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Introdução
Olá, querido(a) aluno(a)!
Na aula de hoje estudaremos de forma abrangente a Lei 9.099/95, o qual irá englobar todas
as disposições necessárias a respeito do tema.
Lembrando que a Lei 9.099/95 é um diploma legal que transcende o conteúdo processual
penal. Assim, a aula de hoje estará delimitada apenas às disposições processuais penais do
referido assunto.
Ao final, como de praxe, faremos uma lista de exercícios mista, com exercícios no padrão
múltipla escolha como destaque e exercícios complementares em formato C/E.
Espero que gostem do material!
Lembrando que estou sempre às ordens dos senhores no fórum de dúvidas e nas redes
sociais (@teoriainterativa no Instagram). Estamos juntos!
Um abraço a todos e bons estudos!
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LEI N. 9.099/1995 - JUIZADOS ESPECIAIS
1. Aspectos Iniciais
Inicialmente, vejamos o que diz a lei sobre os chamados Juizados Especiais:

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.

Conforme prevê o art. 1º da Lei 9.095, os Juizados Especiais Criminais são órgãos da
justiça ordinária, criados pela União, para conciliação, processo, julgamento e execução, nas
causas de sua competência.
Peço especial atenção aos termos em negrito, que costumam ser objeto de elaboração de
pegadinhas por parte do examinador. Note que os Juizados Especiais possuem prerrogativas
que vão desde o processo até a execução, e que tais órgãos são criados pela União.
É importante ressaltamos que os juizados especiais possuem expressa previsão constitucional, nos termos do art. 98 da CF/88:
CF/88: Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão:
I – 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;

Portanto, de acordo com a Constituição Federal, os juizados especiais criminais possuem
competência para julgar as infrações de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo com a possibilidade de aplicação do instituto da transação penal e do
julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau. É importante que você tenha
atenção a esses detalhes muito cobrados em prova, os quais serão aprofundados no decorrer
de nossa aula.
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Agora que já conhecemos o que são os Juizados Especiais segundo a lei 9.099/95, precisamos responder a seguinte pergunta:
Quais é a competência dos Juizados Especiais?
Vamos aprender juntos!

2. Competência dos Juizados
A competência dos juizados especiais está dividida em duas categorias: Juizados Especiais Cíveis (Capítulo I, Seção I) e Juizados Especiais Criminais (Capítulo III, Seção I).

2.1. Juizados Especiais Cíveis
A competência dos Juizados Especiais Cíveis está arrolada no art. 3º da Lei 9.099/95. Tal artigo não
se aplica ao âmbito processual penal, mas não faz mal que você tenha ao menos uma ideia de
sua previsão:

Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação,
processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade,
assim consideradas:

I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário
mínimo;

II - as enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de Processo
Civil;

III - a ação de despejo para uso próprio;

IV - as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente
ao fixado no inciso I deste artigo.

Note que a competência do Juizado Especial Cível se estende à conciliação, e não apenas
ao processo e julgamento das causas.
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2.2. Juizados Especiais Criminais - JECRIM
A competência dos Juizados Especiais Criminais está arrolada no art. 60 da Lei 9.099/95,
o qual merece ser lido diversas vezes, pois despenca em provas de concursos:

Art. 60. O Juizado Especial Criminal, provido por juízes
togados ou togados e leigos, tem competência para a
conciliação, o julgamento e a execução das infrações
penais de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras
de conexão e continência.

Parágrafo único. Na reunião de processos, perante o
juízo comum ou o tribunal do júri, decorrentes da
aplicação das regras de conexão e continência,
observar-se-ão os institutos da transação penal e da
composição dos danos civis.
Art. 61.
Consideram-se infrações penais de menor
potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as
contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena
máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não
com multa. (Redação dada pela Lei nº 11.313, de 2006)

Portanto, são competência dos Juizados Especiais Criminais as chamadas infrações penais de menor potencial ofensivo (IMPO’s).
Entende-se por infrações de menor potencial ofensivo, para efeitos de aplicação da Lei
9.099/95 e por força de seu art. 61, as contravenções penais e os crimes cuja pena máxima
não seja superior a 2 anos, não importa se a sanção penal é ou não cumulada com multa.

IMPO:

Contravenção
Penal

Delitos cuja pena
máxima não
exceda 2 anos.

O conceito de IMPO (Infração de Menor Potencial Ofensivo) é um dos temas favoritos do examinador. Portanto, fique atento! Qualquer contravenção penal ou delito cuja pena não ultrapasse 2 anos são considerados como IMPO para fins de aplicação da lei 9.099/95. Além disso,
note que estão incluídos os delitos cuja pena máxima é de exatamente 2 anos!
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Ademais, nos casos de crime continuado ou concurso formal, deve-se analisar a pena máxima
com o aumento máximo previsto na legislação, na busca da obtenção da classificação da
infração como IMPO.
Outro ponto FUNDAMENTAL está na previsão do parágrafo único do art. 60:
Parágrafo único. Na reunião de processos, perante o juízo comum ou o tribunal do júri, decorrentes
da aplicação das regras de conexão e continência, observar-se-ão os institutos da transação penal
e da composição dos danos civis.

Em outras palavras: ainda que um processo seja deslocado para o juízo comum, em razão
de regras de conexão e continência, o acusado não perde a possibilidade de concessão de institutos como a transação penal e da composição dos danos civis, os quais ainda poderão ser
celebrados no referido juízo.
Por exemplo: indivíduo pratica uma infração de menor potencial ofensivo (maus-tratos) e uma infração grave (como um homicídio), de forma relacionada.
O processo será direcionado ao juízo competente (não mais tramitará nos Juizados Especiais), mas
tal acusado não perderá o direito, em um primeiro momento, à celebração das medidas despenalizadoras quanto à infração de menor potencial ofensivo (maus-tratos).

2.3. Competência Territorial do JECRIM
Os Juizados Especiais Criminais possuem seu próprio regramento para definição de qual
juizado será competente para atuar em um determinado caso. Vejamos, primeiramente, a
regra geral:
Art. 63. A competência do Juizado será determinada pelo lugar em que foi praticada a infração
penal.

A regra geral, como de praxe, é quase autoexplicativa: A competência é a do lugar em que
foi praticada a infração penal.
Perceba que o Código de Processo Penal, de forma diversa, aplica a teoria do resultado em
relação à competência territorial:
CPP- Art. 70. A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração,
ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução.

O instituto do Juiz das garantias não se aplica sobre Infrações de Menor Potencial Ofensivo,
por expressa previsão legal (Art. 3º-C, CPP).
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O procedimento do Jecrim segue as normas da Lei 9.099/95 e não foi, nesse sentido, impactado pela inclusão do Juiz das garantias no novo texto do CPP.

3. Características Importantes
3.1. Objetivos dos Juizados Especiais
São objetivos dos juizados especiais, de acordo com o art. 62 da Lei 9.099/95, sempre
que possível:
• A reparação dos danos sofridos pela vítima e;
• A aplicação de pena não privativa de liberdade.

3.2. Publicidade
De acordo com o art. 64 da Lei 9.099/95, os atos processuais serão públicos e poderão
ser realizados em qualquer dia da semana e em horário noturno, de acordo com as normas de
organização judiciária.
É de especial importância notar a possibilidade de que os atos processuais sejam realizados em horário noturno.

3.3. Validade dos Atos Processuais
Como veremos ao estudar os princípios ou critérios orientadores que regem os Juizados
Especiais, uma das principais preocupação do legislador ao editar a Lei 9.099/95 foi a de garantir uma maior celeridade à prestação jurisdicional por parte do Estado, que usualmente tem
demorado mais do que o razoável.
Nesse diapasão, ao analisar os ritos processuais ordinários já estabelecidos no judiciário,
o legislador percebeu que questões de forma (como a validade de atos processuais) afetam diretamente a celeridade do processo. Gasta-se muito tempo analisando nulidades e problemas
formais que muitas vezes não alterariam o resultado do processo.
De modo a reduzir o impacto de tais nulidades relativas, é que surge o art. 65 da Lei 9.099/95,
buscando privilegiar a celeridade em casos que as nulidades não causem prejuízo.
Vejamos o que diz a literalidade da norma em estudo:
Art. 65. Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais
foram realizados, atendidos os critérios indicados no art. 62 desta Lei.
§ 1º Não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo.
§ 2º A prática de atos processuais em outras comarcas poderá ser solicitada por qualquer meio
hábil de comunicação.
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Sob esse ponto de vista, fica claro o interesse do legislador em privilegiar a eficiência, ao
dizer que nenhuma nulidade será pronunciada sem que tenha havido prejuízo.
Note ainda que o legislador busca privilegiar a celeridade ao autorizar, no parágrafo 2º, que
os atos processuais em outras comarcas possam ser solicitados por qualquer meio hábil de
comunicação, sem que isso suscite nenhum tipo de nulidade ao procedimento.
§ 3º Serão objeto de registro escrito exclusivamente os atos havidos por essenciais. Os atos realizados em audiência de instrução e julgamento poderão ser gravados em fita magnética ou equivalente.

Um ponto que o examinador adora cobrar em provas de concursos é a questão da formalidade e dos registros em escrito dos atos processuais. Na Lei 9.099/95 existe uma clara
exceção à questão da escrita, visto que os atos praticados no JECRIM em regra devem seguir
o princípio da oralidade! Apenas excepcionalmente é que se devem fazer registros escritos do
que ocorre em processos que seguem o rito da Lei 9.099/95.
Ao contrário do que é habitual em termos de processo penal, a regra na Lei 9.099/95 é a
oralidade. Veja como o rito aqui se contrapõe bastante, por exemplo, ao que acontece no Inquérito Policial (no qual todos os procedimentos devem ser reduzidos a termo).
A busca pela eficiência fez com que o legislador decidisse pelo registro escrito apenas do
que é essencial, fazendo um verdadeiro contraponto aos costumes jurídicos mais antigos.

3.4. Critérios Orientadores JECRIM (art. 62)
Oralidade: Deve-se dar preferência à palavra
falada sobre a escrita, sem a exclusão desta
última. Diversos atos são realizados oralmente,
tais como a peça acusatória, a defesa preliminar,
entre outros.

Simplicidade: Deve-se reduzir o quanto possível
a documentação juntada aos autos do
processo, sem prejuízo da boa prestação
jurisdicional. É em razão da simplicidade que o
TC substitui o IP, e que existem previsões tais
como a desnecessidade do exame de corpo de
delito quando a materialidade for comprovada
por boletim médico (Art. 77, §1º da lei
9.099/95);
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Informalidade: Não existem formas essenciais
ou rigor absolutamente formal ao processo (é o
que a doutrina também chama de
instrumentalidade das formas). É por força da
informalidade que a Lei reconhece que não há
nulidade sem prejuízo (art. 65, §1º);

Economia processual: Resolução do processo
com o mínimo de atos e no menor tempo
possível, da forma menos onerosa para as
partes e para o Estado;

Celeridade processual: Obtenção da prestação
jurisdicional no menor tempo possível.

4. Citações e Intimações
O próximo tópico importante da aula de hoje trata dos procedimentos, no âmbito dos Juizados Especiais Criminais, para citar e intimar o acusado.
Mas inicialmente, vamos relembrar qual é a diferença entre CITAR e INTIMAR:
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Citação
No processo penal, é o ato de dar
conhecimento ao acusado da ação
que é intentada contra ele, de modo
que ele integre o processo e possa
defender-se.

Intimação
No processo penal, é o ato de dar
conhecimento à parte, da prática de
um ato, despacho ou sentença.
Agora relembramos a diferença entre intimar e citar, podemos avançar e verificar o que diz
a lei 9.099:
Art. 66. A citação será pessoal e far-se-á no próprio Juizado, sempre que possível, ou por mandado.
Parágrafo único. Não encontrado o acusado para ser citado, o Juiz encaminhará as peças existentes
ao Juízo comum para adoção do procedimento previsto em lei.
Art. 67. A intimação far-se-á por correspondência, com aviso de recebimento pessoal ou, tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao encarregado da recepção, que será
obrigatoriamente identificado, ou, sendo necessário, por oficial de justiça, independentemente de
mandado ou carta precatória, ou ainda por qualquer meio idôneo de comunicação.
Parágrafo único. Dos atos praticados em audiência considerar-se-ão desde logo cientes as partes,
os interessados e defensores.
Art. 68. Do ato de intimação do autor do fato e do mandado de citação do acusado, constará a necessidade de seu comparecimento acompanhado de advogado, com a advertência de que, na sua
falta, ser-lhe-á designado defensor público.

Muita atenção ao parágrafo único do art. 66 da Lei 9.099/95, o qual costuma ser bastante
cobrado em provas de concursos:
• Se o acusado não for encontrado para ser citado, deve o Juiz encaminhar as peças existentes para o Juízo comum para que este adote o procedimento previsto em lei.
Esquematizando, temos o seguinte:
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Citação
• Pessoal, realizada no próprio juizado
• Também pode ser realizada por mandado.
Citação - Acusado não encontrado
• Juiz remete as peças existentes ao juízo comum
• Juizo comum adota o procedimento legal
Intimação
• Por correspondência, com AR
• Se necessário, por Oficial de Justiça. Pode utilizar QUALQUER meio de
comunicação.

Atos praticados em audiência
• Causam ciência das partes, interessados e defensores, desde logo.
Intimação do autor e citação do acusado
• Deve constar que este deve comparecer acompanhado de advogado.
• Caso não o faça, será designado defensor público.

Importante: A citação por edital não é admissível na Lei 9.099/95. O mesmo ocorre com
a carta rogatória.
Ademais, é importante ressaltar que a literalidade do art. 66 costuma ser objeto de prova, ao passo que há uma peculiaridade jurisprudencial MUITO IMPORTANTE que costuma
ser cobrada:

Embora sem previsão expressa na Lei, a jurisprudência tem admitido a citação por hora certa,
com base no art. 362 do CPP, no âmbito dos Juizados (STF & Enunciado FONAJE 110).

5. Fase Preliminar
Diante do que estudamos, você já sabe quais são os delitos de competência do JECRIM,
bem como conhece a regra de definição de competência dos Juizados Especiais Criminais.
Nos resta agora responder a seguinte pergunta: O que acontece antes disso? Qual o procedimento a ser tomado na fase anterior, quando a polícia ainda está atuando no caso concreto?
E como se dá a chamada audiência preliminar?
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A resposta à tais indagações está também na Lei 9.099/95, do artigo 69 em diante. Vejamos:
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.

Esse artigo, embora simples, é fundamental para o seu estudo, pois apresenta uma diferença enorme entre o procedimento penal regular e o dos juizados especiais: o chamado Termo
Circunstanciado.
Infração de Menor Potencial Ofensivo não resulta na instauração de um Inquérito Policial
comum. O procedimento a ser tomado pela autoridade policial (delegado de polícia) é o de
lavrar um TC (termo circunstanciado).
Dessa forma, ao ser comunicado da ocorrência de uma IMPO, a autoridade policial irá providenciar a lavratura do TC e o encaminhará ao Juizado Especial competente, requisitando os
exames periciais necessários e encaminhado o autor do fato e a vítima.
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.

Outro diferencial existente no procedimento da Lei 9.099/95 está na questão da fiança e da
prisão em flagrante. Note que, se o autor do fato for imediatamente encaminhado ao juizado
ou se comprometer a comparecer a este quando intimado, não poderá ser preso em flagrante
e o delegado não poderá arbitrar fiança.
Na prática, o que mais ocorre é a assinatura de termo de compromisso de comparecimento
nos Juizados Especiais, tendo em vista que é muito comum que a lavratura de TC’s pela autoridade policial ocorra em horário contrário ao do funcionamento do Juizado, principalmente
durante o período de repouso noturno.

5.1. Observações Importantes Sobre o TC
Devemos, antes de passar à análise de cada um dos institutos despenalizadores da Lei
9.099/95, fazer algumas observações importantes sobre o TC e suas características.
Em primeiro lugar, observe que o que temos, na prática, é a substituição, no âmbito da Lei
9.099/95, do inquérito policial por um verdadeiro “relatório sumário”, o qual não se confunde
com um mero “boletim de ocorrência” pois se destina a fornecer os elementos de informação
para que o titular da ação penal possa ingressar em juízo.
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Para parcela da doutrina não é cabível o indiciamento em sede de TC, haja vista que tal ato
possui o condão de afetar os assentamentos pessoais do indivíduo.
Outro ponto importante: a lavratura do TC não impede posterior instauração de inquérito
policial, se posteriormente se identificar que o caso concreto é de maior complexidade e demanda a realização de diligências complementares.

5.2. Autoridades & Lavratura do TC
Prevalece o entendimento jurisprudencial de que apenas a autoridade de polícia investigativa (polícia judiciária) possui legitimidade para lavrar o TC.
Há, na doutrina, alguns estudiosos que entendem que aspectos como a complexidade da
peça e os ditames da celeridade e da informalidade permitem sua lavratura por outros órgãos
de segurança pública, como a Polícia Militar e a PRF.
Entretanto, é de se observar que há entendimento do STF, em duas ocasiões distintas, uma
em sede de ADI (2007) e outra em sede de Recurso Extraordinário (2019), no sentido de que é
inconstitucional a lavratura de Termo Circunstanciado por integrantes de polícias ostensivas.

5.3. Flagrante & TC
Outro ponto importantíssimo a ser observado está na questão da situação de flagrância
daquele que pratica infração de menor potencial ofensivo.
Segundo o art. 69, § único da Lei 9.099/95, o autor do fato que for imediatamente encaminhado ao juizado ou que assumir o compromisso de a ele comparecer não será preso em
flagrante e não lhe será exigido a fiança.
Nesse sentido, o primeiro ponto que você precisa observar é que a vedação é de lavratura
do APF e do posterior recolhimento do agente delitivo ao cárcere. Nada impede que as forças
de segurança capturem e apresentem o agente coercitivamente ao delegado de polícia.
Outro ponto: caso haja recusa do agente quanto ao comparecimento em juízo ou quanto
ao compromisso de comparecer em juízo, a autoridade policial deve proceder á lavratura do
APF, regularmente.
O mesmo entendimento aplica-se ao caso em que o indivíduo não possui condições de
assumir o compromisso por encontrar-se totalmente embriagado (segundo a doutrina, nesse
caso deve o delegado de polícia proceder à lavratura do APF).

6. Institutos Despenalizadores
Inúmeras são as disposições contidas na Lei 9.099/95. Merecem destaque, no entanto, as
quatro medidas despenalizadoras utilizadas para impedir a instauração do processo ou para
evitar seu prosseguimento:
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Composição dos danos civis, a qual resulta na renúncia ao direito
de queixa ou de representação, bem como na extinção da
punibilidade do agente;

Transação penal, a qual permite o cumprimento imediato
da pena restritiva de direitos, ou de pena de multa, a qual
evita a instauração do processo;

Suspensão condicional do processo, a qual submete o
acusado a um período de prova, com determinadas
condições, ao fim das quais, decreta-se a extinção da
punibilidade;

Representação nos crimes de lesões corporais culposas e leves:
A modificação quanto à necessidade de representação nesses
casos (em regra) possibilita a ocorrência de decadência e
posterior extinção de punibilidade do agente.

Esses quatro pontos são, sem dúvidas, os principais aspectos da Lei 9.099/95 no que
tange à elaboração de questões de concursos. De agora em diante, iremos fazer a análise da
aplicação das referidas medidas e seu impacto no processo penal, de forma cronológica, iniciando com a composição dos danos e finalizando com a última medida, qual seja a suspensão condicional do processo.

7. Audiência Preliminar & Composição dos Danos
Uma vez lavrado o TC, que será devidamente encaminhado ao Juizado, deve-se passar à
chamada audiência preliminar, procedimento peculiar do rito sumaríssimo no qual o Juiz irá
buscar a composição dos danos sofridos pela vítima, com o objetivo de evitar a aplicação de
uma pena privativa de liberdade.
Como você já sabe, trata-se da implantação da chamada justiça restaurativa, que possui
um foco maior na reparação do dano do que em submeter o autor a uma sanção penal e à privação de sua liberdade. Vejamos o que diz a lei sobre o assunto:
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Art. 70. Comparecendo o autor do fato e a vítima, e não sendo possível a realização imediata da
audiência preliminar, será designada data próxima, da qual ambos sairão cientes.
Art. 71. Na falta do comparecimento de qualquer dos envolvidos, a Secretaria providenciará sua
intimação e, se for o caso, a do responsável civil, na forma dos arts. 67 e 68 desta Lei.
Art. 72. Na audiência preliminar, presente o representante do Ministério Público, o autor do fato e
a vítima e, se possível, o responsável civil, acompanhados por seus advogados, o Juiz esclarecerá
sobre a possibilidade da composição dos danos e da aceitação da proposta de aplicação imediata
de pena não privativa de liberdade.
Art. 73. A conciliação será conduzida pelo Juiz ou por conciliador sob sua orientação.
Parágrafo único. Os conciliadores são auxiliares da Justiça, recrutados, na forma da lei local, preferentemente entre bacharéis em Direito, excluídos os que exerçam funções na administração da
Justiça Criminal.

Tome nota de que a conciliação pode ser conduzida tanto pelo juiz quanto por conciliador
sob sua orientação.

7.1. Conciliador
Conciliador é um auxiliar da Justiça, recrutado preferencialmente (muita atenção para esse
termo, que o examinador gosta de trocar por obrigatoriamente) entre bacharéis de direito, excluídos os que exerçam funções na administração da justiça criminal. O procedimento, portanto, pode seguir dois fluxos. No primeiro deles, ocorre a conciliação e a composição dos
danos. Nesse caso, aplica-se o regramento do art. 74:

7.2. Fim da Conciliação
Art. 74. A composição dos danos civis será reduzida a escrito e, homologada pelo Juiz mediante
sentença irrecorrível, terá eficácia de título a ser executado no juízo civil competente.
Parágrafo único. Tratando-se de ação penal de iniciativa privada ou de ação penal pública condicionada à representação, o acordo homologado acarreta a renúncia ao direito de queixa ou representação.

Houve, portanto, sucesso na conciliação entre o autor e o ofendido, de modo que a composição dos danos é reduzida a escrito, sendo homologada com força de sentença irrecorrível e
gerando um título executivo judicial que pode ser executado no juízo cível competente.
Nessa situação, se a ação for penal de iniciativa privada ou pública condicionada a representação, a homologação do acordo acarreta RENÚNCIA do direito de queixa ou representação.
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Ação Penal Privada
+

Homologação do
acordo na audiência
de Conciliação
=

Renúncia ao direito
de queixa ou
representação!

Em outras palavras, o ofendido não mais poderá ingressas em juízo solicitando que o autor
sofra uma sanção penal por aquele fato.
Um tanto quanto abstrato, certo? Vamos trabalhar com um caso hipotético que irá permitir
uma melhor compreensão do que estudamos até o momento:
Lebron, ao verificar que seu desafeto, Kobe, comprou um hotel, resolve dar um pouco de dor
de cabeça para este último, alojando-se no estabelecimento e utilizando dos serviços sem dispor de
recursos para pagar.
Na situação acima, a conduta de Lebron irá resultar no delito previsto no art. 176 do CP:
Art. 176: Tomar refeição em restaurante, alojar-se em hotel ou utilizar-se de meio de transporte sem
dispor de recursos para efetuar o pagamento.

Certo. Imagine agora que a situação resulte na comunicação dos fatos à polícia, e na consequente apresentação à delegacia da área, para que a o delegado de polícia tome as providências cabíveis. Ocorrerá o seguinte:

Delegado lavra TC
em desfavor de
Lebron.

Lebron assina o
termo de
compromisso de
comparecimento
em juízo.

Lebron é liberado
sem a imposição de
fiança ou prisão em
flagrante.

A autoridade
policial encaminha
o TC ao Juizado
Especial
competente.
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O fluxo acima demonstra o que aconteceria, na prática, na fase preliminar do procedimento
previsto na lei 9.099/95. Em seguida, temos o seguinte:
Juizado Especial
convoca os envolvidos
para audiência
preliminar.

Juiz esclarece sobre a
possibilidade de
composição dos
danos (conciliação).

Caso as partes
concordem, ocorre a
composição dos
danos civis.

Juiz homologa
sentença e gera título
judicial que pode ser
executado na esfera
cível.

Como o delito é de
ação pública
condicionada a
representação, ocorre
a renúncia ao direito
de representação!

Assim, durante a conciliação, pode ser arbitrado um valor de composição dos danos materiais causados à Kobe (digamos, por exemplo, uma quantia de R$ 850,00). Caso ele, como
ofendido, aceite tal proposta, e o autor (Lebron) também concorde, o juiz irá emitir uma sentença que tem força de título executivo judicial (e pode ser utilizado para obrigar Lebron a pagar
o valor acordado).
Feito isso, com a homologação da sentença, ocorre a renúncia do direito de queixa. Kobe
não mais poderá ingressar em juízo solicitando que Lebron seja punido pelo delito praticado
naquela data.
Opera-se, portanto, a extinção da punibilidade do agente delitivo.

7.3. Composição dos Danos Civis: Aspectos Intermediários
Ótimo. Nesse primeiro momento, compreendemos o que é a composição dos danos civis,
e algumas de suas consequências. Nos cabe agora avaliar de forma mais detalhada o referido
instituto.
Em primeiro lugar, você já deve ter percebido que a composição dos danos tem como principal objetivo a reparação dos danos sofridos pela vítima, se isso for possível.
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O que falta mencionar é o seguinte: a composição dos danos civis se torna possível posto
que o que se discute são interesses patrimoniais, cujo direito é de natureza DISPONÍVEL.
Só é possível a realização de composição dos danos civis, portanto, em razão da disponibilidade do referido direito, a qual inclusive acarreta a desnecessidade de intervenção do MP no
ato (salvo caso de interesse de incapazes, por força do Código de Processo Civil).
Ademais, é preciso mencionar que a composição dos danos civis pode ocorrer:
Em crimes de ação penal privada;
Em crimes de ação penal pública condicionada a representação;
Em crimes de ação penal pública incondicionada.
Assim sendo, é necessário verificar que as consequências da composição dos danos civis
podem variar, a depender da natureza da ação penal do crime praticado! Veja só1:
Ação penal privada
•Homologação do acordo acarreta a renúncia ao direito de queixa.
•Ocorre a extinção da punibilidade.
Ação penal pública condicionada à representação
•Homologação do acordo acarreta a renúncia ao direito de representação
•Não há previsão legal expressa para a extinção da punibilidade, mas a
doutrina entende que a norma deve ser objeto de interpretação extensiva.
•Logo, ambas as renúncias devem ter a mesma consequência jurídica, qual
seja a extinção da punibilidade do agente.
Ação penal pública incondicionada
•Composição civil NÃO ACARRETA a extinção da punibilidade!
•Ainda é possível que ocorra transação penal.
•Ainda é possível o oferecimento da denúncia, se for o caso.

Certo. Mas e se as partes não entrarem em acordo? Precisamos entender qual é o procedimento caso não ocorra a conciliação neste primeiro momento.

Art. 75 da Lei 9.099/95
É aqui que o assunto começa a ficar mais interessante.
Caso não ocorra a conciliação, estaremos diante de duas possibilidades

1

Ensinamentos do mestre Renato Brasileiro, Manual de Processo Penal, p. 1495.
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Art. 75. Não obtida a composição dos danos civis, será dada imediatamente ao ofendido a oportunidade de exercer o direito de representação verbal, que será reduzida a termo.
Parágrafo único. O não oferecimento da representação na audiência preliminar não implica decadência do direito, que poderá ser exercido no prazo previsto em lei.

Resumindo: não houve uma composição dos danos e o ofendido decidiu oferecer a representação regularmente, para que se dê prosseguimento na persecução penal.
Nesse caso, no entanto, ainda não vamos passar para o procedimento regular de persecução penal. Na verdade, passamos para um outro instituto da Lei 9.099/95, o qual simplesmente
despenca em provas: A transação penal.

8. Transação Penal
Não é porque não houve sucesso na conciliação ocorrida na audiência preliminar que o
processo penal seguirá seu trâmite regular. Lembre-se que ainda estamos diante de uma IMPO
(Infração de Menor Potencial Ofensivo), e o legislador tem por objetivo implementar a justiça
restaurativa, mesmo que as partes não estejam de acordo.
Vejamos o que diz a Lei 9.099/95:
Art. 76. Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não
sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas, a ser especificada na proposta.
§ 1º Nas hipóteses de ser a pena de multa a única aplicável, o Juiz poderá reduzi-la até a metade.

Em primeiro lugar, é importante notar que o legislador nada disse sobre a ação penal privada.
A lei fala em TRANSAÇÃO PENAL para a ação penal pública condicionada a representação
e para a ação penal pública incondicionada.
Isso ocorre basicamente pois o titular da ação penal privada é o ofendido, e não o Ministério Público, de modo que o MP não poderia propor uma transação penal em uma ação penal
da qual não é o titular.
Mas em se tratando de uma ação penal pública, o MP pode utilizar de sua titularidade para
fazer a proposta. Basicamente o que ocorre é o seguinte: De modo a resolver a situação sem
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incorrer na sanção penal propriamente dita, o MP faz uma proposta mais branda, benéfica ao
acusado, sugerindo a aplicação de penas restritivas de direito ou de multa, no lugar da sanção
penal prevista no Código Penal.
E assim temos a seguinte possibilidade:
Não houve
conciliação.
Representação foi
oferecida.

MP propõe uma pena
restritiva de direitos
ou uma multa no
lugar da sanção
penal.

Acusado e defensor
aceitam a proposta
do MP.

Juiz acolhe a
proposta e impõe a
pena acordada na
transação penal.

A proposta é
submetida à
apreciação do
Magistrado.

Note que na transação penal não há um acordo entre o acusado e o ofendido. A transação penal é uma proposta do MP, que deve ser aceita pelo acusado e submetida à apreciação do Juiz.

8.1. Inadmissibilidade da Transação
Outro ponto bastante cobrado sobre a transação penal está no rol em que não será admita
a medida despenalizadora. Os casos estão listados expressamente na Lei 9.099/95 e merecem ser lidos:
Art, 76, § 2º: Não se admitirá a proposta se ficar comprovado:
I – ter sido o autor da infração condenado, pela prática de crime, à pena privativa de liberdade, por
sentença definitiva;
II – ter sido o agente beneficiado anteriormente, no prazo de cinco anos, pela aplicação de pena
restritiva ou multa, nos termos deste artigo;
III – não indicarem os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os
motivos e as circunstâncias, ser necessária e suficiente a adoção da medida.

8.2. Consequências da Transação
Muita atenção agora pois as observações a seguir despencam em provas de concursos:
• Transação penal não importa em reincidência.
− No entanto, a transação penal deve ser registrada, para impedir que o acusado possa
fruir dela novamente por um prazo de 5 anos.
• Lembre-se: A transação penal só pode ser concedida novamente decorridos cinco anos.
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• Transação penal não consta em certidões de antecedentes criminais.
• Transação penal não tem efeitos civis (como a conciliação, por exemplo). Se o ofendido
desejar, deverá ingressar no juízo cível.
É importante perceber que no processo penal comum, vigora o chamado princípio da obrigatoriedade da ação penal pública. No âmbito das IMPO’s, no entanto, a doutrina entende que
o referido princípio é mitigado, tornando-se o chamado princípio da obrigatoriedade mitigada
ou da discricionariedade regrada, o qual permite ao órgão acusador não promover a ação penal
em todos os casos.

8.3. Transação Penal & Ação Penal Privada
Um último ponto importante está na possibilidade de transação penal no âmbito da ação
penal privada, diante do silêncio da Lei 9.099/95.
A orientação que prevalece na doutrina e na jurisprudência direciona-se no sentido de que
é possível a transação penal nos crimes de ação penal privada, pois não seria razoável a inadmissibilidade do instituto apenas na referida modalidade de ação penal.
O que se debate, no entanto, é a legitimidade para a propositura da transação no âmbito
das ações penais privadas, haja vista que o titular da referida ação penal é o próprio ofendido.
Existem, nesse sentido, dois entendimentos:
• A proposta deve partir do MP, desde que a vítima não discorde. Nesse sentido, STJ (RHC
8123/AP) e enunciado FONAJE n. 112;
• A proposta deve partir da própria vítima (querelante). Nesse sentido, parcela da doutrina.
Dificilmente a legitimidade da propositura de transação penal na ação penal privada será
objeto de prova, haja vista não se tratar de tema pacífico. Mas é sempre bom compreender a
fundo os institutos em estudo.
E é isso! Agora já conhecemos o tramite previsto na lei 9.099/95 quanto aos Juizados
Especiais Criminais. Além disso, já sabemos da possibilidade de uma conciliação entre o ofendido e o ofensor na audiência preliminar, e do instituto da transação penal, aplicável às ações
públicas, por iniciativa do MP, e às ações penais privadas, âmbito no qual existe divergência de
entendimentos quanto à legitimidade de propositura.
Para finalizar, ainda existe um outro instituto despenalizador na Lei 9.099/95 importantíssimo para a sua prova: A suspensão condicional do processo, o qual é justamente o nosso
próximo tópico.

9. Suspensão Condicional do Processo
O referido instituto está previsto no art. 89 da Lei 9099/95, o qual transcrevemos abaixo:
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Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas
ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do
processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha
sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena.

Em primeiro lugar, observe que a possibilidade não se aplica à todas as IMPO´s (infrações
cuja pena MÁXIMA cominada em abstrato não exceda 2 anos).
A suspensão condicional do processo é aplicável apenas a delitos cuja pena MINIMA não
exceda a 1 ano.
Vejamos de uma forma comparativa, para que você não erre de jeito nenhum:

IMPO

SUSPENSÃO CONDICIONAL
DO PROCESSO

Pena MÁXIMA

Pena MÍNIMA

Até 2 anos

Até 1 ano

Note que é possível que um determinado delito seja de competência dos Juizados Especiais, mas que não seja passível de suspensão condicional do processo, caso sua pena mínima
seja superior a um ano.
Seguindo em frente, é importante observar que na transação penal não existe um oferecimento da denúncia, e sim uma proposta imediata da substituição da sanção penal por uma
pena restritiva de direitos ou de multa.
Já no caso da suspensão condicional do processo, é um pouco diferente: o MP, ao oferecer
a denúncia, propõe a suspensão condicional do processo.
Esse procedimento inclusive implica em uma consequência interessante: A suspensão do
processo, caso aceita pelo acusado e seu defensor e deferida pelo Juiz, será realizada no ato
de recebimento da denúncia pelo magistrado!
Vejamos o que diz a lei 9.099/95:
Art. 89, § 1º Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor, na presença do Juiz, este, recebendo a
denúncia, poderá suspender o processo....
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Uma vez realizada a proposta pelo MP, e sendo aceita tal proposta pelo acusado e seu defensor, o juiz poderá então receber a denúncia e suspender o processo, porém submetendo o
acusado a um período de prova, fundado nas seguintes condições:
I – reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo;
II – proibição de frequentar determinados lugares;
III – proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do Juiz;
IV – comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas
atividades.
§ 2º O Juiz poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que
adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado.

É por força dos incisos acima, afinal de contas, que o instituto em tela é chamado de suspensão CONDICIONAL do processo. Tal nomenclatura denota como o instituto possui uma
natureza relativamente precária, pois o acusado continua submetido a algumas condições.
Caso ele descumpra o que foi acordado, a suspensão condicional do processo pode
ser revogada.
Veja só o que diz a lei:
§ 3º A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por outro
crime ou não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano.
§ 4º A suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por
contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta.

Nos dois casos acima (parágrafos 3º e 4º) temos as hipóteses em que a suspensão é
passível de revogação. É muito importante ler e reler as normas acima, que são recorrentes em prova.
Note, ainda, que no caso do parágrafo 3º o legislador é taxativo: A suspensão SERÁ revogada. Já no caso do parágrafo 4º, existe a POSSIBILIDADE de revogação.

9.1. Período e Expiração do Prazo
Conforme narra o artigo 89, a suspensão condicional do processo poderá durar de 2 a 4
anos. Assim, o acusado ficará submetido às condições de suspensão do processo por um período nunca inferior a dois anos, e nunca superior a quatro anos.
Uma vez findado o período de suspensão sem que o acusado descumpra as condições
a ele impostas (sem incorrer nos parágrafos 3º e 4º supramencionados), o juiz irá declarar a
extinção da punibilidade.
Esquematizando
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Como o procedimento da Lei 9.099/95 é um pouco confuso, vejamos um fluxograma completo, desde a fase preliminar até a eventual concessão de suspensão condicional do processo
ao acusado:
Indivíduo pratica uma infração
penal. É lavrado um TC em seu
desfavor.
Ocorre a audiência preliminar e é
proposta uma conciliação.

Conciliação é aceita pelo ofendido
e pelo acusado.

É gerado um título executivo
judicial.
Ocorre a extinção da punibilidade
pela renúncia ao direito de queixa
ou de representação.

Não há conciliação.

MP propõe a Transação Penal.

Réu aceita e o Magistrado
autoriza. É imposta a pena de
multa ou restritiva de direitos.
Suspensão do benefício por 5
anos.

Não ocorre a transação penal. MP
oferece a denúncia. Se a pena
mínima for igual ou inferior a 1
ano, é possível a suspensão
condicional do processo.

Aceita a suspensão, acusado fica
sujeito às condições por 2 a 4
anos. Após o período, ocorre a
extinção da punibilidade.

Não aceita ou não cabível a
suspensão, processo segue
normalmente e o acusado é
sentenciado.
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10. Observações Finais
Uma vez que já abordamos a parte mais complexa do diploma legal em estudo, vamos
voltar um pouquinho e ler o texto legal que trata sobre os princípios que regem os Juizados
Especiais.
Não há necessidade de elaborar muito sobre esse assunto. Já falamos sobre os aspectos
doutrinários e sobre cada princípio de forma específica. Só precisamos fazer uma leitura do
texto legal para arrematar o assunto com segurança (muitas questões se limitam aos artigos abaixo).
Vamos lá:
Juizados Especiais Cíveis
Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia
processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação.
Juizados Especiais Criminais
Art. 62. O processo perante o Juizado Especial orientar-se-á pelos critérios da oralidade, informalidade, economia processual e celeridade, objetivando, sempre que possível, a reparação dos danos
sofridos pela vítima e a aplicação de pena não privativa de liberdade.

Merecem especial atenção os critérios de oralidade e informalidade, os quais são alvo recorrente do examinador, que tenta te induzir a marcar que o procedimento da Lei 9099/95 deve
ser regido pela escrita e formalidade. Cuidado com isso!
Apenas o essencial se faz de maneira formal e escrita na lei 9.099/95. Não se esqueça disso.

10.1. Possibilidade de Recursos no Âmbito dos Juizados Especiais
Os recursos serão julgados, em regra, por turma recursal composta de três Juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do Juizado (art. 82 da Lei 9.099/95).
Vejamos caso a caso:

O recurso de Apelação (art. 82 da Lei 9.099/95) é cabível
contra:
Decisão de rejeição da denúncia ou queixa
Decisão da sentença
Sentença que homologa acordo de transação penal (art. 76, §
5º ).
*Prazo: de 10 dias (por escrito) contados da ciência da
sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor.
*As partes serão intimadas da data da sessão de julgamento
pela imprensa.
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Embargos de declaração (art. 83 da Lei
9.099/95).
•Cabível quando, em sentença ou acórdão, houver
obscuridade, contradição ou omissão.
•Serão opostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco
dias, contados da ciência da decisão.
•Atenção: Os embargos de declaração interrompem o prazo
para a interposição de recurso.

Outras possibilidades:
•Recurso especial e Extraordinário:
•Súmula 203-STJ: Não cabe recurso especial contra decisão
proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais.
•Atenção: É cabível, em tese, recurso extraordinário contra
acórdão da turma recursal.
•Do Habeas Corpus:
•A competência para julgar HC impetrado contra ato da Turma
Recursal é do Tribunal de Justiça (se for turma recursal
estadual) ou do Tribunal Regional Federal (se a turma recursal
for do JEF).

10.2. Prestação Pecuniária e de Serviços Comunitários
Finalmente, temos ainda que apresentar uma divergência importante sobre a Lei 9.099/95.
No que se refere ao art. 89, parágrafo 2º, o legislador permitiu que o juiz especificasse outras
condições para a suspensão condicional do processo.
Eis que surge o questionamento sobre a validade de que tais outras condições impostas
possam ser a de prestação pecuniária ou de serviços comunitários.
Esse conflito já foi motivo de divergência, no entanto, atualmente considera-se que a posição majoritária da doutrina, bem como o entendimento do STF e do STJ estão no sentido
de que é possível sim que seja imposta a pena de prestação de serviços comunitários ou de
prestação pecuniária como condições do art. 89, 2º, caso tal condição se mostre adequada
ao caso concreto e observe a adequação e a proporcionalidade da medida.

10.3. Maria da Penha & 9.099/95
Um último ponto que você precisa conhecer: em sede de ADC – 19/2012 – o STF reconheceu a constitucionalidade do art. 41 da Lei Maria da Penha:
JURISPRUDÊNCIA
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Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei n. 9099/95.

O STJ também já tem sumulado entendimento no mesmo sentido:
JURISPRUDÊNCIA
Súmula 536/ STJ
“A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de
delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha.”

E é isso! Assim finalizamos nossa aula sobre a Lei 9.099/95.
Minha última recomendação, como sempre faço, é de que você leia a letra da lei, na medida
do possível, focando nos assuntos abordados na aula de hoje. Quando se trata de Direito Processual Penal e leis procedimentais, a leitura do texto de lei tem sua importância multiplicada!
Obviamente, é impossível memorizar uma lei por inteiro (e dificilmente é algo assim seria
útil), mas conhecer a literalidade dos artigos mais importantes, tomando por base o que foi
apresentado na aula, é fundamental para fazer uma boa prova.

10.4. Lesões Corporais & Lei 9.099/95
A Lei 9.099/95 faz ainda uma observação específica sobre a necessidade de representação nas ações penais relativas aos delitos de lesões corporais e lesões corporais culposas:
Art. 88. Além das hipóteses do Código Penal e da legislação especial, dependerá de representação
a ação penal relativa aos crimes de lesões corporais leves e lesões culposas.

Este artigo também não tem muito segredo. Você precisa apenas conhecê-lo, pois já foi
objeto de prova diversas vezes.

10.5. Comprovação de Materialidade
Uma última observação importante é sobre a comprovação de materialidade dos delitos,
que sofre uma pequena alteração no âmbito da Lei 9.099/95, em razão da busca do legislador
pela celeridade do processo:
Art. 77. Na ação penal de iniciativa pública, quando não houver aplicação de pena, pela ausência do
autor do fato, ou pela não ocorrência da hipótese prevista no art. 76 desta Lei, o Ministério Público
oferecerá ao Juiz, de imediato, denúncia oral, se não houver necessidade de diligências imprescindíveis.
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1º Para o oferecimento da denúncia, que será elaborada com base no termo de ocorrência referido
no art. 69 desta Lei, com dispensa do inquérito policial, prescindir-se-á do exame do corpo de delito
quando a materialidade do crime estiver aferida por boletim médico ou prova equivalente.

11. Jurisprudência Relevante
Caro aluno: Não vou me estender em outros pontos procedimentais da Lei 9.099/95, que
são extensos, peculiares e maçantes. E essa decisão tem um motivo estratégico: Os temas
abordados na aula de hoje já atendem a grande parte das questões elaboradas pelas bancas
examinadoras.
Simplesmente não vale a pena tentar dominar a Lei 9.099/95 de uma forma extensiva quando na sua prova o examinador irá cobrar no máximo uma ou duas questões, as quais quase
sempre se restringem aos temas que acabamos de estudar.
Um dos meus objetivos ao elaborar as aulas para vocês é justamente o de filtrar o conteúdo mais importante, tendo em vista o quanto os editais recentes têm se tornado massivos em
conteúdo – tendência essa que parece apenas crescer a cada novo concurso.
No entanto, apesar da necessidade de isolar os assuntos mais cobrados, não podemos
deixar de abordar algumas decisões e súmulas relacionadas com o diploma legal em estudo,
que são tão importantes quanto o estudo da lei seca. E é justamente este o assunto de nosso
último tópico da aula de hoje!
JURISPRUDÊNCIA
Súmula Vinculante 35 / STF
A homologação da transação penal prevista no artigo 76 da Lei 9.099/1995 não faz coisa
julgada material e, descumpridas suas cláusulas, retoma-se a situação anterior, possibilitando-se ao Ministério Público a continuidade da persecução penal mediante oferecimento de denúncia ou requisição de inquérito policial.

Em primeiro lugar, temos a súmula vinculante n. 35, na qual a STF decidiu que a transação
penal possui uma natureza semelhante à suspensão condicional do processo. Se o acusado
descumprir suas cláusulas, é possível que o MP dê continuidade à persecução penal.
JURISPRUDÊNCIA
Informativo 787 / STF
As consequências jurídicas extrapenais previstas no art. 91 do Código Penal são decorrentes de sentença condenatória. Tal não ocorre, portanto, quando há transação penal,
cuja sentença tem natureza meramente homologatória, sem qualquer juízo sobre a responsabilidade criminal do aceitante. As consequências geradas pela transação penal são
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essencialmente aquelas estipuladas por modo consensual no respectivo instrumento de
acordo.

O STF trata aqui dos chamados efeitos genéricos e específicos da condenação, arrolados
no art. 91 do Código Penal, e aplicáveis ao tramite regular da persecução penal. Para esclarecer confusões a esse respeito, a Suprema Corte determinou que, no caso de transação penal,
não se aplicam as previsões do art. 91, e tão somente as consequências estipuladas na transação penal.
JURISPRUDÊNCIA
Súmula 428 / STJ
Compete ao Tribunal Regional Federal decidir os conflitos de competência entre juizado
especial federal e juízo federal da mesma seção judiciária.

Em casos de conflitos de competência entre Juizado Especial Federal e Juizados Federais,
o STJ entende ser de competência do TRF emanar a resolução do conflito.
É importante notar que, em caso de Juizados Especiais Estaduais e Juizados Estaduais, a
competência para resolver o conflito é do TJ daquela região.
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RESUMO
Juizados Especiais
• 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.

Juizados Especiais Criminais - JECRIM
• O Juizado Especial Criminal, provido por juízes togados ou togados e leigos, tem competência para a conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais de menor
potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexão e continência.
• São, portanto, de competência dos Juizados Especiais Criminais as infrações penais de
menor potencial ofensivo (IMPO’s).
• Entende-se por infrações de menor potencial ofensivo, para efeitos de aplicação da lei
9.099/95 e por força de seu art. 61, as contravenções penais e os crimes cuja pena máxima não seja superior a 2 anos, não importa se a sanção penal é ou não cumulada com
multa.

Competência no JECRIM
• A competência do Juizado será determinada pelo lugar em que foi praticada a infração
penal.

Validade dos Atos Processuais
• § 1º Não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo.
• § 2º A prática de atos processuais em outras comarcas poderá ser solicitada por qualquer meio hábil de comunicação.

Citações e Intimações
• Art. 66. A citação será pessoal e far-se-á no próprio Juizado, sempre que possível, ou
por mandado.

Fase Preliminar da Lei 9.099/95
• Infração de Menor Potencial Ofensivo não resulta na instauração de um Inquérito Policial comum. O procedimento a ser tomado pela autoridade policial (delegado de polícia)
é o de lavrar um TC (termo circunstanciado)!
• Se o autor do fato for imediatamente encaminhado ao juizado ou se comprometer a
comparecer a este quando intimado, não poderá ser preso em flagrante e o delegado
não poderá arbitrar fiança.
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Audiência Preliminar
• O Juiz irá buscar a composição dos danos sofridos pela vítima, com o objetivo de evitar
a aplicação de uma pena privativa de liberdade.
• A conciliação pode ser conduzida tanto pelo juiz quanto por conciliador sob sua orientação.
Juizado Especial
convoca os
envolvidos para
audiência preliminar.

Juiz esclarece sobre a
possibilidade de
composição dos
danos (conciliação).

Caso as partes
concordem, ocorre a
composição dos
danos civis.

Juiz homologa
sentença e gera título
judicial que pode ser
executado na esfera
cível.

Como o delito é de
ação pública
condicionada a
representação, ocorre
a renúncia ao direito
de representação!

• Casos em que não ocorre a conciliação:
− Art. 75. Não obtida a composição dos danos civis, será dada imediatamente ao ofendido a oportunidade de exercer o direito de representação verbal, que será reduzida a
termo.
Não houve
conciliação.
Representação foi
oferecida.

MP propõe uma
pena restritiva de
direitos ou uma
multa no lugar da
sanção penal.

Acusado e defensor
aceitam a proposta
do MP.

Juiz acolhe a
proposta e impõe a
pena acordada na
transação penal.

A proposta é
submetida à
apreciação do
Magistrado.
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Transação Penal
• Art. 76. Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas, a ser especificada na proposta.
• A letra do CPP fala em TRANSAÇÃO PENAL para a ação penal pública condicionada a
representação e para a ação penal pública incondicionada.
• A doutrina admite nos casos de ação penal privada.

Consequências da Transação
• Transação penal não importa em reincidência.
• No entanto, a transação penal deve ser registrada, para impedir que o acusado possa
fruir dela novamente por um prazo de 5 anos.
• Lembre-se: A transação penal só pode ser concedida novamente decorridos cinco anos.
• Transação penal não consta em certidões de antecedentes criminais.
• Transação penal não tem efeitos civis (como a conciliação, por exemplo). Se o ofendido
desejar, deverá ingressar no juízo cível!

Suspensão Condicional do Processo
• A suspensão condicional do processo é aplicável apenas a delitos cuja pena MINIMA
não exceda 1 ano.

IMPO

SUSPENSÃO CONDICIONAL
DO PROCESSO

Pena MÁXIMA

Pena MÍNIMA

Até 2 anos

Até 1 ano
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Fluxo geral

Indivíduo pratica uma infração
penal. É lavrado um TC em seu
desfavor.
Ocorre a audiência preliminar e é
proposta uma conciliação.

Conciliação é aceita pelo ofendido
e pelo acusado.

É gerado um título executivo
judicial.
Ocorre a extinção da punibilidade
pela renúncia ao direito de queixa
ou de representação.

Não há conciliação.

MP propõe a Transação Penal.

Réu aceita e o Magistrado
autoriza. É imposta a pena de
multa ou restritiva de direitos.
Suspensão do benefício por 5
anos.

Não ocorre a transação penal. MP
oferece a denúncia. Se a pena
mínima for igual ou inferior a 1
ano, é possível a suspensão
condicional do processo.

Aceita a suspensão, acusado fica
sujeito às condições por 2 a 4
anos. Após o período, ocorre a
extinção da punibilidade.

Não aceita ou não cabível a
suspensão, processo segue
normalmente e o acusado é
sentenciado.
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QUESTÕES DE CONCURSO
001. (NC-UFPR/2021/PC-PR/DELEGADO DE POLÍCIA) M.D. recebe uma mensagem via celu-

lar com os seguintes dizeres: “Se você chegar perto da minha neta novamente, eu vou acabar
com sua raça. Esse é o último aviso”. A remetente teria sido J.S., sua vizinha. Após o ocorrido,
M.D. procura auxílio na Delegacia de Polícia competente, relatando o ocorrido. Diante do exposto, a providência a ser adotada na delegacia é:
a) Elaboração de Termo Circunstanciado com posterior remessa ao Juizado Especial Criminal.
b) Orientação a M.D. a comparecer previamente em um cartório para lavrar uma ata notarial,
pois não se pode instaurar inquérito policial sem que haja provas concretas do suposto crime.
c) Lavratura de Boletim de Ocorrência para dar início ao inquérito policial.
d) Aconselhamento a M.D. para protocolar uma queixa por meio de um advogado, visto que a
autoridade policial não pode agir no âmbito da ação penal privada.
e) Instauração de imediato inquérito policial, dada a possibilidade de prisão em flagrante de J.S.
002. (NC-UFPR/2021/PC-PR-DELEGADO DE POLÍCIA) Sobre os Juizados Especiais Crimi-

nais (Lei n. 9.099/95), assinale a alternativa correta.
a) A autoridade policial responsável pela lavratura do termo circunstanciado deverá encaminhá-lo imediatamente ao Juizado, cabendo ao juiz, ao receber o termo, a requisição de exames
periciais necessários.
b) A existência de outro inquérito policial em curso contra o acusado constitui obstáculo ao
oferecimento de suspensão condicional do processo.
c) Na hipótese de concurso material de crimes, será firmada a competência do Juizado Especial
Criminal quando a pena máxima individual de cada um dos crimes não for superior a 2 anos.
d) A transação penal será proposta nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou
inferior a 1 ano, independentemente da pena máxima cominada, desde que presentes os demais requisitos legais.
e) No Juizado Especial Criminal, todas as provas serão produzidas na audiência de instrução
e julgamento, podendo o Juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou
protelatórias.
003. (IDECAN/2021/PC-CE-INSPETOR DE POLÍCIA CIVIL) Com base na Lei 9.099/95, ana-

lise as afirmativas a seguir:
I – A competência do Juizado será determinada pelo lugar em que foi praticada a infração penal. II. A conciliação será conduzida pelo Juiz ou por conciliador sob sua orientação.
III – Acolhendo a proposta de transação penal do Ministério Público aceita pelo autor da infração, o Juiz aplicará a pena restritiva de direitos ou multa, que não importará em reincidência,
sendo registrada apenas para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de cinco anos.
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IV – A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará termo circunstanciado e o encaminhará imediatamente ao Juizado.
Assinale
a) se apenas as afirmativas I, III e IV estiverem corretas.
b) se apenas as afirmativas II e IV estiverem corretas.
c) se apenas as afirmativas III e IV estiverem corretas.
d) se todas as afirmativas estiverem corretas.
e) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
004. (INSTITUTO AOCP/2021/MPE-RS/TÉCNICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO) No tocante aos

Juizados Especiais Criminais (Lei Federal n. 9.099/1995), assinale a alternativa INCORRETA.
a) O processo perante o Juizado Especial orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, objetivando, sempre que possível, a
reparação dos danos sofridos pela vítima e a aplicação de pena não privativa de liberdade.
b) Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo as contravenções penais e os
crimes a que a lei comine pena máxima não superior a dois anos, cumulada ou não com multa.
c) Serão objeto de registro escrito exclusivamente os atos havidos por essenciais.
d) Da decisão de rejeição da denúncia ou queixa caberá recurso em sentido estrito, que poderá
ser julgado por turma composta de três Juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição,
reunidos na sede do Juizado.
e) Os embargos de declaração serão opostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias,
contados da ciência da decisão.
005. (FGV/2021/PC-RN/DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL SUBSTITUTO) A Lei n. 9.099/1995

dispõe sobre os Juizados Especiais Criminais, próprios para o julgamento dos delitos de menor potencial ofensivo, prevendo regramento e institutos próprios. De acordo com a referida
legislação e outras subsequentes:
a) os crimes de menor potencial ofensivo sempre serão julgados no Juizado Especial Criminal;
b) caberá recurso de apelação contra a decisão que rejeitar a denúncia;
c) não será possível a suspensão condicional do processo quando não oferecida ou aceita a
transação penal;
d) a sentença deverá, obrigatoriamente, conter relatório, fundamentação e parte dispositiva;
e) consideram-se infrações de menor potencial ofensivo aquelas em que apena máxima não é
superior a dois anos e não possuem a elementar violência ou grave ameaça à pessoa.
006. (FGV/2020/MPE-RJ/ESTÁGIO FORENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO

RIO DE JANEIRO) Vitor foi encaminhado para a Delegacia, onde foi lavrado termo circunstanciado, porque teria praticado um crime de ameaça (Pena: 1 a 6 meses de detenção, ou multa)
contra João, delito esse de ação penal pública condicionada à representação. Ao analisar o
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procedimento, o promotor de justiça verificou que Vitor era tecnicamente primário e de bons antecedentes, mas que havia sido beneficiado com proposta de transação penal no ano anterior.
Considerando apenas as informações expostas, com base nas previsões da Lei n. 9.099/95, é
correto afirmar que:
a) não poderá ser oferecida denúncia oral a ser reduzida a termo em caso de não aceitação
pelo suposto autor do fato de quaisquer dos institutos despenalizadores, devendo a denúncia
ser apresentada por escrito;
b) não poderá ser oferecida proposta de transação penal, em razão do benefício anteriormente
concedido, mas caberá proposta de suspensão condicional do processo;
c) poderá ser oferecida composição civil dos danos, que não importará renúncia ao direito de
representação em caso de aceitação;
d) não poderá ser oferecida composição civil dos danos, que somente é cabível nas ações
penais de natureza privada;
e) poderá ser oferecida proposta de transação penal, já que o suposto autor do fato é tecnicamente primário.
007. (FUNDATEC/2020/CÂMARA DE IMBÉ-RS/ADVOGADO) De acordo com a lei dos Juiza-

dos Especiais Criminais, quanto à Competência e dos Atos Processuais, analise as seguintes
assertivas:
I – A citação será pessoal e far-se-á no próprio Juizado, sempre que possível, ou por mandado.
E não encontrado o acusado para ser citado, o Juiz encaminhará as peças existentes ao Juízo
comum para adoção do procedimento previsto em lei.
II – A intimação far-se-á por correspondência, com aviso de recebimento pessoal ou, tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao seu representante legal, que
será obrigatoriamente identificado, ou, sendo necessário, por oficial de justiça, independentemente de mandado ou carta precatória, ou ainda por qualquer meio idôneo de comunicação.
III – Do ato de intimação do autor do fato e do mandado de citação do acusado, constará a
necessidade de seu comparecimento acompanhado de advogado, com a advertência de que,
na sua falta, ser-lhe-á designado defensor público.
Quais estão corretas?
a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas I e II.
d) Apenas I e III.
e) Apenas II e III.
008. (CESPE/2020/MPE-CE/PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL) Em ação

penal privada, pedido de suspensão condicional do processo
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a) não é cabível, assim como a transação penal, porque tanto esse pedido quanto a transação
penal são exclusivos de ações penais públicas.
b) é cabível, desde que oferecido pelo ministério público, por ser um direito público subjetivo
do acusado.
c) não é cabível, diferentemente da transação penal, haja vista expressa disposição legal.
d) é cabível, desde que oferecido pelo ofendido.
e) é cabível somente em favor do réu, haja vista a possibilidade de ofensa ao princípio da indivisibilidade da ação penal privada.
009. (CESPE/2020/TJ-PA/OFICIAL DE JUSTIÇA–AVALIADOR) Luís foi denunciado pela prá-

tica de crime de menor potencial ofensivo em um juizado especial criminal de Belém – PA, mas
não foi encontrado para ser citado pessoalmente.
Nessa situação hipotética,
a) será determinada a citação por edital, com prazo de cinco dias.
b) será nomeado defensor dativo para representar Luís na audiência de conciliação.
c) o processo ficará suspenso até que Luís seja encontrado.
d) o processo será encaminhado ao juízo comum.
e) a vítima será intimada para informar o endereço atualizado de Luís.
010. (MPE-RS/2017/MPE-RS-SECRETÁRIO DE DILIGÊNCIAS) Conforme preceitua o artigo

62 da Lei n. 9.099/95, o processo perante o Juizado Especial Criminal orientar-se-á, dentre
outros, pelos seguintes critérios:
a) oralidade e formalidade.
b) fungibilidade e economia processual.
c) informalidade e moralidade.
d) impessoalidade e economia processual.
e) economia processual e celeridade.
011. (VUNESP/2017/TJM-SP-ESCREVENTE TÉCNICO JUDICIÁRIO) Assinale a alternativa

correta no que diz respeito ao procedimento comum dos processos em espécie, consoante
disposições do Código de Processo Penal.
a) Ordinário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima cominada for igual ou superior
a 2 (dois) anos de pena privativa de liberdade.
b) Sumário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima cominada seja inferior a 4 (quatro) anos de pena privativa de liberdade.
c) Sumário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima cominada seja inferior a 5 (cinco) anos de pena privativa de liberdade.
d) Sumaríssimo, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima cominada seja inferior a 3
(três) anos de pena privativa de liberdade.
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e) Ordinário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima cominada for igual ou superior
a 3 (três) anos de pena privativa de liberdade.
012. (FCC/2016/AL-MS/CONSULTOR DE PROCESSO LEGISLATIVO) À luz da Lei n.

9.099/95, presentes os demais requisitos legais necessários, poderá ser beneficiado com a
transação penal
a) Ricardo, que cometeu crime de sequestro e cárcere privado, com pena prevista de 1 a 3 anos
de reclusão.
b) Moisés, que cometeu crime de contrabando, com pena prevista de 2 a 5 anos de reclusão.
c) Talita, que cometeu crime de estelionato, com pena prevista de 1 a 5 anos de reclusão.
d) Manoel, que cometeu crime de resistência, com pena prevista de 6 meses a 2 anos
de detenção.
e) Paulo, que cometeu crime de ordenação de despesa não autorizada, com pena prevista de
1 a 4 anos de reclusão.
013. (FCC/2016/AL-MS/AGENTE DE POLÍCIA LEGISLATIVO) Considere as infrações penais

e as penas privativas de liberdade previstas:
I – Dano ao patrimônio público − pena de detenção de 3 meses a 3 anos e multa.
II – Desacato − pena de detenção de 6 meses a 2 anos de multa.
III – Lesão corporal − pena de detenção de 6 meses a 1 ano.
IV – Resistência − pena de detenção de 2 meses a 2 anos.
A Lei no 9.099/1995 considera infração penal de menor potencial ofensivo o que consta
APENAS em:
a) II, III e IV.
b) III.
c) I, II e III.
d) I e IV.
e) I, II e IV.
014. (UFMT/2016/TJ-MT/TÉCNICO JUDICIÁRIO) Dispõe a Lei n.º 9.099, de 26 de setembro

de 1995, Juizado Especial Criminal, que NÃO é critério de orientação processual no Juizado
Especial Criminal:
a) A oralidade.
b) A formalidade.
c) A celeridade.
d) A economia processual.
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015. (VUNESP/2016/MPE-SP/OFICIAL DE PROMOTORIA) Pela regra do art. 61 da Lei no

9.099/95, assinale a alternativa que traz pena que corresponde à infração penal de menor potencial ofensivo.
a) Detenção de 1 (um) a 2 (dois) anos, e multa
b) Reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos.
c) Detenção de 6 (seis) meses a 4 (quatro) anos.
d) Detenção de 6 (seis) meses a 3 (três) anos.
e) Reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.
016. (FCC/2015/MPE-PB/TÉCNICO MINISTERIAL–SEM ESPECIALIDADE) A autoridade po-

licial de um determinado Distrito Policial da comarca de João Pessoa lavra um Termo Circunstanciado após tomar conhecimento de um crime de lesão corporal de natureza leve ocorrido
em uma casa noturna, figurando como autor do fato Lúcio. Encaminhados os autos ao fórum
e designada audiência preliminar, sem possibilidade de composição civil entre as partes, o
Ministério Público propõe a Lúcio uma transação penal consistente na entrega de 10 cestas
básicas a uma instituição carente da cidade de João Pessoa. Lúcio aceita o benefício, que é
homologado pelo Magistrado. Neste caso, Lúcio poderá ser novamente beneficiado com a
transação penal após transcorrido o prazo mínimo de
a) 8 anos.
b) 3 anos.
c) 10 anos.
d) 5 anos.
e) 2 anos.
017. (VUNESP/2015/MPE-SP-ANALISTA DE PROMOTORIA) Diz o artigo 76, caput, da Lei n.

9.099/95 (Juizados Especiais Criminais) que “Havendo representação ou tratando-se de crime
de ação penal pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público
poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multa, a ser especificada
na proposta”.
Não se admitirá a proposta, nos termos do § 2º, se ficar comprovado:
a) ter sido o agente beneficiado, anteriormente, no prazo de 10 (dez) anos, pela aplicação de
pena restritiva ou multa.
b) ter o agente descumprido condições de suspensão condicional do processo.
c) não indicarem os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os
motivos e as circunstâncias, ser necessária e suficiente a adoção da medida.
d) não tiver sido realizada a composição civil dos danos.
e) ter sido o autor da infração condenado, pela prática de crime ou contravenção penal, à pena
privativa de liberdade ou restritivas de direitos, por sentença definitiva.
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018. (VUNESP/2015/PC-CE/INSPETOR DE POLÍCIA CIVIL DE 1A CLASSE) Sobre os Juiza-

dos Especiais Criminais (Lei n o9.099/95), pode-se afirmar que
a) não será preso em flagrante e tampouco estará obrigado a recolher fiança o autor do fato
que, após a lavratura do termo circunstanciado, for imediatamente encaminhado ao juizado ou
assumir o compromisso de a ele comparecer.
b) são competentes para o processamento e julgamento das infrações de menor potencial
ofensivo a delegacia e o fórum do local da residência da vítima.
c) será instaurado o termo circunstanciado pela autoridade policial, após a notícia de infração
de menor potencial ofensivo, inclusive quando se tratar de crime militar.
d) não poderá ser processado pelos juizados especiais criminais o autor do fato, se portador
de antecedentes criminais.
e) os delitos cuja pena máxima não seja superior a dois anos – excluindo-se daí as contravenções penais – por serem infrações de menor potencial ofensivo, são de competência dos
juizados especiais criminais.
019. (FGV/2014/TJ-RJ/ANALISTA JUDICIÁRIO-ESPECIALIDADE EXECUÇÃO DE MANDA-

DOS) A Lei n. 9.099/95 traz um procedimento simplificado a ser aplicado no âmbito dos Juizados Especiais Criminais. Diante disso, algumas peculiaridades são previstas neste diploma
legal. Sobre o procedimento sumaríssimo do JECRIM, é correto afirmar que:
a) a competência será determinada pelo local em que a infração for praticada e não pelo lugar
da consumação;
b) da decisão de rejeição da denúncia caberá recurso em sentido estrito;
c) da decisão que homologa a composição de danos entre autor do fato e vítima caberá recurso de apelação;
d) a sentença poderá dispensar o relatório e o dispositivo, mas não a fundamentação;
e) cabe citação por edital no âmbito dos Juizados Especiais Criminais.
020. (IBFC/2014/PC-RJ/PAPILOSCOPISTA POLICIAL DE 3ª CLASSE) A respeito da suspen-

são do processo e das condições impostas no período de prova ao acusado, previstas no artigo 89 da Lei n. 9.099/95, assinale a alternativa correta:
a) Expirado o prazo sem revogação, o Juiz marcará audiência com o réu para analisar se é o
caso de extinguir a punibilidade.
b) A suspensão será obrigatoriamente revogada se o acusado vier a ser processado, no curso
do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta.
c) A prescrição será interrompida durante o prazo de suspensão do processo.
d) O Juiz não poderá especificar outras condições que a fica subordinada a suspensão além
daquelas previstas no artigo 89 da Lei n. 9.099/95.
e) A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por
outro crime ou não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano.
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021. (VUNESP/2014/DPE-MS/DEFENSOR PÚBLICO) A composição civil dos danos, da Lei

n.º 9.099/95,
a) será admitida, apenas, nos crimes de ação privada.
b) será homologada pelo juiz mediante sentença irrecorrível.
c) se descumprida, dá ensejo à reabertura da instância penal.
d) não pode ser realizada quando se tratar de crime de ação pública incondicionada.
022. (CESPE/2016/PC-GO/CONHECIMENTOS BÁSICOS) Por ter praticado infração penal

contra Lúcio, Ana foi presa em flagrante e conduzida à delegacia, onde se constatou que o tipo
penal correspondente à infração praticada por Ana prevê pena máxima de dois anos e multa.
Nessa situação hipotética, a autoridade policial deverá
a) exigir o pagamento da fiança, devido ao fato de o crime admitir pena de multa.
b) instaurar IP mediante a lavratura do auto de prisão em flagrante.
c) converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, por não se tratar de crime de menor
potencial ofensivo.
d) lavrar termo circunstanciado e encaminhá-lo ao juizado juntamente com a autora do fato
e a vítima.
e) encaminhar imediatamente as partes ao juizado, para audiência de conciliação.
023. (IESES/2016/TJ-PA/TITULAR DE SERVIÇOS DE NOTAS E DE REGISTROS–PROVI-

MENTO) Levando em conta as disposições da lei 9.099/95, no que diz respeito aos juizados
especiais criminais, é correto afirmar:
a) Os embargos de declaração serão opostos por escrito ou oralmente, no prazo de 5 (cinco)
dias, contados da ciência da decisão, e quando opostos contra sentença, interromperão o prazo para o recurso.
b) A composição dos danos civis será reduzida a escrito e, homologada pelo Juiz mediante
sentença irrecorrível, terá eficácia de título a ser executado no juízo civil competente.
c) A suspensão condicional do processo será revogada se o acusado vier a ser processado, no
curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta.
d) A competência do juizado será determinada pelo lugar do resultado da infração penal.
024. (VUNESP/2015/TJ-MS-JUIZ SUBSTITUTO) Na audiência preliminar, presente o repre-

sentante do Ministério Público, o autor do fato e a vítima e, se possível, o responsável civil,
acompanhados por seus advogados, o Juiz esclarecerá sobre a possibilidade da composição
dos danos e da aceitação da proposta de aplicação imediata de pena não privativa de liberdade. Dessa feita, é correto afirmar que
a) se tratando de ação penal pública condicionada à representação, o acordo homologado
acarreta a renúncia ao direito de representação.
b) o não oferecimento da representação na audiência preliminar implica decadência do direito.
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c) a composição dos danos civis será reduzida a escrito e, homologada pelo Juiz mediante
sentença recorrível, terá eficácia de título a ser executado no juízo criminal competente.
d) se tratando de ação penal de iniciativa privada, o acordo homologado não acarreta a renúncia ao direito de queixa.
e) obtida a composição dos danos civis, será dada imediatamente ao ofendido a oportunidade
de exercer o direito de representação verbal, que será reduzida a termo.
025. (FGV/2014/TJ-RJ-TÉCNICO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA) Sobre o instituto da suspen-

são condicional do processo, é correto afirmar:
a) em que pese o processo fique suspenso, o prazo prescricional continuará correndo
normalmente;
b) o acusado que vier a ser processado, no curso do prazo de suspensão, pela prática de contravenção não poderá ter o benefício revogado por este motivo;
c) será cabível seu oferecimento pelo Ministério Público apenas quando praticado crime de
menor potencial ofensivo;
d) o acusado reincidente pela prática de crime doloso não fará jus ao benefício;
e) o comparecimento pessoal semanal é umas das condições a ser necessariamente aplicada
pelo magistrado.
026. (FCC/2014/MPE-PE/PROMOTOR DE JUSTIÇA) No que toca à composição dos danos

civis nos juizados especiais criminais, possível assegurar que
a) não implica decadência o não oferecimento da representação na audiência preliminar, se
não obtido o acordo.
b) é incabível na ação penal pública incondicionada.
c) é cabível apenas na ação penal privada e, se operada, conduz à absolvição.
d) é cabível apenas na ação penal pública condicionada e, se operada, conduz à extinção da
punibilidade pela renúncia ao direito de representação.
e) conduz à extinção da punibilidade pelo perdão aceito nos crimes de ação privada.
027. (FCC/2014/MPE-PE/PROMOTOR DE JUSTIÇA) No procedimento dos juizados espe-

ciais criminais, contra a decisão que rejeita a denúncia cabível
a) apelação, no prazo de cinco dias, a ser julgada por turma composta de três juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição.
b) apelação, no prazo de dez dias, a ser julgada por turma composta de três juízes em exercício
no primeiro grau de jurisdição.
c) recurso em sentido estrito, no prazo de cinco dias, a ser julgado pelo Tribunal de Justiça.
d) apelação, no prazo de cinco dias, a ser julgada pelo Tribunal de Justiça.
e) recurso em sentido estrito, no prazo de dez dias, a ser julgado por turma composta de três
juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição.
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028. (VUNESP/2014/PC-SP - DESENHISTA TÉCNICO-PERICIAL) Lei n.º 9.099/1995, artigo

69: “________que tomar conhecimento da ocorrência lavrará _____ e o encaminhará imediatamente ao Juizado, com o autor do fato e a vítima, providenciando-se as requisições dos exames periciais necessários”.
Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do texto
a) O juiz leigo... termo de registro criminal
b) A autoridade policial... termo circunstanciado
c) A autoridade administrativa... sindicância
d) O promotor de justiça... inquérito civil
e) Qualquer policial... auto de infração penal
029. (CESPE/2014/TJ-DFT/TITULAR DE SERVIÇOS DE NOTAS E DE REGISTROS–PROVI-

MENTO) Maria foi denunciada pela prática do delito de lesão corporal. Recebida a inicial acusatória, o juízo processante deferiu a suspensão condicional do processo. Todavia, passados
três meses, o magistrado revogou o benefício, ao constatar que Maria estava em local incerto
e não sabido e sendo processada por outro crime.
Em face dessa situação hipotética, assinale a opção correta acerca da suspensão do processo
prevista na Lei n.º 9.009/1995, segundo a jurisprudência do STJ
a) O magistrado agiu corretamente, dado que a inobservância das condições impostas a Maria
por ocasião do sursis processual enseja a revogação do benefício.
b) Com a revogação do sursis processual, é necessário que Mari seja citada por edital para a
continuidade do processo.
c) Houve violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo
legal, pois, para a revogação do sursis processual, seria imprescindível a prévia manifestação da defesa
d) Incabível a revogação automática do sursis processual, por demandar uma audiência de
justificação para esse fim.
e) Na hipótese descrita, o cancelamento da benesse era facultativo.
030. (IESES/2014/TJ-PB/TITULAR DE SERVIÇOS DE NOTAS E DE REGISTROS–PROVI-

MENTO) A respeito da Lei n. 9.099/95, assinale a assertiva correta:
a) A composição dos danos civis será reduzida a escrito e, homologada pelo juiz mediante
sentença irrecorrível, terá eficácia de título a ser executado no Juízo Cível competente. Tratando-se de ação penal pública o acordo homologado acarretará a renúncia ao direito de ação.
b) Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, as contravenções penais e
os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 1 (um) ano, cumulados ou não com
pena de multa.
c) Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a 1 (um) ano, abrangidas
ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do
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processo, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou
não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a
suspensão condicional da pena.
d) A competência do Juizado Especial Criminal será determinada pelo lugar onde foi consumada a infração penal.
031. (FCC/2014/CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO-SP/PROCURADOR LEGISLATIVO)

Foi lavrado termo circunstanciado, apontando-se João como autor de crime de menor potencial ofensivo. É correto afirmar:
a) A composição dos danos civis será reduzida a escrito e, homologada pelo Juiz mediante
sentença irrecorrível, terá eficácia de título a ser executado no juízo criminal competente.
b) Acolhendo a proposta do Ministério Público aceita por João, o Juiz aplicará a pena restritiva
de direitos ou multa, que importará em reincidência.
c) Na audiência preliminar, presente o representante do Ministério Público, João e a vítima,
acompanhados por seus advogados, o Juiz esclarecerá sobre a possibilidade da composição
dos danos e da aceitação da proposta de aplicação imediata de pena privativa de liberdade.
d) A competência do Juizado Especial Criminal para processar e julgar João será determinada
pelo domicílio de João.
e) A conciliação entre João e a vítima será conduzida pelo Juiz ou por conciliador sob sua
orientação.
032. (TJ-PR/2013/TJ-PR/ASSISTENTE SOCIAL) Acerca dos Juizados Especial Criminais do

Estado, conforme disciplina da Lei n. 9.099/1995, assinale a alternativa correta.
a) O Juizado Especial Criminal, provido por juízes togados ou togados e leigos, tem competência para a conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais de menor potencial
ofensivo, respeitadas as regras de conexão e continência
b) Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos da Lei n.
9.099/1995, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 10 (dez) anos, cumulada ou não com multa.
c) O processo perante o Juizado Especial orientar-se-á pelos critérios da formalidade, rigidez
processual e segurança jurídica, objetivando, sempre que possível, a aplicação de pena privativa de liberdade.
d) Os atos processuais serão secretos e somente poderão realizar-se em horário diurno.
033. (CESPE/2013/TJ-BA-TITULAR DE SERVIÇOS DE NOTAS E DE REGISTROS–REMO-

ÇÃO) Com base no que dispõe a Lei n.º 9.099/1995, assinale a opção correta.
a) No procedimento sumaríssimo, as intimações devem ser feitas, necessariamente, por oficial
de justiça.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

46 de 83

LEGISLAÇÃO

Lei n. 9.099/1995 - Juizados Especiais
Douglas Vargas

b) São crimes de menor potencial ofensivo as contravenções penais e os delitos a que a lei
comine pena máxima não superior a três anos, cumulada ou não com multa.
c) Durante a suspensão condicional do processo, corre normalmente o prazo prescricional.
d) Todas as provas devem ser produzidas na audiência de instrução e julgamento, podendo o
juiz limitar ou excluir aquelas que julgar excessivas, impertinentes ou protelatórias.
e) Não é prevista, no procedimento sumaríssimo, a possibilidade de interposição de embargos
de declaração.
034. (VUNESP/2013/TJ-SP/ADVOGADO) A respeito do instituto da suspensão condicional

do processo, é correto afirmar que:
a) a suspensão não poderá ser revogada, ainda que o beneficiário venha a ser processado no
curso do prazo por contravenção.
b) a prescrição correrá normalmente durante o prazo em que o processo estiver suspenso.
c) a suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por
outro crime.
d) a suspensão será revogada no curso do prazo, em caso de o beneficiário deixar de efetuar a
reparação do dano, ainda que por motivo justificado.
e) o Juiz não poderá acrescentar outras condições, além daquelas previstas em lei, ainda que
adequadas ao fato e à situação pessoal do beneficiário.
035. (PGR/2013/PGR-PROCURADOR DA REPÚBLICA) Em relação aos juizados especiais cri-

minais assinale a alternativa correta:
a) Infrações penais de menor potencial ofensivo admitem suspensão condicional do processo,
mas não transação penal;
b) Quando o representante do Ministério Público verificar, no termo circunstanciado, que não
há informações do fato suficientes ao oferecimento da denúncia, deve propor transação penal;
c) Compete ao Tribunal Regional Federal julgamento de habeas corpus impetrado contra decisão singular do juiz do Juizado especial criminal;
d) A Lei n. 9.099/95 prevê recurso de apelação para a decisão que rejeitar a denúncia.
036. (CESPE/2013/TJ-PB/JUIZ LEIGO) ACERCA dos juizados especiais criminais, assinale a

opção correta.
a) Tratando-se de ação penal pública incondicionada, o MP poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos, o que não é possível em ação penal pública condicionada à
representação.
b) A competência do juizado será determinada pelo lugar em que tenha sido praticada a infração penal ou pelo lugar em que se tenha produzido o resultado, aplicando-se a teoria da
ubiquidade.
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c) C Não sendo o acusado encontrado para ser citado, a secretaria do juizado procederá de
imediato à sua citação por hora certa.
d) D Não se faz necessária a presença de advogado para a defesa do acusado, que, no entanto,
poderá constituir causídico ou solicitar a nomeação de defensor público.
e) Na ação penal de iniciativa privada, a homologação da composição civil dos danos acarreta
a renúncia ao direito de queixa.
037. (COPS-UEL/2013/PC-PR/DELEGADO DE POLÍCIA) No que diz respeito aos Juizados Es-

peciais Criminais, conforme a Lei n. 9.099/1995, assinale a alternativa correta.
a) A proposta de transação penal é admissível, mesmo que o agente tenha sido beneficiado
com outra proposta em menos de cinco anos.
b) A proposta de transação penal é admissível, mesmo que o indivíduo tenha sido beneficiado
anteriormente, no prazo de cinco anos, pela aplicação de pena restritiva ou multa.
c) A suspensão condicional da pena é instituto previsto na Lei n. 9.099/1995 e é proposta sem
proibições, reparações ou obrigações perante o juízo.
d) Caso uma pessoa seja surpreendida praticando uma infração penal de menor potencial
ofensivo, será presa em flagrante e recolhida à prisão.
e) Não encontrado o acusado para ser citado, o juiz encaminhará as peças existentes ao
juízo comum.
038. (UEG/2013/PC-GO-ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL–REAPLICAÇÃO) Nos juizados espe-

ciais criminais, segundo a Lei n. 9.099/95,
a) o réu não encontrado será, no próprio juizado especial, citado por edital, procedimento este
compatível com a sistemática da Lei n. 9.099/95.
b) durante o período de suspensão condicional do processo não fluirá o prazo prescricional.
c) a denúncia será oral, mas, se oferecida sem o rol de testemunhas, não poderá ser recebida.
d) a transação penal independerá de aceitação do autor do fato, uma vez que se caracteriza
como confissão de culpa.
039. (CESPE/CEBRASPE/2021/PC-AL-ESCRIVÃO DE POLÍCIA) Em relação ao processo pe-

nal e ao disposto na Lei n.º 9.099/1995, julgue o item subsequente.
A suspensão condicional do processo prevista na Lei n.º 9.099/1995 pode ser proposta
pelo Ministério Público se se tratar de crimes cuja pena mínima cominada seja igual ou inferior a um ano.
040. (CESPE/CEBRASPE/2021/PC-AL/ESCRIVÃO DE POLÍCIA) Joacir foi preso em flagrante

pela prática de determinado crime. A pena prevista para tal crime é um a quatro anos de reclusão. Ele negou a autoria do crime e acusou a vítima de ter forjado a situação de flagrância.
A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir.
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Conclui-se das informações que Joacir praticou crime de menor potencial ofensivo, de modo
que cabe ao delegado lavrar termo circunstanciado e encaminhá-lo ao juizado especial criminal.
041. (CESPE/CEBRASPE/2021/PC-DF/ESCRIVÃO DE POLÍCIA DA CARREIRA DE POLÍ-

CIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL) Com base no disposto na Lei n.º 9.099/1995, julgue o
item a seguir.
Em se tratando de crimes de médio potencial ofensivo cuja ação penal seja pública incondicionada, o Ministério Público poderá oferecer transação penal, com aplicação imediata de pena
restritiva de direitos ou multa.
042. (CESPE/CEBRASPE/2021/PC-DF/ESCRIVÃO DE POLÍCIA DA CARREIRA DE POLÍ-

CIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL) Com base no disposto na Lei n.º 9.099/1995, julgue o
item a seguir.
O indiciamento de beneficiário da suspensão condicional do processo por novo crime praticado durante a vigência do benefício implica revogação do sursis processual, devendo o juiz,
nesse caso, determinar o prosseguimento do feito, sem prejuízo de outras medidas.
043. (CESPE/CEBRASPE/2021/PC-DF/ESCRIVÃO DE POLÍCIA DA CARREIRA DE POLÍ-

CIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL) Com base no disposto na Lei n.º 9.099/1995, julgue o
item a seguir.
A lavratura de termo circunstanciado de ocorrência não acarreta indiciamento do autor do fato.
044. (CESPE/CEBRASPE/2020/MPE-CE/ANALISTA MINISTERIAL–DIREITO) A respeito

dos aspectos processuais da Lei n.º 9.099/1995 e de sua interpretação jurisprudencial, julgue
o item subsequente.
Tribunal de justiça não detém competência para o julgamento de pedidos de habeas corpus
em que a autoridade coatora seja turma recursal dos juizados especiais.
045. (CESPE/CEBRASPE/2020/MPE-CE/ANALISTA MINISTERIAL– DIREITO) A respeito

dos aspectos processuais da Lei n.º 9.099/1995 e de sua interpretação jurisprudencial, julgue
o item subsequente.
Situação hipotética: Em determinada audiência preliminar de juizado especial criminal, membro do Ministério Público do Estado do Ceará, após análise do preenchimento dos requisitos
legais, formulou proposta de transação penal ao investigado, consistente no pagamento exclusivo de multa pecuniária. A proposta não foi aceita pelo investigado, tendo o seu defensor
argumentado que a multa era excessiva. Assertiva: Nesse caso, a Lei n.º 9.099/1995 autoriza
que o juiz reduza a multa até a metade do valor proposto pelo membro do Ministério Público.
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046. (CESPE/2019/TJ-AM/ASSISTENTE JUDICIÁRIO) Conforme o rito da Lei de Juizados

Especiais Cíveis e Criminais, não sendo o denunciado encontrado para citação pessoal ou por
mandado, os autos devem ser remetidos ao juízo comum, que procederá à citação por edital.
047. (CESPE/2018/PC-SE-DELEGADO DE POLÍCIA) A análise negativa das circunstâncias da

prática do delito praticado poderia impedir o oferecimento do benefício da transação penal,
ainda que preenchidos os requisitos objetivos para a sua concessão.
048. (CESPE/2018/PC-SE/DELEGADO DE POLÍCIA) A homologação de transação penal faz

coisa julgada material e, dessa forma, mesmo que cláusulas acordadas sejam descumpridas,
inviabiliza a ocorrência de posterior requisição de inquérito policial.
049. (CESPE/2018/POLÍCIA FEDERAL/DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL) Em fiscalização

de rotina, policiais militares constataram que Rebeca conduzia em seu veículo dois papagaios
capturados em floresta próxima, sem licença ou autorização de autoridade competente. Rebeca e os animais foram conduzidos à delegacia de polícia mais próxima. Nessa situação, o
delegado deverá apreender os animais e, caso Rebeca se comprometa a comparecer, em dia e
horário marcados, perante o juizado especial criminal, ele deverá lavrar termo circunstanciado
da ocorrência e conceder liberdade a Rebeca, independentemente de fiança.
050. (CESPE/2017/TRF-1ª REGIÃO-ANALISTA JUDICIÁRIO-OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIA-

DOR FEDERAL) A reunião de processos perante juízo comum ou tribunal do júri, em decorrência da aplicação das regras de conexão e continência, não impede, em relação aos delitos de
menor potencial ofensivo, a aplicação dos institutos da transação penal e da composição dos
danos civis.
051. (CESPE/2015/DPU-DEFENSOR PÚBLICO FEDERAL) No âmbito do juizado especial cri-

minal, no intuito de comprovar a materialidade do crime, o exame de corpo de delito pode ser
substituído por boletim médico ou prova equivalente.
052. (CESPE/2014/TJ-SE-TÉCNICO JUDICIÁRIO-ÁREA JUDICIÁRIA) O STF declarou a cons-

titucionalidade da Lei Maria da Penha quanto à não aplicação dos institutos despenalizadores
previstos na Lei n.º 9.099/1995 para os crimes praticados com violência doméstica e familiar
contra a mulher.
053. (CESPE/2013/AGU/PROCURADOR FEDERAL) Se, durante a vigência de suspensão con-

dicional de processo instaurado devido a denúncia da prática do crime de receptação, o denunciado for processado por outro crime ou furtar-se à reparação do dano, sem justificativa, a
suspensão condicional do processo deverá ser revogada.
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054. (CESPE/2013/STF/ANALISTA JUDICIÁRIO-ÁREA JUDICIÁRIA) Nos casos de compe-

tência do juizado especial criminal, o acusado será citado pessoalmente ou por hora certa, se,
por qualquer motivo, não puder ser encontrado em nenhum dos endereços indicados nos autos.
055. (CESPE/2013/STF/ANALISTA JUDICIÁRIO-ÁREA JUDICIÁRIA) Independentemente da

pena prevista, aos crimes praticados contra a mulher em situação de violência doméstica não
se aplica as disposições da Lei dos Juizados Especiais Criminais.
056. (CESPE/2013/DPE-DF/DEFENSOR PÚBLICO) Suponha que contra um indivíduo tenha

sido oferecida queixa-crime por suposta prática de crime de dano qualificado por motivo egoístico, crime para o qual a pena máxima é de três anos de detenção. Nesse caso, deverá ser
utilizado o procedimento previsto na Lei n.º 9.099/1995.
057. (CESPE/2012/DPE-ES/DEFENSOR PÚBLICO) A existência de ação penal, em andamen-

to, contra o acusado não pode ser considerada indicadora de maus antecedentes, mas obsta
a transação penal.
058. (CESPE/2012/TJ-AC/TÉCNICO JUDICIÁRIO-ÁREA JUDICIÁRIA) Em caso de suspen-

são condicional do processo, ao juiz é autorizado impor condições a que a suspensão ficará
subordinada, inclusive medidas cautelares previstas no CPP, desde que adequadas ao fato e à
situação pessoal do acusado.
059. (CESPE/2012/PC-AL/DELEGADO DE POLÍCIA) Para a aplicação dos benefícios da lei

dos juizados especiais no caso de crime continuado ou concurso formal de crimes, deve-se analisar a pena máxima com o aumento máximo previsto para cada uma dessas formas
de concurso.
060. (CESPE/2011/PC-ES/AUXILIAR DE PERÍCIA MÉDICO-LEGAL–ESPECÍFICOS) As con-

travenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a dois anos, desde
que não cumulada com multa, são considerados infrações penais de menor potencial ofensivo,
para fins de aplicação da lei de regência.
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GABARITO COMENTADO
001. (NC-UFPR/2021/PC-PR/DELEGADO DE POLÍCIA) M.D. recebe uma mensagem via celu-

lar com os seguintes dizeres: “Se você chegar perto da minha neta novamente, eu vou acabar
com sua raça. Esse é o último aviso”. A remetente teria sido J.S., sua vizinha. Após o ocorrido,
M.D. procura auxílio na Delegacia de Polícia competente, relatando o ocorrido. Diante do exposto, a providência a ser adotada na delegacia é:
a) Elaboração de Termo Circunstanciado com posterior remessa ao Juizado Especial Criminal.
b) Orientação a M.D. a comparecer previamente em um cartório para lavrar uma ata notarial,
pois não se pode instaurar inquérito policial sem que haja provas concretas do suposto crime.
c) Lavratura de Boletim de Ocorrência para dar início ao inquérito policial.
d) Aconselhamento a M.D. para protocolar uma queixa por meio de um advogado, visto que a
autoridade policial não pode agir no âmbito da ação penal privada.
e) Instauração de imediato inquérito policial, dada a possibilidade de prisão em flagrante de J.S.

Antes de qualquer coisa análise, é necessário que você saiba qual o crime praticado por J.S.
(vizinha de M.D.). É o crime do art. 147 do CP:
Ameaça
Art. 147 – Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de
causar-lhe mal injusto e grave:
Pena – detenção, de um a seis meses, ou multa.

Sabendo do delito e da sua respectiva pena, fica claro que se trata de uma infração de menor
potencial ofensivo. Nesse caso, o delegado de polícia deve lavrar TC e remetê-lo em seguida
ao Jecrim nos moldes do art. 69 da Lei 9.099/95.
Letra a.
002. (NC-UFPR/2021/PC-PR-DELEGADO DE POLÍCIA) Sobre os Juizados Especiais Crimi-

nais (Lei n. 9.099/95), assinale a alternativa correta.
a) A autoridade policial responsável pela lavratura do termo circunstanciado deverá encaminhá-lo imediatamente ao Juizado, cabendo ao juiz, ao receber o termo, a requisição de exames
periciais necessários.
b) A existência de outro inquérito policial em curso contra o acusado constitui obstáculo ao
oferecimento de suspensão condicional do processo.
c) Na hipótese de concurso material de crimes, será firmada a competência do Juizado Especial
Criminal quando a pena máxima individual de cada um dos crimes não for superior a 2 anos.
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d) A transação penal será proposta nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou
inferior a 1 ano, independentemente da pena máxima cominada, desde que presentes os demais requisitos legais.
e) No Juizado Especial Criminal, todas as provas serão produzidas na audiência de instrução
e julgamento, podendo o Juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou
protelatórias.

Vejamos caso a caso:
a) Errada. A própria autoridade policial pode requisitar os exames periciais necessários.
b) Errada. A existência de outro inquérito policial em curso contra o acusado não constitui
óbice ao oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo. Esse é o entendimento dos tribunais superiores.
c) Errada. De acordo com o STJ, leva-se em conta o somatório das penas máximas previstas
para os tipos penais e não a pena máxima individual de cada um dos crimes.
d) Errada. A assertiva tentou confundir o candidato. O correto é suspensão condicional do processo e não transação penal.
e) Certa. Art. 33 da Lei 9.099/95: Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução
e julgamento, ainda que não requeridas previamente, podendo o Juiz limitar ou excluir as que
considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias.
Letra e.
003. (IDECAN/2021/PC-CE-INSPETOR DE POLÍCIA CIVIL) Com base na Lei 9.099/95, ana-

lise as afirmativas a seguir:
I – A competência do Juizado será determinada pelo lugar em que foi praticada a infração penal. II. A conciliação será conduzida pelo Juiz ou por conciliador sob sua orientação.
III – Acolhendo a proposta de transação penal do Ministério Público aceita pelo autor da infração, o Juiz aplicará a pena restritiva de direitos ou multa, que não importará em reincidência,
sendo registrada apenas para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de cinco anos.
IV – A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará termo circunstanciado e o encaminhará imediatamente ao Juizado.
Assinale
a) se apenas as afirmativas I, III e IV estiverem corretas.
b) se apenas as afirmativas II e IV estiverem corretas.
c) se apenas as afirmativas III e IV estiverem corretas.
d) se todas as afirmativas estiverem corretas.
e) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
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Vejamos uma a uma:
I – Certa. Art. 63 da Lei 9.099/95.
II – Certa. Art. 76, § 4º da Lei 9.099/95.
III – Certa. Art. 69 da Lei 9.099/95.
Letra d.
004. (INSTITUTO AOCP/2021/MPE-RS/TÉCNICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO) No tocante aos

Juizados Especiais Criminais (Lei Federal n. 9.099/1995), assinale a alternativa INCORRETA.
a) O processo perante o Juizado Especial orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, objetivando, sempre que possível, a
reparação dos danos sofridos pela vítima e a aplicação de pena não privativa de liberdade.
b) Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo as contravenções penais e os
crimes a que a lei comine pena máxima não superior a dois anos, cumulada ou não com multa.
c) Serão objeto de registro escrito exclusivamente os atos havidos por essenciais.
d) Da decisão de rejeição da denúncia ou queixa caberá recurso em sentido estrito, que poderá
ser julgado por turma composta de três Juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição,
reunidos na sede do Juizado.
e) Os embargos de declaração serão opostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias,
contados da ciência da decisão.

Conforme o art. Art. 82 da Lei 9.099/95: Da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença caberá apelação, que poderá ser julgada por turma composta de três Juízes em exercício
no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do Juizado.
Letra d.
005. (FGV/2021/PC-RN/DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL SUBSTITUTO) A Lei n. 9.099/1995

dispõe sobre os Juizados Especiais Criminais, próprios para o julgamento dos delitos de menor potencial ofensivo, prevendo regramento e institutos próprios. De acordo com a referida
legislação e outras subsequentes:
a) os crimes de menor potencial ofensivo sempre serão julgados no Juizado Especial Criminal;
b) caberá recurso de apelação contra a decisão que rejeitar a denúncia;
c) não será possível a suspensão condicional do processo quando não oferecida ou aceita a
transação penal;
d) a sentença deverá, obrigatoriamente, conter relatório, fundamentação e parte dispositiva;
e) consideram-se infrações de menor potencial ofensivo aquelas em que apena máxima não é
superior a dois anos e não possuem a elementar violência ou grave ameaça à pessoa.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

55 de 83

LEGISLAÇÃO

Lei n. 9.099/1995 - Juizados Especiais
Douglas Vargas

Vejamos caso a caso:
a) Errada. Deve-se observar as regras de conexão e continência, bem como a complexidade ou
circunstâncias do caso concreto.
b) Certa. Art. 82 da Lei 9.099/95.
c) Errada. Conforme estudamos, será possível.
d) Errada. Nada disso: Art. 38. A sentença mencionará os elementos de convicção do Juiz, com
breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado o relatório.
e) Errada. Não há previsão legal de que não se enquadre como IMPO crimes que envolvam
violência ou grave ameaça à pessoa.
Letra b.
006. (FGV/2020/MPE-RJ/ESTÁGIO FORENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO

RIO DE JANEIRO) Vitor foi encaminhado para a Delegacia, onde foi lavrado termo circunstanciado, porque teria praticado um crime de ameaça (Pena: 1 a 6 meses de detenção, ou multa)
contra João, delito esse de ação penal pública condicionada à representação. Ao analisar o
procedimento, o promotor de justiça verificou que Vitor era tecnicamente primário e de bons antecedentes, mas que havia sido beneficiado com proposta de transação penal no ano anterior.
Considerando apenas as informações expostas, com base nas previsões da Lei n. 9.099/95, é
correto afirmar que:
a) não poderá ser oferecida denúncia oral a ser reduzida a termo em caso de não aceitação
pelo suposto autor do fato de quaisquer dos institutos despenalizadores, devendo a denúncia
ser apresentada por escrito;
b) não poderá ser oferecida proposta de transação penal, em razão do benefício anteriormente
concedido, mas caberá proposta de suspensão condicional do processo;
c) poderá ser oferecida composição civil dos danos, que não importará renúncia ao direito de
representação em caso de aceitação;
d) não poderá ser oferecida composição civil dos danos, que somente é cabível nas ações
penais de natureza privada;
e) poderá ser oferecida proposta de transação penal, já que o suposto autor do fato é tecnicamente primário.

De acordo com o art. 76, parágrafo 2º, inciso II, da Lei 9.099/95, para que o autor de um delito
seja beneficiado com o instituto da transação penal, é pré-requisito que este não tenha sido
beneficiado anteriormente pelo mesmo instituto no prazo de 5 anos. Dessa forma, Vitor não
poderá ser beneficiado por essa medida despenalizadora. Contudo, não há empecilhos para
proposta de suspensão condicional do processo.
Letra b.
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007. (FUNDATEC/2020/CÂMARA DE IMBÉ-RS/ADVOGADO) De acordo com a lei dos Juiza-

dos Especiais Criminais, quanto à Competência e dos Atos Processuais, analise as seguintes
assertivas:
I – A citação será pessoal e far-se-á no próprio Juizado, sempre que possível, ou por mandado.
E não encontrado o acusado para ser citado, o Juiz encaminhará as peças existentes ao Juízo
comum para adoção do procedimento previsto em lei.
II – A intimação far-se-á por correspondência, com aviso de recebimento pessoal ou, tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao seu representante legal, que
será obrigatoriamente identificado, ou, sendo necessário, por oficial de justiça, independentemente de mandado ou carta precatória, ou ainda por qualquer meio idôneo de comunicação.
III – Do ato de intimação do autor do fato e do mandado de citação do acusado, constará a
necessidade de seu comparecimento acompanhado de advogado, com a advertência de que,
na sua falta, ser-lhe-á designado defensor público.
Quais estão corretas?
a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas I e II.
d) Apenas I e III.
e) Apenas II e III.

Vejamos caso a caso:
I – Certa. Art. 66 e seu parágrafo único da Lei 9.099/95.
II – Errada. Uma pegadinha do examinador: Art. 67. A intimação far-se-á por correspondência,
com aviso de recebimento pessoal ou, tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado, ou, sendo
necessário, por oficial de justiça, independentemente de mandado ou carta precatória, ou ainda por qualquer meio idôneo de comunicação.
III – Certa. Literalidade do art. 68 da Lei 9.099/95.
Letra d.
008. (CESPE/2020/MPE-CE/PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL) Em ação

penal privada, pedido de suspensão condicional do processo
a) não é cabível, assim como a transação penal, porque tanto esse pedido quanto a transação
penal são exclusivos de ações penais públicas.
b) é cabível, desde que oferecido pelo ministério público, por ser um direito público subjetivo
do acusado.
c) não é cabível, diferentemente da transação penal, haja vista expressa disposição legal.
d) é cabível, desde que oferecido pelo ofendido.
O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

57 de 83

LEGISLAÇÃO

Lei n. 9.099/1995 - Juizados Especiais
Douglas Vargas

e) é cabível somente em favor do réu, haja vista a possibilidade de ofensa ao princípio da indivisibilidade da ação penal privada.

A banca adotou o entendimento de que é cabível a suspensão condicional do processo nas
ações penais privadas. Nesse caso, o pedido deverá ser formulado pelo titular da ação penal:
o ofendido.
Letra d.
009. (CESPE/2020/TJ-PA/OFICIAL DE JUSTIÇA–AVALIADOR) Luís foi denunciado pela prá-

tica de crime de menor potencial ofensivo em um juizado especial criminal de Belém – PA, mas
não foi encontrado para ser citado pessoalmente.
Nessa situação hipotética,
a) será determinada a citação por edital, com prazo de cinco dias.
b) será nomeado defensor dativo para representar Luís na audiência de conciliação.
c) o processo ficará suspenso até que Luís seja encontrado.
d) o processo será encaminhado ao juízo comum.
e) a vítima será intimada para informar o endereço atualizado de Luís.

Nos termos do art. 66, parágrafo único da Lei 9.099/95: Não encontrado o acusado para ser
citado, o Juiz encaminhará as peças existentes ao Juízo comum para adoção do procedimento
previsto em lei.
Letra d.
010. (MPE-RS/2017/MPE-RS-SECRETÁRIO DE DILIGÊNCIAS) Conforme preceitua o artigo

62 da Lei n. 9.099/95, o processo perante o Juizado Especial Criminal orientar-se-á, dentre
outros, pelos seguintes critérios:
a) oralidade e formalidade.
b) fungibilidade e economia processual.
c) informalidade e moralidade.
d) impessoalidade e economia processual.
e) economia processual e celeridade.

Questão extraída do art. 62 da lei 9.099/95:
Art. 62. O processo perante o Juizado Especial orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, objetivando, sempre que possível, a reparação
dos danos sofridos pela vítima e a aplicação de pena não privativa de liberdade.
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Letra e.
011. (VUNESP/2017/TJM-SP-ESCREVENTE TÉCNICO JUDICIÁRIO) Assinale a alternativa

correta no que diz respeito ao procedimento comum dos processos em espécie, consoante
disposições do Código de Processo Penal.
a) Ordinário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima cominada for igual ou superior
a 2 (dois) anos de pena privativa de liberdade.
b) Sumário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima cominada seja inferior a 4 (quatro) anos de pena privativa de liberdade.
c) Sumário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima cominada seja inferior a 5 (cinco) anos de pena privativa de liberdade.
d) Sumaríssimo, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima cominada seja inferior a 3
(três) anos de pena privativa de liberdade.
e) Ordinário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima cominada for igual ou superior
a 3 (três) anos de pena privativa de liberdade.

Questão que extrapola um pouco o conteúdo de nossa aula (pois trata de todos os procedimentos contidos no CPP, mas que vale pela revisão). Vejamos a regra geral:
Rito ordinário: Crime cuja sanção máxima for IGUAL ou SUPERIOR a 4 anos.
Rito Sumário: Crime cuja sanção máxima seja INFERIOR a 4 anos de pena privativa de liberdade, exceto infrações de menor potencial ofensivo (IMPO)
Rito Sumaríssimo: Infrações de menor potencial ofensivo, as quais, segundo o artigo 61 da lei
9.099/95, são aquelas cuja lei comine pena máxima não superior a 2 anos, além das contravenções penais.
Por esse motivo, está correta a assertiva B!
Letra b.
012. (FCC/2016/AL-MS/CONSULTOR DE PROCESSO LEGISLATIVO) À luz da Lei n.

9.099/95, presentes os demais requisitos legais necessários, poderá ser beneficiado com a
transação penal
a) Ricardo, que cometeu crime de sequestro e cárcere privado, com pena prevista de 1 a 3 anos
de reclusão.
b) Moisés, que cometeu crime de contrabando, com pena prevista de 2 a 5 anos de reclusão.
c) Talita, que cometeu crime de estelionato, com pena prevista de 1 a 5 anos de reclusão.
d) Manoel, que cometeu crime de resistência, com pena prevista de 6 meses a 2 anos
de detenção.
e) Paulo, que cometeu crime de ordenação de despesa não autorizada, com pena prevista de
1 a 4 anos de reclusão.
O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

59 de 83

LEGISLAÇÃO

Lei n. 9.099/1995 - Juizados Especiais
Douglas Vargas

Sabemos que a lei 9.099/95 se aplica às infrações de menor potencial ofensivo (contravenções
penais e delitos cuja pena máxima cominada não ultrapasse 2 anos. O instituto da transação
penal só se aplica às IMPO’s, motivo pelo qual é Manoel, que cometeu o delito de resistência,
que poderá ser beneficiado por tal previsão legal.
Note que todos os outros delitos possuem a pena máxima cominada SUPERIOR a 2 anos.
Letra d.
013. (FCC/2016/AL-MS/AGENTE DE POLÍCIA LEGISLATIVO) Considere as infrações penais

e as penas privativas de liberdade previstas:
I – Dano ao patrimônio público − pena de detenção de 3 meses a 3 anos e multa.
II – Desacato − pena de detenção de 6 meses a 2 anos de multa.
III – Lesão corporal − pena de detenção de 6 meses a 1 ano.
IV – Resistência − pena de detenção de 2 meses a 2 anos.
A Lei no 9.099/1995 considera infração penal de menor potencial ofensivo o que consta
APENAS em:
a) II, III e IV.
b) III.
c) I, II e III.
d) I e IV.
e) I, II e IV.

Questão tranquila, basta que você se lembre da regra geral para que a infração seja considerada
IMPO (pena máxima cominada em abstrato não superior a dois anos, ou contravenção penal).
Todos os delitos listados se enquadram em tal previsão, exceto o dano ao patrimônio público,
cuja pena máxima é de 3 anos.
Dessa forma, está correta a assertiva A (itens II, III e IV).
Letra a.
014. (UFMT/2016/TJ-MT/TÉCNICO JUDICIÁRIO) Dispõe a Lei n.º 9.099, de 26 de setembro

de 1995, Juizado Especial Criminal, que NÃO é critério de orientação processual no Juizado
Especial Criminal:
a) A oralidade.
b) A formalidade.
c) A celeridade.
d) A economia processual.
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Mais uma questão elaborada com base no art. 62 da lei 9.099/95. Mas mesmo que você não
se lembre do rol critérios contidos em tal artigo, é possível acertar essa questão pela lógica.
A lei 9.099/95 tem como objetivo agilizar a tramitação dos processos judiciais, tornando a
prestação jurisdicional mais célere. É por esse motivo que se adotam critérios como a oralidade, a celeridade e a economia processual, sempre que for possível.
Pensando nessa linha, fica claro que a única assertiva que apresenta um critério que não se coaduna com a lei 9.099/95 é o da formalidade, que na verdade é evitada, sempre que possível for.
Letra b.
015. (VUNESP/2016/MPE-SP/OFICIAL DE PROMOTORIA) Pela regra do art. 61 da Lei no

9.099/95, assinale a alternativa que traz pena que corresponde à infração penal de menor potencial ofensivo.
a) Detenção de 1 (um) a 2 (dois) anos, e multa
b) Reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos.
c) Detenção de 6 (seis) meses a 4 (quatro) anos.
d) Detenção de 6 (seis) meses a 3 (três) anos.
e) Reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Veja como esse assunto despenca em provas de concursos. A essa altura de nossa lista de
questões, você já está expert em identificar uma IMPO (contravenções penais e delitos cuja
pena máxima cominada em abstrato não ultrapasse 2 anos). Com base nesse conceito, fica
fácil: A assertiva que apresenta uma IMPO é a letra A.
Letra a.
016. (FCC/2015/MPE-PB/TÉCNICO MINISTERIAL–SEM ESPECIALIDADE) A autoridade po-

licial de um determinado Distrito Policial da comarca de João Pessoa lavra um Termo Circunstanciado após tomar conhecimento de um crime de lesão corporal de natureza leve ocorrido
em uma casa noturna, figurando como autor do fato Lúcio. Encaminhados os autos ao fórum
e designada audiência preliminar, sem possibilidade de composição civil entre as partes, o
Ministério Público propõe a Lúcio uma transação penal consistente na entrega de 10 cestas
básicas a uma instituição carente da cidade de João Pessoa. Lúcio aceita o benefício, que é
homologado pelo Magistrado. Neste caso, Lúcio poderá ser novamente beneficiado com a
transação penal após transcorrido o prazo mínimo de
a) 8 anos.
b) 3 anos.
c) 10 anos.
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d) 5 anos.
e) 2 anos.

Segundo o art. 76, parágrafo 2º, inciso II, da lei 9.099/95, para que o autor de um delito seja
beneficiado com o instituto da transação penal, é pré-requisito que este não tenha sido beneficiado anteriormente pelo mesmo instituto no prazo de 5 anos. Dessa forma, uma vez que Lúcio
aceite a transação penal, só poderá ser beneficiado pelo mesmo instituto após transcorridos 5
anos, nos termos do artigo já mencionado.
Letra d.
017. (VUNESP/2015/MPE-SP-ANALISTA DE PROMOTORIA) Diz o artigo 76, caput, da Lei n.

9.099/95 (Juizados Especiais Criminais) que “Havendo representação ou tratando-se de crime
de ação penal pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público
poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multa, a ser especificada
na proposta”.
Não se admitirá a proposta, nos termos do § 2º, se ficar comprovado:
a) ter sido o agente beneficiado, anteriormente, no prazo de 10 (dez) anos, pela aplicação de
pena restritiva ou multa.
b) ter o agente descumprido condições de suspensão condicional do processo.
c) não indicarem os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os
motivos e as circunstâncias, ser necessária e suficiente a adoção da medida.
d) não tiver sido realizada a composição civil dos danos.
e) ter sido o autor da infração condenado, pela prática de crime ou contravenção penal, à pena
privativa de liberdade ou restritivas de direitos, por sentença definitiva.

Não é por acaso que recomendamos tanto a leitura do texto de lei – inúmeras questões irão se
basear na letra dos artigos, e não há outra solução senão conhece-los.
Nessa questão, estamos novamente diante dos requisitos do art. 76, parágrafo 2º, que tratam
da transação penal, mais exatamente das circunstâncias que impedem a sua aplicação.
Uma dessas circunstâncias, mais exatamente a previsto no inciso III, ocorre quando os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias da infração penal não indicarem que a adoção da medida é necessária ou suficiente.
Letra c.
018. (VUNESP/2015/PC-CE/INSPETOR DE POLÍCIA CIVIL DE 1A CLASSE) Sobre os Juiza-

dos Especiais Criminais (Lei n o9.099/95), pode-se afirmar que
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a) não será preso em flagrante e tampouco estará obrigado a recolher fiança o autor do fato
que, após a lavratura do termo circunstanciado, for imediatamente encaminhado ao juizado ou
assumir o compromisso de a ele comparecer.
b) são competentes para o processamento e julgamento das infrações de menor potencial
ofensivo a delegacia e o fórum do local da residência da vítima.
c) será instaurado o termo circunstanciado pela autoridade policial, após a notícia de infração
de menor potencial ofensivo, inclusive quando se tratar de crime militar.
d) não poderá ser processado pelos juizados especiais criminais o autor do fato, se portador
de antecedentes criminais.
e) os delitos cuja pena máxima não seja superior a dois anos – excluindo-se daí as contravenções penais – por serem infrações de menor potencial ofensivo, são de competência dos
juizados especiais criminais.

Mais uma questão extraída diretamente da letra da lei – dessa vez do art. 69, parágrafo único,
que trata da impossibilidade de recolhimento de fiança e de lavrar auto de prisão em flagrante
daquele que assinar termo circunstanciado e for imediatamente encaminhado ao juizado ou
assumir o compromisso de a ele comparecer:
Art. 69.(LEI 9099/95)
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.

Letra a.
019. (FGV/2014/TJ-RJ/ANALISTA JUDICIÁRIO-ESPECIALIDADE EXECUÇÃO DE MANDA-

DOS) A Lei n. 9.099/95 traz um procedimento simplificado a ser aplicado no âmbito dos Juizados Especiais Criminais. Diante disso, algumas peculiaridades são previstas neste diploma
legal. Sobre o procedimento sumaríssimo do JECRIM, é correto afirmar que:
a) a competência será determinada pelo local em que a infração for praticada e não pelo lugar
da consumação;
b) da decisão de rejeição da denúncia caberá recurso em sentido estrito;
c) da decisão que homologa a composição de danos entre autor do fato e vítima caberá recurso de apelação;
d) a sentença poderá dispensar o relatório e o dispositivo, mas não a fundamentação;
e) cabe citação por edital no âmbito dos Juizados Especiais Criminais.
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Vejamos o que diz o art. 63 da lei 9.099/95:
Art. 63. A competência do Juizado será determinada pelo lugar em que foi praticada a infração
penal.

É exatamente o que afirma a assertiva A – e mais uma vez o examinador se limita a copiar e
colar o texto do diploma legal.
Letra a.
020. (IBFC/2014/PC-RJ/PAPILOSCOPISTA POLICIAL DE 3ª CLASSE) A respeito da suspen-

são do processo e das condições impostas no período de prova ao acusado, previstas no artigo 89 da Lei n. 9.099/95, assinale a alternativa correta:
a) Expirado o prazo sem revogação, o Juiz marcará audiência com o réu para analisar se é o
caso de extinguir a punibilidade.
b) A suspensão será obrigatoriamente revogada se o acusado vier a ser processado, no curso
do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta.
c) A prescrição será interrompida durante o prazo de suspensão do processo.
d) O Juiz não poderá especificar outras condições que a fica subordinada a suspensão além
daquelas previstas no artigo 89 da Lei n. 9.099/95.
e) A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por
outro crime ou não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano.

Questão extraída unicamente do art. 90 da lei 9.099/95. Vejamos caso a caso:
a) Errada. Art. 90, da Lei 9.099/95 - § 5º Expirado o prazo sem revogação, o Juiz declarará extinta a punibilidade.
b) Errada. Art. 90, da Lei 9.099/95 - § 4º A suspensão poderá ser revogada se o acusado vier
a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta.
c) Errada. Art. 90, da Lei 9.099/95 - § 6º Não correrá a prescrição durante o prazo de suspensão
do processo.
d) Errada. Art. 90, da Lei 9.099/95 - § 2º O Juiz poderá especificar outras condições a que fica
subordinada a suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado.
e) Certa. Art. 90, da Lei 9.099/95 - § 3º A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o
beneficiário vier a ser processado por outro crime ou não efetuar, sem motivo justificado, a
reparação do dano.
Letra e.
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021. (VUNESP/2014/DPE-MS/DEFENSOR PÚBLICO) A composição civil dos danos, da Lei

n.º 9.099/95,
a) será admitida, apenas, nos crimes de ação privada.
b) será homologada pelo juiz mediante sentença irrecorrível.
c) se descumprida, dá ensejo à reabertura da instância penal.
d) não pode ser realizada quando se tratar de crime de ação pública incondicionada.

Segundo o art. 74 da lei 9.099/95: “Art. 74. A composição dos danos civis será reduzida a escrito e, homologada pelo Juiz mediante sentença irrecorrível, terá eficácia de título a ser executado no juízo civil competente.”
Letra b.
022. (CESPE/2016/PC-GO/CONHECIMENTOS BÁSICOS) Por ter praticado infração penal

contra Lúcio, Ana foi presa em flagrante e conduzida à delegacia, onde se constatou que o tipo
penal correspondente à infração praticada por Ana prevê pena máxima de dois anos e multa.
Nessa situação hipotética, a autoridade policial deverá
a) exigir o pagamento da fiança, devido ao fato de o crime admitir pena de multa.
b) instaurar IP mediante a lavratura do auto de prisão em flagrante.
c) converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, por não se tratar de crime de menor
potencial ofensivo.
d) lavrar termo circunstanciado e encaminhá-lo ao juizado juntamente com a autora do fato
e a vítima.
e) encaminhar imediatamente as partes ao juizado, para audiência de conciliação.

Outra questão extraída do art. 69 da lei 9.099/95:
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.

Letra d.
023. (IESES/2016/TJ-PA/TITULAR DE SERVIÇOS DE NOTAS E DE REGISTROS–PROVI-

MENTO) Levando em conta as disposições da lei 9.099/95, no que diz respeito aos juizados
especiais criminais, é correto afirmar:
a) Os embargos de declaração serão opostos por escrito ou oralmente, no prazo de 5 (cinco)
dias, contados da ciência da decisão, e quando opostos contra sentença, interromperão o prazo para o recurso.
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b) A composição dos danos civis será reduzida a escrito e, homologada pelo Juiz mediante
sentença irrecorrível, terá eficácia de título a ser executado no juízo civil competente.
c) A suspensão condicional do processo será revogada se o acusado vier a ser processado, no
curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta.
d) A competência do juizado será determinada pelo lugar do resultado da infração penal.

Conforme preconiza o art. 74 da lei 9.099/95:
Art. 74. A composição dos danos civis será reduzida a escrito e, homologada pelo Juiz mediante
sentença irrecorrível, terá eficácia de título a ser executado no juízo civil competente.

Dessa forma, a assertiva B está correta!
Letra b.
024. (VUNESP/2015/TJ-MS-JUIZ SUBSTITUTO) Na audiência preliminar, presente o repre-

sentante do Ministério Público, o autor do fato e a vítima e, se possível, o responsável civil,
acompanhados por seus advogados, o Juiz esclarecerá sobre a possibilidade da composição
dos danos e da aceitação da proposta de aplicação imediata de pena não privativa de liberdade. Dessa feita, é correto afirmar que
a) se tratando de ação penal pública condicionada à representação, o acordo homologado
acarreta a renúncia ao direito de representação.
b) o não oferecimento da representação na audiência preliminar implica decadência do direito.
c) a composição dos danos civis será reduzida a escrito e, homologada pelo Juiz mediante
sentença recorrível, terá eficácia de título a ser executado no juízo criminal competente.
d) se tratando de ação penal de iniciativa privada, o acordo homologado não acarreta a renúncia ao direito de queixa.
e) obtida a composição dos danos civis, será dada imediatamente ao ofendido a oportunidade
de exercer o direito de representação verbal, que será reduzida a termo.

Veja como o trecho da lei entre os artigos 63 e 83 são os favoritos das bancas examinadoras.
Mais uma vez, a resposta para a questão pode ser encontrada nessa parte do diploma legal,
mais especificamente na literalidade do art. 74:
Art. 74. A composição dos danos civis será reduzida a escrito e, homologada pelo Juiz mediante
sentença irrecorrível (C), terá eficácia de título a ser executado no juízo civil competente.
Parágrafo único. Tratando-se de ação penal de iniciativa privada ou (D) de ação penal pública condicionada (A) à representação, o acordo homologado acarreta a renúncia ao direito de queixa ou
representação.

Letra a.
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025. (FGV/2014/TJ-RJ-TÉCNICO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA) Sobre o instituto da suspen-

são condicional do processo, é correto afirmar:
a) em que pese o processo fique suspenso, o prazo prescricional continuará correndo
normalmente;
b) o acusado que vier a ser processado, no curso do prazo de suspensão, pela prática de contravenção não poderá ter o benefício revogado por este motivo;
c) será cabível seu oferecimento pelo Ministério Público apenas quando praticado crime de
menor potencial ofensivo;
d) o acusado reincidente pela prática de crime doloso não fará jus ao benefício;
e) o comparecimento pessoal semanal é umas das condições a ser necessariamente aplicada
pelo magistrado.

Por expressa previsão contida no art. 89 da lei 9.099/95, de fato o reincidente pela prática de
crime doloso não faz jus ao benefício da suspensão condicional do processo – motivo pelo
qual a assertiva D está correta.
Letra d.
026. (FCC/2014/MPE-PE/PROMOTOR DE JUSTIÇA) No que toca à composição dos danos

civis nos juizados especiais criminais, possível assegurar que
a) não implica decadência o não oferecimento da representação na audiência preliminar, se
não obtido o acordo.
b) é incabível na ação penal pública incondicionada.
c) é cabível apenas na ação penal privada e, se operada, conduz à absolvição.
d) é cabível apenas na ação penal pública condicionada e, se operada, conduz à extinção da
punibilidade pela renúncia ao direito de representação.
e) conduz à extinção da punibilidade pelo perdão aceito nos crimes de ação privada.

De fato, o não oferecimento da representação na audiência preliminar, caso não obtido o acordo, não implica em decadência, por expressa previsão contida no art. 75, parágrafo único, do
diploma legal:
Art. 75. Não obtida a composição dos danos civis, será dada imediatamente ao ofendido a oportunidade de exercer o direito de representação verbal, que será reduzida a termo.
Parágrafo único. O não oferecimento da representação na audiência preliminar não implica decadência do direito, que poderá ser exercido no prazo previsto em lei.

Letra a.
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027. (FCC/2014/MPE-PE/PROMOTOR DE JUSTIÇA) No procedimento dos juizados espe-

ciais criminais, contra a decisão que rejeita a denúncia cabível
a) apelação, no prazo de cinco dias, a ser julgada por turma composta de três juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição.
b) apelação, no prazo de dez dias, a ser julgada por turma composta de três juízes em exercício
no primeiro grau de jurisdição.
c) recurso em sentido estrito, no prazo de cinco dias, a ser julgado pelo Tribunal de Justiça.
d) apelação, no prazo de cinco dias, a ser julgada pelo Tribunal de Justiça.
e) recurso em sentido estrito, no prazo de dez dias, a ser julgado por turma composta de três
juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição.

Questão extraída da literalidade do art. 82 e seu parágrafo primeiro:
Art. 82. Da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença caberá apelação, que poderá
ser julgada por turma composta de três Juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos
na sede do Juizado.
§ 1º A apelação será interposta no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do
recorrente.

Letra b.
028. (VUNESP/2014/PC-SP - DESENHISTA TÉCNICO-PERICIAL) Lei n.º 9.099/1995, artigo

69: “________que tomar conhecimento da ocorrência lavrará _____ e o encaminhará imediatamente ao Juizado, com o autor do fato e a vítima, providenciando-se as requisições dos exames periciais necessários”.
Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do texto
a) O juiz leigo... termo de registro criminal
b) A autoridade policial... termo circunstanciado
c) A autoridade administrativa... sindicância
d) O promotor de justiça... inquérito civil
e) Qualquer policial... auto de infração penal

E tome texto de lei, de novo, de novo e de novo. Não é maldade de seu professor – simplesmente essa é uma das formas mais utilizadas pelos examinadores para cobrar o assunto. E se eles
o fazem, a gente se adequa!
Vamos relembrar o que diz o art. 69:
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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.

Letra b.
029. (CESPE/2014/TJ-DFT/TITULAR DE SERVIÇOS DE NOTAS E DE REGISTROS–PROVI-

MENTO) Maria foi denunciada pela prática do delito de lesão corporal. Recebida a inicial acusatória, o juízo processante deferiu a suspensão condicional do processo. Todavia, passados
três meses, o magistrado revogou o benefício, ao constatar que Maria estava em local incerto
e não sabido e sendo processada por outro crime.
Em face dessa situação hipotética, assinale a opção correta acerca da suspensão do processo
prevista na Lei n.º 9.009/1995, segundo a jurisprudência do STJ
a) O magistrado agiu corretamente, dado que a inobservância das condições impostas a Maria
por ocasião do sursis processual enseja a revogação do benefício.
b) Com a revogação do sursis processual, é necessário que Mari seja citada por edital para a
continuidade do processo.
c) Houve violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo
legal, pois, para a revogação do sursis processual, seria imprescindível a prévia manifestação da defesa
d) Incabível a revogação automática do sursis processual, por demandar uma audiência de
justificação para esse fim.
e) Na hipótese descrita, o cancelamento da benesse era facultativo.

Questão que tenta disfarçar bem o conteúdo cobrado, para confundir o aluno, mas que na verdade trata apenas da letra da lei – mais exatamente do art. 89 do diploma legal:
Lei 9.099, art. 89
§ 3º A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por outro
crime ou não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano.
§ 4º A suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por
contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta.

Letra a.
030. (IESES/2014/TJ-PB/TITULAR DE SERVIÇOS DE NOTAS E DE REGISTROS–PROVI-

MENTO) A respeito da Lei n. 9.099/95, assinale a assertiva correta:
a) A composição dos danos civis será reduzida a escrito e, homologada pelo juiz mediante
sentença irrecorrível, terá eficácia de título a ser executado no Juízo Cível competente. Tratando-se de ação penal pública o acordo homologado acarretará a renúncia ao direito de ação.
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b) Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, as contravenções penais e
os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 1 (um) ano, cumulados ou não com
pena de multa.
c) Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a 1 (um) ano, abrangidas
ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do
processo, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou
não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a
suspensão condicional da pena.
d) A competência do Juizado Especial Criminal será determinada pelo lugar onde foi consumada a infração penal.

A questão altera diversos artigos da lei 9.099/95 (mais especificamente os artigos 74, 61 e 63).
O único que está apresentado corretamente é o art. 89, transcrito na íntegra na assertiva C.
Letra c.
031. (FCC/2014/CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO-SP/PROCURADOR LEGISLATIVO)

Foi lavrado termo circunstanciado, apontando-se João como autor de crime de menor potencial ofensivo. É correto afirmar:
a) A composição dos danos civis será reduzida a escrito e, homologada pelo Juiz mediante
sentença irrecorrível, terá eficácia de título a ser executado no juízo criminal competente.
b) Acolhendo a proposta do Ministério Público aceita por João, o Juiz aplicará a pena restritiva
de direitos ou multa, que importará em reincidência.
c) Na audiência preliminar, presente o representante do Ministério Público, João e a vítima,
acompanhados por seus advogados, o Juiz esclarecerá sobre a possibilidade da composição
dos danos e da aceitação da proposta de aplicação imediata de pena privativa de liberdade.
d) A competência do Juizado Especial Criminal para processar e julgar João será determinada
pelo domicílio de João.
e) A conciliação entre João e a vítima será conduzida pelo Juiz ou por conciliador sob sua
orientação.

A resposta para a questão encontra-se no art. 73 da lei 9.099/95:
Art. 73. A conciliação será conduzida pelo Juiz ou por conciliador sob sua orientação.
Parágrafo único. Os conciliadores são auxiliares da Justiça, recrutados, na forma da lei local, preferentemente entre bacharéis em Direito, excluídos os que exerçam funções na administração da
Justiça Criminal.

Letra e.
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032. (TJ-PR/2013/TJ-PR/ASSISTENTE SOCIAL) Acerca dos Juizados Especial Criminais do

Estado, conforme disciplina da Lei n. 9.099/1995, assinale a alternativa correta.
a) O Juizado Especial Criminal, provido por juízes togados ou togados e leigos, tem competência para a conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais de menor potencial
ofensivo, respeitadas as regras de conexão e continência
b) Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos da Lei n.
9.099/1995, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 10 (dez) anos, cumulada ou não com multa.
c) O processo perante o Juizado Especial orientar-se-á pelos critérios da formalidade, rigidez
processual e segurança jurídica, objetivando, sempre que possível, a aplicação de pena privativa de liberdade.
d) Os atos processuais serão secretos e somente poderão realizar-se em horário diurno.

Questão extraída da literalidade do artigo 60 da lei 9.099/95:
Art. 60 da Lei n. 9.099/95 --> O Juizado Especial Criminal, provido por juízes togados ou togados
e leigos, tem competência para a conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais de
menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexão e continência.

Letra a.
033. (CESPE/2013/TJ-BA-TITULAR DE SERVIÇOS DE NOTAS E DE REGISTROS–REMO-

ÇÃO) Com base no que dispõe a Lei n.º 9.099/1995, assinale a opção correta.
a) No procedimento sumaríssimo, as intimações devem ser feitas, necessariamente, por oficial
de justiça.
b) São crimes de menor potencial ofensivo as contravenções penais e os delitos a que a lei
comine pena máxima não superior a três anos, cumulada ou não com multa.
c) Durante a suspensão condicional do processo, corre normalmente o prazo prescricional.
d) Todas as provas devem ser produzidas na audiência de instrução e julgamento, podendo o
juiz limitar ou excluir aquelas que julgar excessivas, impertinentes ou protelatórias.
e) Não é prevista, no procedimento sumaríssimo, a possibilidade de interposição de embargos
de declaração.

De fato, as provas deverão ser produzidas na audiência de instrução e julgamento, e por expressa previsão contida no art. 81, parágrafo 1º, o juiz poderá limitar ou excluir as provas que
julgar excessivas, impertinentes ou protelatórias:
Art. 81. Aberta a audiência, será dada a palavra ao defensor para responder à acusação, após o que
o Juiz receberá, ou não, a denúncia ou queixa; havendo recebimento, serão ouvidas a vítima e as
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testemunhas de acusação e defesa, interrogando-se a seguir o acusado, se presente, passando-se
imediatamente aos debates orais e à prolação da sentença.
§ 1º Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, podendo o Juiz
limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias.

Letra d.
034. (VUNESP/2013/TJ-SP/ADVOGADO) A respeito do instituto da suspensão condicional

do processo, é correto afirmar que:
a) a suspensão não poderá ser revogada, ainda que o beneficiário venha a ser processado no
curso do prazo por contravenção.
b) a prescrição correrá normalmente durante o prazo em que o processo estiver suspenso.
c) a suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por
outro crime.
d) a suspensão será revogada no curso do prazo, em caso de o beneficiário deixar de efetuar a
reparação do dano, ainda que por motivo justificado.
e) o Juiz não poderá acrescentar outras condições, além daquelas previstas em lei, ainda que
adequadas ao fato e à situação pessoal do beneficiário.

Vamos lá:
a) Errada. Art. 89, §4º: A suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado,
no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta.
b) Errada. Art. 89, §6º: Não correrá a prescrição durante o prazo de suspensão do processo.
c) Certa. É o que preconiza o Art. 89, §3º, da Lei 9099/95:
“A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por
outro crime ou não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano.”
d) Errada. Mesma justificativa da assertiva C.
e) Errada. Art. 89, §2º: O Juiz poderá especificar outras condições a que fica subordinada a
suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado.
Letra c.
035. (PGR/2013/PGR-PROCURADOR DA REPÚBLICA) Em relação aos juizados especiais cri-

minais assinale a alternativa correta:
a) Infrações penais de menor potencial ofensivo admitem suspensão condicional do processo,
mas não transação penal;
b) Quando o representante do Ministério Público verificar, no termo circunstanciado, que não
há informações do fato suficientes ao oferecimento da denúncia, deve propor transação penal;
c) Compete ao Tribunal Regional Federal julgamento de habeas corpus impetrado contra decisão singular do juiz do Juizado especial criminal;
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d) A Lei n. 9.099/95 prevê recurso de apelação para a decisão que rejeitar a denúncia.

Essa você já sabia. De acordo com o art. 82 da lei 9.099/95, cabe sim apelação da decisão que
rejeitar a denúncia, no prazo de 10 dias.
Letra d.
036. (CESPE/2013/TJ-PB/JUIZ LEIGO) ACERCA dos juizados especiais criminais, assinale a

opção correta.
a) Tratando-se de ação penal pública incondicionada, o MP poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos, o que não é possível em ação penal pública condicionada à
representação.
b) A competência do juizado será determinada pelo lugar em que tenha sido praticada a infração penal ou pelo lugar em que se tenha produzido o resultado, aplicando-se a teoria da
ubiquidade.
c) C Não sendo o acusado encontrado para ser citado, a secretaria do juizado procederá de
imediato à sua citação por hora certa.
d) D Não se faz necessária a presença de advogado para a defesa do acusado, que, no entanto,
poderá constituir causídico ou solicitar a nomeação de defensor público.
e) Na ação penal de iniciativa privada, a homologação da composição civil dos danos acarreta
a renúncia ao direito de queixa.

E mais uma vez o examinador bate na tecla do parágrafo único do art. 74 do diploma legal:
Art. 74 Lei 9.099/95. A composição dos danos civis será reduzida a escrito e, homologada pelo Juiz
mediante sentença irrecorrível, terá eficácia de título a ser executado no juízo civil competente.
Parágrafo único. Tratando-se de ação penal de iniciativa privada ou de ação penal pública condicionada à representação, o acordo homologado acarreta a renúncia ao direito de queixa ou representação.

Letra e.
037. (COPS-UEL/2013/PC-PR/DELEGADO DE POLÍCIA) No que diz respeito aos Juizados Es-

peciais Criminais, conforme a Lei n. 9.099/1995, assinale a alternativa correta.
a) A proposta de transação penal é admissível, mesmo que o agente tenha sido beneficiado
com outra proposta em menos de cinco anos.
b) A proposta de transação penal é admissível, mesmo que o indivíduo tenha sido beneficiado
anteriormente, no prazo de cinco anos, pela aplicação de pena restritiva ou multa.
c) A suspensão condicional da pena é instituto previsto na Lei n. 9.099/1995 e é proposta sem
proibições, reparações ou obrigações perante o juízo.
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d) Caso uma pessoa seja surpreendida praticando uma infração penal de menor potencial
ofensivo, será presa em flagrante e recolhida à prisão.
e) Não encontrado o acusado para ser citado, o juiz encaminhará as peças existentes ao
juízo comum.

Conforme estudamos, quando o acusado não é encontrado para ser citado, não se utiliza a
citação por edital, e sim se encaminham as peças existentes ao juízo comum, para que siga os
ritos regulares do CPP (art. 66 da lei 9.099/95).
Letra e.
038. (UEG/2013/PC-GO-ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL–REAPLICAÇÃO) Nos juizados espe-

ciais criminais, segundo a Lei n. 9.099/95,
a) o réu não encontrado será, no próprio juizado especial, citado por edital, procedimento este
compatível com a sistemática da Lei n. 9.099/95.
b) durante o período de suspensão condicional do processo não fluirá o prazo prescricional.
c) a denúncia será oral, mas, se oferecida sem o rol de testemunhas, não poderá ser recebida.
d) a transação penal independerá de aceitação do autor do fato, uma vez que se caracteriza
como confissão de culpa.

Vejamos:
a) Errada. Como você já sabe, não cabe citação por edital no âmbito do Jecrim.
b) Certa. É o que prevê o art. 89, parágrafo 6º, da lei 9.099/95.
c) Errada. A denúncia pode sim ser oferecida sem o rol de testemunhas.
d) Errada. A transação penal é um acordo – e deve sim ser aceito pelo autor do fato. Lembre-se
que ele pode querer ir até o fim do processo, para ser declarado inocente.
Letra b.
039. (CESPE/CEBRASPE/2021/PC-AL-ESCRIVÃO DE POLÍCIA) Em relação ao processo pe-

nal e ao disposto na Lei n.º 9.099/1995, julgue o item subsequente.
A suspensão condicional do processo prevista na Lei n.º 9.099/1995 pode ser proposta
pelo Ministério Público se se tratar de crimes cuja pena mínima cominada seja igual ou inferior a um ano.

Exatamente isso:
Lei 9.099/95: Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um
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por a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo
processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que
autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal).
Certo.
040. (CESPE/CEBRASPE/2021/PC-AL/ESCRIVÃO DE POLÍCIA) Joacir foi preso em flagrante

pela prática de determinado crime. A pena prevista para tal crime é um a quatro anos de reclusão. Ele negou a autoria do crime e acusou a vítima de ter forjado a situação de flagrância.
A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir.
Conclui-se das informações que Joacir praticou crime de menor potencial ofensivo, de modo
que cabe ao delegado lavrar termo circunstanciado e encaminhá-lo ao juizado especial criminal.

A pena máxima é de 4 anos. Portanto, não se trata de infração de menor potencial ofensivo:
Lei 9.099/95: Art. 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos
desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2
(dois) anos, cumulada ou não com multa.

Errado.
041. (CESPE/CEBRASPE/2021/PC-DF/ESCRIVÃO DE POLÍCIA DA CARREIRA DE POLÍ-

CIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL) Com base no disposto na Lei n.º 9.099/1995, julgue o
item a seguir.
Em se tratando de crimes de médio potencial ofensivo cuja ação penal seja pública incondicionada, o Ministério Público poderá oferecer transação penal, com aplicação imediata de pena
restritiva de direitos ou multa.

Caso a infração seja de MÉDIO potencial ofensivo (aquela cuja pena mínima não é superior
a um ano), caberá proposta de suspensão condicional do processo e não de transação penal
(Art. 89 da Lei 9.099/95).
Errado.
042. (CESPE/CEBRASPE/2021/PC-DF/ESCRIVÃO DE POLÍCIA DA CARREIRA DE POLÍ-

CIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL) Com base no disposto na Lei n.º 9.099/1995, julgue o
item a seguir.
O indiciamento de beneficiário da suspensão condicional do processo por novo crime praticado durante a vigência do benefício implica revogação do sursis processual, devendo o juiz,
nesse caso, determinar o prosseguimento do feito, sem prejuízo de outras medidas.
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O mero indiciamento não é causa de revogação da suspensão condicional do processo. De
acordo com art. 89, § 3º da Lei 9.099/95: A suspensão será revogada se, no curso do prazo,
o beneficiário vier a ser processado por outro crime ou não efetuar, sem motivo justificado, a
reparação do dano.
Errado.
043. (CESPE/CEBRASPE/2021/PC-DF/ESCRIVÃO DE POLÍCIA DA CARREIRA DE POLÍ-

CIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL) Com base no disposto na Lei n.º 9.099/1995, julgue o
item a seguir.
A lavratura de termo circunstanciado de ocorrência não acarreta indiciamento do autor do fato.

Conforme destacamos em nossa aula, esse é o entendimento doutrinário sobre o tema. O indiciamento é possível no curso do Inquérito Policial e não da lavratura do TC.
Certo.
044. (CESPE/CEBRASPE/2020/MPE-CE/ANALISTA MINISTERIAL–DIREITO) A respeito

dos aspectos processuais da Lei n.º 9.099/1995 e de sua interpretação jurisprudencial, julgue
o item subsequente.
Tribunal de justiça não detém competência para o julgamento de pedidos de habeas corpus
em que a autoridade coatora seja turma recursal dos juizados especiais.

Já sabemos que a competência para julgar HC impetrado contra ato da Turma Recursal é do
Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal, conforme o caso.
Errado.
045. (CESPE/CEBRASPE/2020/MPE-CE/ANALISTA MINISTERIAL– DIREITO) A respeito

dos aspectos processuais da Lei n.º 9.099/1995 e de sua interpretação jurisprudencial, julgue
o item subsequente.
Situação hipotética: Em determinada audiência preliminar de juizado especial criminal, membro do Ministério Público do Estado do Ceará, após análise do preenchimento dos requisitos
legais, formulou proposta de transação penal ao investigado, consistente no pagamento exclusivo de multa pecuniária. A proposta não foi aceita pelo investigado, tendo o seu defensor
argumentado que a multa era excessiva. Assertiva: Nesse caso, a Lei n.º 9.099/1995 autoriza
que o juiz reduza a multa até a metade do valor proposto pelo membro do Ministério Público.
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Exatamente isso. Nos termos do art. 76, § 1º da Lei 9.099/95:
Nas hipóteses de ser a pena de multa a única aplicável, o Juiz poderá reduzi-la até a metade.
Certo.
046. (CESPE/2019/TJ-AM/ASSISTENTE JUDICIÁRIO) Conforme o rito da Lei de Juizados

Especiais Cíveis e Criminais, não sendo o denunciado encontrado para citação pessoal ou por
mandado, os autos devem ser remetidos ao juízo comum, que procederá à citação por edital.

Exatamente. É o que dita o art. 66 da Lei 9.099/95:
Art. 66. A citação será pessoal e far-se-á no próprio Juizado, sempre que possível, ou por mandado.
Parágrafo único. Não encontrado o acusado para ser citado, o Juiz encaminhará as peças existentes ao Juízo comum para adoção do procedimento previsto em lei.

Certo.
047. (CESPE/2018/PC-SE-DELEGADO DE POLÍCIA) A análise negativa das circunstâncias da

prática do delito praticado poderia impedir o oferecimento do benefício da transação penal,
ainda que preenchidos os requisitos objetivos para a sua concessão.

É isso mesmo. Conforme asseveramos, um ponto muito cobrado é o rol de casos em que a
transação não pode ser oferecida. A situação narrada na assertiva preenche a previsão do art.
76, §2º, III, da Lei 9.099/95:
§ 2º Não se admitirá a proposta se ficar comprovado:
I – ter sido o autor da infração condenado, pela prática de crime, à pena privativa de liberdade, por
sentença definitiva;
II – ter sido o agente beneficiado anteriormente, no prazo de cinco anos, pela aplicação de pena
restritiva ou multa, nos termos deste artigo;
III – não indicarem os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os
motivos e as circunstâncias, ser necessária e suficiente a adoção da medida.

Certo.
048. (CESPE/2018/PC-SE/DELEGADO DE POLÍCIA) A homologação de transação penal faz

coisa julgada material e, dessa forma, mesmo que cláusulas acordadas sejam descumpridas,
inviabiliza a ocorrência de posterior requisição de inquérito policial.
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Questão que demonstra a importância do estudo da jurisprudência. Nesse caso, o examinador
cobrou apenas a literalidade da Súmula Vinculante 35 do STF, apenas invertendo a previsão do
referido enunciado:
JURISPRUDÊNCIA
A homologação da transação penal prevista no artigo 76 da Lei 9.099/1995 não faz coisa
julgada material e, descumpridas suas cláusulas, retoma-se a situação anterior, possibilitando-se ao Ministério Público a continuidade da persecução penal mediante oferecimento de denúncia ou requisição de inquérito policial.
Errado.
049. (CESPE/2018/POLÍCIA FEDERAL/DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL) Em fiscalização

de rotina, policiais militares constataram que Rebeca conduzia em seu veículo dois papagaios
capturados em floresta próxima, sem licença ou autorização de autoridade competente. Rebeca e os animais foram conduzidos à delegacia de polícia mais próxima. Nessa situação, o
delegado deverá apreender os animais e, caso Rebeca se comprometa a comparecer, em dia e
horário marcados, perante o juizado especial criminal, ele deverá lavrar termo circunstanciado
da ocorrência e conceder liberdade a Rebeca, independentemente de fiança.

Questão que extrapola o estudo da aula de hoje (pois cobra o entendimento sobre a Lei 9.605
também. Entretanto, é importante para que possamos relembrar o art. 69, parágrafo único da
Lei 9.099/95.
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.
Sabendo que a infração praticada por Rebeca é uma IMPO, fica mais fácil: A assertiva
está correta.
Certo.
050. (CESPE/2017/TRF-1ª REGIÃO-ANALISTA JUDICIÁRIO-OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIA-

DOR FEDERAL) A reunião de processos perante juízo comum ou tribunal do júri, em decorrência da aplicação das regras de conexão e continência, não impede, em relação aos delitos de
menor potencial ofensivo, a aplicação dos institutos da transação penal e da composição dos
danos civis.

Exatamente conforme estudamos. Essa é a previsão do art. 60, parágrafo único, da Lei 9.099/95:
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Parágrafo único. Na reunião de processos, perante o juízo comum ou o tribunal do júri, decorrentes da aplicação das regras de conexão e continência, observar-se-ão os institutos da
transação penal e da composição dos danos civis.
Certo.
051. (CESPE/2015/DPU-DEFENSOR PÚBLICO FEDERAL) No âmbito do juizado especial cri-

minal, no intuito de comprovar a materialidade do crime, o exame de corpo de delito pode ser
substituído por boletim médico ou prova equivalente.

Com certeza! Em razão da busca da celeridade e da informalidade, a Lei 9.099/95 admite a
referida substituição, expressamente:
Art., 77, §1º: Para o oferecimento da denúncia, que será elaborada com base no termo de ocorrência
referido no art. 69 desta Lei, com dispensa do inquérito policial, prescindir-se-á do exame do corpo
de delito quando a materialidade do crime estiver aferida por boletim médico ou prova equivalente.

Certo.
052. (CESPE/2014/TJ-SE-TÉCNICO JUDICIÁRIO-ÁREA JUDICIÁRIA) O STF declarou a cons-

titucionalidade da Lei Maria da Penha quanto à não aplicação dos institutos despenalizadores
previstos na Lei n.º 9.099/1995 para os crimes praticados com violência doméstica e familiar
contra a mulher.

Exatamente. Conforme estudamos, a vedação contida no art. 41 da Lei Maria da Penha é considerada constitucional pelo STF.
Certo.
053. (CESPE/2013/AGU/PROCURADOR FEDERAL) Se, durante a vigência de suspensão con-

dicional de processo instaurado devido a denúncia da prática do crime de receptação, o denunciado for processado por outro crime ou furtar-se à reparação do dano, sem justificativa, a
suspensão condicional do processo deverá ser revogada.

Exato. A referida conduta irá incorrer na vedação prevista no §3º do art. 89 da Lei 9.099/95,
resultando em efetivo descumprimento das condicionais e por consequência, na revogação da
suspensão do processo:
Art. 89, Lei n. 9.099/95 - Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um
ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a
suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado
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ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a
suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal).
§ 3º A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por
outro crime ou não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano.

Certo.
054. (CESPE/2013/STF/ANALISTA JUDICIÁRIO-ÁREA JUDICIÁRIA) Nos casos de compe-

tência do juizado especial criminal, o acusado será citado pessoalmente ou por hora certa, se,
por qualquer motivo, não puder ser encontrado em nenhum dos endereços indicados nos autos.

Cuidado! Conforme estudamos, existe possibilidade de citação por hora certa nos juizados.
Entretanto, observe que essa possibilidade se dá na forma do 362 (indivíduo se oculta para não
ser citado), e não por qualquer motivo.
Errado.
055. (CESPE/2013/STF/ANALISTA JUDICIÁRIO-ÁREA JUDICIÁRIA) Independentemente da

pena prevista, aos crimes praticados contra a mulher em situação de violência doméstica não
se aplica as disposições da Lei dos Juizados Especiais Criminais.

Mais uma vez a cobrança da relação entre a Lei 9.099/95 e a Lei Maria da Penha. Conforme sabemos, o art. 41 da Lei 11.340/06 foi considerado constitucional, afastando assim a aplicação
da Lei 9.099/95 no âmbito dos referidos crimes.
Certo.
056. (CESPE/2013/DPE-DF/DEFENSOR PÚBLICO) Suponha que contra um indivíduo tenha

sido oferecida queixa-crime por suposta prática de crime de dano qualificado por motivo egoístico, crime para o qual a pena máxima é de três anos de detenção. Nesse caso, deverá ser
utilizado o procedimento previsto na Lei n.º 9.099/1995.

Negativo. Os 3 anos de pena máxima excedem os requisitos para a classificação da infração
como IMPO.
Errado.
057. (CESPE/2012/DPE-ES/DEFENSOR PÚBLICO) A existência de ação penal, em andamen-

to, contra o acusado não pode ser considerada indicadora de maus antecedentes, mas obsta
a transação penal.
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Cuidado! A existência de ação penal em andamento de fato não pode ser considerada indicadora de maus antecedentes, entretanto, NÃO obsta a transação penal.
O examinador quis te confundir com as previsões sobre a prática superveniente de delito que
causam consequências no âmbito da suspensão condicional do processo.
Errado.
058. (CESPE/2012/TJ-AC/TÉCNICO JUDICIÁRIO-ÁREA JUDICIÁRIA) Em caso de suspen-

são condicional do processo, ao juiz é autorizado impor condições a que a suspensão ficará
subordinada, inclusive medidas cautelares previstas no CPP, desde que adequadas ao fato e à
situação pessoal do acusado.

Questão polêmica. Na verdade, a previsão para a imposição de condições está na própria Lei
9.099/95, e não no CPP, o que faz com que a afirmação esteja incorreta:
§ 1º Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor, na presença do Juiz, este, recebendo a denúncia, poderá suspender o processo, submetendo o acusado a período de prova, sob as seguintes
condições:
I – reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo;
II – proibição de frequentar determinados lugares;
III – proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do Juiz;
IV – comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas
atividades.
§ 2º O Juiz poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que
adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado.”

O problema aqui está no debate sobre a possibilidade de aplicação subsidiária do CPP no
âmbito das medidas cautelares. Considero que a questão entrou em uma “zona cinzenta” ao
fazer análise do texto legal “no vácuo”, sem considerar debates jurisprudenciais e doutrinários
sobre o tema
Entretanto, é nosso trabalho apresentar a posição da banca em concursos pretéritos, ainda
que a pegadinha realizada seja questionável.
Errado.
059. (CESPE/2012/PC-AL/DELEGADO DE POLÍCIA) Para a aplicação dos benefícios da lei

dos juizados especiais no caso de crime continuado ou concurso formal de crimes, deve-se analisar a pena máxima com o aumento máximo previsto para cada uma dessas formas
de concurso.

Exato. Conforme estudamos, a doutrina nos ensina que o termo “máximo” nesse caso deve
resultar também na aplicação do cálculo também sobre o máximo do aumento de pena.
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Certo.
060. (CESPE/2011/PC-ES/AUXILIAR DE PERÍCIA MÉDICO-LEGAL–ESPECÍFICOS) As con-

travenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a dois anos, desde
que não cumulada com multa, são considerados infrações penais de menor potencial ofensivo,
para fins de aplicação da lei de regência.

Cuidado com as pegadinhas baseadas na literalidade do texto legal. Veja a pequena modificação realizada pelo examinador:
Art. 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as
contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos,
cumulada ou não com multa.

O erro do item está em afirmar que existe o requisito da não cumulação com multa.
Errado.
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