited to
three dimensions: the legal aspect, the offender and the victim) the spatial
dimension  of  the  criminal  phenomenon  revealed  the  role  of  space  and
territory in relation to the time, location and nature of crimes. Although not
decisive,  this  dimension  is  crucial  for  understanding  the  criminal
phenomenon  in  its  complexity  and  provides  the  public  authorities  with
techniques and tools that help in the management of public policies to fight
crime.Within  this  context  or  present  article  is  a  review in  analysis  of  the
information that has been published.

Keywords: Crime. Space. Territory.
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1 INTRODUÇÃO

Os  estudos  criminológicos  foram  ao  longo  do  tempo  modernizando

suas concepções e a forma de propor uma visão mais holística aos fatores ligados

ao processo do cometimento do crime ou do comportamento delitivo, procurando

desenvolver uma forma mais ampliada de analisar os conceitos e os componentes

que  influenciam na  prática  de  um delito.  Analisando-o  de  forma mais  completa,

adotando critérios que vão além do binômio CRIMINOSO X VÍTIMA, trazendo para a

contemporaneidade uma abordagem que vai além do autor e a vítima, e compondo

essa equação com as variáveis do ambiente e as relações sociais vivenciadas num

local específico.

Na literatura criminológica, inicialmente tentava provar o cometimento

do delito perante uma ótica positivista, e determinística focada no indivíduo, como no

caso da obra “O Homem delinquente” Cesare Lombroso (1876), o qual, ainda no

século  XIX,  tentava  explicar  o  comportamento  delitivo  com  um  conjunto  de

caracteres  atribuídos  a  determinados  indivíduos,  procurando  atribuir  um  viés

genético  a  probabilidade  de  punibilidade  do  infrator,  definindo  como  nata  a

delinquência. Mesmo um século antes Jean-Jacques Rousseau ter afirmado que o

ambiente interfere no comportamento do homem, com sua célebre afirmação de que

“O homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe”. Com o passar dos tempos e a

evolução dos estudos em questão, foram se desenvolvendo novos estudos e teorias,

que perpassavam por várias correntes de pensamento, o que tem contribuído com

as novas formas de abordar o crime como fator social, os quais, atribuíram um valor

considerável a influência que o ambiente desempenha no comportamento e humano

e por conseguinte na ocorrência dos delitos. 

Podemos, com isso, realizar um balanço das teorias, que procuraram

inserir o espaço e o território como parte influenciadora na relação com o surgimento

de  comportamentos  delinquentes,  através  do  pensamento  da  visualização  de

determinadas áreas como um ecossistema humano, onde algumas dessas áreas
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são naturais para o cometimento de crime. Contudo, antes de começarmos a tratar

essas  áreas,  convém  conceituar  o  que  vem  a  ser  o  espaço  e  o  território  na

criminologia. Uma vez que, a princípio, são termos de interpretação conflituosa, e

também por  ser  o  espaço  um conceito  trabalhado  por  ciências  diversas.  Assim,

adotaremos o conceito de espaço social dado sob a perspectiva sociológica que o

designa como um campo de inter-relações sociais:

“um ‘campo  de  forças’  onde  os  agentes  sociais  se  definem pelas  suas

posições  relativas.  O  mundo  humano  torna-se  um  espaço  de  relações

construído de acordo com os posicionamentos mútuos e com a avaliação

que deles  fazem os  atores  sociais.  [...]  É  a  sociedade que  o  produz,  o

espaço social, através da apropriação da natureza, da divisão do trabalho e

da diferenciação” (FERNANDES 1992, p.62).

Já  para  o  conceito  de  território,  tradicionalmente  geográfico,  será

adotada a definição proposta por Raffestin:

É um espaço onde se projetou um trabalho, seja energia e informação, e

que, por consequência, revela relações marcadas pelo poder [...] O território

não poderia ser nada mais que o produto dos atores sociais. São eles que

produzem o território, partindo da realidade inicial dada, que é o espaço. Há,

portanto,  um  “processo”  do  território,  quando  se  manifestam  todas  as

espécies de relações de poder [...] (1993 p. 7-8).

Nota-se uma similitude nas definições,  pois  ambos,  espaço social  e

território, são considerados construções sociais, todavia o segundo está contido no

primeiro.  A  principal  diferença  está  no  fato  de  que  o  primeiro  concretiza-se,

sobretudo,  no  plano  simbólico,  mais  amplo,  já  o  segundo  é  mais  restrito  e  se

concretiza  no  plano  físico  por  meio  de  limites,  fronteiras  e  principalmente  pela

relação de poder; concluindo então, que nem todo espaço é um território. Pois  o

território seria uma área delimitada sob uma posse, seja de um animal, uma pessoa

ou de um grupo,  de uma organização ou de uma instituição2. Dando-nos,  desta

maneira, a possibilidade de analisar o Espaço e o Território dentro de um mesmo

prisma, como formas complementares,  visto que não conseguiríamos separá-los,

2 Significados. Significado de Território. Disponível em: https://www.significados.com.br/territorio/. Acesso em: 27 dez. 2021.
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quando  fôssemos  avaliar  as  perspectivas  dos  índices  de  criminalidade  de  uma

determinada área. 

O que nos provoca a abordar duas escolas criminológicas associadas a

questão espacial e territorial, iniciando pelas teorias da ecologia social desenvolvida

na Escola de Chicago, dando ênfase aos trabalhos de Clifford Shaw e Hanry Mckey.

E também, as teorias da criminologia ambiental,  tendo por base os trabalhos de

Patrícia e Paul Brantingham, e aos novos apontamentos deste seguimento.

2 ECOLOGIA CRIMINAL

A teoria  da  Ecologia  Criminal  surgiu  da  necessidade  de  estudar  o

aumento nas taxas de criminalidade na Cidade de Chicago (por isso também pode

ser chamada de Escola de Chicago), que no final do Século XIX e início do Século

XX,  vivenciou  um  aumento  populacional  repentino,  decorrente  de  um  boom

migratório,  o  qual  fez  a  cidade se  tornar  foco de imigrantes  europeus e negros

oriundos do Sul, que chegavam em busca de trabalho. Destarte o espaço urbano

passou  a  conviver  com  o  aumento  da  criminalidade,  delinquência  juvenil,

aparecimento  de  gangues,  e  com a  segregação  de  determinadas  comunidades.

Com isso,  o  Departamento  de  Sociologia  da  Universidade  de  Chicago  procurou

aprofundar  o  estudo  desses  fenômenos  que  ocorriam  na  parte  urbana  das

metrópoles, aplicando estatísticas e desenvolvendo uma análise individual do crime.

Mediante  a  utilização  dessas  metodologias,  verificou-se  que  os  crimes,  na  sua

maioria  das  vezes,  aconteciam  nas  periferias,  justamente  nas  regiões  que

apresentavam  as  menores  taxas  de  renda,  escolaridade,  laços  sociais  e  baixo

controle social informal.3 

Caracterizada pela sua contraposição a teoria sociológica especulativa,

a Escola de Chicago fora pioneira nos estudos sobre a ecologia social, reconhecida

como a inter-relação entre homem e o meio (CARVALHO, 2005), fazendo da cidade

3 Internalização  dos  valores  e  normas  decorrentes  do  processo  de  socialização,  pelo  qual  as
potencialidades comportamentais do indivíduo passam a se estreitar na medida do aceitável pela
normalidade de seu grupo. 
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seu laboratório para pesquisas sociais empíricas. Preconizou assim, a ideia de que a

criminalidade sofre influência de fatores ambientais através das pesquisas de Robert

Park e Ernest Burgess em meados de 1920, cuja análise ecológica dos problemas

sociais desviou o foco do criminoso para o local do crime, desenvolvendo um estudo

a partir da delimitação de Zonas Concêntricas da Cidade4.

Para  além  da  relação  delinquente  e  vítima,  o  desenvolvimento  do

binômio ESPAÇO-TERRITÓRIO X CRIME ganhou visibilidade através dos trabalhos

de Clifford Shaw e Henry McKay (1942), embora esta relação tenha sido realizada

antes pelos  franceses (Balbi  e  Guerry  1829;  Quetelet  1831)5.  Por  meio  de seus

estudos  sobre  a  delinquência  juvenil,  na  cidade  de  Chicago,  Shaw  e  McKay

demonstraram, através da comparação entre três séries temporais distintas (1900-

1906; 1917-1923; 1927-1933), que a distribuição das taxas de delinquência juvenil

se  apresentava  fortemente  concentrada  em  determinadas  áreas  da  cidade

(especialmente  na  zona  de  transição  entre  o  centro  e  a  periferia),  e  que  tal

concentração  tinha  fortes  correlações  com  fatores  socioambientais,  tais  como:

condições  econômicas  das  áreas  delimitadas,  composição  da  nacionalidade  da

população e sua rotatividade,  etc.  Positivamente suas descobertas possibilitaram

refutar  a  associação  entre  delinquência  e  raça,  uma  vez  que  as  áreas  de

concentração dessas taxas apresentavam heterogeneidade étnica.

Para desenvolver seus estudos  Shaw e McKay dividiram o mapa da

Cidade de Chicago  em 106 áreas,  baseadas na primeira  proposição  das zonas

concêntricas,  concentrando  seus  estudos  em  três  variáveis:  o  espaço  físico,  a

situação econômica e a composição da população. E, a partir dessa divisão, eram

estudadas as taxas de delinquência nessas áreas de jovens de 10 a 15 anos do

4 Abordagem espacial desenvolvida por Robert Park e Ernest Burgess, na qual havia cinco zonas
concêntricas as quais eram traçadas a partir do “loop” da cidade, e estavam assim descritas: Zona I
- Central de Negócios, Zona II - Zona de Transição, Zona III – Casas da classe trabalhadora, Zona
V - Casas de Classe Média e Zona V – Commuters.

5 Balbi e Guerry fizeram comparações entre níveis de educação e crime em grandes áreas na França
e descobriram que as áreas com maior nível educacional possuíam os maiores índices de crime
contra a propriedade. Através da variabilidade espacial do crime Quetelet descobriu que a pobreza
por si só não era a causa para o crime. (Apud WEISBURD et. al. 2009).
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sexo masculino, determinando assim, as áreas que possuíam maior concentração

de delinquência.

Na  obra  “Delinquência  Juvenil  e  Áreas  Urbanas”,  Shaw  e  McKay

definiram o conceito da influência do espaço frente ao comportamento humano (no

nosso  caso  específico  a  sua  relação  com  o  comportamento  criminal).  A  esse

respeito,  a ideia básica de seu estudo descreve que a área em que  as pessoas

vivem  é  significativa  em  relação  a  coisas  como  a  densidade  de  ocupação,  a

estabilidade ou instabilidade da vida em comum e assim por diante. E também, que

o comportamento das pessoas é condicionado por referência ao comportamento dos

outros  e,  neste  contexto,  as  pessoas  tomam  as  suas  orientações  para  o

comportamento da forma em que as pessoas à sua volta parecem se comportar.

Os mesmos estudiosos tentaram elucidar tais resultados por meio da

teoria  do  Sistema Diferencial  de  Valores (Differential  Systems of  Values),  a  qual

afirma que, a heterogeneidade dos sistemas de valores em algumas comunidades,

geralmente de baixa renda, seria responsável pela geração de um ambiente propício

ao desenvolvimento da delinquência. Estas ideias preconizadas pelos estudiosos da

Escola  de  Chicago  originaram  a  chamada  “Teoria  da  Desorganização  Social”,

definida por William Thomas como “uma diminuição da influência das normas sociais

vigentes  de  comportamento  sobre  os  indivíduos  dentro  de  um  grupo”  (apud

WEISBURD at all, 2009, tradução nossa).

Contudo,  tais  pesquisas  apresentam  falhas  que  reduzem  sua

capacidade explicativa e, por isso, foram alvo de algumas críticas. Por exemplo, a de

que  não  se  pode  desprezar  totalmente  fatores  étnicos  (no  caso  americano)  e

culturais, uma vez que, o que é considerado comportamento criminoso pode variar

entre  culturas.  Deve-se  também  considerar  o  fato  de  que  a  pesquisa  sobre

delinquência juvenil foi baseada apenas nos registros em tribunais, lastreada nos

dados  de  jovens  que  já  se  encontravam  em  conflito  com  a  lei,  não  utilizando

experiências  de  “self  reported”6,  desprezando  medidas  não  oficiais,  o  que  pode

6 experiências de autorrelato
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reduzir  seus percentuais  na pesquisa.  E,  ainda,  considerar  que a  amplitude dos

resultados obtidos é limitada se aplicada para outras cidades ou países.

No  Brasil,  por  exemplo,  na  maioria  das  cidades,  as  áreas  mais

valorizadas continuam próximas ao centro, enquanto que as áreas pobres são as

periféricas,  ou  seja,  contrário  ao  modelo  americano,  embora  atualmente,  novos

modelos habitacionais copiados justamente dos suburbs americanos apontem uma

tendência inversa, porém ainda não significativa. É preciso ainda ponderar sobre

suas conclusões a respeito dos sistemas de valores. É claro que valores comuns

são importantes mecanismos de controle social,  mas dizer que a criminalidade é

fruto  de  uma  área  que  não  consegue  articular  valores  comuns  pela  sua

heterogeneidade  cultural  e  étnica  é  colocar  a  diversidade  como  causa  para  a

desordem.  E  estas  afirmações  podem  se  tornar  tendenciosas  caso  sejam

associadas as classes menos favorecidas como sugerem os autores a seguir:

As áreas de baixa condição econômica, onde as taxas de delinquentes são

altas, são caracterizadas pela grande diversidade de normas e padrões de

comportamento.  Os  valores  morais  variam  entre  aqueles  que  são

estritamente  convencionais  para  aqueles  em  oposição  direta  à

convencionalidade  simbolizada  pela  família,  a  igreja  e  outras instituições

comuns à sociedade em geral.  (SHAW e MCKEY 1942 p.241,  tradução

nossa).

O baixo poder econômico de um grupo não é condição suficiente para

torná-lo diverso no que tange aos valores morais.  Contudo, não aprofundaremos

esta  discussão  para  não  nos  distanciarmos  do  foco  deste  trabalho,  a  relação

ESPAÇO-TERRITÓRIO X CRIME.

A grande contribuição de tais pesquisas está justamente no enfoque de

uma abordagem espacial, que chamou a atenção para o fato de que algumas das

causas  sociais  da  delinquência  podem  ser  geograficamente  localizadas,  e  essa

seria,  para  nós,  a  principal  contribuição que poderíamos extrair  para o auxílio  a

tomada de decisões dentro de uma política de segurança. Pois nos indica, que a

delinquência não é causada apenas no nível individual, mas que seria também uma

resposta de indivíduos normais para condições ambientais anormais (WONG, 2001).

40



Deve-se  no  entanto  ter  o  devido  cuidado  para  que  esta  assertiva  não  se  torne

determinista,  pois  dizer  que  o  lugar,  por  si  só,  é  determinante  para  ocorrências

criminais é ignorar a existência de outros fatores (sociais, econômicos, psicológicos,

etc) que são de extrema relevância para compreensão do fato criminoso em sua

complexidade.

Robinson  nos  alerta  que “a  correlação  ecológica  não  pode  ser

validamente utilizados como substitutos da correlação individual” (apud WEISBURD

at  all.  2009).  Ver  apenas  o  espaço  como  ambiente  defeituoso  e  gerador  de

criminosos é negligenciar,  por  exemplo,  a propensão ao crime por  indivíduos de

diferentes  classes  sociais,  socializados  em  ambientes  diferenciados,  como  nos

alertou Sutherland (1940), ao chamar a atenção para os Crimes do colarinho branco,

ou ainda ignorar a escolha do indivíduo, como propõe a teoria de Cornish e Clarke

(1985), o que pode, de certo modo, elucidar casos em que dois indivíduos criados

dentro das mesmas condições ambientais optam por comportamentos diferenciados

(delinquente e não delinquente).
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3 CRIMINOLOGIA AMBIENTAL

Embora  os  primeiros  apontamentos  sobre  a  criminologia  ambiental

datem do início do séc. XIX, a abordagem espacial do crime ganhou expressividade

através  dos  trabalhos  anteriormente  mencionados  de  Shaw  e  Mckay,  ao

demonstrarem a relação do espaço com o crime e sua natureza.  A criminologia

ambiental  tornou-se  uma  especialidade  dentro  do  estudo  da  criminologia  ao

introduzir a dimensão espacial do evento criminoso. Ela vai além de uma abordagem

puramente jurídica ou social, passando a incorporar também um aspecto geográfico.

Seu foco explicativo desvia-se da vítima e do ofensor para o local do crime e o

contexto que levou a sua ocorrência.

De acordo com os Brantingham’s (1981), o desenvolvimento de uma

ocorrência criminal pressupõe a existência indissociável de quatro elementos: a lei, o

ofensor, a vítima e o lugar. O propósito desta corrente é construir um perfil do quarto

elemento, da dimensão espacial, o lugar onde o crime ocorre. Assim as questões

cruciais passam a ser onde e quando o crime ocorreu? Ou seja, a relação ESPAÇO

X  TEMPO  passa  a  ser  o  foco  da  ocorrência  criminosa  tanto  quanto  a  relação

CRIMINOSO X VÍTIMA. Portanto o foco da Criminologia ambiental é o estudo dessa

quarta dimensão, o lugar onde o crime ocorre.

Seus estudos indicam ainda que a escolha desses locais por parte do

ofensor não é feita de forma aleatória, mas se relaciona de alguma forma com as

experiências de seus atores. Indicando, no mínimo, alguma seleção lógica por parte

do criminoso. Ou seja, o local do crime está em constante relação com o ofensor e a

vítima,  e,  para  que  o  primeiro  venha  a  cometer  o  delito,  a  análise  desse  local

influenciará  consideravelmente  na  decisão  do  seu  cometimento  ou  não.  E,

consequentemente, interfere no valor desse local para as definições de políticas de

segurança.

Mediante  essas proposições,  podemos identificar  mais claramente  a

definição do estudo da criminologia ambiental como sendo o estudo científico dos
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“padrões espaciais do crime, das percepções e espaços conscientes dos potenciais

criminosos, dos padrões de mobilidade espacial, e do processo de seleção de alvos

e decisão de cometer o crime” (Brantingham & Brantingham, 1981, p.7)7.  Aceitar

essa abordagem, não significa negligenciar outras perspectivas, pois,ao contrário,

necessita do auxílio de outras teorias, possuindo assim um caráter multidisciplinar. 

Como evidenciam os autores na passagem abaixo:

Os  crimes  são  vistos  separadamente  de  outras  formas  similares  de

comportamento pelo seu estatuto jurídico especial. Eles são iluminados por

informações  sobre  as  diversas  formas  de  desvio  ou  anormalidade

psicológica, mas para a maioria dos criminologistas ambientais eles não são

apenas parte de um continum disciplinar. Qualquer criminologista ambiental

pode copiar as técnicas e conhecimentos de diversas disciplinas, a fim de

entender algum crime específico. (Id 1981 p.62, tradução nossa) 

Por  exemplo,  a  teoria  das “atividades de rotina”  dada por  Cohen e

Felson, que busca explicar como os infratores escolhem seus alvos, levando em

conta não apenas a vulnerabilidade da vítima, mas também do lugar, se pouco ou

muito  controlado,  o  que favorece  ou  desfavorece  a  motivação do infrator.  Estes

autores afirmam que “O aumento dramático nas taxas relatadas nos EUA desde

1960 está ligado às mudanças na estrutura da atividade de rotina da sociedade

americana e em um aumento correspondente na adequação do alvo e redução da

presença de vigilantes (1979 p.56, tradução nossa).

Ainda dentro da perspectiva das atividades de rotina, os mencionados

autores consideram quatro dimensões para que um alvo se torne adequado, que

são: O valor ou desejabilidade do alvo; a inércia do alvo, que inclui tudo o que pode

facilitar ou inibir o transporte do alvo, como o peso, a mobilidade, a resistência e a

existência de fechaduras;  a  visibilidade do alvo;  e  a acessibilidade do alvo  (e  a

facilidade da fuga).

Pode-se  extrair  como  sendo  uma  convergência  entre  criminosos

motivados e alvos adequados com a ausência de “guardiões” do território. Assim, o

7 De  acordo  com os  Brantinghan’s,  os  trabalhos  precursores  nesta  área  são:  Crime  Prevention
through  Environmental  Design (1971)  de  C.  R.  Jeffery  e  Defensible  Space:  Crime  Prevention
through Urban Design (1972) de Oscar Newman.
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território, como espaço produzido socialmente, passa a ser alvo de investigação. O

local onde o crime ocorreu, suas características, a distância percorrida pelo infrator e

pela vítima até o local, a relação que possuem com o local ou a percepção que se

tem do mesmo, tudo isso passa a ser relevante na apuração do fato criminoso. A

questão passa do “Por que as pessoas cometem crimes?” para “Por que os crimes

ocorrem em certos lugares?” (WEISBURD, 2009). A partir disso, criaram-se diversos

padrões espaciais do crime8.

Em seus estudos, os Brantingham’s tentam definir padrões espaciais

que determinam o cometimento dos crimes, elaborando algumas proposições que

descrevem o modelo de seleção do local de crime, as quais vão desde a motivação

individual  de  cometer  determinados  tipos  de  crimes,  até  o  desenvolvimento  de

padrões delitivos que serão estabelecidos e influenciarão no seu comportamento de

escolha.

Através  desta  ligação  entre  ESPAÇO-TERRITÓRIO  X  CRIME,

surgiram  abordagens  com  intuito  de  prevenir  o  crime  pela  modificação  das

condições ambientais, assim como gerir as possibilidades de sua ocorrência. A partir

daí  surgem  novas  quentões:  o  que  faz  um  local  propenso  ao  crime?  Que

características físicas os tornam inseguros? Segundo a arquiteta Chilena Macarena

Rau (2008), a prevenção da delinquência requer “qualquer estratégia que busque

reduzir as taxas atuais de crime e a percepção do medo por meio de ações que

antecipem esses fenômenos”.  E esta forma de prevenção deve ser executada “por

meio da gestão de variáveis ambientais que facilitam o cometimento de crimes de

oportunidade”,  ou  seja,  aí  entram  aspectos  arquitetônicos  e  urbanísticos  como:

luminosidade, controle visual do espaço, manutenção e recuperação do patrimônio

público  como sinal  da  presença de uma autoridade governamental,  etc.  Todavia

esses aspectos ambientais que de certa forma facilitam o cometimento de crimes

deve também ser abordado de forma voltada para atividade de segurança pública,

mesmo  que  não  seja  necessário  um  policiamento,  num  determinado  local,  o

ambiente pode ser contemplado com outras formas de vigilância que os tornarão

8 Para mais informações ver Brantinghan e Brantinghan (1981) e/ou Chainey e Tompson (2008).
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menos atrativos  para  o  cometimento  de delitos (câmeras,  reconhecimento facial,

barreiras biométricas,etc.) 

4 NOVOS APONTAMENTOS ESPACIAIS NA CRIMINOLOGIA

Trabalhos recentes reforçam a importância da relação entre ESPAÇO-

TERRITÓRIO  X  CRIME,  por  meio  de  estudos  empíricos  que  tentam  criar

perspectivas,  validar,  invalidar  ou  aperfeiçoar  teorias  já  desenvolvidas.  Novos

desafios nos colocam à frente de antigas questões, que são novamente trazidas ao

debate.  Uma  dessas  é  definir  o  método  da  escala,  qual  seria  assim,  a  melhor

unidade espacial na análise do fenômeno criminal? Uma microanálise indutiva ou

uma macroanálise dedutiva?9 Brantingham e Brantingham (1981) já propunha uma

separação  entres  níveis  de  análise  (macro,  meso  e  micro)  ressaltando  que  os

padrões espaciais do crime diferem de um nível a outro. A redução da unidade de

análise tem sido cada vez mais defendida (OBERWITTLER e WIKSTROM, 2009).

Por conseguinte, em estudos mais recentes os Brantingham’s (2009) propõem que a

análise do crime no local deve partir de unidades menores que levam a construção

de unidades maiores e assim refletem os padrões criminais. Assim, não podemos

esquecer os três níveis de análise, todavia começar pelas unidades menores pode

facilitar  o planejamento das ações a serem desenvolvidas, seria mais ou menos,

como  um  quebra  cabeças,  no  qual  atacando  cada  peça  numa  escala  menor,

conseguiria se chegar  à formulação de uma estratégia na busca por uma solução

macro do problema enfrentado.

Outra questão revista é a da concentração espacial  das ocorrências

criminais. Esta concentração que já havia sido apontada por Shaw e McKay nos

seus já mencionados estudos sobre a delinquência juvenil. Ratificados por estudos

recentes  nos Estados Unidos,  os  quais  mostram que cerca  de 50% dos crimes

ocorrem em 3% ou  4% da  área  da  cidade  (WEISBURD et.  al.,  2004/2009),  os

chamados “hot spots of crime”. Tal observação também se repete como fenômeno

9 O método indutivo parte de questões particulares para se chegar a conclusões gerais. O método
Dedutivo é o contrário, parte de leis gerais para explicar casos particulares.
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criminal em outros países, estados, municípios, ou bairros.  Normalmente, os locais

com  propensão  ao  cometimento  de  crimes  não  estão  dispersos  em  uma

determinada área, eles se encontram concentrados, quer seja por espaço ou por

tempo, o que fundamenta consideravelmente quais decisões devem ser tomadas na

formulação  de  uma  contrapartida  preventiva  e/ou  repressiva   para  evitar  o

cometimento do delito em um determinado local, ou ainda na sua vizinhança.  De

acordo com George Tita e Robert Greenbaum:

Estudos ecológicos da criminalidade têm demonstrado claramente que os

padrões  espaciais  dos  crimes  não  podem ser  explicados  apenas  pelas

características  socioeconômicas  do  lugar.  Em  vez  disso,  a  literatura  da

análise espacial do crime sugere que a concentração da criminalidade é o

resultado  de  processos  sociais  particulares  ou  mecanismos,  que  se

manifestam de tal maneira, que os crimes em um dado local influenciam os

níveis e padrões dos crimes lugares próximos ou “conectados”.  (2009 p.

146, tradução nossa).

Surgem considerações também sobre a influência do crime de uma

dada unidade sobre sua área de vizinhança. Partindo da ideia de que a composição

socioeconômica do lugar não é suficiente para explicar a concentração espacial dos

eventos e baseando-se no modelo de autocorrelação espacial em redes, pois, no

atual estado de coisas, já não é tão estranho enxergar a criminalidade da mesma

forma que pensamos a internet, em virtude de muitos dos comportamentos delitivos

estarem interconectados, muitas vezes, não de forma física, mas de forma virtual, e

o cyberespaço funciona como uma ponte entre esses pontos, mesmo porque essa

ponte  também  é  um  fenômeno  social.  Tita  e  Greenboum  afirmam  haver  uma

omissão de variáveis  que captam a influência  dos processos sociais  em todo o

espaço e que a correlação de eventos  apenas pela proximidade geográfica das

unidades é insuficiente para se estabelecer processos de dependência espacial. E

ao  estudarem  algumas gangues  na  Pennsylvania  (USA)  descobrem  que  esta

influência pode, de fato, ultrapassar a simples contiguidade geográfica por meio de

processos de interação social. Esse fenômeno pode ser evidenciado de forma mais

atual,  tanto nos EUA como em diversos outros países e localidades,  em virtude
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desse potencial de influência ter sido aumentado pelo efeito da internet e das redes

sociais,  expandindo  ainda  mais  esse  poder  para  fora  dessa  mencionada

contiguidade  geográfica,  aproximando  pessoas  e  facilitando  o  cometimento  de

crimes, fora do mesmo ambiente e em horários diversos.

5 MAPEAMENTO

A preocupação com a questão espacial (ESPAÇO-TERRITÓRIO) para

o  apoio  à  tomada  de  decisões  não  é  algo  recente  na  história  da  humanidade,

conforme  (HARVEY,  1992  apud Landes  ,  1983)  ao  dizer  que  "Na  competição

internacional pelo acesso às riquezas das Índias, mapas eram dinheiro, e os agentes

secretos de potências desejosas de obtê-los pagavam em ouro por boas cópias dos

padrons portugueses  cuidadosamente  guardados".  Mesmo  ainda  em  caráter

cartográfico, a importância do mapeamento fora ratificada pelas ideias iluministas da

Revolução  Francesa,  que  enfatizou  as  preocupações  desse  ideário  com  o

mapeamento racional  do espaço,  para que funcionasse como ferramenta para a

divisão racional para propósitos administrativos (HARVEY, 1992). Assim, podemos

perceber que o processo de mapeamento sempre foi uma importante ferramenta de

auxílio aos gestores, e os estudos da Ecologia Criminal e da Criminologia Ambiental

mostram que não é diferente quando se refere aos estudos criminais, na medida em

que  demonstram  não  apenas  a  distribuição  espacial  dos  fenômenos  e  suas

correlações,  mas  também  dá  o  direcionamento  sobre  o  que  fazer  com  o

conhecimento  adquirido,  auxiliando  na  elaboração  de  estratégias  de  ação  e  na

análise  dos  padrões criminais.  Com o avanço da  tecnologia,  outras  ferramentas

foram sendo adicionadas a um modelo mais moderno de mapeamento, modificando

o  conceito  usual  que  tínhamos  desse  processo,  o  qual  passa  da  simples

representação através do uso de mapas, para um conceito mais abrangente, que

viria a definir o mapeamento como sendo a representação gráfica de diversas partes

de um todo10.  A partir  dessa nova definição, e dos novos estudos criminológicos,

10 Definição do dicionário online Priberam de Português.
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surge associado a essa, o mapeamento criminal, que desponta como uma estratégia

para  o  estudo  e  análise  dos  crimes,  na  medida  em que  consegue  identificar  a

incidência das ações violentas em uma área específica, podendo ainda perceber

suas variações ao longo do tempo, reduzindo a possibilidade de erro no processo de

tomada de decisão  por parte do gestor público.  Com  o uso de novas tecnologias

como o georreferenciamento, geolocalização de dados anonimizados de GPS de

celulares11, reconhecimento facial, entre outras. Essas tecnologias podem contribuir

com uma maior exatidão na construção dos hot spots de crimes e facilitar a tomada

de decisão do gestor. 

Como exemplo disso,  temos o Sistema de Informações Geográficas

(SIG), que é uma ferramenta que combina um banco de dados com um software que

permite a sobreposição e o cruzamento de informações sobre uma dada localização

geográfica, podendo agregar também imagens de satélite de alta resolução. Uma

metodologia utilizada através de mapas é a análise de perfis geográficos ou GPA

(Geographic Profiling Analysis).  Compartilhando dos pressupostos da criminologia

ambiental  de  que  o  local  do  crime  não  é  distribuído  de  forma  aleatória  mas,

influenciado por sua malha viária e pelas características físicas dos ambientes, esta

ferramenta possibilita determinar a área provável de residência do infrator e o perfil

espacial de suas ações (Rossmo e Velarde 2008).

Mesmo  o  mapeamento  sendo  uma  poderosa  ferramenta  de

governança  e  vigilância,  as  condições  atuais  de  criminalidade  forçam  que  as

políticas públicas de segurança sejam baseadas na análise cotidiana, dos dados

estatísticos devidamente condensados dentro dos diversos softwares que possam

ser  utilizados,  para  que os  meios  disponíveis,  tanto  para  a  tomada de decisão,

quanto  para  a  execução  ou  redimensionamento  dos  meios  empregados,

concentrando assim, suas atenções em áreas de risco, em determinados horários,

no perfil de certos infratores potenciais e também no das vítimas. 

11As empresas guardam a localização, termos de busca ou pesquisas por voz, por exemplo, mas de
uma forma que a informação em si não esteja diretamente relacionada a um usuário específico. Na
teoria, isso evita que uma pessoa seja facilmente rastreada na internet,  mesmo que os dados
sejam roubados, ou usados indevidamente pela própria empresa. 
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6 CONCLUSÃO

Dentro  da  análise crítica dos estudos mencionados, evidencia-se que

ao longo dos tempos o crime sempre esteve presente na sociedade, e por isso,

surgiram diversos estudos científicos sobre a temática, os quais percorreram um

longo caminho que transitou desde o foco no criminoso, até o momento de inserir o

espaço,  o  território  e  o  ambiente,  dentro  da  contribuição para  o  comportamento

delitivo. Nos tempos atuais, não se concebe excluir essas variáveis na contribuição

de formulação de políticas de segurança pública, tanto para prevenir, quanto para

elucidar alguns crimes através de sua correlação com características do ambiente. 

Verifica-se, assim, que da mesma forma que o espaço influencia para o

acontecimento ou não do crime, o crime influenciará na percepção que esses atores

(criminoso – vítima – sociedade) terão daquele determinado espaço, provocando,

assim, uma retroalimentação dentro da perspectiva de Cohen e Felson ( id.),  que

define os fatores, da vítima,  ambiente e agressor.  Ao se territorializar o crime, é

possível perceber condições inerentes aos processos que lhe deram origem pela

capacidade  de  identificarmos  a  presença  de  um  infrator  motivado,  uma  vítima

disponível e a presença ou ausência de guardiões12, pois, para o acontecimento do

delito no território, seria necessária a convergência no ESPAÇO X TEMPO, desses

três elementos. E, por meio das técnicas de mapeamento criminal, fica evidente a

capacidade de demonstrar a distribuição espacial do crime, num local determinado,

contribuindo,  assim,  para  a  construção  de  um  padrão  criminal,  mediante  o

agrupamento  de  determinados  incidentes  criminais,  o  que  permite  uma  melhor

compreensão ou identificação de intervenções necessárias para inibi-los.

Essa compreensão se faz importante na medida em que determinados

padrões criminais influenciam diretamente na imagem simbólica de determinadas

áreas, em virtude do acontecimento desses delitos, o que provoca, em alguns casos,

12 Por guardião, entenda-se uma pessoa ou equipamento que desencoraje a prática do delito. Esse 
guardião pode ser formal ou informal: policiais, vigilantes, sistemas de segurança, existência de 
testemunhas, etc.
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a  estigmatização  de  determinados  espaços,  como  ambientes  que  estimulam  o

crescimento da violência e da criminalidade. Contudo, vale salientar que, embora

forneça direções importantes, este tipo de abordagem, por si só, não é suficiente

para explicar  o  crime,  ou seja,  as condições que favorecem sua ocorrência não

podem ser  confundidas  com a  causa  das  mesmas.  Alertando,  também,  que  tal

abordagem permite a elucidação de determinados casos, como os de ordem pública,

mas não se relaciona, por exemplo, a outros tipos de crime como: os de colarinho

branco, crimes de proximidade, etc.

Dentre os inúmeros estudos e motivos evidenciados, o mapeamento

dos padrões criminais contribuem para a formulação de políticas públicas que visem

modificar  a  realidade  vigente,  na  medida  em  que  podemos  identificar  padrões

mediante o tipo de infração praticada em determinada localidade, o modo como os

delinquentes atuam em determinado local, a concentração de ocorrências criminais

em determinados locais (hot spots),  os horários em que os possíveis alvos estão

mais  disponíveis,  os  locais  e  horários  que  representam  maior  concentração  de

atividades que envolvam a geração ou troca de valores, como também, quem são os

atores envolvidos no comportamento delitivo de um determinado local, qual padrão

temporal esses atores atuam, etc.
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Abstract

This scientific article seeks to analyze the Detailed Term of Occurrence in
the Military Police of Pernambuco, that is, efficiency in dealing with criminal
offenses with lesser offensive potential. In the field of public safety, the topic
is current, relevant and controversial. However, the effects of the procedure
are diverse, as they present numerous advantages to the police apparatus.
Furthermore,  there  is  a  need  for  government  officials  to  analyze  the
improvements in social policies with regard to public safety, in addition to
reviewing the economic and social impacts that implementations can bring
in terms of  benefits  to  the judiciary and society.  It  is  noteworthy that,  in
some States, the drawing up of the Detailed Term of Occurrence (TCO) is
already carried out by the Military Police and brings unquestionable positive
aspects, especially when the matter is focused on the speed of resolution of
cases. Therefore, the main objective of this article is to analyze whether the
TCO, originating from the Military Police of Pernambuco (PMPE), makes the
process more incisive regarding the handling of criminal offenses with lesser
offensive potential,  it also seeks to point out the dictates made favorable
and  advantageous  from  the  on-screen  procedure.  In  addition  to  the
advantages being listed and analyzed in light of the guiding principles of
Law 9.099/95 - Special Criminal Courts (JECRIM), they will demonstrate the
evolution  in  police  work  and  the  improvement  of  services  provided  to
citizens, providing more security, diligence, speed, fluidity and economy in
the expenditure of public resources – Principle of Economy. Regarding the
achievement of the intended objectives, the deductive method was used to
obtain  knowledge  through  literature  reviews,  analysis  of  doctrines  and
jurisprudence, scientific articles and collection of statistical data on police
incidents. 

Key-words: Criminal offenses of lesser offensive potential. Federal Law nº
9.099/95 Special Criminal Courts – JECRIM. Militarypolice. Detailed Termo
of Occurrence.
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1 INTRODUÇÃO

Com a aprovação da Lei Federal n° 9099/95, foram criados os Juizados

Especiais  Criminais  –  JECRIM  norteados  pelos  princípios  da  Oralidade,

Simplicidade, Informalidade, Economia Processual e Celeridade.

No entanto,  o artigo 69 da Lei  n°  9.099/95 autorizou o registro  das

ocorrências policiais quando houver crimes de menor potencial ofensivo somado às

contravenções por meio do Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e este deve

ser encaminhado ao JECRIM com identificação do autor do fato e da vítima. 

Nesse ínterim, a Lei nº 9.099/95 também foi responsável por evidenciar

a  competência  das  autoridades  policiais,  ao  admitir  que  as  polícias  militares

pudessem  lavrar  o  TCO  com  o  fito  de  alcançar  uma  resposta  mais  eficaz  à

comunidade, garantindo maior segurança.

Em alguns Estados, a respectiva lavratura já é realizada pela Polícia

Militar em totalidade e são patentes os aspectos positivos quanto à resolução de

lides.

O presente artigo também irá analisar se os critérios são atendidos em

relação à competência da Polícia Militar  de Pernambuco (PMPE) poder,  ou não,

realizar a lavratura do TCO. 

Com intuito de obter dados e analisar os diversos pontos favoráveis, o

trabalho desenvolvido abordará, ainda, se, de fato, o lavramento pela PMPE trará

reais benesses à segurança da sociedade. 

Ademais,  na  obtenção  de  soluções  e  respostas  à  problemática,  a

referida  tese  busca  observar  os  princípios  da  Lei  nº 9.099/95  e,  através  de

doutrinadores, pesquisas, informações em geral, as vantagens decorrentes de tal

feito. Além de iluminar a questão quando evidenciar que o procedimento, de fato, é

uma saída viável para solucionar, com mais lepidez, infrações menos gravosas. 
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2 ESTRUTURA DA POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO

No  hodierno  capítulo,  será  apresentado  um  resumo  da  história  da

Polícia Militar de Pernambuco e uma breve abordagem do Batalhão de Polícia de

Radiopatrulha (BPRp) no intuito de centralizar o tema, porque servirá de referência

através dos dados estatísticos elaborados no artigo atual.  Além disso, explanará a

missão institucional da PM, atribuições, finalidade e competências.

A Polícia  Militar  de Pernambuco (PMPE)2 surgiu através do Decreto

Imperial  (11  de  junho  de  1825),  firmado  por  D.  Pedro  na  então  Província  de

Pernambuco, sendo um corpo de Polícia, com a finalidade de garantir tranquilidade

e segurança pública à cidade de Recife.  O referido Corpo de Polícia eclodiu em

decorrência  da  Confederação  do  Equador,  movimento  republicano  revolucionário

ocorrido em Pernambuco (1824), sufocado pelo Brigadeiro Lima e Silva que atingiu

as Províncias da Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte e cujos revolucionários foram

derrotados;  dentre eles  o  pernambucano Frei  Caneca.  Inicialmente,  320 homens

formavam o efetivo que era constituído por um Estado-Maior, uma Companhia de

Cavalaria e duas de Infantaria.

Aproxima-se, pois, dos dois séculos de história, porque já possui 196

anos  de  existência  dedicados  à  segurança  da  população  pernambucana.

Acrescente-se que a PMPE é uma força auxiliar do Exército Brasileiro e os membros

são denominados Militares dos estados e também o Corpo de Bombeiros Militar,

conforme prevê o art. 42 da Carta Magna de 1988.

2.1 Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp)

O efetivo do BPRp atualmente é composto por aproximadamente 356

Policiais  Militares  (homens  e  mulheres)  dos  quais  diariamente  são  lançados

aproximadamente 88 policiais militares para o serviço de patrulhamento ostensivo

motorizado,  embarcados  em  22  viaturas,  cada  uma  composta  por  4  policias

militares. (Fonte: 3ª Seção do BPRp).

2  PMPE. Disponível em: <http://www.pm.pe.gov.br/>. Acesso em: 28 fev. 2020.
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2.2 Missão Institucional da PM

É dever do Estado promover aos seus cidadãos a segurança pública e

também  é  uma  responsabilidade  de  todos.  A Polícia  Militar  de  Pernambuco  é

enquadrada  no  contexto,  porquanto  tem  uma  missão  de  extrema  importância:

promover o  policiamento  ostensivo  e  a  preservação  da  ordem pública,  segundo

previsão legal na Constituição da República Brasileira de 19883 em seu art. 144, V §

5º:

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade

de  todos,  é  exercida  para  a  preservação  da  ordem  pública  e  da

incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

polícias militares e corpos de bombeiros militares.

§ 5º  Às polícias militares cabem a polícia  ostensiva e a preservação da

ordem pública;  aos  corpos  de bombeiros  militares,  além das  atribuições

definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.

Para Rogério Greco4, o papel da Polícia Militar é:

(...) ostensivamente, prevenir a prática de futuras infrações penais, com a

finalidade de preservar a ordem pública, o que não impede, outrossim, de

exercer  também  uma  função  investigativa,  que  caberia,  inicialmente,  e

também de  forma  precípua,  à  polícia  civil.  Também  não  se  descarta  a

possibilidade  de  a  Polícia  Militar  exercer  um  papel  auxiliar  ao  Poder

Judiciário, o que na verdade é muito comum, a exemplo do que ocorre com

frequência no Tribunal do Júri onde a escolta dos presos é por ela realizada.

2.3 Atribuições da Polícia Militar

É importante destacar que o termo polícia ostensiva tem uma vasta

amplitude atribuída à Polícia Militar  (PM),  cujos pontos relevantes são atividades

enquadradas, por exemplo, nas convocações ou mobilizações do Governo Federal

em situações  de  guerras  externas,  na  busca  da  prevenção  ou,  até  mesmo,  da

repressão  de  certas  perturbações  da  ordem  ou  ameaça.  Em  contrapartida,  no

3 BRASIL.  Constituição  da  República  Federativa  do  Brasil  de  1988.  Disponível  em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 04 mar. 2020.

4 GRECO, Rogério. Curso de direito penal: volume 1 : parte geral : artigos 1º a 120 do código penal.
19. ed. rev.,  ampl. e atual.,  até 1º de janeiro de 2017 Niterói,  RJ: Impetus,  2017. 949 p.  ISBN
9788576269304.
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presente artigo, ocorre a verificação da diferença entre os termos polícia ostensiva e

policiamento ostensivo–geralmente interpretados a título de sinônimos.

Segundo o autor Lazzarini5:

[...] às Polícias Militares, instituídas para o exercício da polícia ostensiva e

preservação da ordem pública (art.  144,  §  5º),  compete todo o universo

policial, que não seja atribuição constitucional prevista para os demais seis

órgãos elencados no art. 144 da Constituição da República de 1988.

Para os autores Hipólito e Tasca6, a polícia ostensiva é responsável

pela:

atividade  ligada  constitucionalmente  às  polícias  militares,  é  comum

encontrar autores que simplesmente substituem o designativo constitucional

de  polícia  ostensiva  pelo  policiamento  ostensivo  prescrito  no  Decreto-lei

667/69, como se sinônimos fossem e como atribuição da Polícia Militar a de

“tentar impedir a ocorrência do crime” por meio dessa atividade. (grifo do

autor).

Infere-se, portanto, o policiamento ostensivo estar relacionado à ação

da polícia em fase de fiscalização e é feito pela Polícia Militar no seu exercício de

poder de polícia, sendo os agentes identificados pelo próprio fardamento, viaturas e

equipamentos utilizados na missão.

5 LAZZARINI,  Álvaro.  Da  segurança  pública  na  Constituição  de  1988.  Revista  de  Informação
Legislativa. Brasília, ano 26, nº 104, out./dez., 1989, p. 235-6. 

6 HIPÓLITO, Marcello Martinez;  TASCA, Jorge Eduardo.  Superando o mito do espantalho: uma
polícia orientada para a resolução dos problemas de segurança pública. Florianópolis: Insular, 2012.
p 84.

58



Z

3 A LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS - LEI Nº 9.099/95

A Constituição Federal  de 19887 definiu tratamento diferenciado aos

crimes de menor  gravidade,  quando dispôs no art.  98,  inciso  I,  que os  estados

poderiam criar Juizados Especiais Criminais (JECRIM) para o combate dos delitos

em questão. 

Vale  salientar  o  que  preconiza  o  art.  98,  inciso  I.  A União,  Distrito

Federal, Territórios e estados criarão:

Juizados  especiais,  providos  por  juízes  togados,  ou  togados  e  leigos,

competentes para a conciliação,  o julgamento e a execução de causas

cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial

ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas

hipóteses  previstas  em lei,  a  transação e o  julgamento  de recursos  por

turmas de juízes de primeiro grau (grifo nosso).

O Juizado Especial Criminal (JECRIM) é o órgão da Justiça Ordinária

com competência para julgar os crimes de menor potencial ofensivo, buscando a

reparação  do  dano  sofrido  pela  vítima  e  a  aplicação  da  pena  não  privativa  de

liberdade ao autor.

Por conseguinte, a Lei  nº 9.099/95 atribuiu ao JECRIM competências

referentes à conciliação, ao julgamento e à execução das infrações penais “leves” .

Portanto, vários instrumentos foram criados com o objetivo de ampliar o acesso à

justiça e, consequentemente, maior efetividade na solução dos conflitos.

No entanto, com um rito mais lépido e menos burocratizado, o juizado

especial  é guiado por princípios específicos quais sejam: oralidade, simplicidade,

informalidade, economia processual e celeridade, todos em uma busca constante

pela conciliação ou transação sempre que possível.

Em decorrência dos princípios elencados, foi autorizado o registro das

ocorrências policiais, através da lavratura do Termo Circunstanciado de Ocorrência,

sendo encaminhado pela autoridade policial diretamente ao JECRIM.

7 BRASIL.  Constituição  da  República  Federativa  do  Brasil  de  1988.  Disponível  em
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 04 mar. 2020.
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4 CONCEITUANDO EFICIÊNCIA DO ATO POLICIAL

Em seguida, será analisada a eficiência da PM na lavratura do TCO e,

como consequência, a agilidade nos processos criminais sob a égide de ser uma

proposta sumamente vantajosa ao poder judiciário e à sociedade, caso estejam em

conformidade  com os  princípios  norteadores  da  Lei  9.099/95,  cujo  objetivo  é  a

diminuição da impunidade.

Abordar-se-á,  ainda,  o  princípio  da  eficiência,  seu  contexto  e  a

obediência às suas premissas.

A Segurança Pública é promovida pelo Estado,  por meio de órgãos

operados  pelos  princípios  da  Administração  Pública:  legalidade,  impessoalidade,

moralidade, publicidade e eficiência conforme o art. 37 da Constituição Federal de

1988.

Para Lazzarini8, os atos de polícia são atos administrativos de tal forma

que se sujeitam aos princípios da administração pública e à infraestrutura dos seus

atos. 

Ainda segundo Lazzarini9, o ato administrativo é:

toda manifestação da vontade da Administração Pública, na qualidade de

Poder  Público,  e  que  tenha  por  fim  imediato  adquirir,  resguardar,

transformar, modificar ou extinguir direitos em relação a si mesma ou aos

administrados.

A Polícia Militar, por meio dos atos de polícia ostensiva e preventiva,

tem por finalidade resguardar os direitos dos cidadãos e devem também levar em

consideração o princípio da eficiência que toma destaque neste trabalho além, é

claro, de todos os outros previstos no art. 37 da CF/88.

Carvalho10define que:

8 LAZZARINI, Álvaro Estudos de Direito Administrativo. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
1999, p. 195.

9 Ibd. LAZZARINI, p.45
10 CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. 2. ed. Salvador: Jus Podvum, 2015. p.

71.
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Eficiência  é  produzir  bem,  com  qualidade  e  com  menos  gastos.  Uma

atuação  eficiente  da  atividade  administrativa  é  aquela  realizada  com

presteza e, acima de tudo, um bom desempenho funcional.  Buscando-se

sempre melhores resultados práticos e menos desperdício, nas atividades

estatais, já que quem ganha com isso é toda a coletividade.

Sobre o conceito do princípio da eficiência,  percebe-se uma relação

com o princípio da celeridade, ora, para serem atendidos os anseios da sociedade, o

trabalho da polícia prescinde produtividade, lepidez, eficácia e qualidade na busca

da maximização de resultados.

5 TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA

O  Termo  Circunstanciado  de  Ocorrência  é  um  procedimento  que

registra a ocorrência de modo mais sucinto, ou seja, relatando brevemente fatos e

qualificações das partes envolvidas. Haverá, pois, autoria e materialidade, definidos

pela  Lei  nº  9.099/1995  (JECRIM),  caso  a  pena  “não  exceda  a  2  (dois)  anos,

cumulada ou não com multa”.

A Lei nº 9.099/95 no art. 6911 orienta sobre o termo circunstanciado de

ocorrência da seguinte forma:

Art. 69. A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará

termo circunstanciado e o encaminhará imediatamente ao Juizado, com o

autor  do  fato  e  a  vítima,  providenciando-se  as  requisições  dos  exames

periciais  necessários.  Parágrafo  único.  Ao  autor  do  fato  que,  após  a

lavratura do termo, for imediatamente encaminhado ao juizado ou assumir o

compromisso de a ele comparecer, não se imporá prisão em flagrante, nem

se exigirá fiança. Em caso de violência doméstica, o juiz poderá determinar,

como  medida  de  cautela,  seu  afastamento  do  lar,  domicílio  ou  local  de

convivência com a vítima.

11Juizados  Especiais  Criminais  (JECRIM).  Disponível  em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9099.htm>. Acesso em: 07 Mar. 2020.
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Segundo Lima12, o TCO:

Trata-se de um relatório sumário da infração de menor potencial ofensivo,

contendo  a  identificação  das  partes  envolvidas,  a  menção  à  infração

praticada,  bem  como  todos  os  dados  básicos  e  fundamentais  que

possibilitam individualização dos fatos, a indicação das provas, com o rol de

testemunhas,  quando houver,  e,  se  possível,  um croqui,  na  hipótese  de

acidente de trânsito, visando à formação da opinião delicti  pelo titular da

ação penal. 

Mesmo com diferenças e semelhanças em relação ao inquérito policial,

segue o TCO, que tem como fundamento a apuração de infrações, por causa da

necessidade  do  respeito  aos  princípios  já  citados  os  quais  são  inerentes  aos

Juizados Especiais Criminais bem como intuito de agilizar a atividade policial quanto

à prestação jurisdicional.

12 LIMA,  Renato  Brasileiro  de.  Legislação  criminal  especial  comentada:  volume  único  /  Renato
Brasileiro de Lima – 5. ed., atual. eampl. - Salvador: JusPODVIM, 2017.
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6  EFICIÊNCIA  DO  TERMO  CIRCUNSTANCIADO  LAVRADO  PELA  POLÍCIA

MILITAR

É  de  pacífico  entendimento  que  a  Administração  Pública

corriqueiramente é monitorada e os resultados são cobrados além de a sociedade

clamar por segurança pública, buscando serviço de qualidade, com mais eficiência

por parte do Estado.

É relevante acrescentar a expansão da Lavratura do TCO pela Polícia

Militar em alguns estados, conforme panorama nacional do TCO publicado no dia 06

de  outubro  de  2021  no  site  da  Federação  Nacional  de  Entidades  de  Oficiais

Militares-FENEME13 que,  segundo  os  dados,  ao  todo,  12  estados  da  federação

autorizam a lavratura de TCO pela Polícia Militar com encaminhamento direto ao

Poder Judiciário,  destacando-se os estados:  Santa Catarina,  Rio Grande do Sul,

Rondônia,  Piauí,  Goiás,  Distrito  Federal,  Minas Gerais,  Espírito  Santo,  Paraná e

Tocantins.

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), porém, ainda não realiza a

confecção da lavratura do TCO, entretanto, já tem provimento, segundo o Tribunal

de Justiça de Pernambuco – Provimento de nº 23/201514: 

Art.  1º.  Autorizar  os  juízes  de  1ª  instância  a  conhecer  de  termos

circunstanciados lavrados por quaisquer das instituições policiais listadas no

caput  do art.  144 da Constituição Federal.  Des.  Eduardo Augusto Paurá

Peres - Corregedor-Geral de Justiça.

Em  fechamento,  o  Tribunal  de  Justiça  de  Pernambuco  publicou  a

Resolução de Nº 43215 de 16 de junho de 2020 com a autorização da PMPE para

realização da lavratura do Termo Circunstanciado de Ocorrência. Resta previsto:

13 FENEME. Disponível  em:  https://www.feneme.org.br/feneme-divulga-panorama-nacional-tco-e-
requisitos-de-ingresso-para-militares-pm-e-cbm/. Acesso em: 13 out. 2021.

14 TJPE  -  PROVIMENTO  DE  Nº  23/2015.  Disponível  em:
<http://www.tjpe.jus.br/documents/29010/1101062/PROVIMENTO+N%C2%BA+23-2015+-
CGJ_DJe+de+05-11-2015/f61d1059-c97a-60b9-58ff-e5cc947ddbd5>. Acesso em: 24 jun. 2020.

15 TJPE  -  RESOLUÇÃO  Nº  432  de  16  de  junho  de  2020.  Disponível  em:
<https://www.tjpe.jus.br/documents/10180/132214/RESOLU%C3%87%C3%83O.pdf/babe995f-
03f7-1582-de83-aebb26d2a599>. Acesso em: 24 jun. 2020.
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Art.  1°  Autorizar  os  magistrados  dos  Juizados  Especiais  Criminais  e  os

demais juízos com competência criminal do Poder Judiciário do Estado de

Pernambuco  a  receber,  distribuir  e  processar,  para  o  fim  de  deflagrar

procedimento de natureza criminal,  o TCO lavrado por Policial  Militar  do

Estado, Policial Rodoviário Federal e Policial Ferroviário Federal, estes com

atuação no âmbito Estadual.

Policiais  Militares,  Rodoviários  Federais  e  Ferroviários  Federais.  Des.

Fernando Cerqueira Norberto dos Santos - Presidente do TJPE. 

Em recente posicionamento, na seção virtual realizada no dia 26 de

junho de 2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, julgou

improcedente a ADI380716, tendo como voto da Ministra Cármen Lúcia (Brasil, 2020):

O entendimento de que a lavratura de termo circunstanciado não configura

atividade investigativa e, portanto, não é função privativa de polícia judiciária

não contraria jurisprudência assentada deste Supremo Tribunal Federal […]

o  termo  circunstanciado  não  é  procedimento  investigativo,  mas  peça

informativa com descrição detalhada do fato e as declarações do condutor

do flagrante e do autor do fato.

É relevante destacar que, por ser o TCO uma ferramenta já existente

em algumas polícias do Brasil, é preciso as autoridades dos demais estados terem

um olhar mais crítico e revisarem a questão com mais atenção, visto que beneficia

os  cofres  públicos  com  ganhos  e  economia.  Inclusive,  auxiliará  à  sociedade

pernambucana  que,  em pouco  tempo,  irá  perceber  mais  eficiência  por  parte  da

Polícia Militar. 

16 Supremo  Tribunal  Federal  –  Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade:  3807 DF  0004783-
39.2006.1.00.0000, Relator: CÁRMEN LÚCIA. Disponível em <https://http://portal.stf.jus.br/noticias/
verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=447219&ori=1>. Acesso em: 15 set. 2020.
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7  DAS  VANTAGENS  DA LAVRATURA DO  TCO  PELA PMPE  A PARTIR  DO

MODELO DA PMSC

É  consenso  ser  positiva  a  lavratura  do  TCO  pela  PMPE,

principalmente,  no  tocante  ao  clamor  da  sociedade  por  segurança  pública.  Na

proporção em que a sensação de impunidade tende a ser diminuída em relação ao

quantitativo  dos  delitos,  a  população  terá  uma  resposta  imediata  e  efetiva,  que

busca, cada vez mais, a produtividade no atendimento das ocorrências no próprio

local,  mas  também,  proporcionará  maior  efetividade  por  parte  do  judiciário  na

resolução de lides. Nada mais é do que uma questão de ponderação, porquanto

muitos  casos  serão  resolvidos  e  a  população  buscará,  de  forma  crescente,

denunciar e registrar as infrações penais nos órgãos competentes, ainda mais, a

confiança no sistema público tenderá a aumentar exponencialmente.

A importância e o destaque em relação à brilhante atuação da Polícia

Militar de Santa Catarina (PMSC) é o que Pernambuco almeja alcançar, porque ela é

pioneira na lavratura do TCO e está desenvolvendo excelente trabalho ao longo dos

anos.

Logo,  resta  patente  um  breve  resumo  da  história  em  referência  à

PMSC na lavratura do TCO a qual, em inúmeros seminários e palestras, vem se

destacando e servindo de multiplicadora do modelo em outros estados. É, pois, uma

instituição que busca alinhamento com a cultura moderna, desenvolvendo técnicas

focadas no atendimento aos anseios da sociedade em se tratando de segurança. A

PMPE, portanto, pode adquirir um vasto conhecimento primoroso, ao se espelhar na

PMSC  para  incorporação  de  crescimento  a  respeito  do  tema,  agregando  a

Corporação. 

A lavratura do TCO pela Polícia Militar de Santa Catarina17 começou,

em 1999, iniciando com a Polícia Militar  Ambiental  em parceria com o Ministério

17 Lavratura do TCO pela PMSC. Disponível em: <https://www.pm.sc.gov.br/>. Acesso em: 05 mar.
2020.
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Público  Estadual  e  com foco  nas  infrações  penais  de  menor  potencial  ofensivo

contra o meio ambiente. 

No ano de 2007, por ter sido aceito pelos órgãos do Poder Judiciário,

ter traçado uma experiência positiva e ter sido bem quisto pela população, o modelo

da lavratura do TCO foi  expandido para todo o estado de Santa Catarina e hoje

serve de referência para outros estados da federação.

Além do mais, a PMSC (15/06/2018) foi agraciada com o Prêmio Boas

Práticas do Fórum Nacional de Juizados Especiais18 -  FONAJE pela lavratura do

TCO,  através  de  uma  tecnologia  altamente  avançada  a  partir  de  um  aplicativo

chamado  “PMSC  Mobile”  na  categoria  –  Operadores  do  Direito  do  Sistema  de

Juizados Especiais.

O “PMSC Mobile19” é:

um aplicativo voltado ao policiamento monitorizado, com o intuito de gerir e

registrar os atendimentos de ocorrências de forma mais eficaz. Um tablet

disponível nas viaturas permite consulta aos sistemas da PM e da Polícia

Civil em tempo real. Agregado a uma impressora térmica portátil, o sistema

permite a impressão imediata do boletim de ocorrência. Testado inicialmente

no 12º Batalhão da PM em Balneário Camboriú no ano de 2015, estendeu-

se para todo o Estado, reduzindo pela metade o tempo de atendimento das

ocorrências.

O projeto em questão foi de imensa importância além de a premiação

anterior  ter  sido  consumada  juntamente  às  seguintes  premiações:  destaque  na

categoria  –  “Administração  Pública”  com  o  Prêmio  Excelência  em  Governo

Eletrônico (e-Gov) (2016) e também se destacou no 21º Concurso de Inovação no

Setor Público, realizado pela Escola Nacional de Administração Pública (2017).

Essa  enorme  repercussão  acabou  por  fomentar  olhares  das  outras

Corporações  da  PM  direcionados  ao  novo  recurso  tecnológico.  Destaque  aos

18 PMSC  Mobile  vence  prêmio  do  FONAJE.  Disponível  em:
<https://www.mpsc.mp.br/noticias/aplicativo-pmsc-mobile-vence-premio-do-forum-nacional-de-
juizados-especiais>. Acesso em: 23 mar. 2020.

19 PMSC  Mobile  vence  prêmio  do  FONAJE.  Disponível  em:
<https://www.mpsc.mp.br/noticias/aplicativo-pmsc-mobile-vence-premio-do-forum-nacional-de-
juizados-especiais>. Acesso em: 23 mar. 2020.
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estados:  Rio  Grande  do  Sul,  Paraná,  Rondônia,  Acre,  Amapá,  Espírito  Santo  e

Tocantins que já  entronizaram a ferramenta, proporcionando o preenchimento das

ocorrências de maneira fácil, simples e mais ágio na lavratura do TCO.

Com a ferramenta do “PMSC Mobile”, apresentada na figura 1, há a

tela principal da interface do sistema “mobile” e praticamente 80% das viaturas da

PMSC já possuem o “Kit” contendo um “tablet” e uma impressora térmica portátil

adaptada nas próprias viaturas.

Figura 1: Sistema Mobile-Homologação Menu Principal.

Fonte: PMSC

Os registros, adotados no próprio local da ocorrência, são permitidos

por  meio  do  aplicativo  além de  marcação,  realização  das  audiências  judiciais  e

requisições periciais.

Todos os comprovantes de lavratura do TCO – chamado de BO PMSC

– são impressos e entregues aos cidadãos com o número do protocolo e uma chave

de segurança utilizada posteriormente para acessar o “site” da PMSC e visualizar o

BO ou o imprimir.
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Ademais,  vale  frisar  que  a  PM  de  Santa  Catarina  é  pioneira  na

realização de exames toxicológicos20 durante o atendimento em ocorrências, a partir

da  utilização  de “kits”  com reagentes  de  resposta  rápida.  Logo,  o  procedimento

proporciona  mais  agilidade  ao  trabalho  policial,  economia  de  recursos  e  maior

celeridade ao Poder Judiciário.

Por  conseguinte,  com as ferramentas disponíveis,  acima apontadas,

nas  viaturas,  com  o  aperfeiçoamento  da  tropa  e  através  da  modernidade  dos

equipamentos disponíveis, resta evidente a necessidade urgente de que as demais

Instituições  da  Polícia  Militar  do  Brasil,  em  especial  a  PMPE,  busquem  os

equipamentos e aperfeiçoamento da tropa para realizar um serviço de qualidade.

Assim, não restarão dúvidas sobre a eficiência da PM na lavratura do TCO, cujo

objetivo é sempre buscar mais agilidade e resultados com menos gastos para um

melhor serviço prestado à sociedade.

7.1 Polícia Militar, Celeridade no Procedimento do TCO

Ante  o  exposto,  o  JECRIM  é  norteado  por  princípios  que  serão

destacados além das vantagens da lavratura do TCO realizado pela PMPE. Vale

citar a vantagem em todos os sentidos para a solução dos conflitos, ao iniciar com a

abordagem  do  policial  no  atendimento  ao  cidadão  e,  ao  mesmo  tempo,

encaminhamento do caso ao JECRIM, resultando celeridade em todo processo.

Para Fergitz21:

o policial  militar  é,  na  grande  maioria  das  vezes,  a  primeira  autoridade

policial a chegar ao local da ocorrência, terá melhores condições de prestar

auxílio imediato ao cidadão, reduzindo o tempo de resposta na solução dos

problemas.  A lavratura do Termo Circunstanciado  no local  da ocorrência

agiliza o atendimento, evita transtornos e dispensa a condução das partes à

Delegacia de Polícia, localizada, por vezes, a grandes distâncias.

20 PMSC.  Disponível  em:  https://www.pm.sc.gov.br/noticias/santa-catarina-sera-pioneira-na-
realizacao-de-testes-rapidos-para-identificacao-de-drogas#:~:text=Policiais%20civis%20e.  Acesso
em: 02 mar. 2020.

21 FERGITZ,  Andréia  Cristina.  Policial  Militar:  Autoridade  Competente  Para  Lavratura  Do  Termo
Circunstanciado.  PMSC,  Florianópolis,  jun.2012. Disponível  em:
<http://www.pm.sc.gov.br/  artigos/2193.html  >. Acesso em: 02 mar. 2020.
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No mesmo local da ocorrência, a PM, podendo lavrar o TCO, fazer o

agendamento  da  audiência  e  encaminhando  as  partes  ao  JECRIM  evita  o

deslocamento  do  cidadão  até  uma  delegacia,  ocasionando  transtornos

desnecessários a exemplo da espera no atendimento bem como prejuízo no retorno

à residência, posto que a maioria depende de transportes públicos.

Na visão de Jesus22: 

Seria  uma  superposição  de  esforços  e  uma  infringência  à  celeridade  e

economia processual, quando o policial-militar, após ter lavrado o respectivo

talão de ocorrência, fosse obrigado a encaminhá-lo para o Distrito Policial,

repartição cujo trabalho se quis aliviar, a fim de que o Delegado, após um

período variável  de tempo, repetisse idêntico relato,  em outro formulário,

denominado boletim de ocorrência.

Mais  um ponto positivo  vem da lavratura  do termo no momento da

ocorrência,  ou seja, acarreta a obtenção de um relatório mais fiel  em relação ao

ocorrido na descrição dos fatos.

Entretanto, no dia 08 de setembro de 2021 foi lançado pelo Governo de

Pernambuco em conjunto com a Secretaria de Defesa Social – SDS por meio da

Gerência de Tecnologia da Informação (GTI),  uma nova ferramenta chamada de

Boletim Integrado de Defesa Social  (Bids)23 que informatiza  e integra  o  trabalho

cotidiano das forças de segurança, especialmente, a interface entre as polícias Civil

e Militar. 

O governador Paulo Câmara enfatizou:

"Ter uma política de segurança pública cada vez mais antenada e atenta às

tecnologias possíveis é fundamental e necessário para dar mais agilidade

aos boletins  de  ocorrência,  disponibilizando outras  informações que  são

utilizadas no processo. Agora será tudo eletrônico. Vamos ganhar tempo,

tanto  na  questão  da  ocorrência  em  si,  mas  também  ajudar  nas

investigações, na autoria e no desenrolar dos fatos, para que a elucidação

22 JESUS,  Damásio  Evangelista  de.  Lei  dos Juizados Especiais  Criminais  Anotada.  5.ed.ver.e
atual. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 39.

23 Boletim  Geral  da  SDS  –  BIDS.  Disponível  em:
<https://www.sds.pe.gov.br/images/media/1631191464_171%20BGSDS%20DE
%2009SET2021.pdf.>. Acesso em: 15 out. 2021.
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de  qualquer  caso  seja  feita  dentro  de  prazos  razoáveis  no  âmbito  da

segurança pública de Pernambuco"

O Secretário  de Defesa Social  –  Humberto Freire  – explica que:  “o

‘Bids’ faz parte de um conjunto de projetos desenvolvidos para simplificar, integrar,

modernizar  e  trazer  soluções  para  o  trabalho  da  segurança  pública  do  Estado,

visando aprimorar o serviço prestado à população”. 

Segundo o gerente de Tecnologia da Informação da SDS – Coronel

Policarpo de Freitas: “A agilidade na ocorrência,  por meio da tecnologia,  em um

aplicativo unificado, fará com que o policiamento ostensivo da PMPE retorne mais

rapidamente  às  ruas,  além de facilitar  o  trabalho  investigativo  da Polícia  Civil  –

PCPE com a segurança das informações”. 

Ademais, o Coronel Policarpo ainda complementa que: “esse trabalho

vai ser feito em aparelhos funcionais, com acesso à internet, já disponibilizados em

suas respectivas unidades operacionais”.

Além disso, foi relatado que a PMPE, na fase de implantação, começou

a confeccionar o Boletim Integrado de Defesa Social – Bids na área das sedes do 6º

Batalhão da Polícia Militar e da 6ª DESEC – Delegacia Seccional da Polícia Civil.

Segundo  a  publicação:  “no  projeto-piloto,  houve  a  constatação  de  que  o  novo

boletim possibilitou um ganho de 40 a 50 minutos no retorno das viaturas da PMPE

às ruas”.

Não restam dúvidas de que é um grande avanço por parte do Governo

de Pernambuco a integração da ferramenta e concomitantemente às forças policiais,

ganhando tempo e celeridade nas ocorrências. Portanto, significa que é o caminho

certo para o aprimoramento da implantação da lavratura do TCO pela PMPE.

 Diante  do  exposto,  quem ganha  é  a  sociedade,  porque  terá  uma

prestação de serviço mais competente, com uma resposta mais ágil e efetiva para

resolução de conflitos.
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7.2 Reduções do Número de Ocorrências Atendidas nas Delegacias de Polícia 

Civil

O  quadro  de  efetivo  da  Polícia  Civil  é  bastante  reduzido  em

comparação  à  Polícia  Militar  e,  contudo,  tem  um  déficit  de  profissionais  nas

delegacias. Em um levantamento feito com base na Lei de Acesso à informação

publicado no blog do Carlos Brito24 em 09 de janeiro de 2020 revela-se que das 368

delegacias de Polícia Civil, 45 (ou seja, 12%) não contam com delegados.

No interior do Estado de Pernambuco, não têm delegados titulares para

comando, presidência das investigações e, segundo fontes do Jornal Ronda JC25

publicado em 20 de setembro de 2021, mais delegacias deixarão de funcionar 24h e

fins de semana, descambando em maiores dificuldades, com o trabalho da PM que

irá prescindir de  deslocamento  no trajeto  de  um município  para  outro  onde tem

delegacia  funcionando,  as  viaturas  da  PM  precisarão,  ainda,  percorrer

aproximadamente de 150 a 200 quilômetros de distância a depender da região.

Conforme  objeto  da  presente  pesquisa,  analisar-se-á  o  relatório  de

produtividade  das  ocorrências  anuais  do  Batalhão de Polícia  de  Radiopatrulha  -

BPRp, através dos dados na figura 2. 

Vale trazer à baila a quantidade das ocorrências mais relevantes ao

estudo,  totalizando  985  ocorrências  realizadas  no  ano  de  2019,  todas  tendo

desfechos na própria Delegacia de Polícia Civil.

24 BLOG CARLOS BRITO. Disponível em: <https://www.carlosbritto.com/levantamento-aponta-que-12-
das-delegacias-de-pernambuco-nao-tem-delegados/>. Acesso em: 15 out. 2021.

25 JC  Jornal  do  Comércio.  Disponível  em:
<https://jc.ne10.uol.com.br/colunas/ronda-jc/2021/09/13045112-mais-delegacias-deixam-de-
funcionar-24h-e-fins-de-semana-em-pernambuco.html>. Acesso em: 15 out. 2021.
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Figura 2: Relatório de produtividade policial – 2019

Fonte: 3a Seção do BPRp

Ademais,  ao  seguir  com  a  análise  da  figura  2  e  em  relação  à

distribuição da competência da lavratura do TCO à PM, ocorrerá certamente uma

série de vantagens para ambas corporações.

Para uma melhor visualização, serão destacados, através da figura 3,

apenas os números em porcentagens das ocorrências de TCO que correspondem a

249 infrações penais de menor potencial ofensivo.

Figura 3: Relatório de produtividade policial – 2019 

Fonte: 3a Seção do BPRp

Por  consequência,  caso  fossem  elaborados  pela  PM,  reduziriam

aproximadamente um percentual de 25% das ocorrências do BPRp nas delegacias,

sem acrescentar as outras ocorrências da PMPE em geral. É, pois, comprovado que

o modelo favorece o serviço da Polícia Civil a qual terá mais tempo para focar em

outras ocorrências mais urgentes.
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7.3 Diminuição dos Crimes de Menor Potencial Ofensivo

Por  serem delitos  mais  comuns  enfrentados  na  atividade  policial,  a

lavratura  do  TCO  pela  PM  trará  uma  resposta  mais  ampliada  e  imediata  às

ocorrências que  acarretará,  sem  sombra  de  dúvidas,  uma  real  diminuição  da

impunidade.

Na mesma linha de pensamento, acrescenta Dias Neto26:

hoje  é  fato  conhecido  que  a  polícia,  mesmo  em  contextos  de  alta

criminalidade, chega a consumir até 80% do seu tempo com questões do

tipo excesso de ruído, desentendimento entre vizinhos ou casais, distúrbios

causados por pessoas alcoolizadas ou por doentes mentais, problemas de

trânsito,  vandalismo  de  adolescentes,  condutas  ofensivas  à  moral,  uso

indevido de espaço público e serviços diversos de assistência social.

Mais  adiante,  será  demonstrada  a  realidade  dessas  ocorrências

apresentadas na figura 4 e se terá uma noção mais clara dos números. 

Figura 4: Termos circunstanciados de ocorrências por infração penal – 2019

Fonte: 3a Seção do BPRp

As infrações demonstradas acima são realizadas diariamente pela PM

e o BPRp lança as equipes para o patrulhamento, a maioria das viaturas permanece

26 DIAS NETO, Theodomiro. Policiamento comunitário e controle sobre a polícia: a experiência norte-
americana. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002. p 63.
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atrelada. Na mesma ocorrência, há uma perda de 2 (duas) viaturas com 8 (oito)

policiais militares para um simples TCO lavrado na delegacia. 

Diante da realidade presente, se fossem atendidas no local  do fato,

reduziriam  o  tempo  na  delegacia  e  proporcionariam  mais  segurança  com  a

permanência  da viatura  na localidade,  desenvolvendo uma prestação de serviço

mais eficiente nas infrações menos impreteríveis, com uma resposta bastante efetiva

e rápida ao cidadão que terá o problema resolvido de forma bem satisfatória.

Vale enaltecer a contribuição de Hipólito e Tasca27:

com a permanência da viatura no local da ocorrência, sem a necessidade

de  longos  e  demorados  deslocamentos,  a  área  permanece  protegida  e

como o atendimento no local é muito mais rápido, a guarnição rapidamente

fica  liberada  para  novos  atendimentos  e  para  rondas,  diminuindo  a

incidência de crimes e aumentando a sensação de segurança.

Para o alcance dos objetivos com a preservação da ordem pública, não

deve haver apenas o reforço no combate aos crimes de maior repercussão penal, é

primordial  o  enfrentamento  com  efetividade,  sem  menosprezo,  de  infrações

menores.

Segundo Fergitz28:

“[...] o embrião dos delitos de maior gravidade é a impunidade das infrações

de menor potencial ofensivo”. Para combater estas infrações com eficiência,

“[...]  a lavratura do termo circunstanciado pelo policial militar surge como

uma  ferramenta  de  cidadania,  visto  que  só  irá  trazer  benefícios  à

população”.

Outro ponto de vista parte de o cidadão se envolver, na maioria das

vezes, em ocorrências de menor potencial ofensivo, negligenciar a ida à delegacia

de polícia para realizar o registro do fato, sendo mais uma das várias vítimas que

desistem do procedimento. 

27 HIPÓLITO, Marcello Martinez; TASCA, Jorge Eduardo.  Superando o mito do espantalho: uma
polícia  orientada para a  resolução  dos  problemas de segurança  pública.  Florianópolis:  Insular,
2012.p 141.

28 FERGITZ,  Andréia  Cristina.  Policial  Militar:  Autoridade  Competente  Para  Lavratura  Do  Termo
Circunstanciado.PMSC,  Florianópolis,  jun.2012. Disponível  em:
<http://www.pm.sc.gov.br/  artigos/2193.html  >. Acesso em: 02 mar. 2020.
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De acordo com FERGITZ29:

em razão,  sobretudo da falta  de efetivo nas Delegacias da Polícia  Civil,

deixava de ser registrada e coibida. Este risco passa a ser minimizado com

a atuação da Polícia Militar,  que possui efetivo disponível em quantidade

superior  e  com  condições  de  prestar  um  verdadeiro  “atendimento  em

domicílio”. 

De  tal  maneira,  o  trabalho  da  Polícia  Militar  em  conjunto  com  a

sociedade e o TCO elaborado no local do ocorrido, evitarão vítimas deixarem de

registrar as ocorrências, auxiliando o combate à impunidade.

7.4 Tempo gasto nas ocorrências pela Polícia Militar na Delegacia 

Conforme  demonstrado  na  figura  4,  é  indubitável  o  número  de

ocorrências  de  TCO  que  chegam  às  delegacias,  gerando  filas  enormes  para

atendimento.

Vale destacar  os procedimentos serem contrários aos preceitos que

regem os princípios dos Juizados Especiais: Informalidade, Celeridade e Economia.

A vantagem do TCO a ser  lavrado pelo  policial  militar  é  não haver

grotesca perda de horas nas delegacias.

A pesquisa feita pelo autor Alencar (2010), realizada na Polícia Militar

do Ceará, demonstrou a diferença de tempo gasto na lavratura do TCO realizado no

encaminhamento das partes envolvidas até a delegacia: 

o tempo mínimo entre o recebimento da ocorrência pelo policial militar e a

sua  liberação  da  delegacia  de  polícia  é  de  40min,  enquanto  o  tempo

máximo é de 9h42min. Já o tempo médio gasto pela composição policial

militar  do  Ronda  Comunitária  entre  o  recebimento  da  ocorrência  e  a

liberação da delegacia de polícia é de 3h38min.

Outrossim, uma vez realizado no local, a PM teria o tempo reduzido e

seria pontual, porquanto se comprova com o procedimento realizado pela PMSC

que, através da tecnologia do aplicativo “PMSC Mobile”, a PMSC realiza o mesmo

procedimento em aproximadamente 35 minutos. 

29 Ibd, FERGIZ, 2012.
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Na palestra apresentada no XVI Encontro Nacional de Entidades de

Oficiais Militares Estaduais (ENEME)30 e do DF. em 2017, foi demonstrado o tempo

gasto nas ocorrências dos acidentes de trânsito com vítimas, que, no caso, a PM do

Estado de São Paulo (PMESP), que não lavra o TCO, gasta em torno de 2h45min,

enquanto que, a PM de Santa Catarina, que já confecciona o TCO no próprio local

da ocorrência,  gasta,  em média, 48 minutos para o mesmo procedimento. Ainda

mais, em relação aos acidentes de trânsito sem vítimas, o tempo da PMESP é de

1h25min que se contrapõe ao tempo gasto pela PMSC de 35 minutos. Já nos crimes

de  perturbação  do  trabalho  e  do  sossego,  os  resultados obtidos  do  tempo pela

PMESP são 2h30min versus 22 minutos pela PMSC; e, em casos de crimes de

ameaça,  o  tempo é  de  3h30min  da PMESP em oposição à  PMSC que  são  32

minutos.

Entretanto,  a  respeito  dos  Municípios  que  não  têm  Plantões  de

delegados,  além do percurso longo até a delegacia mais próxima, o local  fica à

mercê da criminalidade. 

Por conseguinte, ao vislumbrar a economia e as vantagens da lavratura

do TCO no local, dentro dos ditames detalhados, deslocamentos seriam altamente

mitigados, ou seja, desnecessários, reduzindo, assim, gastos com recursos públicos

– combustíveis, por exemplo, além de manutenções das viaturas ou, até mesmo, a

troca das viaturas que acabam por ficar sucateadas, indo de encontro aos princípios

da economia processual e celeridade.

Outra vantagem é a possibilidade de proporcionar maior segurança à

sociedade, uma vez que as viaturas permaneceriam nas suas áreas de atuação e

disponíveis para atenderem a novas ocorrências. 

De acordo com o mesmo pensamento, Damásio E. de Jesus31 aponta

os problemas mais importes da concentração da lavratura do TCO:

30 TASCA,  Jorge  Eduardo.  Termo  Circunstanciado  de  Ocorrência  (TCO).  In:  XVI  ENEME  –
ENCONTRO NACIONAL DE ENTIDADES DE OFICIAIS MILITARES ESTADUAIS E DO DF, 2017,
Goiânia.

31 JESUS, Damásio E. de.  Lei dos Juizados Especiais Criminais Anotadas.  2. ed. São Paulo:
Saraiva, 1996. p.60.
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a)  O  prejuízo  para  o  policiamento  ostensivo,  pois  haveria  duplo

deslocamento da viatura, com desnecessária perda de tempo b) o acúmulo

injustificado de serviço para a repartição policial, contrariando o espírito e a

finalidade da lei; c) a valorização do trabalho dos Delegados de Polícia, que

atualmente  consomem a maior  parte  de  seu  tempo instruindo  inquéritos

policiais  de  delitos  de  diminuta  significância  social;  d)  a  criação  de

transtornos  injustificados  para  as  partes  e  as  testemunhas,  com

retardamento da solução do problema; e) a inequívoca ofensa aos princípios

da celeridade, informalidade e economia processual. 

Segundo Burille32:

Em outro viés, constata-se o absurdo que consiste o fato de duas polícias,

civil  e  militar,  confeccionarem documentos  formalmente  distintos  sobre o

mesmo fato delituoso, empregando duplamente seus servidores, onerando

injustificadamente o erário e atentando contra os mais básicos princípios da

Administração Pública. Geram-se também outros gastos como papel, toner

de  impressoras,  etc.  Assim  sendo,  diminuem  as  ocorrências  levadas  à

delegacia de polícia, uma vez que os delitos registrados são na maioria das 

vezes de menor potencial ofensivo, fazendo com que a Polícia Civil possa

se concentrar em solucionar casos de maior complexidade, uma vez que

conta com aparato policial reduzido. 

Com uma resposta rápida e efetiva do Estado, mediante procedimentos

adotados na Lei  nº 9.099/95, resultará numa solução mais enfática dos conflitos.

Trará,  por  conseguinte,  uma  confiança  maior  no  judiciário  e  na  polícia  com  a

consequente diminuição da sensação de impunidade. 

Para Beilfuss33:

[...] o fato de não encaminhar o termo circunstanciado para a delegacia e

sim ao JECrim, valoriza o trabalho do policial na comunidade, pois ele passa

a  ser  visto  como alguém que  resolve  problemas  e  não  que  encaminha

problemas. Para o policial também é gratificante, pois ele verifica os frutos

32 BURILLE, N. Termo circunstanciado: possibilidade Jurídica da sua elaboração pela Polícia Militar e
os  Aspectos  Favoráveis  e  Desfavoráveis  decorrentes.  Brasília,  DF,  2008.  p,  19.  Disponível
em:<jusmilitaris.com.br>. Acesso em: 1 mar. 2020.

33 BEILFUSS, Helena. O Termo Circunstanciado na Brigada Militar. Trabalho de conclusão do curso
de Bacharelado em Ciências Jurídicas e Sociais. Porto Alegre: Revista de Assuntos Técnicos da
Polícia Militar-Unidade, ano XXI, n.º 56, 2003.
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do seu trabalho de forma rápida, logo passa a ter um interesse maior pela

profissão que exerce. 

Diante do exposto, ainda se nota uma valorização do trabalho policial

com a  lavratura  do  TCO feito  pela  Polícia  Militar  de  Pernambuco;  a  sociedade

alcançará uma visão diferente dos profissionais de segurança pública, a comunidade

terá uma PM mais atuante e presente.

Conforme inferido a partir das informações do trabalho apresentado, é

patente  a  tomada  de  posição  com  a  consequência  cabal  de  estabelecer  uma

redução  da  criminalidade  e  impunidade  nas  ocorrências  de  infrações  penais  de

menor potencial ofensivo e a consequente redução dos crimes de maior gravidade,

proporcionando,  assim,  um  atendimento  eficaz,  de  boa  qualidade  por  parte  da

PMPE. 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Elevado número de ocorrências e baixos índices na solução atrelados

às crescentes demandas da criminalização e de números exorbitantes de vítimas

são necessárias para mudanças no estado de Pernambuco, devendo ser adotadas o

mais breve possível. 

Sem  sombra  de  dúvidas,  a  lavratura  o  Termo  Circunstanciado  de

Ocorrência pela Polícia Militar tornará mais eficiente o atendimento aos cidadãos.

Além do mais,  a PM está sempre presente em ocorrências do tipo,

porquanto é a primeira a se deparar com as infrações no próprio local do fato e

precisa  ser  eficaz  na  busca  imediata  de  solução  e  dar  uma  boa  resposta  à

sociedade como prevê a CF/88.

No momento da pesquisa, foi abordada, na primeira seção, a Estrutura

da Polícia  Militar,  missões,  competências e a História  do Batalhão de Polícia de

Radiopatrulha, a Lei dos Juizados Especiais Criminais Lei nº 9.099/95 e o Termo

Circunstanciado  de  Ocorrência.  Na  segunda  seção,  foram abordados  os  tópicos
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sobre a Eficiência do Termo Circunstanciado Lavrado pela Polícia Militar, conceito de

Eficiência do ato policial e as vantagens do TCO lavrado por ela. 

É  perceptível  o  alcance  dos  objetivos  intentados  pelo  presente

trabalho, esgotadas as justificativas e, através de dados estatísticos de ocorrências,

as vantagens da lavratura do TCO pela PM nas infrações penais de menor potencial

ofensivo e melhoria do serviço prestado à coletividade.

O modelo, aqui externado, é bastante produtivo, traz muitas vantagens,

benefícios à população, possibilitando uma assistência mais adequada e soluções

das infrações no próprio local, com celeridade no atendimento, há, ainda, redução

do tempo gasto nas delegacias. 

O policiamento permanecerá incólume, devido à agilidade da resposta,

poderá  atender  às  demais  ocorrências  e  acabará  por  diminuir  o  sentimento  de

impunidade  sofrido,  o  que  gerará,  com  os  resultados  positivos,  uma  maior

credibilidade ao Poder Judiciário e à própria Polícia Militar.

79



Z

REFERÊNCIAS

BEILFUSS,  Helena. O Termo Circunstanciado na Brigada Militar.  Trabalho de
conclusão do curso de Bacharelado em Ciências Jurídicas e Sociais. Porto Alegre:
Revista de Assuntos Técnicos da Polícia Militar - Unidade, ano XXI, n.º 56, 2003.

BLOG CARLOS BRITO. Disponível em: <https://www.carlosbritto.com/levantamento-
aponta-que-12-das-delegacias-de-pernambuco-nao-tem-delegados/>.  Acesso  em:
15 out. 2021.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 04
mar. 2020.

BURILLE, N. Termo circunstanciado: possibilidade Jurídica da sua elaboração
pela  Polícia  Militar  e  os  Aspectos  Favoráveis  e  Desfavoráveis  decorrentes.
Brasília, DF, 2008. Disponível em: jusmilitaris.com.br. Acesso em: 1 mar. 2020.

CARVALHO,  Matheus.  Manual  de  Direito  Administrativo.  2.  ed.  Salvador:  Jus
Podvum, 2015.

DIAS NETO, Theodomiro. Policiamento comunitário e controle sobre a polícia: a
experiência norte-americana. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002.

FERGITZ,  Andréia  Cristina.  Policial  Militar:  Autoridade  Competente  Para
Lavratura Do Termo Circunstanciado.  PMSC, Florianópolis, jun.2012. Disponível
em: <http://www.pm.sc.gov.br/  artigos/2193.html  >. Acesso em: 02 mar. 2020.

GRECO,  Rogério.  Atividade  Policial:  aspectos  penais,  processuais  penais,
administrativos e constitucionais. 2 ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2010.)

GRECO, Rogério. Curso de direito penal: volume 1 : parte geral : artigos 1º a 120
do código penal. 19. ed. rev., ampl. e atual., até 1º de janeiro de 2017 Niterói, RJ:
Impetus, 2017. 949 p. ISBN 9788576269304.

HIPÓLITO,  Marcello  Martinez;  TASCA,  Jorge  Eduardo.  Superando  o  mito  do
espantalho: uma polícia orientada para a resolução dos problemas de segurança
pública. Florianópolis: Insular, 2012.

JESUS, Damásio E. de.  Lei dos Juizados Especiais Criminais Anotadas. 2. ed.
São Paulo: Saraiva, 1996.

80

http://www.pm.sc.gov.br/artigos/2193.html
http://www.pm.sc.gov.br/artigos/2193.html
https://www.carlosbritto.com/levantamento-aponta-que-12-das-delegacias-de-pernambuco-nao-tem-delegados/
https://www.carlosbritto.com/levantamento-aponta-que-12-das-delegacias-de-pernambuco-nao-tem-delegados/


Z

JESUS, Damásio Evangelista de. Lei dos Juizados Especiais Criminais Anotada.
5.ed. São Paulo: Saraiva, 2000. 

JESUS,  Damásio de.  Direito  penal,  volume 1:  parte  geral.  36ª  Ed.  São  Paulo:
Saraiva, 2015.

Lavratura do TCO pela PMSC. Disponível em: https:// <www.pm.sc.gov.br>. Acesso
em: 05 mar. 2020.

.LAZZARINI, Álvaro.  Da segurança pública na Constituição de 1988.  Revista de
Informação Legislativa. Brasília, ano 26, nº 104, out./dez., 1989, p. 235-6.

LAZZARINI, Álvaro. Estudos de Direito Administrativo. 2. ed. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 1999, p. 195.

_____. Temas de Direito Administrativo. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2003.

LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. São Paulo: Saraiva. 2018.

JUIZADOS  ESPECIAIS  CÍVEIS  E  CRIMINAIS. Disponível  em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9099.htm>. Acesso em: 07 mar. 2020.

LIMA,  Renato  Brasileiro  de.  Legislação  criminal  especial  comentada:  volume
único / Renato Brasileiro de Lima – 5. ed., atual. eampl. - Salvador: JusPODVIM,
2017.

MPSC.  Disponível  em:  <https://www.mpsc.mp.br/noticias/aplicativo-pmsc-mobile-
vence-premio-do-forum-nacional-de-juizados-especiais>. Acesso em: 23 mar. 2020.

NUCCI, Guilherme de Souza.Juizados Especiais Criminais Federais. São Paulo:
Saraiva, 2005, p.57.

PMPE. Disponível em: <http://www.pm.pe.gov.br/>. Acesso em: 28 fev. 2020.

TJPE  -  PROVIMENTO  DE  Nº  23/2015.  Disponível  em:
<http://www.tjpe.jus.br/documents/29010/1101062/PROVIMENTO+N%C2%BA+23-
2015+-CGJ_DJe+de+05-11-2015/f61d1059-c97a-60b9-58ff-e5cc947ddbd5>.  Acesso
em: 24 jun. 2020.

SILVA, De Plácido. Vocabulário Jurídico. 26. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006.

Supremo  Tribunal  Federal  –  Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade:  3807 DF
0004783-39.2006.1.00.0000,  Relator:  CÁRMEN  LÚCIA.  Disponível  em:  <https://

81

http://www.tjpe.jus.br/documents/29010/1101062/PROVIMENTO+N%C2%BA+23-2015+-CGJ_DJe+de+05-11-2015/f61d1059-c97a-60b9-58ff-e5cc947ddbd5
http://www.tjpe.jus.br/documents/29010/1101062/PROVIMENTO+N%C2%BA+23-2015+-CGJ_DJe+de+05-11-2015/f61d1059-c97a-60b9-58ff-e5cc947ddbd5
http://www.pm.pe.gov.br/
https://www.mpsc.mp.br/noticias/aplicativo-pmsc-mobile-vence-premio-do-forum-nacional-de-juizados-especiais
https://www.mpsc.mp.br/noticias/aplicativo-pmsc-mobile-vence-premio-do-forum-nacional-de-juizados-especiais


Z

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=447219&ori=1>.
Acesso em: 15 set. 2020.

TASCA,  Jorge Eduardo.  Termo Circunstanciado de Ocorrência  (TCO).  In:  XVI
ENEME  –  ENCONTRO  NACIONAL  DE  ENTIDADES  DE  OFICIAIS  MILITARES
ESTADUAIS E DO DF, 2017, Goiânia.

TJPE-RESOLUÇÃO  Nº  432 de  16  de  junho  de  2020.  Disponível  em:
<https://www.tjpe.jus.br/documents/10180/132214/RESOLU%C3%87%C3%83O.pdf/
babe995f-03f7-1582-de83-aebb26d2a599>. Acesso em: 24 jun. 2020.

82



Orientação aos Futuros Autores de Artigos da Revista

A Revista Doutrinária da Polícia Militar de Pernambuco foi criada pela

Portaria  do  Comando  Geral  nº  633,  de  04  de  agosto  de  1999,  publicada  no

Suplemento Normativo (SUNOR) nº 20, em 10 de agosto de 1999, com o propósito

de estabelecer na Corporação um meio para difusão e divulgação de informação

técnico-científica visando à homogeneização do conhecimento e dos procedimentos

e ao aperfeiçoamento técnico-profissional do Militar estadual.

As  disposições  para  a  confecção  desta  Revista  estão  contidas  na

Portaria  Normativa  do  Comando  Geral  nº  199,  de  10  de  setembro  de  2015,

publicada no SUNOR nº 034, em 16 de setembro de 2015, bem como na Portaria

Normativa do Comando Geral nº 245, de 02 de junho de 2017, publicada no SUNOR

nº 027, em 05 de junho de 2017. O acesso a essas normas é disponibilizado no site

da Polícia Militar: https://www.pm.pe.gov.br/suplemento-normativo/.

As edições desta Revista obedecem a um cronograma semestral, com

os respectivos prazos e etapas para a sua elaboração,  cabendo à  8ª Seção do

Estado  Maior  Geral  da  PMPE  a  iniciativa  pela  publicação dos  futuros  artigos

científicos, bem  como o  acompanhamento  do  seu  desenvolvimento  e  a  sua

produção. Os  interessados  em  contribuir  com  a  elaboração  de artigos  poderão

contactar a referida Seção por meio do telefone 3181-1227. Os artigos deverão ser

enviados pelo e-mail:  revista.doutrinal@pm.pe.gov.br,  ou entregues pessoalmente

em mídia. Por questão de estrutura tecnológica, solicita-se que esses artigos sejam

produzidos em software do Sistema LibreOffice.

Por fim, recomenda-se aos autores que prezem pela observância às

regras de formatação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem

como as disposições da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 (Lei de Direitos

Autorais), na construção de suas respectivas obras.
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