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1. Competência para instituir os Juizados Especiais para julgamento dos crimes de menor
potencial ofensivo

Ao art. 22, I, da CF de 1988 estabelece que compete privativamente à União legislar sobre Direito
Processual. Já no art. 24, XI, é conferida competência concorrente à União, Estados e Distrito
Federal, para legislar sobre procedimento em matéria processual.

Essa competência concorrente é dada, também, para a criação, funcionamento e processo do
juizado de pequenas causas (art. 24, X, da CF (LGL\1988\3)). Em mais um dispositivo a Constituição
Federal (LGL\1988\3) menciona competência legislativa sobre a matéria aqui analisada. E no art. 98,
I, que atribui à União, no Distrito Federal e Territórios, e aos Estados a competência para criar
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 sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas
em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de 1.º grau.

Da conjugação desses dispositivos constitucionais é que se pode extrair a interpretação sobre a
competência para a criação, processo e funcionamento dos juizados especiais para julgamento de
infrações penais de menor potencial ofensivo.

A Constituição Republicana (LGL\1988\3) de 1891 estipulava em seu art. 34, n. 23, competir
privativamente ao Congresso Nacional legislar sobre o Direito Civil, Comercial e Criminal da
República e o Processual da Justiça Federal. Combinando-se esse dispositivo com o do art. 65, n. 2,
daquela Constituição, que facultava aos Estados dispor sobre qualquer matéria que a eles não
estivesse proibida pela Lei Maior de 1891, verificou-se que os Estados tinham competência plena
para regular o Direito Processual. Essa idéia vingou na Constituinte republicana, orientada por
entendimento de Campos Salles. 1 Surgiu, então, a época das codificações processuais estaduais,
quando então foram editados muitos Códigos, tanto de Processo Civil quanto de Processual Penal.
Ainda assim, muitos Estados da Federação adotavam expressamente o Código de outro Estado ou,
ainda, determinavam a aplicação do Regulamento n. 737/1850, ao Processo Civil local, ou do Código
de Processo Criminal do Império de 1832, com modificações instituídas por leis estaduais. O Estado
de São Paulo elaborou seu Código de Processo Civil (LGL\1973\5) e Comercial (Lei 2.421, de
14.1.30), mas não veio a lume um Código paulista de Processo Penal.

Com o advento da Constituição de 1934 foi abolida essa competência dos Estados para legislar
sobre Direito Processual. Os Códigos estaduais de processo tiveram vida relativamente efêmera,
porquanto em 1939 foi editado o Código de Processo Civil (LGL\1973\5) e em 1941 o Código de
Processo Penal (LGL\1941\8), ambos com vigência em todo o território nacional. O Código de
Processo Penal (LGL\1941\8) de 1941 continua em vigor até hoje e o Código de Processo Civil
(LGL\1973\5) de 1939 foi substituído pelo de 1973.

O que se passa no atual Direito Constitucional Positivo brasileiro não se identifica com o sistema
vigorante na Primeira República. Neste, pela Constituição da República (LGL\1988\3) de 1891, os
Estados tinham competência plena para legislar sobre Direito Processual; hoje têm-na para legislar,
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