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RESUMO 

A presente monografia trata do instituto da transação penal, 

como benefício oportunizado pela Lei nº. 9.099/95, àqueles que cometem crimes 

de menor potencial ofensivo, tendo como enfoque principal a utilização deste aos 

crimes de ação penal privada. 

Antes de se entrar na discussão principal do presente 

trabalho, será feita uma pequena introdução a Lei nº. 9.099/95, para então 

discorrer sobre a transação penal. 

Num momento seguinte cuidar-se-á da ação penal privada. 

Então, finalmente, explorar-se-á o ordenamento jurídico 

necessário, utilizando-se de entendimento doutrinário, jurisprudencial, legislação 

penal, processual penal, constitucional, bem como a hermenêutica jurídica para 

se chegar a uma conclusão sobre a possibilidade da aplicação da transação penal 

aos crimes de menor potencial ofensivo cuja ação penal seja privada. 
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INTRODUÇÃO 

A presente Monografia tem como objeto de estudo a 

possibilidade de aplicação do benefício da transação penal, prevista no art. 76 da 

Lei 9.099/95, aos crimes de menor potencial ofensivo, cuja ação penal seja 

privada. 

O seu objetivo é descrever a transação penal e a ação penal 

privada, para, então, apresentar as discussões doutrinárias e jurisprudenciais 

quanto a possibilidade da proposta de transação penal nos crimes de iniciativa 

privada. 

Para tanto, principia–se, no Capítulo 1, tratando da 

transação penal e dela se fazendo um breve relato histórico. Traz-se, ainda, o 

conceito e natureza jurídica deste benefício. Trata-se, também, do papel do 

Promotor de Justiça na proposta de transação, quais as condições para tal 

proposta, da sua aceitação, homologação, formas de cumprimento e 

conseqüências do seu descumprimento, bem como os recursos disponibilizados 

nos Juizados Especiais e os efeitos da sentença de transação penal.  

No Capítulo 2, trata-se da ação penal privada. Faz-se uma 

breve introdução sobre a ação penal, seu conceito, condições e classificação. 

Aborda-se, inicialmente, acerca de seus princípios informadores, quais sejam: 

oportunidade, disponibilidade e indivisibilidade. Após, trata-se da queixa crime, 

seu conceito, requisitos, e prazo para sua apresentação. Cuida-se, ainda, das 

espécies de ação penal privada: ação penal exclusivamente privada e ação penal 

pública subsidiária da pública. Finaliza-se o capítulo abordando a decadência, a 

renúncia e do perdão do ofendido.    

No Capítulo 3, trata-se da transação penal nos crimes de 

ação penal privada. Faz-se uma introdução ao assunto que é tema deste trabalho. 

Apresenta-se o entendimento do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, bem 

como dos Estados do Rio Grande do Sul e do Distrito Federal, além do Superior 

Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Colacionam-se entendimentos 
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doutrinários sobre quem tem legitimidade para apresentar a proposta de 

transação penal ao autor de crime de menor potencial ofensivo nos casos em que 

o crime seja de ação penal privada. 

O presente relatório de pesquisa se encerra com as 

considerações finais, nas quais são apresentados pontos conclusivos sobre a 

possibilidade de transação penal nos crimes de ação penal privada. 

Para a presente monografia foram levantadas as seguintes 

hipóteses: 

a) As condições para se propor a transação penal são: 

tratar-se de infração de menor potencial ofensivo (salvo exceções previstas no 

Código de Trânsito Brasileiro); não ter sido o autor da infração condenado pela 

prática de crime, a pena privativa de liberdade por sentença definitiva; não ter sido 

beneficiado, anteriormente, no prazo de cinco anos, pela aplicação de pena 

restritiva de direito, ou multa; indicarem os antecedentes, a conduta social e a 

personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, ser suficiente 

a adoção da medida. 

b) Caberá transação penal nos crimes de iniciativa privada. 

c) A vítima possui legitimidade para propor a transação 

penal nos crimes de iniciativa privada. 

Quanto à metodologia empregada, registra-se que, na fase 

de investigação foi utilizado o método indutivo e o relatório dos resultados 

expresso na presente monografia é composto na base lógica Indutiva. 

Nas diversas fases da pesquisa, foram acionadas as 

técnicas do referente, da categoria, do conceito operacional e da pesquisa 

bibliográfica. 
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CAPÍTULO 1  

BREVES CONSIDERAÇÕES ACERCA DA LEI DOS JUIZADOS 
ESPECIAIS CRIMINAIS E DA TRANSAÇÃO PENAL  

 
1.1 BREVES CONSIDERAÇÕES HISTÓRICAS SOBRE A LEI Nº 9.099/95 

 

 O desejo de se criar uma justiça mais ágil e menos 

complicada nasceu quando:  

Os constituintes de 1988, impressionados com o número 
astronômico de infrações de pouca monta a emperrar a máquina 
judiciária sem nenhum resultado prático, uma vez que, regra geral, 
quando a prolação da sentença, ou os réus eram beneficiados 
pela prescrição retroativa, ou absolvidos em virtude da dificuldade 
de se fazer a prova, e principalmente considerando a tendência do 
mundo de adotar um Direito Penal mínimo, procuraram medidas 
alternativas que pudessem agilizar o processo, possibilitando uma 
resposta do Estado à pequena criminalidade, sem estigma do 
processo à semelhança do que ocorria com a legislação de outros 
países. 15  

Conforme escreve Damásio de Jesus16:  

Foi inicialmente apresentado ao Congresso Nacional o Projeto de 
Lei nº. 1.480-A de 1989, pelo Deputado Federal Michel Temer, 
cujo objeto versava sobre o julgamento e a execução referentes 
às infrações penais de menor potencial ofensivo.  

                                            
15 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Comentários à Lei de Juizados Especiais 

Criminais,  p.1. 

16 JESUS, Damásio S. de. Lei dos juizados especiais criminais anotada, p.25. 
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Além deste Projeto, foram apresentados outros cinco, os 

quais visavam um “Juízo Especial”, até que em 26 de setembro de 1995, foi 

criada a Lei nº. 9.099, que tratava dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais. 

Os Juizados Especiais, já estavam previstos em nossa Carta 

Magna de 1988, em seu art. 98, inciso I: 

A União, o Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão 
juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e 
leigos, competente para a conciliação, o julgamento e a execução 
de causas cíveis de menor complexidade e infrações de menor 
potencial ofensivo, mediante o procedimento oral e sumaríssimo, 
permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o 
julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau. 

Assim, pretendendo atender as previsões deste artigo, a Lei 

nº. 9.099/95, trouxe aos autores de crimes de menor potencial ofensivo, além de 

outros, a possibilidade de serem beneficiados pela transação penal. 

A transação penal, todavia, já era utilizada em outros países. 

 

1.1.1  A transação penal em outros países 

O plea barganing, por exemplo, é uma espécie de transação 

utilizada nos Estados Unidos e “consiste fundamentalmente na negociação entre 

o Ministério Público e a defesa, destinada a obter uma confissão de culpa em 

troca da acusação por um crime menos grave.” 17 

Damásio de Jesus18 apresenta, contudo, as diferenças entre 

a nossa transação penal com o plea barganing americano: 

No plea barganing, vigora inteiramente o princípio da oportunidade 
da ação penal pública, enquanto na transação o Ministério Público 
não pode exercê-lo integralmente; havendo concurso de crimes, 
no plea barganing o Ministério Público pode excluir da acusação 

                                            
17 SILVA, Marco Antônio Marques da. Juizados especiais criminais, p.61. 

18 JESUS, Damásio S. de. Lei dos juizados especiais criminais anotada, p.75. 
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algum ou alguns delito, o que não acontece na transação criminal; 
o plea barganing é aplicável a qualquer delito, ao contrário do que 
ocorre na nossa transação; no plea barganing o acordo pode ser 
feito fora da audiência, a transação, somente em audiência. 

Na Inglaterra, como forma de transação existe o “guilry plea, 

instituto segundo o qual, confessando o réu a sua responsabilidade, haverá um 

julgamento antecipado da lide.”19 Damásio de Jesus20 escreve que no guilry plea, 

“não há transação, concordando o réu com a acusação. Admitindo a defesa a 

imputação, há julgamento imediato sem processo.”  

Na Itália, ao lado do patteggiamento, há outra forma de Justiça 
consensual: o giudizio abbreviato. Na França, sem embargo de a 
lei conferir ao Ministério Público poderes para arquivar 
informações a respeito de infrações de pouca monta, concedeu-
se-lhe, na reforma de 1994, outro poder: o de empreender uma 
mediação penal. 21 

 

1.1.2  A transação penal no Brasil 

No Brasil, contudo, quando alguém pratica um delito de 

menor potencial ofensivo (o qual será explicado posteriormente), “não sendo caso 

de arquivamento, o representante do Ministério Público pode propor a aplicação 

imediata de pena restritiva de direitos ou multa no caso de ação penal pública 

incondicionada.” 22 

Este ritual começa, portanto, quando qualquer autoridade 

policial que tomar conhecimento de que alguém cometeu um crime de menor 

potencial ofensivo, lavrar um termo circunstanciado.  

                                            
19 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Comentários à lei de juizados especiais criminais,  

p. 71. 

20 JESUS, Damásio S. de. Lei dos juizados especiais criminais anotada, p.76. 

21 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Comentários à lei de juizados especiais criminais,  
p. 71. 

22 OLIVEIRA, Beatris Abraão de. Juizados especiais criminais – Teoria e prática, p.45. 
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Ada Pellegrini23 ensina que o termo circunstanciado deve 

conter:  

A indicação no boletim de ocorrência do autor do fato e do 
ofendido e a relação das testemunhas (...) Há necessidade de se 
descrever, ainda que sucintamente, o fato com suas 
circunstâncias, uma vez que esse dado servirá de base para a 
apresentação da denúncia, e também, é claro para a proposta da 
transação penal.  

Depois de elaborado o termo circunstanciado, “deve a 

autoridade policial encaminhá-lo ao Juizado com o autor do fato e a vítima, 

instaurando-se assim a fase preliminar”24, onde se possível serão realizadas a 

conciliação e a transação. 

Consoante prescreve o art. 62 da Lei nº. 9.099/95, sempre 

que possível, será tentada a reparação dos danos sofridos pela vítima e a 

aplicação de pena não privativa de liberdade. “Aquela realizada pela conciliação e 

esta por meio da transação.” 25  

Para Mirabete26, com a conciliação e a transação, procura-

se buscar o princípio processual penal da verdade real, “sem abandonar a 

finalidade do processo, segundo o Código de Processo Penal, que é o de 

descobrir a verdade real, dispõe na Lei nº. 9.099/95 que se deve buscar, sempre 

que possível a conciliação ou a transação”.  

E para Damásio de Jesus27 a conciliação procede-se, em 

primeiro lugar por intermédio da composição dos danos, e em segundo pela 

                                            
23 GRINOVER, Ada Pellegrini. Juizados especiais criminais – Comentários à Lei 9.099/95,  

p.119. 

24 MIRABETE, Júlio Fabbrini. Juizados especiais criminais – Comentários, jurisprudência e 
legislação, p.63. 

25 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Comentários à lei de juizados especiais criminais.  
p.14 

26 MIRABETE, Júlio Fabbrini. Juizados especiais criminais – Comentários, jurisprudência e 
legislação, p.27. 

27 JESUS, Damásio E. de. Lei dos Juizados Especiais Criminais Anotada, p.67. 
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proposta do Ministério Público de aceitação pelo autuado de pena não privativa 

de liberdade. 

Pode-se perceber que a conciliação e a transação penal 

visam oportunizar as partes envolvidas a acertarem, através do bom senso, as 

suas desavenças a fim de se evitar um processo criminal que pode vir a gerar um 

conflito maior entre as mesmas. 

 

1.2  CONCEITO DE TRANSAÇÃO PENAL 

 Entre vários conceitos encontrados na doutrina, pode-se 

citar o de Mirabete28 que conceitua a transação penal como sendo “a aplicação 

imediata de pena proposta pelo Ministério Público e aceita pelo autor do fato.”  

 Segundo Tourinho Filho29 a transação penal é um “ato 

jurídico bilateral pelo qual as partes fazem concessões recíprocas.”  

Assim entende Damásio de Jesus30: 

Não se trata de um negócio entre o Ministério Público e a defesa: 
cuida-se de um instituto que permite ao Juiz, de imediato, aplicar 
uma pena alternativa ao autuado, justa para a acusação e defesa, 
encerrando o procedimento. 

Para Ada Pellegrini31 a transação penal se caracteriza pelas 

“concessões bilaterais, mútuas e recíprocas, desistindo cada titular dos interesses 

em conflito de parte de suas pretensões.” 

                                            
28 MIRABETE, Júlio Fabbrini. Juizados especiais criminais – Comentários, Jurisprudência e 

Legislação, p.82. 

29 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Comentários à lei de juizados especiais criminais,  
p.15 

30 JESUS, Damásio E. de. Lei dos juizados especiais criminais anotada, p.75.  

31 GRINOVER, Ada Pellegrini. Juizados especiais criminais – Comentários à Lei 9.099/95,  
p.128. 
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 Conforme o art. 76 da Lei nº. 9.099/95, entende-se que, 

sendo o delito de ação penal pública condicionada a representação, ou ainda, 

sendo de ação penal pública incondicionada, se o Ministério Público não tiver 

pedido o arquivamento, poderá este órgão, após tentada a conciliação, propor a 

imediata aplicação de multa ou pena restritiva de direitos, qual seja a transação. É 

o que se pode ler do dispositivo: 

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 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. 

§ 2º Não se admitirá a proposta de 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. 

§ 3º Aceita a proposta pelo autor da infração e seu defensor, será 
submetida à apreciação do Juiz. 

§ 4º Acolhendo a proposta 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. 

§ 5º Da sentença prevista no parágrafo anterior caberá a apelação 
referida no art. 82 desta Lei. 



 22 

§ 6º A imposição da sanção de que trata o § 4º deste artigo não 
constará de certidão de antecedentes criminais, salvo para fins 
previstos no mesmo dispositivo, e não terá efeitos civis, cabendo 
aos interessados propor ação cabível no juízo cível.   

Percebe-se, portanto, que a transação penal é uma espécie de 
pena restritiva de direito, devendo o juiz especificá-la na proposta 
a ser feita ao autor da infração delituosa. 

 

1.3 NATUREZA JURÍDICA DA TRANSAÇÃO PENAL 

Figueira Júnior e Lopes32 consideram importante o 

conhecimento da natureza jurídica da transação penal, para tanto relatam:  

“Tende à pacificação doutrinária o entendimento de que a 

norma relativa à transação penal destacada no art. 76 é de natureza 

prevalentemente penal.” 

Ada Pellegrini33 entende que “a pena não privativa de 

liberdade imposta pelo juiz, por consentimento dos partícipes, tem natureza 

jurídica de sanção penal.”  

No mesmo sentido versa Damásio de Jesus34: 

“A transação, pela aceitação da proposta de aplicação de 

pena menos grave, constitui forma de despenalização. E, cuida-se de instituto de 

Direito Penal Material.”  

 

                                            
32 FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias e LOPES, Maurício Antônio Ribeiro. Comentários à lei dos 
juizados especiais cíveis e criminais, p. 506. 

33 GRINOVER, Ada Pellegrini. Juizados especiais criminais – Comentários à Lei 9.099/95, 
p.167. 

34 JESUS, Damásio S. de. Lei dos juizados especiais criminais anotada,  p.75. 
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1.4  DA PROPOSTA DE TRANSAÇÃO PENAL 

A proposta de transação penal ao autor de infração de 

menor potencial ofensivo: 

Deve ser feita em audiência. Mais precisamente na audiência 
preliminar de que cuida o art. 72. Neste ato, presente o 
representante do Ministério Público, o autor do fato e a vítima, e, 
se possível, o responsável civil, acompanhados de 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. 35  

Eis o artigo: 

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. 

Damásio de Jesus36 demonstra que a proposta da transação 

penal se dá em duas fases:  

Na primeira o Promotor de Justiça, em face das circunstâncias do 
fato e da condição pessoal de seu autor, elege a pena alternativa: 
uma das penas restritivas de direito (art. 43 do Código Penal) ou 
multa; em segundo, propõe a quantidade da pena alternativa.  

A proposta formulada pelo Ministério Público, indicando qual 

das penas, restritiva de direito ou multa, a aceitação da proposta ou contraposta, 

devem ter registro escrito, como prevê o art. 65, § 3º, a Lei nº. 9.099/95, haja vista 

que são atos essenciais. 

                                            
35 MOLINA, Antônio Garci-Plabos de. e GOMES, Luiz Flávio. Criminologia, p. 603. 

36 JESUS, Damásio E. de. Lei dos juizados especiais criminais anotada, p. 80. 
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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. 

§ 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. 

Entendem Antônio G. Molina e Luiz Flávio Gomes37 que:  

A proposta do Ministério Público, embora não necessite dos 
requisitos da denúncia (...) deve, no entanto, pelo menos delimitar 
os fatos ensejadores da resposta estatal. Isso é relevante para o 
efeito de se constatar a tipicidade, o fato punível o fumus boni 
iuris, eventual litispendência, coisa julgada, etc.”  

Ada Pellegrini38 ainda esclarece que “deverá a proposta 

especificar o valor da multa (se de pena pecuniária se tratar) ou a espécie e a 

duração da pena restritiva de direitos.” 

Logo,  

Não sendo requerido o arquivamento, estando as partes 
presentes, e não ocorrendo nenhuma das hipóteses previstas nos 
itens I, II e III do § 2º do art. 76 da Lei 9.099/95, o Ministério 
Público “poderá” propor a aplicação imediata de pena restritiva de 
direito ou multas, a ser especificada na proposta. 39 

                                            
37 MOLINA, Antônio Garci-Plabos de. e GOMES, Luiz Flávio. Criminologia, p. 602. 

38 GRINOVER, Ada Pellegrini. Juizados especiais criminais – Comentários à Lei 9.099/95, p. 
158. 

39 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Comentários à lei de juizados especiais criminais,  
p. 99. 
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E assim explica Beatriz A. de Oliveira40:  

“A proposta de transação é oferecida no Juizado Especial ou em 
outro juízo, preenchidos os requisitos da lei. Sendo uma faculdade 
limitada concedida ao titular da ação penal, a decisão de não 
apresentar a proposta de transação dever ser justificada pelo 
Ministério Público.”  

Apesar de o caput do art. 76 dispor que o Ministério Público 

“poderá” formular a proposta de transação, entende Tourinho Filho41 que 

“satisfeitas as condições objetivas para que se faça a transação, aquele “poderá” 

converter-se em “deverá”, surgindo para o autor do fato um direito a ser 

necessariamente satisfeito.” 

 

1.4.1 O promotor de justiça e a proposta de transação: faculdade ou 

obrigação? 

Grande parte dos doutrinadores entende que o Ministério 

Público somente poderá deixar de apresentar a proposta de transação penal se 

presente uma daquelas condições previstas nos itens I, II ou III do §2º do art. 76.  

Segundo Tourinho Filho42:  

“Preenchidos os requisitos exigidos por lei, o autor do fato 

torna-se titular de um direito subjetivo para obter os benefícios da transação. E, 

como titular de um direito, pode reclamá-lo.”  

Para Damásio de Jesus43:  

                                            
40 OLIVEIRA, Beatriz de Amaral de. Juizados especiais criminais – teoria e prática, p. 46. 

41 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Comentários à lei de juizados especiais criminais, 
p. 99. 

42 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Comentários à lei de juizados especiais criminais,  
p. 106. 

43 JESUS, Damásio E. de. Lei dos juizados especiais criminais anotada, p. 80. 



 26 

“Desde que presentes as condições da transação, o 

Ministério Público estará obrigado a fazer a proposta ao autuado. A expressão 

poderá, hoje, tem sentido de dever.”  

No mesmo sentido trata Ada Pellegrini44: 

“O poderá em questão não indica mera faculdade, mas um 

poder-dever, a ser exercido pelo acusador em todas as hipóteses em que não se 

configure as condições do § 2º do art. 76.”  

Neste norte também entende Mirabete45: 

“Sendo uma faculdade limitada concedida ao titular da ação 

penal, a decisão de não apresentar a proposta de transação penal deve ser 

justificada pelo Ministério Público.”  

Beatriz A. de Oliveira46, também entende que: 

O Ministério Público deve propor a transação penal, estando 
presentes os requisitos que a autorizam, ao invés de levar o autor 
do fato a suportar um processo formalmente e, aplica-se o Art. 28 
do Código de Processo Penal por analogia. 

Assim, alguns doutrinadores entendem que na recusa 

injustificada do Ministério Público, em apresentar a proposta de transação, o juiz 

deve remeter os autos ao Procurador-Geral de Justiça, conforme denota o art. 28 

do Código de Processo Penal: 

Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a 
denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de 
quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar 
improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou 
peças de informação ao procurador-geral, e este oferecerá a 
denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para 

                                            
44 GRINOVER, Ada Pellegrini. Juizados especiais criminais – Comentários à Lei 9.099/95, p. 

153. 

45 MIRABETE, Júlio Fabbrini. Juizados especiais criminais – Comentários, jurisprudência e 
legislação, p.82. 

46 OLIVEIRA, Beatriz de Amaral de. Juizados especiais criminais – teoria e prática. P.45 
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oferecê-la, ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só 
então estará o juiz obrigado a atender. 

Todavia, o Enunciado 6 do XVIII Encontro Nacional  de 

Coordenadores do Juizados Especiais do Brasil47 prevê: 

 O artigo 28 do Código de Processo Penal é inaplicável, no caso 
de não apresentação de proposta de transação penal ou de 
suspensão condicional do processo, cabendo o juiz apresentá-las 
de ofício, quando satisfeitos os requisitos legais.  

Mirabete48, porém, ressalta que: 

 Na inexistência da justificativa pela não apresentação da proposta 
de imposição imediata de pena não privativa de liberdade, 
omissão de dever funcional, cabe ao magistrado a comunicação 
do fato ao Procurador-Geral de Justiça, para fins de direito.  

Com base na opinião destes doutrinadores, percebe-se que 

a transação penal deve ser proposta quando o autor do fato delituoso preencher 

os requisitos previstos em lei. Não será, portanto, mera faculdade do promotor, 

mas, um dever para com o autor do fato. 

 

1.4.2  Condições para se fazer a proposta de transação 

Mirabete49 explana que “nem todos os autores de infrações 

penais de menor potencial ofensivo podem ser beneficiados com a transação 

penal.” 

A proposta de transação somente será possível se atendidas 

algumas condições, quais sejam: 

                                            
47 O XVIII Encontro  Nacional de Coordenadores de Juizados Especiais do Brasil - FONAJE, 

aconteceu na cidade de Goiânia/GO, entre os dias 23 e 25 de novembro de 2005. 

48 MIRABETE, Júlio Fabbrini. Juizados especiais criminais – comentários, jurisprudência e 
legislação, p.84. 

49 MIRABETE, Júlio Fabbrini. Juizados especiais criminais – comentários, jurisprudência e 
legislação, p.86. 
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a) tratar-se de infração de menor potencial ofensivo (salvo 
exceções previstas no Código de Trânsito Brasileiro);  

b) não ter sido o autor da infração condenado, pela prática de 
crime, a pena privativa de liberdade, por sentença definitiva;  

c) não ter sido beneficiado, anteriormente, no prazo de cinco anos, 
pela aplicação de pena restritiva de direito, ou multa;  

d) indicarem os antecedentes, a conduta social e a personalidade 
doa gente, vem como os motivos e as circunstâncias, ser 
suficiente a adoção da medida. 50 

Vejamos, agora, o que quer dizer cada uma dessas 

condições: 

 

1.4.2.1 As infrações de menor potencial ofensivo: 

As infrações de menor potencial ofensivo foram 

primeiramente conceituadas pela Lei nº.  9.099/95, em seu artigo 61: 

Consideram-se infrações 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 um ano, executados os 
casos em que a lei preveja procedimento especial. 

Com o advento da lei que criou os juizados especiais 

federais no âmbito da justiça federal o conceito de infração de menor potencial 

ofensivo foi alterado, consoante se pode ler no art. 2º. da Lei nº. 10.259/01: 

Art. 2o Compete ao Juizado Especial Federal Criminal processar e 
julgar os feitos de competência da Justiça Federal relativos às 
infrações de menor potencial ofensivo. 

                                            
50 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Comentários à lei de juizados especiais criminais.  

p.80. 
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Parágrafo único. Consideram-se infrações de menor potencial 
ofensivo, para os efeitos desta Lei, os crimes a que a lei comine 
pena máxima não superior a dois anos, ou multa. 

Houve, portanto, com o advento da Lei nº. 10.259, de 12 de 

julho de 2001 uma mudança quanto ao conceito de infração de menor potencial 

ofensivo previsto na Lei nº. 9.099/95.  

Conforme Ada Pellegrini51: 

A Lei dos Juizados Especiais Federais (Lei 10.259/2001) estendeu 
o conceito de infração de menor potencial ofensivo constante da 
Lei 9.099/95 de duas maneiras. Não excluiu da abrangência da 
infração de menor potencial ofensivo os crimes sujeitos a 
procedimento especial. Por outro lado, definiu como infração de 
menor potencial ofensivo aquela com pena máxima não superior a 
dois anos.  

Para Tourinho Filho52: 

 Já está se pacificando o entendimento de que é da competência 
do Juizado Especial Criminal dos Estados e do DF o processo e 
julgamento das contravenções e dos crimes cuja pena máxima 
não ultrapasse dois anos, sujeitos ou não a procedimento 
especial. 

Esse é também o entendimento do Enunciado 46 do XVIII 

Encontro Nacional de Coordenadores do Juizado Especial no Brasil:  

A Lei 10.259/2001 ampliou a competência dos Juizados Especiais 
Criminais dos Estados e do Distrito Criminal para o julgamento de 
crimes com pena máxima cominada até dois anos, com ou sem 
cumulação de multa, independentemente do procedimento. 

Existem, todavia, algumas exceções como, por exemplo, a 

do art. 291, caput da Lei nº.  9.503/97 (Lei de Trânsito) que diz: 

                                            
51 GRINOVER, Ada Pellegrini. Juizados especiais criminais – Comentários à Lei 9.099/95,p. 75. 

52 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Comentários à lei de juizados especiais criminais,  
p.29. 
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“Aplica-se aos crimes de trânsito de lesão corporal culposa, 

de embriaguez ao volante, e de participação em competição não autorizada o 

disposto nos art. 74, 76 e 88 da Lei 9.099 de 26 de setembro de 1995”. 

Os crimes de lesão corporal culposa, embriaguez ao volante 

e participação em competição não autorizada possuem penas máximas que 

ultrapassam dois anos e mesmo assim são beneficiados com sendo delitos de 

menor potencial ofensivo.  Eis os artigos (Lei nº. 9.503/97): 

Art. 303. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo 
automotor: 

Penas - detenção, de seis meses a dois anos e suspensão ou 
proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir 
veículo automotor. 

Art. 306. Conduzir veículo automotor, na via pública, sob a 
influência de álcool ou substância de efeitos análogos, expondo a 
dano potencial a incolumidade de outrem: 

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão 
ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir 
veículo automotor. 

Art. 308. Participar, na direção de veículo automotor, em via 
pública, de corrida, disputa ou competição automobilística não 
autorizada pela autoridade competente, desde que resulte dano 
potencial à incolumidade pública ou privada: 

Penas - detenção, de seis meses a dois anos, multa e suspensão 
ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir 
veículo automotor. 

Já o art. 94 do Estatuto do Idoso, aumentou para quatro 

anos o conceito de infrações de menor potencial ofensivo, para os crimes 

previstos naquela lei, prevendo o seguinte: 

Aos crimes previstos nesta Lei, cuja pena máxima privativa de 
liberdade não ultrapasse 4 (quatro) anos, aplica-se o 
procedimento previsto na Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995, 
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e, subsidiariamente, no que couber, as disposições do Código 
Penal e do Código de Processo Penal. 

O estatuto do idoso previu várias infrações penais buscando 

prevenir e punir quem comete condutas de desrespeito ou discriminação contra 

pessoas idosas. Eis alguns dos delitos previstos na Lei nº. 10.741/03: 

Art. 99. Expor a perigo a integridade e a saúde, física ou psíquica, 
do idoso, submetendo-o a condições desumanas ou degradantes 
ou privando-o de alimentos e cuidados indispensáveis, quando 
obrigado a fazê-lo, ou sujeitando-o a trabalho excessivo ou 
inadequado: 

Pena – detenção de 2 (dois) meses a 1 (um) ano e multa. 

Art. 100. Constitui crime punível com reclusão de 6 (seis) meses a 
1 (um) ano e multa: 

I – obstar o acesso de alguém a qualquer cargo público por motivo 
de idade; 

II – negar a alguém, por motivo de idade, emprego ou trabalho; 

III – recusar, retardar ou dificultar atendimento ou deixar de 
prestar assistência à saúde, sem justa causa, a pessoa idosa; 

IV – deixar de cumprir, retardar ou frustrar, sem justo motivo, a 
execução de ordem judicial expedida na ação civil a que alude 
esta Lei; 

V – recusar, retardar ou omitir dados técnicos indispensáveis à 
propositura da ação civil objeto desta Lei, quando requisitados 
pelo Ministério Público. 
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1.4.2.2  Não ter sido o autor de infração de menor potencial ofensivo 

condenado por sentença definitiva. 

Tourinho Filho53 explica essa condição: 

Se o legislador impede a proposta ao ‘condenado, pela prática de 
crime, à pena privativa de liberdade, por sentença definitiva’, é 
sinal de que se refere a uma decisão condenatória com trânsito 
em julgado, tanto mais quanto o dispositivo fala em ‘condenado’, e 
no nosso entendimento, denomina-se condenado o réu cuja 
sentença condenatória tenha passado em julgado.  

Para Mirabete54: 

A expressão sentença definitiva, contida no art. 76, não significa 
sentença recorrível, (...) mas, sim, sentença transitada em julgado, 
pois o contrário infringiria o art. 5, LVII, da CF, pelo qual ninguém 
será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença 
penal condenatória. 

Certamente que a lei infraconstitucional dos juizados 

especiais deve respeitar o ordenamento constitucional. Assim, o princípio do 

estado de inocência deve ser considerado para efeitos de leitura e aplicação 

dessa condição. 

 

1.4.2.3  Não ter sido beneficiado, anteriormente, no prazo de cinco anos, 

pela aplicação de pena restritiva de direito, ou multa. 

Tal previsão está contida no inciso II, do § 2º do art. 76 da 

Lei nº. 9.099/95 “certamente partindo do princípio de que após cinco anos do 

cumprimento da multa ou da medida restritiva o autor do fato retorna ao cotidiano, 

com conduta penalmente incensurável.” 55 

                                            
53 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Comentários à lei de juizados especiais criminais,  

p.113. 

54 MIRABETE, Júlio Fabbrini. Juizados especiais criminais – comentários, jurisprudência e 
legislação, p.86. 

55 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Comentários à lei de juizados especiais criminais, 
p. 115. 
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Segundo Mirabete56 com tal pressuposto legal “evita-se que 

a mesma pessoa seja beneficiada duas vezes nesse lapso temporal para não 

incentivar a sensação de impunidade.”  

No mesmo sentido entende Ada Pellegrini57: 

“A lei quer beneficiar o autor de fatos enquadráveis nas 

infrações penais de menor potencial ofensivo, mas não incentivar sua 

impunidade.”  

Certamente que quem foi uma vez beneficiado com as 

flexibilidades que a Lei nº. 9.099/95 proporciona, não poderá ser novamente 

beneficiado logo em seguida, a fim de que os pequenos crimes não se tornem 

rotina na vida daquele cidadão.  

 

1.4.2.4  Os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem 

como os motivos e as circunstâncias. 

Segundo Mirabete58 

Os antecedentes criminais, mesmo os que ainda não redundam 
em condenação, a má ou sofrível conduta social e uma 
personalidade agressiva reveladas pelo agente, bem como a 
motivação e demais circunstâncias em que foi praticada a infração 
de menor potencial ofensivo podem indicar que a aplicação de 
pena restritiva de direito ou multa sejam insuficientes para reprimir 
o delito ou preveni-lo com relação ao agente. 

Tourinho Filho explica que59: 

                                            
56 MIRABETE, Júlio Fabbrini. Juizados especiais criminais – comentários, jurisprudência e 

legislação, p.87. 

57 GRINOVER, Ada Pellegrini. Juizados especiais criminais – Comentários à Lei 9.099/95, 
p.161. 

58 MIRABETE, Júlio Fabbrini. Juizados especiais criminais – comentários, jurisprudência e 
legislação, p.87. 

59 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Comentários à lei de juizados especiais criminais, 
p.116. 
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Por antecedentes se entende a vida antedata, a vida pretérita do 
autor do fato. A conduta social está ligada ao conjunto de suas 
atitudes e reações no meio social, não só na vida pública como na 
vida privada. Motivos da infração representam as causas que 
levam o agente a cometê-la. Podem ser reprováveis, censuráveis, 
como podem ser compreensíveis. No que tange as circunstâncias, 
estas dizem respeito aos meios empregados, condições 
temporais, espaciais, pessoais, quando se consideram as 
condições ou qualidades do ofendido, interpessoais, quando se 
levam em conta as relações de parentesco entre o agente e o 
ofendido. 

Logo, “ocorrendo uma dessas causas que impedem a 

transação, o Ministério Público deve requerer o adiamento da audiência para 

colher os elementos que confirmem ou não a ocorrência do impedimento.”60 

 

1.5 DA ACEITAÇÃO OU NÃO DA PROPOSTA POR PARTE DO AUTOR DO 

FATO CRIMINOSO 

Cabe ao autor do fato e ao seu defensor aceitar ou não a 

proposta ofertada pelo Ministério Público, como regra, e, eventualmente, pelo 

magistrado ou pelo ofendido em crimes de ação penal privada.  

Tourinho Filho61 explica que: 

Acolhendo a proposta, seja do Ministério Público, seja do titular da 
ação penal privada, devidamente aceita pelo autor da infração, o 
Juiz aplicará a medida (pena restritiva de direitos, com 
especificação da qualidade e tempo de duração, ou multa, 
devidamente delimitada dentro naqueles parâmetros traçados no 
art. 49 § 1º e no art. 60 § 1º, todos do CP).  

Ada Pellegrini62 destaca ainda:  

                                            
60 OLIVEIRA, Beatriz de Amaral de. Juizados especiais criminais – teoria e prática, p. 45. 

61 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Comentários à lei de juizados especiais criminais 
p.118. 

62 GRINOVER, Ada Pellegrini. Juizados especiais criminais – comentários à Lei 9.099/95, p.44. 
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A aceitação da Transação não importa em reconhecimento da 
culpabilidade penal, não derivando da aplicação da pena 
conseqüências desfavoráveis em relação à reincidência ou aos 
antecedentes criminais e a seus registros. O único efeito penal da 
transação é impedir novo benefício pelo prazo de cinco anos, o 
que também é razoável.  

Mirabete63 explica que a vantagem da aceitação da proposta 

é que: 

Efetuada a transação, a aplicação de tais penas não importa em 
reincidência, sendo registrada apenas para impedir novamente o 
mesmo benefício no prazo de cinco anos (art. 76, § 4º) e não 
constará de certidão de antecedentes criminais, salvo para esse 
fim, não tem os efeitos civis (art. 76 § 6º).  

É importante ainda esclarecer que, “aquiescendo a proposta, 

o autor do fato não está reconhecendo a sua culpabilidade; apenas concorda para 

evitar a tramitação de um processo, ou por outra razão qualquer.” 64 

Aceita então a proposta pelo autor do fato, o juiz aprecia os 

seus termos e profere a decisão. É o que prevê os parágrafos 4º, 5º e 6º do artigo 

76 da Lei nº. 9.099/95: 

§ 4º Acolhendo a proposta 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. 

§ 5º Da sentença prevista no parágrafo anterior caberá a apelação 
referida no art. 82 desta Lei. 

§ 6º A imposição da sanção de que trata o § 4º deste artigo não 
constará de certidão de antecedentes criminais, salvo para fins 
previstos no mesmo dispositivo, e não terá efeitos civis, cabendo 
aos interessados propor ação cabível no juízo cível.   

                                            
63 MIRABETE, Júlio Fabbrini. Juizados especiais criminais – comentários, jurisprudência e 

legislação, p.39. 

64 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Comentários à lei de juizados especiais criminais, 
p.117. 
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1.6  DA HOMOLOGAÇÃO DA PROPOSTA DE TRANSAÇÃO PENAL PELO 

JUIZ 

Assim que aceita pelo autor do fato e por seu defensor, deve 

a proposta de transação ser apreciada pelo Juiz, para então ser homologada e 

surtir os seus efeitos. 

Para Mirabete65: 

Verificando este que a transação é cabível, em tese, por se tratar 
de infração penal de menor potencial ofensivo, e que houve 
aceitação do autor do ato e de seu advogado, deve homologar a 
transação, impondo a pena acordada, podendo diminuí-la de 
metade quando se tratar de multa. 

Segundo Tourinho Filho66: 

“Nota-se que a aplicação da pena restritiva de direitos ou da multa 
não constará de certidão de antecedentes criminais, mesmo 
porque não se trata propriamente de uma decisão condenatória, 
mas homologação de um acordo.”  

Damásio de Jesus67 observa que a além de homologar o 

acordo “cumpre ao juiz, apreciar a sua legalidade”. Logo, “se o juiz entender que a 

proposta, embora aceita pelo réu e seu defensor, é injusta, ilegal, por demais 

gravosa, não a homologa, cabendo recurso de apelação.”  

Vale destacar o previsto pelo enunciado 73 do XVIII 

Encontro Nacional de Coordenadores dos Juizados Especiais do Brasil: 

                                            
65 MIRABETE, Júlio Fabbrini. Juizados especiais criminais – comentários, jurisprudência e 

legislação, p.89. 

66 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Comentários à lei de juizados especiais criminais, 
p.119. 

67 JESUS, Damásio E. de. Lei dos juizados especiais criminais anotada, p.82. 
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 “O juiz pode deixar de homologar a transação penal em 

razão de atipicidade, ocorrência de prescrição ou falta de justa causa para a ação 

penal, equivalendo tal decisão à rejeição da denúncia ou queixa”. 

 

1.7  RECURSOS PREVISTOS NA LEI Nº. 9.099/95 

Conforme previsão do § 5º do art. 76 da Lei nº. 9.099/95, 

admite-se apelação da sentença que aplica a pena restritiva de direitos ou multa, 

devido à aplicação da transação penal, entre o titular da ação e o autor do fato. 

Escreve Damásio de Jesus68 que:  

Da rejeição da denúncia ou queixa e da sentença cabe 

apelação, que pode ser julgada por turma composta por três juízes em exercício 

no primeiro grau de jurisdição (art. 82). 

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. 

§ 2º O recorrido será intimado para oferecer resposta escrita no 
prazo de dez dias. 

§ 3º As partes poderão requerer a transcrição da gravação da fita 
magnética a que alude o § 3º do art. 65 desta Lei. 

§ 4º As partes serão intimadas da data da sessão de julgamento 
pela imprensa. 

                                            
68 JESUS, Damásio E. de. Lei dos juizados especiais criminais anotada, p.29. 
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§ 5º Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a 
súmula do julgamento servirá de acórdão. 

E quem tem legitimidade para propor a apelação é “o 

autuado, quando a proposta lhe é razoável, porém o juiz deixa de homologá-la, 

permitindo ao Ministério Público o oferecimento da denúncia; e o próprio 

Ministério Público, quando vê a proposta rechaçada pelo juiz.” 69 

Este recurso é possível na sentença que homologa a 

transação penal, uma vez que é possível que esta “tenha sido inquinada por 

vícios da vontade, ou que não tenham sido observados os requisitos legais, de 

modo que a correção poderá vir por força da apelação.”70 

Já, quando a sentença for obscura, omissa, ou desta restar 

contradição ou dúvidas, caberá à parte interessada propor embargos 

declaratórios conforme prevê o art. 83 da Lei nº.9.099/95.  

Art. 83. Caberão embargos de declaração quando, em sentença 
ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. 

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos por escrito ou 
oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da 
decisão. 

§ 2º Quando opostos contra sentença, os embargos de 
declaração suspenderão o prazo para o recurso. 

§ 3º Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. 

 

                                            
69 JESUS, Damásio E. de. Lei dos juizados especiais criminais anotada, p.83. 
70 GRINOVER, Ada Pellegrini. Juizados especiais criminais – Comentários à Lei 9.099/95, 

p.172. 
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1.8  FORMAS DE CUMPRIMENTO DA PROPOSTA DE TRANSAÇÃO 

1.8.1  Penas restritivas de direito 

Há algumas possibilidades para que o juiz determine como 

será cumprida a transação penal. Como pena restritiva de direito podem ser, 

consoante previsão no art. 43 do Código Penal: 

As penas restritivas de direito são: 

I – prestação pecuniária; 

II – perda de bens e valores; 

III – (Vedado) 

IV – prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas; 

V - Interdição temporária de direitos; 

VI – limitação de fim de semana. 

Para Tourinho Filho71:  

Quanto à “prestação de serviço a comunidade ou a entidades 
públicas”, é de registrar que os §§ 1º e 2º do art. 46 do Código 
Penal estabeleçam que consiste “na atribuição de tarefas gratuitas 
ao condenado junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas, 
orfanatos e outros estabelecimento congêneres, em programas 
comunitários ou estatais”, e, por outro lado, o art, 149 da Lei de 
Execução Penal dispõem que a entidade ou programa comunitário 
ou estatal deve estar devidamente credenciado ou 
convencionado. Sendo assim, dificilmente, também essa pena 
restritiva pode ser aplicada, salvo nas Comarcas em que há 
entidades ou programas que atendam às prescrições daquela 
disposição legal. 

                                            
71 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Comentários à lei de juizados especiais criminais, 

p.85. 
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“A Lei nº.  9.605/98, que dispõe sobre as condutas lesivas ao 

meio ambiente, no art. 8º criou outras três medidas restritivas: o recolhimento 

domiciliar, a prestação pecuniária e a suspensão parcial ou total das atividades”.72 

Eis o citado artigo: 

Art. 8º As penas restritivas de direito são: 

        I - prestação de serviços à comunidade; 

        II - interdição temporária de direitos; 

        III - suspensão parcial ou total de atividades; 

        IV - prestação pecuniária; 

        V - recolhimento domiciliar. 

Contudo a mais utilizada das penas restritivas de direito, na 

aplicação da transação penal, é, nos dias atuais, a penal de multa. 

 

1.8.2  Pena de multa. 

Sobre o assunto explica Ada Pellegrini73: 

A pena de multa deve ser cumprida no próprio Juizado, exceto 
quando se tratar de pena cumulada com privativa de liberdade e 
restritiva de direitos(...) Feito o acordo na audiência preliminar, a 
meta é obter do autor do fato o pagamento; não sendo possível, 
deverá sair deste intimado para efetuá-lo no prazo de 10 dias. 

O pagamento da multa está previsto nos arts. 49 a 52 do 

Código Penal: 

                                            
72 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Comentários à lei de juizados especiais criminais, 

p.85. 
73 GRINOVER, Ada Pellegrini. Juizados especiais criminais – Comentários à Lei 9.099/95, 

p.214. 
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Art. 49. A pena de multa consiste no pagamento ao fundo 
penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-
multa. Será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 
360(trezentos e sessenta) dias-multa.  

Art. 50 - A multa deve ser paga dentro de 10 (dez) dias depois de 
transitada em julgado a sentença. A requerimento do condenado e 
conforme as circunstâncias, o juiz pode permitir que o pagamento 
se realize em parcelas mensais. § 1º - A cobrança da multa pode 
efetuar-se mediante desconto no vencimento ou salário do 
condenado quando:  

a) aplicada isoladamente; 

b) aplicada cumulativamente com pena restritiva de direitos; 

c) concedida a suspensão condicional da pena. 

§ 2º - O desconto não deve incidir sobre os recursos 
indispensáveis ao sustento do condenado e de sua família.  

Conversão da Multa e revogação  

Art. 51 - Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa 
será considerada dívida de valor, aplicando-se-lhes as normas da 
legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no 
que concerne às causas interruptivas e suspensivas da 
prescrição.  

Art. 52 - É suspensa a execução da pena de multa, se sobrevém 
ao condenado doença mental.  

O enunciado 8 do XVII Encontro Nacional  de 

Coordenadores do Juizados Especiais do Brasil prevê: 

“A multa dever ser fixada em dias-multa, tendo em vista o 

art. 92 da Lei 9.099/95, que determina a aplicação subsidiária dos Códigos Penal 

e de Processo Penal.” 



 42 

Damásio de Jesus74 acredita que “simplificou-se a cobrança 

da pena de multa, possibilitando simples intimação para pagamento na Secretaria 

do Juizado”. 

Há que se considerar que as multas pagas vão para um 

fundo da União enquanto são os Estados que mantêm os estabelecimentos 

penais.  

Essa é a crítica feita por Tourinho Filho75: 

Na verdade, o recolhimento da pena de multa ao Fundo 
Penitenciário, tal como determina o art. 49 do Código Penal, nada 
representa para a sociedade, uma vez que a União não mantém 
nenhuma penitenciária, e sim os Estados.  

Damásio de Jesus76 ainda explica que: 

“O caput do dispositivo faz referência a “multas”, no plural. 

Há evidente erro de grafia, uma vez que a pena pecuniária é uma só, salvo na 

hipótese de concurso de infrações.”  

Uma vez efetuado o pagamento, deverá o Juiz decretar 

extinta a punibilidade do autor do fato, e ainda deverá determinar que esta 

condenação não conste dos registros criminais (art. 84). 

 

1.9  O DESCUMPRIMENTO DA TRANSAÇÃO E SEUS EFEITOS 

De acordo com Damásio de Jesus77, se o réu não cumprir a 

pena restritiva de direitos,  

                                            
74 JESUS, Damásio E. de. Lei dos juizados especiais criminais anotada, p.30. 
75 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Comentários à lei de juizados especiais criminais, 

p.86. 
76 JESUS, Damásio E. de. Lei dos juizados especiais criminais anotada, p.83. 
77 JESUS, Damásio E. de. Lei dos juizados especiais criminais anotada, p.85. 
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Há duas posições: 1ª) converte-se em pena privativa de liberdade, 
pelo tempo da pena originalmente, nos termos do art. 181, § 1º, c, 
da LEP; 2ª) retomada ou propositura da ação penal que fora 
evitada pela composição’ (Resenha do TRF da 1ª Região, 
Brasília, 3(3):7).  

“Há discussão a respeito da possibilidade de, ante o 

descumprimento da medida restritiva de direitos acordada na transação, ser ela 

convertida em pena privativa de liberdade.” 78 

“Contudo a conversão da pena restritiva de direito é 

impossível precisamente porque o legislador omitiu a forma de se proceder à 

conversão.” 79  

Quando se trata do não pagamento da pena de multa, prevê 

o art. 85 da Lei 9.099/95 que: 

“Não efetuando o pagamento de multa, será feita a 

conversão em pena restritiva de liberdade, ou restritiva de direitos, nos termos 

previstos em lei.” 

Damásio de Jesus80 ensina que não havendo o pagamento 

da multa imposta na transação penal “dar-se-á a conversão em detenção ou pena 

restritiva de direitos, nos termos da Lei (art. 85).” 

Contudo, como não existiam parâmetros para esta 

conversão, a nova redação do art. 51 do Código Penal, de 1996, mudou aquela 

previsão, e diz o seguinte: 

Art. 51. Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa 
será considerada dívida de valor, aplicando-lhe as normas da 
legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no 

                                            
78 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Comentários à lei de juizados especiais criminais, 

p.111. 
79 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Comentários à lei de juizados especiais criminais, 

p.112. 
80 JESUS, Damásio E. de. Lei dos juizados especiais criminais anotada, p.30. 
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que concerne às causas interruptivas e suspensivas da 
prescrição. 

Neste foco, versa Tourinho Filho81: 

Se a multa não for paga, deve o Magistrado determinar a extração 
de cópia do termo de audiência em que houve a transação, com a 
nota de que a multa não foi paga, e encaminhá-la à Procuradoria 
do Estado, na dicção e para os fins dos arts, 1º e 2º da Lei nº 
6.830/80 82, uma vez que a decisão homologatória da transação 
não tem caráter condenatório. 

Paira ainda o problema da prescrição do poder de execução, 

sobre este foco versa o Enunciado 44 da XVII Encontro Nacional de 

Coordenadores dos Juizados Especiais do Brasil: 

 “No caso de transação penal homologada e não cumprida, o 

decurso do prazo prescricional provoca a declaração de extinção pela prescrição 

punitiva executória”. 

Existe também muita discussão quanto ao descumprimento 

de prestação de serviço à comunidade como forma de transação penal. 

O Ministro Hamilton Carvalho, do Superior Tribunal de 

Justiça, entende que nos casos de descumprimento injustificado da proposta de 

transação aceita, deve-se proceder a execução forçada, neste sentido decidiu no 

Recurso em Hábeas Corpus nº 10.369/SP83: 

Recurso em Hábeas Corpus. Transação Penal. Lei 9.099/95. 
Pena de Multa. Descumprimento. Oferecimento de Denúncia. 

                                            
81 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Comentários à lei de juizados especiais criminais, 

p.151. 
82 Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, 
pelo Código de Processo Civil. 

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária 
na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas 
gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. 

83 Recurso Ordinário em Hábeas Corpus� ��� 2000/0075313-0. Relator: Ministro Hamiltom 
Carvalhido. Sexta Turma. Data da decisão: 29/05/2001. 
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Impossibilidade. Coisa Julgada Formal e Material. Ressalva de 
entendimento contrário (...) 1 – A sentença homologatória da 
transação penal, por ter sua natureza condenatória, gera a 
eficácia da coisa julgada formal e material, impedindo, mesmo no 
caso de descumprimento de acordo pelo autor do fato, a 
instauração de ação penal. 2 – Não se apresentando o infrator 
para prestar serviços a comunidade, como pactuado na transação 
(art. 76, Lei 9.099/95), cabe ao Ministério Público a execução da 
pena imposta, devendo prosseguir perante o Juízo competente, 
nos termos do art. 86 daquele diploma legal. 

Em contrapartida, Marcelo Gonçalves Saliba84 entende que 

com o descumprimento da transação penal, não vêem coisa julgada material na 

decisão homologatória e, sim perda de sua eficácia pelo descumprimento do 

acordo. 

Para tanto Marcelo Gonçalves Saliba85 cita Pontes de 

Miranda: 

Se os efeitos da declaração de vontade dependem do 
adimplemento da contraprestação ou a declaração de vontade, 
prestada pelo Estado, não compôs o negócio jurídico por ser 
necessário que outra declaração de vontade ou algum ato do 
credor seria emitido, ou a declaração de vontade só tem efeitos 
obrigacionais ou reais após contraprestação. Esses pormenores 
não importam no que concerne à rescindibilidade da sentença que 
presta a declaração. Se, depois, de ser contra prestada a 
declaração que se fazia mister e o prazo para ser contra prestada 
precluiu, tudo se passa como a respeito da oferta a que se não 
seguiu a aceitação: o negócio jurídico bilateral não se concluiu. 
(MIRANDA, 1975) 

Neste pensar conclui Marcelo Gonçalves Saliba86 que: “com 

a perda da eficácia da decisão homologatória, abre-se ao Ministério Público, 

titular da ação penal pública, a oportunidade de oferecimento de denúncia para 

início da ação e, eventual condenação.” 
                                            
84 SALIBA, Marcelo Gonçalves. Descumprimento da transação penal e detração, p.4. 
85 MIRANDA, Ponte de Miranda, citado por SALIBA, Marcelo Gonçaves. Descumprimento da 

transação penal e detração, p.5. 
86 SALIBA, Marcelo Gonçalves Descumprimento da transação penal e detração, p. 5. 
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1.10  EFEITOS DA SENTENÇA DE TRANSAÇÃO PENAL 

Conforme Damásio de Jesus87: 

“A sentença do juiz especial, homologando a aceitação da 

proposta, não gera: a) condenação; b) reincidência; c) o lançamento do nome do 

autor do fato no rol dos culpados; d) efeitos civis; e) maus antecedentes.” 

José Maria de Melo88, explica que:  

A pena na transação penal não pode constar em certidão de 
antecedentes do autor da infração, a não ser para impedir o 
mesmo benefício no prazo de cinco anos. Não terá ainda efeitos 
civis. Assim se a vítima, por exemplo, pretender algum 
ressarcimento contra o autor do fato no Juízo Cível terá de lá 
propor a ação e demonstrar o seu direito. 

Mirabete89 entende que: 

A transação impede que o autor do fato seja considerado como 
reincidente pela eventual prática de crime posterior, o que violaria 
o princípio da não culpabilidade e não é idônea para servir de 
elemento probatório de maus antecedentes do autor do fato em 
ação penal posterior.  

 

Desta forma, entende-se, por final, que a transação penal é 
um benefício oportunizado pela Lei nº 9.099/95, e que esta deve ser aplicada aos 
autores de infrações de menor potencial ofensivo, desde de que, atendidas as 
condições expostas no § 2º do art. 76. 

                                            
87 JESUS, Damásio E. de. Lei dos juizados especiais criminais anotada, p.83.  
88 MELO, José Maria. Lei dos juizados especiais comentada, p.107. 
89 MIRABETE, Júlio Fabbrini. Juizados Especiais Criminais – Comentários, Jurisprudência e 

Legislação, p.93. 
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Agora, cabe-se estudar a ação penal privada, para 
posteriormente discutimos se a transação penal pode ser aplicada nos crimes de 
menor potencial ofensivo com ação penal privada. 
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CAPÍTULO 2  

DA AÇÃO PENAL PRIVADA 

2.1  BREVES CONSIDERAÇÕES ACERCA DA AÇÃO PENAL 

Antes de entrarmos no âmbito da ação penal privada é 

necessário entendermos a ação penal. 

 

2.1.1 CONCEITO DE AÇÃO PENAL 

Para José Frederico Marques90, ação penal é “o direito de 

agir exercido perante os juízes e tribunais de justiça criminal.” 

Damásio de Jesus91 ainda cita Frederico Marques, 

explicando que “ação penal é o direito de invocar-se o poder Judiciário no sentido 

de aplicar o Direito objetivo”.  

Segundo Leal92 o objetivo da ação penal é o de possibilitar, 

“através do meio processual adequado, que se estabeleça a verdade processual 

sobre a existência de um fato delituoso, imputado a um determinado indivíduo”. 

Mirabete93 cita Tourinho Filho, Magalhães Noronha e 

Frederico Marques, para só então montar um conceito para ação penal: 

Ação penal é, assim a atuação correspondente ao direito à 
jurisdição – público, subjetivo, abstrato, autônomo -, que se 

                                            
90 MARQUES, José Frederico. Tratado de direito penal, p. 407. 
91 JESUS, Damásio E. Direito penal – parte geral, p. 573. 
92 LEAL, João José. Direito penal geral, p. 573. 
93 MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de direito penal – parte geral, p. 371. 
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exercita perante os órgãos da Justiça Criminal ou o direito de 
pedir ao Estado-Juiz a aplicação do Direito Penal objetivo ou, 
ainda, o direito de invocar-se o poder Judiciário para aplicar o 
direito penal objetivo. 

José Antônio Paganella Boschi94 entende que: 

A ação penal constitui direito subjetivo público de exigir a 
satisfação da prestação punitiva. Ela endereça-se ao Estado-juiz 
porque só ele, observadas as constitucionais, pode tornar efetivo 
esse direito, compelindo o réu ao cumprimento do dever, defluente 
da violação da lei penal. 

Paulo José da Costa Júnior95 leciona que:  

O direito de ação penal consiste na faculdade de movimentar o 
poder jurisdicional para que investigue os fundamentos da 
pretensão punitiva nos casos concretos. Independente do direito 
subjetivo de punir, que é autônomo, dele se distinguindo por sua 
natureza, direção conteúdo, pressupostos, etc. 

 

2.1.2 Condições da ação 

A partir da leitura e interpretação do art. 43 do Código de 

Processo Penal, criou a doutrina as condições da ação, onde “somente será 

possível a instauração da ação penal quando estiverem presentes essas 

condições”.96 

Conforme José Antônio Paganella Boschi97: 

As condições da ação constituem, no direito judiciário penal, 
categorias processuais autônomas, cuja presença funciona como 
pressuposto para a regular dedução de pretensão punitiva perante 
o Estado-Juiz, em face da prática, por alguém, de ilícito penal, 

                                            
94 BOSCHI, José Antônio Paganella . Ação penal – denúncia, queixa e aditamento, p.17. 
95 GRISPIGNI citado por Paulo José da Costa Jr.Comentário ao Código Penal, p.306. 
96 MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de direito penal – parte geral, p. 371 
97 BOSCHI, José Antônio Paganella . Ação penal – denúncia, queixa e aditamento, p.40. 
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tema que não se reveste de obviedade ou simplicidade, como 
falsamente parece sugerir. 

Romeu de Almeida Salles Junior98, completa tal 

entendimento citando que: 

Condições da ação, conforme denominação na doutrina, são os 
elementos e requisitos necessários para que o julgador decida do 
mérito da pretensão, uma vez que o objetivo é a aplicação do 
direito positivo ao caso concreto. 

Eis o citado artigo: 

Art. 43. A denúncia ou queixa será rejeitada quando: 

I – o fato narrado evidentemente não constitui crime; 

II – já estiver extinta a punibilidade, pela prescrição ou outra 
causa; 

III – for manifesta a ilegitimidade da parte ou faltar condição 
exigida pela lei para o exercício da ação penal. 

Da análise deste dispositivo criou-se, portanto, as condições 

da ação, quais sejam: 

• interesse de agir; 

• qualidade para agir ou legitimidade de parte; 

• existência de providência legal adequada. 

 

De acordo com os ensinamentos de Frederico Marques99, no 

art. 43 do Código de Processo Penal, estão previstas todas as condições da ação, 

exceto o interesse de agir que está implícito em toda acusação. Sendo a 

                                            
98 JUNIOR, Romeu de Almeida Salles. Inquérito policial e ação penal, p.158 
99 MARQUES, José Frederico. Tratado de direito penal, p.413. 
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possibilidade jurídica prevista no item I, a legitimidade para agir no item III, e 

finalmente, a possibilidade jurídica do pedido no item II. 

Explica ainda, Frederico Marques100 que: 

Pelo interesse de agir, deve o titular da ação ter interesse em 
obter a decisão que pretende. A legitimidade para agir consiste na 
titularidade da ação para aquele que propõe e em confronto com o 
sujeito passivo da pretensão. A existência de providência legal 
adequada, ou possibilidade jurídica do pedido, é a admissibilidade 
em abstrato da decisão pleiteada. 

Faltando uma dessas condições, surge o que se denomina, 

em linguagem tradicional, a carência da ação, ficando impossibilitado o seu 

devido processamento. 

 

2.1.3 Classificação da ação penal 

A ação penal pode ser classificada em pública e privada, 

essa distinção ocorre “tendo em vista o objeto jurídico do delito e o interesse do 

sujeito passivo em movimentar a máquina judiciária no sentido de aplicar o Direito 

Penal objetivo ao fato cometido pelo agente”.101 

Aduz Aníbal Bruno102 que:  

“A ação pode ser pública ou privada: promovida pelo órgão 

da administração pública ao qual o Estado defere essa função, ou pelo próprio 

ofendido, nos casos de exceção em que a lei admite.” 

Magalhães Noronha103 explica que: 

A distinção entre as duas espécies de ação repousa na diferença 
de sujeitos, pois não há dúvida de que ambas as ações são 

                                            
100 MARQUES, José Frederico. Tratado de direito penal, p.412. 
101 JESUS, Damásio de. Apud  Paulo José da Costa Jr. Comentários ao Código Penal, p.306 
102 BRUNO, Aníbal. Direito penal – parte geral, p.232. 
103 NORONHA, E. Magalhães. Direito penal – introdução e parte geral, p. 331. 



 52 

públicas, já que toda ação tem essa natureza por ser um direito 
público subjetivo contra o estado, representado pelo Judiciário. 

Neste sentido versa Romeu de Almeida Salles Júnior104: 

Em regra, a ação compete, de modo privativo, ao Estado, 
representado em juízo pelo Ministério Público. Excepcionalmente, 
porém, são previstos casos em que o jus accusationis é 
transferido ao indivíduo. Na realidade, o que se transfere ao 
particular é apenas o direito de acusar, direito este que cessa com 
a sentença transitada em julgado. 

Neste pensar, quando a titularidade da ação penal for do 

Estado, a ação penal será pública, dividindo-se assim em: 

• ação penal pública condicionada, e 

• ação penal pública incondicionada. 

Já quando a titularidade da ação penal pertencer ao 

particular será chamada de ação penal privada, e, poderá ser dividida em: 

• ação penal exclusivamente privada, e 

• ação penal privada subsidiária da pública. 

Portanto, a seguir será explanado sobre as particularidades 

da ação penal privada, a qual é tema deste capítulo. 

 

2.2  INTRODUÇÃO A AÇÃO PENAL PRIVADA 

Como citado até aqui a regra da ação penal é que seja 

promovida pelo Estado, através do Ministério Público. 

Todavia em determinados casos o Estado que, obtinha na 

ação penal pública o jus puniendi: 

                                            
104 JUNIOR, Romeu de Almeida Salles. Inquérito policial e ação penal, p. 161. 
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Transfere ao particular o direito de acusar (jus accusationis) 
quando o interesse do ofendido se sobrepõe ao menos 
relevante interesse público, nos delitos cuja repressão 
interessa muito de perto apenas a vítima. 105 

Desta forma, ao lado da ação pública, que corresponde ao 

jus puniendi estatal e é promovida pelo Ministério Público, estabelece o § 2º do 

art. 100 do Código Penal, está a ação penal privada. 

Eis o citado dispositivo: 

Art. 100 – A ação penal é pública, salvo quando a lei 
expressamente a declara privativa do ofendido. 

... 

§ 2º - A ação de iniciativa privada é promovida mediante queixa do 
ofendido ou de quem tenha qualidade para representá-lo. 

Denota, portanto Frederico Marques106 que “a ação penal 

privada é aquela em que o direito de acusar pertence, exclusiva e 

subsidiariamente, ao ofendido ou a quem tenha qualidade para representá-lo.” 

Ocorre que, mesmo sendo de caráter privado a iniciativa 

desta ação, 

O direito de punir continua pertencendo ao Estado. Este apenas, 
concede ao ofendido ou ao seu representante legal o jus 
persequendi in jurídico. Trata-se de um caso de substituição 
processual. A verdadeira parte é o Estado. O particular passa a 
ser titular da ação penal e ingressará em juízo para defender em 
nome próprio um interesse do estado. 107 

                                            
105 MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de direito penal – parte geral, p. 377. 
106 MARQUES, José Frederico. Tratado de direito penal, p. 453. 
107 TOURINHO FILHO, citado por Paulo José da Costa Jr. in Comentários ao Código Penal, p. 

309. 
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Conclui-se, conforme Frederico Marques108 que, “denomina 

ação privada porque seu titular é um particular em contraposição à ação penal 

pública em que o titular do jus actionis é um órgão estatal: Ministério Público.”  

 

2.3  PRINCÍPIOS INFORMADORES DA AÇÃO PENAL PRIVADA 

A ação penal privada é regida por três princípios 

informadores, quais sejam: oportunidade, disponibilidade e indivisibilidade. 

 

2.3.1  Oportunidade 

Aduz Tourinho Filho109 que:  

O princípio da oportunidade exprime o exercício facultativo da 
ação penal pelo seu titular. Enquanto, pelo princípio da legalidade, 
que rege ação penal pública, o seu titular é obrigado a promover a 
ação penal, sem atentar para motivos de ordem política ou de 
utilidade social, pelo princípio da oportunidade, o titular da ação 
penal, que é o ofendido, isto é o sujeito passivo do crime, ou seu 
representante legal, promove a ação penal se quiser. 

Vigora, portanto, na ação penal privada a facultatividade, 

podendo o ofendido escolher se, deseja ou não dar prosseguimento a ação. 

Paulo José da Costa Jr.  110 complementa dizendo que: 

 “O titular da ação penal tem o exercício facultativo dela. 

Poderá intentá-la ou não. Na ação penal de iniciativa privada, não existe a 

obrigação e sim a faculdade de promover a ação.” 

                                            
108 MARQUES, José Frederico. Tratado de direito penal, p. 453. 
109 FILHO, Fernado da Costa Tourinho, apud FELTRIN, Sebastião Oscar, in Código Penal e sua 

interpretação jurisprudencial, p.1176. 
110 COSTA JR. Paulo José da. Comentários ao Código Penal, p. 309. 
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A razão de tal princípio, conforme Romeu de Almeida Salles 

Júnior111, é que “muitas vezes o ofendido prefere calar-se, para não se sujeitar 

aos inconvenientes advindos com a publicidade do processo.” 

 

2.3.2  Disponibilidade 

Como já citado, o titular da ação penal privada, é o ofendido, 

dispondo, portanto do poder de iniciativa para promovê-la ou não, conforme 

desejar. 

Neste pensar denota Fernando da Costa Tourinho Filho112: 

Pode o ofendido renunciar ao direito de queixa, isto é abdicar do 
direito de promover a ação penal privada e, mesmo proposta a 
ação, pode o ofendido perdoar o seu ofensor e ainda que este não 
queira aceitar o perdão, poderá o ofendido desistir da ação penal. 

Com o mesmo entendimento, versa Paulo José da Costa Jr.  

113: 

O ofendido tem plena disponibilidade da iniciativa, ou de promover 
o andamento do feito penal. Assim, poderá renunciar ao direito de 
queixa, antes de seu oferecimento; ou poderá perdoar o ofensor, 
uma vez iniciado o curso da ação processual, sendo-lhe também 
facultado, caso o perdão não seja aceito, desistir da ação. 

Romeu de Almeida Salles Júnior114, cita, ainda, que, caso o 

ofendido não se interessar em promover a ação, “poderá deixar fluir o prazo de 

seis meses, previsto pela lei e contado da data em que veio a saber quem foi o 

autor do crime, dando oportunidade à decadência, que é causa extintiva da 

punibilidade.” 

                                            
111 JUNIOR, Romeu de Almeida Salles. Inquérito policial e ação penal, p. 256. 
112 FILHO, Fernado da Costa Tourinho, apud FELTRIN, Sebastião Oscar, in Código Penal e sua 

interpretação jurisprudencial, p.1176. 
113 COSTA JR. Paulo José da, Comentários ao Código Penal, p. 309. 
114 JUNIOR, Romeu de Almeida Salles. Inquérito policial e ação penal, p. 256. 
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Portanto, não querendo o ofendido impetrar com a ação, 

poderá renunciar a este direito que lhe assisti, ou se já apresentou a queixa-

crime, poderá perdoar seu ofensor ou desistir da ação. 

Os institutos, da renúncia, decadência, desistência e perdão 

serão analisados mais a frente.  

 

2.3.3 Indivisibilidade 

Conforme ensinamentos de Antônio Miguel Feu Rosa115: 

O querelante, sendo ofendido por várias pessoas, não tem o 
direito de promover ação privada contra algum, ou alguns, 
deixando outro, ou outros de fora. Este é o chamado princípio da 
indivisibilidade da ação penal privada. 

Tal princípio encontra sua previsão legal, no artigo 48 do 

Código de Processo Penal, o qual dispõe: 

“A queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará o 

processo de todos, e o Ministério Público velará pela sua indivisibilidade.” 

Frederico Marques116, explica que: 

Se as normas processuais transferem ao ofendido, em 
determinados crimes, o exercício do jus accusationis, incivil seria, 
no entanto que lhe outorgassem ainda a faculdade de influir sobre 
o modo e extensão da acusação. O ofendido não pode limitar a 
este ou àquele dos autores do fato delituoso a acusação criminal. 

Conclui, portanto, Sebastião Oscar Feltrin117 que: 

O ofendido promove a ação penal se quiser. Todavia, se 
efetivamente vier a propor a queixa, deverá abranger, todos os 
que cometeram a infração penal. Se o ofendido ou seu 

                                            
115 ROSA, Antônio Miguel Feu. Processo penal, p.169. 
116 MARQUES, José Frederico. Tratado de direito penal, p. 467. 
117 FELTRIN, Sebastião Oscar. Código Penal e sua interpretação jurisprudencial, p.1176. 
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representante oferecer apenas contra um, cumpre ao órgão do 
Ministério Público aditar a queixa, nela incluindo os demais 
infratores excluídos. 

 

2.4  DA INICIATIVA DA AÇÃO PENAL PRIVADA 

2.4.1 Titular da ação penal privada 

Dispõe o artigo 30 do Código de Processo Penal que: 

“Ao ofendido ou a quem tenha qualidade para representá-lo 

caberá intentar a ação privada.” 

Como já citado alhures, o Código Penal, em seu art. 100, § 

2º, prevê: 

A ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a 
declara privada do ofendido. 

... 

§ 2º: A ação de iniciativa privada é promovida mediante queixa do 
ofendido ou de quem tenha qualidade para representá-lo. 

Subtrai-se destes dispositivos, portanto, que o titular da ação 

penal privada é o ofendido, ou seja, a pessoa atingida pelo crime, o sujeito 

passivo da infração penal. 

Antônio José Miguel Feu Rosa118, acredita que a iniciativa da 

ação penal privada cabe ao ofendido, pois em alguns casos: 

A lesão havida, afronta a intimidade pessoal ou familiar, e muitas 
vezes a vítima prefere suportar, silenciosa, o sofrimento, do que 
arcar com a repercussão que o andamento da ação acarretará. 

                                            
118 ROSA, Antônio Miguel Feu. Processo penal, p.171. 
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Todavia, “se o ofendido não possuir as condições 

necessárias para praticar os atos processuais com eficácia jurídica, exercerá a 

ação penal privada o seu representante legal.”119 

Tal assunto encontra-se disciplinado nos artigos 33 e 34 do 

Código de Processo Penal: 

Art. 33. Se o ofendido for menor de 18 anos ou mentalmente 
enfermo, ou retardado mental, e não tiver representante legal, ou 
colidirem os interesses deste com os daquele, o direito de queixa 
poderá ser exercido por curador especial, nomeado, de ofício ou a 
requerimento do Ministério Público, pelo juiz competente para o 
processo penal. 

Art. 34. Se o ofendido for menor de 21 anos, e maior de 18, o 
direito de queixa poderá ser exercido por ele ou por seu 
representante legal. 

Ainda ensina João Antônio Paganella Boschi120 que: 

A legitimidade ad causam ativa do ofendido é transferível nos 
casos de morte ou declaração judicial de ausência, ao 
ascendente, descendente ou irmão. O rol é taxativo e no caso do 
exercício do direito pela primeira pessoa, ficam afastadas as 
demais mencionadas na disposição, pouco importa quem tenha 
sido. 

Esta previsão encontra seu enfoque legal no art. 31 do 

Código de Processo Penal, o qual dispõe: 

No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por 
decisão judicial, o direito de oferecer a queixa ou prosseguir na 
ação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. 

Convém salientar que o citado dispositivo estabelece ordem 

de precedência:  

                                            
119 MARQUES, José Frederico. Tratado de direito penal, p. 460. 
120 BOSCHI, José Antônio Paganella. Ação penal – denúncia, queixa e aditamento, p.167. 



 59 

Não é uma questão optativa e opcional. O direito é do titular. Se 
ele, declarado ausente, retornar, torna-se dono da lide – a não ser 
que seja de ação pública. Em sua falta, passa ao cônjuge. Não 
havendo cônjuge, só quem pode exercer o direito de queixa é o 
ascendente; depois o descendente, e por último, o irmão.121 

Desta forma, tanto o ofendido, seu representante legal, ou 

curador, ou ainda na falta do titular da ação, seu cônjuge, ascendente, 

descendente ou irmão, poderão dar iniciativa à ação penal privada. 

 

2.5  QUEIXA CRIME 

2.5.1 Conceito 

A peça inicial da ação penal privada é a queixa crime. 

Segundo Romeu de Almeida Salles Júnior122, a queixa crime 

é: 

O ato pelo qual o particular, ou seja, o ofendido ou seu 
representante legal dá o impulso inicial ao procedimento criminal. 
É o ato pelo qual o ofendido leva ao conhecimento do Estado-Juiz, 
a ocorrência de um fato definido como crime de ação penal 
privada, pedindo a punição do responsável por sua prática. 

Mirabete123, explica que: 

A queixa é a equivalente a denúncia, pela qual se instaura a ação 
penal, devendo conter, em sua forma, os mesmos requisitos 
desta, e só se diferencia, formalmente, pelo subscritor: a denúncia 
é oferecida pelo membro do Ministério Público, e a queixa é 
intentada pelo particular ofendido, através de seu procurador, com 
poderes expressos. 

                                            
121 ROSA, Antônio Miguel Feu. Processo penal, p.148. 
122 JUNIOR, Romeu de Almeida Salles. Inquérito policial e ação penal, p. 258. 
123 MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de direito penal – parte geral, p. 377. 
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A queixa, portanto, como ato que inicia a ação penal privada, 

é uma denominação técnica, porém, com muita freqüência nota-se a confusão 

entre a queixa crime e a notitia criminis. 

João Antonio Paganella Boschi124, esclarece tal confusão: 

A notitia criminis é a comunicação do crime à autoridade com 

atribuições legais para investigá-lo e, muitas vezes, é empregada 

para designar o próprio inquérito através do qual a dita 

investigação se processa. A queixa-crime, por sua vez, é a petição 

equivalente à denúncia, cujo destinatário é o Juiz competente para 

conhecer e julgar a ação penal de iniciativa privada. 

 

2.5.2  Requisitos da queixa crime 

 Prevê o art. 41 do Código de Processo Penal: 

A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com 
todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou 
esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação 
do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. 

Ensina Romeu de Almeida Salles Júnior125, que: 

Na queixa deverá haver a individualização do autor do delito, a 
sua qualificação, para que se saiba contra quem será intentado o 
processo. A classificação do delito, ou seja, o seu enquadramento 
em um dos artigos do Código Penal é a tarefa que deverá merecer 
a atenção do ofendido. Deverá ainda a queixa preocupar-se com a 
matéria probatória, arrolando o seu subscritor as testemunhas 
necessárias a comprovação do alegado. 

Denota Aníbal Bruno126, que: 

                                            
124 BOSCHI, José Antônio Paganella. Ação penal – denúncia, queixa e aditamento, p.165. 
125 JUNIOR, Romeu de Almeida Salles. Inquérito policial e ação penal, p. 259. 
126 BRUNO, Aníbal. Direito penal – parte geral, p.236. 
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Há na queixa uma manifestação da vontade do ofendido, que 
exprime a sua deliberação e perseguir o crime. Diante dessa 
manifestação, expressa na forma da lei, que irá conduzir à 
apuração da existência do crime e de seu autor e, segundo o que 
for apurado e julgado, à sentença condenatória ou absolutória, 
tem início o processo. 

José Antonio Paganella Boschi127, esclarece ainda que “para 

ser recebida, a queixa deve lastrar-se em elementos probatórios mínimos e 

idôneos, indicando se a acusação não é criação cerebrina do ofendido.” 

Obedecendo tais requisitos, certamente a queixa será 

recebida e conseqüentemente se dará o devido andamento ao processo, vindo o 

acusado a ser posteriormente julgado, absolvido ou condenado. 

 

2.5.3 Prazo para oferecimento da queixa 

O prazo para oferecimento da queixa crime pelo ofendido 

está previsto nos artigos 103 do Código Penal: 

Salvo disposição expressa em contrário, o ofendido decai do 
direito de queixa ou de representação se não o exerce dentro do 
prazo de 6 (seis) meses, contado do dia em que veio a saber 
quem é o autor do crime, ou, no caso do § 3º do art. 100 deste 
Código, do dia em que se esgota o prazo para oferecimento da 
denúncia. 

 E no art. 38 do Código de Processo Penal: 

Salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante 
legal, decairá no direito de queixa ou de representação, se não o 
exercer dentro do prazo de 6 (seis) meses, contado do dia em que 
vier a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do art. 29, do 
dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. 

                                            
127 BOSCHI, José Antônio Paganella. Ação penal – denúncia, queixa e aditamento, p.167. 
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O prazo citado nos dispositivos em epígrafe é de 

decadência, a qual será estudada mais adiante. 

Conforme Antônio José Miguel Feu Rosa128:  

O prazo de seis meses começa a fluir a partir do dia em que o 
ofendido, ou seu representante legal, em se tratando de vítima de 
menor idade, ou incapaz, ficou sabendo da autoria do fato 
criminoso. 

Não é, portanto, o dia em que ocorreu o fato delituoso, como 

muitos pensam, e sim o dia em que se conheceu a autoria. 

Este prazo de seis meses é regra geral, todavia pode a lei 

instituir exceções, como: 

Nos crimes de imprensa, de três meses da data da publicação ou 
transmissão (art. 41 § 1º, da Lei 5.250/67). Tratando-se de crime 
contra a propriedade imaterial, deve ser obedecido também o 
prazo de 30 dias a contar da ciência da homologação do laudo 
pericial. 129 

Dentro destes prazos, deve o ofendido, desejando, 

apresentar a queixa-crime no juízo competente, só então se iniciará ação penal 

privada. 

 

2.6  ESPÉCIES DE AÇÃO PENAL PRIVADA 

Versa Frederico Marques130 que: 

O direito de queixa outorgado ao ofendido é um direito 
instrumental, subordinado aos princípios e regras do direito 
processual penal. É o próprio direito de ação projetado no campo 
da justiça penal, uma vez que se liga uma pretensão punitiva 
sobre a qual deverá incidir o pronunciamento jurisdicional que é 

                                            
128 ROSA, Antônio Miguel Feu. Processo penal, p.152. 
129 MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de direito penal – parte geral, p. 388. 
130 MARQUES, José Frederico. Tratado de direito penal, p. 457. 
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impetrado. Trata-se, assim, de um direito público subjetivo, de 
caráter cívico, que torna o ofendido parte legítima para exercer o 
direito de acusar e propor a ação. 

Denota-se, portanto, que a possibilidade de promover a ação 

penal nos crimes de iniciativa privada, é um direito do ofendido ou de quem possa 

representá-lo, e ainda poderá exercê-lo quando em crimes de ação pública o 

Estado não se manifesta. 

Portando, divide-se ação penal privada em: 

• ação penal privada principal ou exclusivamente 

privada, e 

• ação penal privada subsidiária da pública.  

 

2.6.1 Ação penal exclusivamente privada 

Conforme ensinamentos de Mirabete131: 

A ação de iniciativa privada exclusiva somente pode ser proposta 
pelo ofendido ou por seu representante legal. Especifica-se na 
Parte Especial do Código Penal quais os delitos que a admitem, 
geralmente com a expressão: só se procede mediante queixa. 

Aduz, portanto Frederico Marques132: 

Diz-se principal a ação penal privada quando só o ofendido ou seu 
representante legal podem exercê-la. A ação penal é pública, reza 
o art. 100, caput, do Código Penal, salvo quando a lei 
expressamente a declara privativa do ofendido. 

Neste mesmo pensar, versa José Antônio Paganella 

Boschi133: “diz-se que ação penal privada é personalíssima quando só o ofendido 

pode exercitá-la.” 

                                            
131 MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de direito penal – parte geral, p. 377. 
132 MARQUES, José Frederico. Tratado de direito penal, p. 458. 
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É o que ocorre, por exemplo, nos crimes contra a honra, 

previstos nos artigos 138 a 140 do Código Penal, sobre estes dispõe o art. 145 do 

mesmo diploma: 

 “Nos crimes previstos neste Capítulo somente se procede 

mediante queixa, salvo quando, no caso do art. 140, § 2º, da violência resulta 

lesão corporal”. 

Outro exemplo são os crimes contra os costumes, previstos 

nos artigos 213 a 219, do Código Penal, sobre os quais dispõe o ar. 225 do 

referido Código: 

“Nos crimes definidos nos capítulos anteriores, somente se 

procede mediante queixa.” 

 

2.6.2 Ação penal privada subsidiária da pública 

A ação penal privada subsidiária da pública está prevista no 

art. 100 § 3º do Código Penal, qual seja: 

A ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a 
declara privativa do ofendido. 

§ 3º - A ação de iniciativa privada pode intentar-se nos crimes de 
ação pública, se o Ministério Público não oferece denúncia no 
prazo legal. 

Ainda podemos encontrar fundamento para tal, em nossa 

Carta Magna, em seu art. 5º inc. LIX: 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: ... 

                                                                                                                                    
133 BOSCHI, José Antônio Paganella. Ação penal – denúncia, queixa e aditamento, p.118. 
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LIX - será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se 
esta não for intentada no prazo legal. 

De acordo com Romeu de Almeida Salles Júnior134, ação 

penal privada subsidiária da pública é aquela “que é intentada pelo ofendido ou 

por seu representante legal nos crimes de ação pública, se o órgão do Ministério 

Público não ofereceu denúncia dentro do prazo.”  

O prazo para o Ministério Público oferecer a denúncia está 

previsto no art. 46 do Código de Processo Penal, o qual dispõe: 

O prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será 
de 5 (cinco) dias, contado da data em que o órgão do Ministério 
Público receber os autos do inquérito policial, e de 15 (quinze) 
dias, se o réu estiver solto ou afiançado. No último caso, se 
houver devolução do inquérito à autoridade policial (art. 16), 
contar-se-á o prazo da data em que o órgão do Ministério Público 
receber novamente os autos. 

Desta forma, se o Ministério Público não se manifestar 

nestes prazos, poderá o ofendido ou seu representante requer o andamento do 

processo, tornando, portanto, a ação que era pública em privada subsidiária da 

pública. 

Para Mirabete135 :  

A ação penal subsidiária, só tem lugar no caso de inércia do órgão 
do Ministério Público, ou seja, quando ele, no prazo que lhe é 
concedido para oferecer a denúncia, não a apresenta, não requer 
diligência, nem pede o arquivamento. 

Contudo, alguns doutrinadores entendem que não só cabe 

ação subsidiária havendo inércia do Ministério Público, mas também tem lugar 

quando o inquérito foi arquivado a seu pedido. 

Neste sentido pensa Hélio Tornaghi136: 

                                            
134 JUNIOR, Romeu de Almeida Salles. Inquérito policial e ação penal, p. 276. 
135 MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de direito penal – parte geral, p. 378. 
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Pouco importa que o Ministério Público não haja oferecido 
denúncia por desídia, má-fé ou qualquer outro motivo, inclusive 
por convicção. A lei não distingue. O que ela quer fazer e 
realmente faz é permitir ao ofendido ou ao seu representante legal 
que se substitua ao Ministério Público e mova a ação. 

Diferente é o entendimento da maioria, inclusive de 

Frederico Marques137: 

O particular não pode sobrepor-se ao Ministério Público, nos 
crimes em que este é o senhor da ação penal. A exceção aberta 
pelo preceito do art. 100, § 3º do CP, é de direito estrito. Nem se 
compreende que depois da fiscalização do juiz e do chefe do 
Ministério Público, sobre o arquivamento requerido pelo Promotor, 
pudesse o ofendido fazer tabula rasa de todos esses 
pronunciamentos para propor a ação penal. 

Portanto, apesar a contínua discussão, a maioria dos 

doutrinadores entende que somente cabe ação penal privada caso o órgão 

ministerial competente não dê o devido andamento ao processo, dentro dos 

prazos estabelecidos pelo Código Penal. 

 

2.7  DA DECADÊNCIA 

Como citado anteriormente, em determinadas situações, o 

Estado transfere ao particular ofendido, o jus accusationis, tornando-se assim o 

titular da ação, podendo promovê-la ou não. 

Contudo, poderá fazê-lo dentro de um determinado prazo. 

Neste sentido, versa Romeu de Almeida Salles Júnior138: 

Aquele que tem o direito de promover a ação penal por meio de 
queixa deve exercitar o seu direito dentro de determinado prazo. 

                                                                                                                                    
136 Hélio Tornaghi apud JUNIOR, Romeu de Almeida Salles. Inquérito policial e ação penal, p. 

278. 
137 MARQUES, José Frederico. Tratado de direito penal, p. 459. 
138 JUNIOR, Romeu de Almeida Salles. Inquérito policial e ação penal, p. 299. 
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Se não o fizer decairá desse direito e a punibilidade será extinta. 
Mesmo transferindo o Estado o direito de promover a ação penal, 
não pode permitir que o ofendido disponha desse direito 
indefinitivamente, de modo a pesar sobre o ofensor a ameaça de 
um processo por tempo indeterminado. 

Sobre o mesmo pensar, entende Magalhães Noronha139: 

“Tendo o ofendido o direito de perseguir o ofensor, não há 

esse direito de ser infinito, pairando por toda a vida, como constante ameaça, 

sobre a cabeça do agressor.” 

Como já tratado alhures, o prazo para o oferecimento da 

queixa-crime, em regra, é de seis meses, contados da data em que o ofendido 

vier a saber quem é o seu ofensor. 

Não oferecendo a queixa-crime neste prazo, ocorrerá 

portando a decadência, como assim prevê o art. 103 do Código Penal: 

Salvo disposição expressa em contrário, o ofendido decai do 
direito de queixa ou de representação se não o exerce dentro do 
prazo de 6 (seis) meses, contado do dia em que veio a saber 
quem é o autor do crime, ou, no caso do § 3º do art. 100 deste 
Código, do dia em que se esgota o prazo para oferecimento da 
denúncia. 

Magalhães Noronha140 conceitua a decadência como “a 

perda do direito de ação, por não havê-lo exercido o ofendido durante o prazo 

legal.” 

Nos mesmo sentido versa Mirabete141 que: 

Decadência é a perda do direito de ação privada ou de 
representação, em decorrência de não ter sido exercido no prazo 
previsto em lei. Por via de conseqüência, ela atinge o próprio 
direito de punir, de forma direta nos casos de ação privada, em 

                                            
139 NORONHA, E. Magalhães. Direito penal – introdução e parte geral, p. 338. 
140 NORONHA, E. Magalhães. Direito penal – introdução e parte geral, p. 338. 
141 MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de direito penal – parte geral, p. 388. 
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que ocorre a decadência do direito de queixa, e de forma indireta 
nas ações públicas sujeitas à prévia representação do ofendido, 
porque, desaparecido o direito de delatar, não pode agir o 
Ministério Público. 

Vale ressaltar, também, que a decadência ocorre sempre 

antes da propositura da ação penal, pois conforme ensinamentos de Romeu de 

Almeida Salles Júnior142:  

Depois de iniciada a ação, não pode mais se falar em decadência. 
Se o ofendido já ofereceu a queixa, promovendo a ação penal 
privada exclusiva, impossível verificar-se a decadência, que atinge 
o direito de iniciar a ação. 

Havendo a decadência do direito de ação, 

consequentemente ocorrerá a extinção da punibilidade do agente, como desta 

forma prevê o art. 107, inc. IV do CP: 

Extingue-se a punibilidade: 

... 

IV - pela prescrição, decadência ou perempção. 

Desta forma, entende-se que se o particular ofendido, não 

exercer o seu direito dentro do prazo que lhe cabe, perderá este direito, ocorrendo 

a decadência e conseqüentemente a extinção da punibilidade do ofensor. 

 

2.8 DA RENÚNCIA 

O ofendido, dispondo da ação penal privada poderá 

renunciar ao direito de propô-la.  

A renúncia está prevista no nosso Código Penal, em seu 

artigo 104, o qual dispõe: 

                                            
142 JUNIOR, Romeu de Almeida Salles. Inquérito policial e ação penal, p. 302. 
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“O direito de queixa não pode ser exercido quando 

renunciado expressa ou tacitamente.” 

Conforme o entendimento de Mirabete143, a renúncia, como 

um ato unilateral, é “a desistência do direito de ação por parte do ofendido.” 

Complementa ainda Romeu de Almeida Salles Júnior144, 

dizendo que: 

“A renúncia é causa extintiva de punibilidade que se opera 

antes da propositura da ação penal. É que na renúncia o ofendido desiste do seu 

direito de iniciar o processo pela apresentação da queixa.” 

Como disposto no art. 104, a renúncia poderá ser expressa 

ou tácita. 

A renúncia expressa deve constar de declaração assinada pelo 
ofendido, por seu representante legal ou por procurador com 
poderes especiais, não obrigatoriamente advogado, nos termos do 
art. 50 do Código de Processo Penal.145 

Eis o citado artigo: 

“A renúncia expressa constará de declaração assinada pelo 

ofendido, por seu representante legal ou procurador com poderes especiais.” 

Denota ainda Antônio José Miguel Feu Rosa146 que: 

A renúncia expressa, para produzir seus efeitos – extinção da 
punibilidade e conseqüentemente terminação do processo – deve 
ser manifestada através de declaração assinada pelo próprio 
ofendido, aquele que deu início à ação, ou por procurador, com 
poderes específicos. 

                                            
143 MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de direito penal – parte geral, p. 393. 
144 JUNIOR, Romeu de Almeida Salles. Inquérito policial e ação penal, p. 309. 
145 MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de direito penal – parte geral, p. 393 
146 ROSA, Antônio Miguel Feu. Processo penal, p.170. 
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Já quanto à renúncia tácita, prevê o parágrafo único do 

artigo 104 do Código Penal que: 

“Importa renúncia tácita ao direito de queixa a prática de ato 

incompatível com a vontade de exercê-lo; não a implica, todavia, o fato de receber 

o ofendido a indenização do dano causado pelo crime.” 

De acordo com os ensinamentos de Romeu de Almeida 

Salles Júnior147, a renúncia tácita se revela por atos que sejam incompatíveis com 

a decisão de promover a perseguição criminal. 

Explica, portanto, Magalhães Noronha148 que: 

A tácita resulta da prática de ato incompatível com o direito de 
queixa e que a deve ser considerado no caso concreto, de acordo 
com os usos e costumes locais, o nível social dos sujeitos ativo e 
passivo do crime, a razão preponderante no momento, etc. Se v. 
g., o ofendido, depois do crime, jantar na casa do ofensor importa 
renúncia do direito de queixa; já não se dará o mesmo quando, 
principalmente em se tratando de pessoas de nível social elevado, 
o ofendido cumprimentar o ofensor em reunião na casa de um 
amigo comum. 

Existe ainda, discussão quanto ao fato de os efeitos da 

renúncia serem extensivos a todos os agentes, ou se poderá ser restrito a um ou 

alguns. 

Sobre o tema, explica Paulo José da Costa Jr149: 

Os defensores da primeira orientação sustentam que o Estado 
não poderá cruzar os braços permitindo que o ofendido escolha 
arbitrariamente aqueles que pretendem contemplar com a 
renúncia. Os adeptos da orientação restrita entendem ser 
compreensível que a vítima exclua algum dos ofensores, 
principalmente aquele que tenha ressarcido o dano ou dado 
mostras de arrependimento. 

                                            
147 JUNIOR, Romeu de Almeida Salles. Inquérito policial e ação penal, p. 309. 
148 NORONHA, E. Magalhães. Direito penal – introdução e parte geral, p. 340. 
149 COSTA JR. Paulo José da. Comentários ao Código Penal, p. 313. 
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Para finalizar tal discussão, estabeleceu o Código de 

Processo Penal, em seu art. 49 que: 

“A renúncia ao exercício do direito de queixa, em relação a 

um dos autores do crime, a todos se estende.” 

Esclarece ainda Aníbal Bruno150 que: 

O princípio da indivisibilidade da queixa impede que se dê a 
renúncia somente em relação a um ou alguns dos responsáveis 
pelo fato punível. A queixa refere-se ao crime na sua unidade e na 
totalidade dos seus autores; a renúncia manifestada em referência 
a um deste alcança também todos os outros. 

Outro assunto a ser tratado sobre a renúncia, é quanto ao 

fato de existirem dois titulares da ação, o ofendido e seu representante, e a quem 

cabe o direito da renúncia. 

Eis o pensar de Mirabete151 para tal situação: 

Havendo dois titulares da ação penal privada, o ofendido e seu 
representante legal, a renúncia de um não prejudica o direito do 
outro de exercitar o direito de ação privada. Também não se 
estende a renúncia entre vários ofendidos nos crimes que se 
apuram mediante queixa. Não produz efeito a renúncia do 
representante da vítima como causa extintiva da punibilidade 
enquanto esta for menor de 18 anos. 

Portanto, prevê o parágrafo único do art. 50 do Código 

Penal, que: 

“A renúncia do representante legal do menor que houver 

completado 18 (dezoito) anos não privará este do direito de queixa, nem a 

renúncia do último excluirá o direito do primeiro.” 

Neste pensar, versa Antônio Miguel Feu Rosa152: 

                                            
150 BRUNO, Aníbal. Direito penal – parte geral, p.237. 
151 MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de direito penal – parte geral, p. 394. 



 72 

Em se tratando de menor de 21 anos e maior de 18, a renúncia, 
para ser total e absoluta, deverá ser oferecida pelo menor e por 
seu representante legal. Ambos deverão assiná-la, por si, ou por 
procurador investido de poderes especiais. Assinada apenas por 
um dos dois, há renúncia apenas do que assinou. 

Assim, havendo a renúncia do exercício da queixa por parte 

do ofendido, ocorrerá consequentemente a extinção da punibilidade, como desta 

forma prevê o art. 107, inc. V do Código Penal: 

“Extingue-se a punibilidade: 

... 

V - pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, 

nos crimes de ação privada.” 

 

2.9 DO PERDÃO 

Como disposto no artigo em epígrafe, o perdão é outra 

causa extintiva de punibilidade possível nos crimes de ação penal privada. 

Mirabete153 conceitua o perdão como sendo “a revogação do 

ato praticado pelo querelante, que desiste do prosseguimento da ação penal. Não 

havendo queixa devidamente recebida, não há que se falar em perdão.” 

Paulo José da Costa Jr. 154 diferencia renúncia e perdão 

dizendo que: 

Embora sejam institutos afins, distingue-se o perdão da renúncia, 
não só porque aquele é posterior à propositura da ação penal 
privada (renúncia é anterior) como porque, enquanto a renúncia é 
unilateral, o perdão é bilateral, importando em sua aceitação ou 
recusa. 

                                                                                                                                    
152 ROSA, Antônio Miguel Feu. Processo penal, p.171. 
153 MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de direito penal – parte geral, p. 395. 
154 COSTA JR. Paulo José da. Comentários ao Código Penal, p. 314. 
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No mesmo sentido versa Magalhães Noronha155: 

Distinguem-se o perdão da renúncia. Esta tem por objeto direto e 
imediato o direito de querela, ao passo que no perdão existe 
revogação do ato já praticado. Aquela é unilateral, antecedente à 
apresentação da queixa; este é ato bilateral, posterior à 
propositura da ação privada. 

A possibilidade do perdão por parte do ofendido está 

previsto no Código Penal, em seu art. 105, o qual dispõe: 

“O perdão do ofendido, nos crimes em que somente se 

procede mediante queixa, obsta ao prosseguimento da ação.” 

Versa Romeu de Almeida Salles Júnior156 que:  

Não poderá haver perdão da pena aplicada, uma vez que o 
perdão tem que ser concedido antes do trânsito em julgado da 
sentença condenatória. É que o Estado transfere ao particular o 
direito de acusar. Depois de transitada em julgado a sentença 
condenatória, cumpre o Estado, de modo exclusivo, cuidar da 
execução da pena. 

Prevê, ainda, o Código Penal em seu art. 106 que: 

 O perdão, no processo ou fora dele, expresso ou tácito:  

I - se concedido a qualquer dos querelados, a todos aproveita;  

II - se concedido por um dos ofendidos, não prejudica o direito dos 
outros;  

III - se o querelado o recusa, não produz efeito.  

§ 1º - Perdão tácito é o que resulta da prática de ato incompatível 
com a vontade de prosseguir na ação.   

                                            
155 NORONHA, E. Magalhães. Direito penal – introdução e parte geral, p. 341. 
156 JUNIOR, Romeu de Almeida Salles. Inquérito policial e ação penal, p. 311. 
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§ 2º - Não é admissível o perdão depois que passa em julgado a 
sentença condenatória. 

Entende-se, portanto que se aplica ao perdão o mesmo 

princípio da indivisibilidade utilizada na renúncia, pois, assim dispõe o art. 51 do 

Código de Processo Penal: 

“O perdão concedido a um dos querelados aproveitará a 

todos, sem que produza, todavia, efeito em relação ao que o recusar.” 

Entende, portanto, Antônio José Miguel Feu Rosa157:  

“Havendo vários querelados, o perdão concedido a um deles 

aproveitará a todos, ressalvada a hipótese de recusa.” 

Como já citado anteriormente, o perdão é ato bilateral, 

dependo da aceitação do ofensor para surtir efeitos, como assim prevê o inciso III 

do art. 106 do Código Penal. 

A aceitação do perdão se dará pelo ofendido ou por seu 

procurador com poderes especiais, como desta forma dispõe o art. 55 do Código 

de Processo Penal: 

“O perdão poderá ser aceito por procurador com poderes 

especiais.” 

Sobre a aceitação prevê o art. 58 do Código de Processo 

Penal: 

Concedido o perdão, mediante declaração expressa nos autos, o 
querelado será intimado a dizer, dentro de 3 (três) dias, se o 
aceita, devendo, ao mesmo tempo, ser cientificado de que o seu 
silêncio importará aceitação. 

Parágrafo único.  Aceito o perdão, o juiz julgará extinta a 
punibilidade. 

                                            
157 ROSA, Antônio Miguel Feu. Processo penal, p.171. 
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Ainda, existem restrições ao perdão e a aceitação, no caso 

de menor ou incapaz, como dispõem os artigos 52 a 54 do Código de Processo 

Penal: 

Art. 52. Se o querelante for menor de 21 (vinte e um) e maior de 
18 (dezoito) anos, o direito de perdão poderá ser exercido por ele 
ou por seu representante legal, mas o perdão concedido por um, 
havendo oposição do outro, não produzirá efeito. 

Art. 53.  Se o querelado for mentalmente enfermo ou retardado 
mental e não tiver representante legal, ou colidirem os interesses 
deste com os do querelado, a aceitação do perdão caberá ao 
curador que o juiz Ihe nomear. 

Art. 54. Se o querelado for menor de 21 (vinte e um) anos, 
observar-se-á, quanto à aceitação do perdão, o disposto no art. 
52. 

Nestes casos, explica Mirabete158: 

Podem aceitar o perdão o próprio querelado ou seu representante 
legal, se maior de 18 anos e menor de 21, mas a aceitação de um 
e a recusa de outro impede a extinção da punibilidade. Se o 
querelado for mentalmente enfermo ou retardado mental, e não 
tiver representante legal, ou colidirem os interesses deste com os 
do querelado, a aceitação do perdão caberá ao curador que o juiz 
lhe nomear. 

O perdão, entretanto, divide-se em processual e 

extraprocessual, e em expresso ou tácito. 

É processual quando deduzido em juízo, exigindo-se petição 
assinada pelo querelante, seu representante ou procurador com 
poderes especiais. É extraprocessual quando concedido fora dos 
autos em declaração assinada por quem de direito, se for tácito, 
admiti-se qualquer meio de prova.159 

                                            
158 MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de direito penal – parte geral, p. 395. 
159 MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de direito penal – parte geral, p. 395. 
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Perdão expresso é aquele concedido em declaração firmada pelo 
ofendido, seu representante legal ou procurador com poderes 
especiais. O perdão tácito deduz-se da prática de ato incompatível 
com a vontade de persistir na ação.160 

Desta forma, mais uma vez se dará a extinção da 

punibilidade do agente de crime com ação penal privada, caso o titular da ação 

perdoe o seu ofensor, e este aceite tal perdão, como denota o supracitado art. 

107, inc. V do Código Penal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
160 COSTA JR. Paulo José da. Comentários ao Código Penal, p. 314. 
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CAPÍTULO 3  

A POSSIBILIDADE DA TRANSAÇÃO PENAL NOS CRIMES DE 
AÇÃO PENAL PRIVADA 

 

3.1  INTRODUÇÃO 

Através do estudo da transação penal realizado até aqui, 

verifica-se que o art. 76 da Lei nº. 9.099/95, em uma análise literal, permite a 

utilização do benefício apenas nos casos de crimes de ação penal pública 

incondicionada ou condicionada a representação.  

Antes da Lei nº. 10.259/2001, o rol de delitos de menor 

potencial ofensivo com ação penal privada era menor. Com o advento da nova lei, 

este rol aumentou. Eis alguns destes crimes previstos no Código Penal que agora 

podem receber a transação penal: 

Art. 138 - Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido 
como crime: 

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa. 

§ 1º - Na mesma pena incorre quem, sabendo falsa a imputação, 
a propala ou divulga. 

§ 2º - É punível a calúnia contra os mortos. 

Art. 139 - Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua 
reputação: 

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa. 

Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro: 
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Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa. 

§ 2º - Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que, por 
sua natureza ou pelo meio empregado, se considerem aviltantes: 

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa, além da pena 
correspondente à violência. 161 

Art. 163 - Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia: 

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa. 

Parágrafo único - Se o crime é cometido 

IV - por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a 
vítima: 

Pena - detenção, de seis meses a três anos, e multa, além da 
pena correspondente à violência. 

Art. 164 - Introduzir ou deixar animais em propriedade alheia, sem 
consentimento de quem de direito, desde que o fato resulte 
prejuízo: 

Pena - detenção, de quinze dias a seis meses, ou multa. 

Art. 184. Violar direitos de autor e os que lhe são conexos:  

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa 

Art. 345 - Fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer 
pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite: 

Pena - detenção, de quinze dias a um mês, ou multa, além da 
pena correspondente à violência. 

Parágrafo único - Se não há emprego de violência, somente se 
procede mediante queixa. 

                                            
161 No caso deste artigo, a ação será pública incondicionada se da violência resulta lesão corporal 

– Art. 145, do CP. 
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Outro exemplo de delito de menor potencial ofensivo com 

ação penal privada está previsto no art. 195, da Lei nº. 9.279/96, qual seja o de 

concorrência desleal: 

Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem: 

I - publica, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de 
concorrente, com o fim de obter vantagem; 

II - presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informação, 
com o fim de obter vantagem; 

III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio 
ou alheio, clientela de outrem; 

IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de 
modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos; 

V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento 
ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem 
em estoque produto com essas referências; 

VI - substitui, pelo seu próprio nome ou razão social, em produto 
de outrem, o nome ou razão social deste, sem o seu 
consentimento; 

VII - atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou 
distinção que não obteve; 

VIII - vende ou expõe ou oferece à venda, em recipiente ou 
invólucro de outrem, produto adulterado ou falsificado, ou dele se 
utiliza para negociar com produto da mesma espécie, embora não 
adulterado ou falsificado, se o fato não constitui crime mais grave; 

IX - dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de 
concorrente, para que o empregado, faltando ao dever do 
emprego, lhe proporcione vantagem; 

X - recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga 
ou recompensa, para, faltando ao dever de empregado, 
proporcionar vantagem a concorrente do empregador; 
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XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de 
conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na 
indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles 
que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para 
um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação 
contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato; 

XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de 
conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, 
obtidos por meios ilícitos, ou a que teve acesso mediante fraude; 
ou 

XIII - vende, expõe ou oferece à venda produto, declarando ser 
objeto de patente depositada, ou concedida, ou de desenho 
industrial registrado, que não o seja, ou menciona-o, em anúncio 
ou papel comercial, como depositado ou patenteado, ou 
registrado, sem o ser; 

XIV - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de resultados 
de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração 
envolva esforço considerável e que tenham sido apresentados a 
entidades governamentais como condição para aprovar a 
comercialização de produtos. 

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa. 

Ada Pellegrini162 entende que: 

Poderia parecer estranho permitir à vítima transacionar sobre a 
aplicação da sanção penal. Tal ato de disponibilidade (parcial) se 
coadunaria com os poderes do substituto processual, que em 
nome próprio defende o interesse público à persecução penal. 

Para Ada Pellegrini163 seriam estes os motivos que levaram 

o legislador a restringir a transação penal apenas aos crimes com ação penal 

pública condicionada ou incondicionada. 

                                            
162 GRINOVER, Ada Pellegrini. Juizados especiais criminais – comentários à Lei 9.099/95, 

p.151. 

163 GRINOVER, Ada Pellegrini. Juizados especiais criminais – comentários à Lei 9.099/95, 
p.151. 



 81 

Observa-se, porém, que a Comissão Nacional de 

Interpretação da Lei nº. 9.099/95, em sua 11ª conclusão, estabeleceu que: 

“O disposto no art. 76 abrange os casos de ação penal 

privada.” 

No mesmo sentido segue o enunciado 49 do XVIII Encontro 

Nacional de Coordenadores de Juizados Especiais do Brasil: 

“Na ação de iniciativa privada, cabe transação penal e 

suspensão condicional do processo, por iniciativa do querelante ou do juiz.” 

 

3.2 ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA PÁTRIOS 

Para enriquecer a pesquisa, entende-se conveniente 

colacionar algumas decisões de tribunais pátrios sobre a matéria pesquisada. 

 

3.2.1 Entendimento do Tribunal de Justiça de Santa Catarina 

Vale destacar decisão do TJSC sobre a questão: 

RECURSO CRIMINAL - CRIMES CONTRA A HONRA - 
CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA - INVIABILIDADE DE 
APLICAÇÃO DA LEI N. 9.099/95 POR TRATAR-SE DE CRIME 
COM PROCEDIMENTO ESPECIAL - DERROGAÇÃO PELA LEI 
N. 10.259/01 - POSSIBILIDADE DE TRANSAÇÃO, MESMO SE 
TRATANDO DE CRIME DE INICIATIVA PRIVADA - REMESSA 
DO FEITO A TURMA DE RECURSOS COMPETENTE - 
RECURSO NÃO CONHECIDO. Muito embora a conceituação de 
maior abrangência de crime de menor potencial ofensivo, dada 
pelo parágrafo único do art. 2º da Lei nº 10.259/01 tenha como 
destinação específica os Juizados Criminais Federais, e, apesar 
de ter tal Lei na última parte de seu artigo 20, proibição expressa 
de sua aplicação no âmbito da Justiça Estadual, exsurge 
entendimento majoritário, no sentido de que está derrogada a 
parte final do art. 61 da Lei dos Juizados Especiais Criminais (Lei 
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nº 9.099/95) aplicando-se o novo conceito também aos Juizados 
Criminais Estaduais, sob pena de restar violado o princípio da 
igualdade assegurado na Constituição Federal.164

�

 

3.2.2 Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul 

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECEBIMENTO DE 
QUEIXA-CRIME. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. 
AÇÃO PENAL PRIVADA. POSSIBILIDADE. A transação penal e a 
suspensão condicional do processo aplicam-se à ação penal de 
iniciativa privada. Recurso parcialmente provido. 165 

 

3.2.3 Tribunal de Justiça do Distrito Federal 

PROCESSO PENAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. FRAUDE À 
EXECUÇÃO. TRANSAÇÃO PENAL. OFERECIMENTO PELO 
MINISTÉRIO PÚBLICO. CONCORDÂNCIA DOS QUERELADOS. 
POSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO POSTERIOR POR PARTE DA 
QUERELANTE. AUSÊNCIA DE REPARAÇÃO DOS DANOS 
CIVIS. IRRELEVÂNCIA. VIA PROCESSUAL ADEQUADA. JUÍZO 
CÍVEL. 1. ADMITE-SE O OFERECIMENTO DE TRANSAÇÃO 
PENAL PELO I. MINISTÉRIO PÚBLICO, PREENCHIDOS OS 
REQUISITOS LEGAIS, NAS AÇÕES PENAIS PRIVADAS 
SUBMETIDAS AOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. 
PRECEDENTES������

 

PENAL. PROCESSO PENAL. INFRAÇÃO DE MENOR 
POTENCIAL OFENSIVO. CRIME CONTRA A HONRA. AÇÃO 
PENAL PRIVADA. TRANSAÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE. 
RESSALVA DE VOTOS. CONCURSO DE CRIMES. SOMATÓRIO 
DAS PENAS. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. APELAÇÃO 
PROVIDA. UNÂNIME. 1 - NÃO HAVENDO VEDAÇÃO LEGAL NA 

                                            
164 TJ/SC, Recurso Criminal nº 2002.021650-5. Relator: Des. Sérgio Roberto Baasch Luz. Data do 

Julgamento: 17/12/2002. 
165 TJ/RS, Recurso em Sentido Estrito nº 70009006321. Oitava Câmara Criminal, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marco Antônio Ribeiro de Oliveira. Julgado em 18/08/2004. 
166 TJ/DF, Apelação Criminal no Juizado Especial nº 20010310157110APJ. Segunda Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F. Relator: Alfeu Machado. Data do 
Julgamento: 17/05/2005. 
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LEI 9.099/95, É DE SE ADMITIR, POR CRITÉRIO DE ISONOMIA, 
A TRANSAÇÃO PENAL NOS CRIMES DE AÇÃO PENAL 
PRIVADA. 167 

 

3.2.4 Superior Tribunal de Justiça 

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LEI Nº 9.099/95. 
AÇÃO PENAL PRIVADA. A Lei nº 9.099/95, desde que 
obedecidos os requisitos autorizadores, permite a transação e a 
suspensão condicional do processo, inclusive nas ações penais 
de iniciativa exclusivamente privada. (Precedentes). Habeas 
corpus concedido. 168 

RHC. JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. COMPETÊNCIA. 
CRIME DE DIFAMAÇÃO. AÇÃO PENAL DE INICIATIVA 
PRIVADA. PROPOSTA DE TRANSAÇÃO. MINISTÉRIO 
PÚBLICO. POSSIBILIDADE. 1 - A teor do disposto nos artigos 
519 usque 523, do Código de Processo Penal, o crime de 
difamação, do art. 139 do Código Penal, para o qual não está 
previsto procedimento especial, submete-se à competência dos 
Juizados Especiais Criminais. 2 - Na ação penal de iniciativa 
privada, desde que não haja formal oposição do querelante, o 
Ministério Público poderá, validamente, formular proposta de 
transação que, uma vez aceita pelo querelado e homologada pelo 
Juiz, é definitiva e irretratável. 3 - Recurso improvido.169 

HABEAS CORPUS. CRIME DE INJÚRIA. TRANCAMENTO DA 
AÇÃO PENAL. ARGÜIÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. 
AFERIÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA 
INADEQUADA. CRIME CONTRA A HONRA. APLICAÇÃO DA LEI 
DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. TRANSAÇÃO PENAL. 
POSSIBILIDADE. (...) A Terceira Seção desta Egrégia Corte 
firmou o entendimento no sentido de que, preenchidos os 
requisitos autorizadores, a Lei dos Juizados Especiais Criminais 

                                            
167 TJ/DF, Apelação Criminal nº 20020150088790APR. Primeira Turma Criminal. Relator: Sérgio 

Rocha. Data do Julgamento: 30/10/2003. 
168 STJ, Hábeas Corpus nº 2000/0049957-9. Relator: Feliz Fischer. Quinta Turma. Data do 

Julgamento: 15/05/2001. 
169 STJ, Recurso Ordinário em Hábeas Corpus nº 1998/0090769-6. Relator: Fernando Gonçalves. 

Sexta Turma. Data do Julgamento: 16/04/������ 
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aplica-se aos crimes sujeitos a ritos especiais, inclusive àqueles 
apurados mediante ação penal exclusivamente privada. Ressalte-
se que tal aplicação se estende, até mesmo, aos institutos da 
transação penal e da suspensão do processo. Ordem 
parcialmente concedida para anular a decisão que recebeu a 
queixa-crime a fim de que, antes, seja observado o procedimento 
previsto no art. 76, da Lei n.º 9.099/95. 

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FALTA DE INTIMAÇÃO 
DO IMPETRANTE DO NÚMERO DA AUTUAÇÃO E DO ÓRGÃO 
JULGADOR DO HABEAS CORPUS.  NULIDADE NÃO 
RECONHECIDA. CRIME CONTRA A HONRA. TRANSAÇÃO 
PENAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 76 DA LEI N.º 
9.099/95. OFERECIMENTO. TITULAR DA AÇÃO PENAL. 
QUERELANTE. PRECEDENTES (...) O benefício previsto no art. 
76 da Lei n.º 9.099/95, mediante a aplicação da analogia in bonam 
partem, prevista no art. 3º do Código de Processo Penal, é cabível 
também nos casos de crimes apurados através de ação penal 
privada. Precedentes do STJ.  Ordem parcialmente concedida. 170 

HABEAS CORPUS. LEI 9.279/96. CRIME DE CONCORRÊNCIA 
DESLEAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. TRANSAÇÃO PENAL. 
CABIMENTO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Enquanto resposta penal, 
a transação penal disciplinada no artigo 76 da Lei 9.099/95 não 
encontra óbice de incidência no artigo 61 do mesmo Diploma, 
devendo, como de fato deve, aplicar-se aos crimes apurados 
mediante procedimento especial, e ainda que mediante ação 
penal exclusivamente privada (Precedente da Corte). 2. Ordem 
concedida para assegurar a aplicação da transação penal no 
processo em que se apura crime de concorrência desleal. 171 

 

3.2.5 Supremo Tribunal Federal 

DESPACHO: (...) Assentadas tais premissas, impõe-se registrar 
que relevante corrente doutrinária admite a possibilidade de 
formulação da proposta de transação penal nos procedimentos 

                                            
170 STJ, Hábeas Corpus nº 2003/0198749-1. Relator: Paulo Galloti. Sexta Turma. Data do 

julgamento: 01/03/2005� 
171 STJ, Hábeas Corpus nº 2001/0089285-5. Relator: Hamilton Carvalhido; Sexta Turma. Data do 

Julgamento: 07/08/2001. 
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penais instaurados por iniciativa do ofendido, mediante queixa-
crime, tal como sucede na espécie (ADA PELLEGRINI 
GRINOVER, ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO, ANTONIO 
SCARANCE FERNANDES e LUIZ FLÁVIO GOMES, "Juizados 
Especiais Criminais", p. 149/152, itens ns. 1 e 3, 5ª ed., 2005, RT; 
FERNANDO DA COSTA TOURINHO NETO e JOEL DIAS 
FIGUEIRA JÚNIOR, "Juizados Especiais Estaduais Cíveis e 
Criminais", p. 536/537, item n. 3, 2005, RT; LUIZ FLÁVIO 
GOMES, "Juizados Criminais Federais, Seus Reflexos nos 
Juizados Estaduais e Outros Estudos", p. 79/80, item n. 2.38, 
2002, RT; MÁRCIO FRANKLIN NOGUEIRA, "Transação Penal", 
p. 167/168, item n. 4.3, 2003, Malheiros). É certo, no entanto, que 
a transação penal, para efetivar-se, depende do preenchimento de 
determinados requisitos, tais como referidos no art. 76 da Lei nº 
9.099/95.172 

 

3.3 DOUTRINA 

José Maria de Melo173, acredita ser “incabível a aplicação da 

transação penal nos crimes com ação penal privada”. 

No mesmo sentido entendia Damásio de Jesus174, antes da 

Lei nº. 10.259/2001, afirmando que na ação penal privada “a transação penal é 

incabível”.  

Contudo, com a nova Lei, Damásio passou a lecionar que: 

O parágrafo único do art. 2º, da Lei n. 10/259/01, derrogou 
também a parte final do art. 61 da Lei dos Juizados Especiais 
Criminais (Lei n. 9.099/95), ampliando a sua extensão. Em 
conseqüência, devem ser considerados delitos de menor potencial 
ofensivo, para efeito do art. 61 da Lei nº. 9.099/95 aqueles aos 
quais a lei comine, no máximo, pena detentiva não superior a dois 
anos, ou multa, sem exceção. De maneira que os Juizados 
Especiais Criminais da Justiça Comum Estadual passam a ter 

                                            
172 STF, Inquérito nº 2.252-7. Relator: Ministro Celso de Mello.Data do Julgamento: 05/10/2005. 
173 MELO, José Maria de; NETO, Mário Parente Teófilo. Lei dos juizados especiais comentada, 

p.107. 
174 JESUS, Damásio E. de. Lei dos juizados especiais criminais anotada, p.78. 
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competência sobre todos os crimes a que a norma de sanção 
imponha, no máximo, pena detentiva não superior a dois anos (até 
dois anos), ainda que tenham procedimento especial. (Notícias 
Forenses, outubro/2001, p. 61).175 

Christiano Fragoso176, afirma para tanto que, “admitir 

transação penal em queixa crime constitui mera afirmação do princípio da 

disponibilidade, vigente quanto as ações penais privadas”, princípio este já tratado 

no capítulo anterior. 

Tourinho Filho177 também afirma “ser possível a transação 

nos delitos de alçada privada.” E ainda acrescenta: 

“Preenchidos os requisitos exigidos por lei, o autor do fato 

torna-se titular de um direito subjetivo para obter os benefícios da transação. E. 

como titular de um direito, pode reclamá-lo”. 

Ada Pellegrini complementa178: 

A vítima, que viu frustrado o acordo civil do art. 74, quase 
certamente oferecerá a queixa, se nenhuma alternativa lhe for 
oferecida. Mas, se pode o mais, por que não poderia o menos? 
Talvez sua satisfação, no âmbito penal se reduza à imposição 
imediata de uma pena restritiva de direitos ou multa. E não se 
vêem razões válidas para obstar-se-lhe a via da transação que, se 
aceita pelo autuado, será mais benéfica também para este. 

No mesmo sentido versa Humberto Dalla Bernardina e 

Pinho179: 

                                            
175 Texto extraído da jurisprudência: TJ/SC. Apelação Criminal nº 2003.005565-7. Relator: Des. 

Jorge Mussi. Data do Julgamento: 08/04/2003.  
176 FRAGOSO, Christiano. Transação penal na ação de iniciativa privada, p. 02. 
177 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Comentários à lei de juizados especiais criminais, 

p.103/106. 
178 GRINOVER, Ada Pellegrini. Juizados especiais criminais – Comentários à Lei 9.099/95, p. 

150. 

179 PINHO, Humberto Dalla Bernardina. Impossibilidade de se propor transação penal na 
ação penal de iniciativa privada, p. 01. 
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Se a vítima pode o mais, ou seja, ajuizar a ação penal na 
condição de substituto processual, podendo até renunciar, pode 
também o menos – propor a aplicação imediata da pena - já que 
sua satisfação pode se reduzir à esta imposição imediata de uma 
pena restritiva de direitos ou de multa. 

André Estefam e Luiz Antônio de Souza180, também 

concordam com a possibilidade de transação penal nos crimes de iniciativa 

privada: 

As infrações de ação penal privada admitem os institutos da 
transação penal e da suspensão condicional do processo, os 
quais podem ser propostos pelo MP, desde que não haja 
discordância da vítima ou de seu representante legal, o que impõe 
considerar que o ofendido é quem detém discricionariedade para 
a propositura. 

Ainda, para Tourinho Neto e Figueira Júnior181: 

Na ação privada vigora, sem restrição, o princípio da 
oportunidade, o que viabiliza melhor a transação. O fato de a lei 
dos juizados referir-se ao Ministério Público como legitimado para 
propor a transação penal não quer dizer que o querelante não 
tenha legitimidade para tanto. A lei não previu expressamente 
que o querelante pudesse fazer a proposta, porque entendeu ser 
isto óbvio, uma vez que o princípio da oportunidade rege a ação 
penal privada. 

 

3.4 LEGITIMIDADE PARA PROPOR A TRANSAÇÃO NOS CRIMES DE 

INICIATIVA PRIVADA 

 Já ficou entendido, portanto, que é possível a aplicação da 

transação penal nos crimes de menor potencial ofensivo com ação penal privada. 

                                            
180 ESTEFAM, André; SOUZA, Luiz Antônio de. Lei nº 9.099/95 e ação penal privada, p. 03.  

181 TOURINHO NETO, Fernando da Costa e FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Juizado especiais 
federais cíveis e criminais, p.603. 
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Entretanto, ainda existem discussões sobre quem detêm a 

legitimidade para realizar a proposta de tal benefício. 

Humberto Dalla Bernardina do Pinho182 apresenta o 

problema da apresentação da proposta de transação penal no caso em tela, da 

seguinte forma: 

O lesado não tem legitimidade para tanto, a nosso ver, e mesmo 
que tivesse tal iniciativa não lhe traria qualquer beneficio; o juiz, a 
seu turno, não pode fazê-lo de ofício, e nem poderá o Parquet 
tampouco, porque em se tratando de ação penal de iniciativa 
privada, sua atuação é restrita à função de custos legis. 

José Maria de Melo183, leciona que a transação “somente 

poderá ser proposta pelo Ministério Público e o ofendido não participa dela 

manifestando sua vontade, uma vez que não possui a titularidade da pretensão 

punitiva”.  

Ada Pellegrini184, contudo entende: 

A vítima que viu frustrado o acordo civil do art. 74, quase 
certamente oferecerá queixa, se nenhuma outra alternativa lhe for 
oferecida. Mas, talvez, sua satisfação, no âmbito penal se reduza 
à imposição imediata de uma pena restritiva de direitos ou multa, 
e não se vêem razões válidas para obstar-se-lhe a via da 
transação que, e aceita pelo autuado, será mais benéfica também 
para este. 

Todavia, se preenchidos os requisitos legais, e deixar a 

vítima, de propor a transação penal ao autor do fato? 

Para tal caso, entende José Ademir Campos Borges185 que: 

                                            
182 PINHO, Humberto Dalla Bernardina. Impossibilidade de se propor transação penal na ação 

penal de iniciativa privada, p. 01.  
183 MELO, José Maria de; NETO, Mário Parente Teófilo. Lei dos juizados especiais comentada, 

p.107. 
184 GRINOVER, Ada Pellegrini. Juizados especiais criminais – Comentários à Lei 9.099/95, p. 

150. 



 89 

Se o querelante, por razões que ao ordenamento jurídico não 
interessam, deixou de atender ao comando legal, previsto no art. 
76 da Lei 9.099/95, pensamos ser de todo razoável que sua 
omissão e resistência imotivada à transação penal sejam 
corrigidas pelo Ministério Público, figura que, no âmbito da ação 
penal privada, não e mero espectador, mas coadjuvante 
incontestável “a quem caberá intervir em todos os termos 
subseqüentes do processo” (art. 45 do CPP), podendo inclusive 
aditar a queixa. 

E ainda explica: 

Tem o Ministério Público legitimidade para aditar a queixa, 
acrescentar dados e circunstâncias para influir na caracterização 
do crime, e até incluir eventuais co-autores no pólo passivo da 
ação penal privada. Enfim, se tem essa legitimidade ampla, é 
justificável que, para tender aos objetivos da Lei 9.099/95, deva 
formular proposta de transação penal em se tratando de ação 
penal privada, sempre que o querelante, por mero capricho ou 
omissão, deixar de fazê-lo ou tornar, sem motivação legal, inviável 
a possibilidade de realização da proposta. 

Bezerra Júnior acredita que: 

Melhor seria, pois, que o Juiz, uma vez encerrada a fase 
conciliatória que antecede o recebimento da proemial, verificando 
que o querelado preenche todos os requisitos legais para a 
transação penal, já determinasse fosse colhida, na mesma 
oportunidade, a manifestação do Promotor com assento natural 
perante aquele Juízo, cabendo ao Ministério Público, na condição 
de fiscal da lei e do Órgão constitucionalmente incumbido da 
defesa da ordem jurídica e essencial à função jurisdicional do 
Estado (este último único e verdadeiro titular do jus puniendi), a 
formulação da proposta de transação penal, que, caso venha a 
ser aceita pelo querelado, será objeto de apreciação e 
conseqüente homologação pelo Juízo competente.  

Sobre o tema já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: 

                                                                                                                                    
185 BORGES, José Ademir Campos. Tem o Ministério Público legitimidade para propor 

transação penal em ação penal de iniciativa privada?, p. 02. 
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CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HC. OMISSÃO. 
TRANSAÇÃO PENAL.  AÇÃO PENAL PRIVADA. PROPOSTA. 
LEGITIMIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.I - Tratando-se de 
delito que se apura mediante ação penal privada, a proposta deve 
ser feita pelo querelante. (Precedente do STF).II - Embargos 
acolhidos186. 

Entende-se, portanto, que, preenchidos os requisitos para a 

proposta de transação penal, têm o autor de delito de menor potencial ofensivo 

com ação penal privada, o direito a tal benefício. Desta forma, se o ofendido, que 

é titular da ação penal, não apresentar a proposta, deve o Ministério Público, 

como fiscal da lei, fazê-lo. E no caso de o ofendido o fazer, deve o juiz, verificar 

se são justos os termos da proposta, para só então homologar a sentença de 

transação penal. 

 

 

 

 

                                            
186 STJ, Embargos de Declaração no Hábeas Corpus nº 2004/0023860-2. Relator: Ministro Gilson 

Dipp. Quinta Turma. Data do Julgamento: 21/10/2004. 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente monografia teve como objetivo investigar, com 

base na legislação, na doutrina e na jurisprudência, a possibilidade da aplicação 

do benefício da transação penal aos crimes de menor potencial ofensivo em 

ações penais de natureza privada. 

O primeiro capítulo apresentou um breve relato histórico 

sobre a Lei nº. 9.099/95, e, em seguida, tratou da transação penal. 

Neste capítulo, concluiu-se que a transação penal, antes de 

ser utilizada no Brasil, já existia em outros países, como nos Estados Unidos com 

o plea barganing, a na Inglaterra com o guilty plea, e na Itália com o 

pattegiamento. 

Ainda nesta primeira parte, confirmou-se a primeira hipótese 

levantada, concluindo-se que, para a aplicação da transação penal, é necessária 

a observância de alguns requisitos, tais como: 

a) tratar-se de crime de menor potencial ofensivo, com 

algumas exceções; 

b) não ter sido o autor da infração condenado, pela prática 

de crime, a pena privativa de liberdade, por sentença definitiva;  

c) não ter sido beneficiado, anteriormente, no prazo de cinco 

anos, pela aplicação de pena restritiva de direito, ou multa; 

d) os antecedentes, a conduta social e a personalidade do 

agente, bem como os motivos e as circunstâncias, serem suficientes a adoção da 

medida. 

No segundo capítulo, foram feitas breves considerações 

acerca da ação penal, para só então entrar no âmbito da ação penal privada, a 

qual era enfoque principal de tal capítulo. 
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Neste momento, concluiu-se que a ação penal em regra é 

pública, salvo as circunstâncias que a lei determinar que seja privativa do 

ofendido, e, assim sendo, só será promovida através de queixa crime, 

apresentada pela vítima ao juízo, no prazo decadencial de seis meses, contados 

da data em que vier a saber quem é o autor do delito. 

Conclui-se, também, deste capítulo, que existem duas 

espécies de ação penal privada, quais sejam, ação penal exclusivamente privada, 

a qual é personalíssima do ofendido e, a ação penal privada subsidiária da 

pública, que poderá ocorrer nos casos de o Ministério Público não oferecer 

denúncia dentro do prazo previsto no art. 46 do Código de Processo Penal. 

No último capítulo, o qual trata do tema central deste 

trabalho, foram apresentados diversos delitos previstos no Código Penal ou em 

legislação extravagante, que, embora de menor potencial ofensivo, são de ação 

penal privada, como é o caso da calúnia, injúria, difamação, exercício arbitrário 

das próprias razões, concorrência desleal, entre outros. 

Neste capítulo, restou concluído e confirmou-se a segunda 

hipótese, ou seja, que é possível a aplicação da transação penal aos crimes de 

ação penal privada. Desta forma, entende a grande maioria da jurisprudência, da 

doutrina, e, ainda, por assim ter decido a Comissão Nacional de Interpretação da 

Lei nº. 9.099/95 e também os Coordenadores dos Juizados Especiais do Brasil. 

Por último, foi tratada da legitimidade para se apresentar a 

proposta de transação penal, nos casos de crimes com ação penal privada. Nesta 

parte, verificou-se a divergência dos entendimentos dos doutrinadores, alguns 

entendem ter o ofendido legitimidade para tanto. Outros, entendem que só o 

Ministério Público pode fazer tal proposta. A jurisprudência, por sua vez, aponta 

no sentido de que a proposta deve ser feita pelo querelante, confirmando-se, 

desta feita, a última hipótese da pesquisa levantada. 

Finalmente, constata-se através da presente monografia, 

que uma vez preenchidos os requisitos da transação penal, o autor de crime de 

menor potencial ofensivo com ação penal privada, tem o mesmo direito ao 
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benefício que aquele que cometeu um crime de ação penal pública condicionada 

ou incondicionada. Devendo, desta forma, o ofendido, como titular da ação, 

manifestar o seu interesse na aplicação da transação penal, devendo o juiz 

verificar se justas as condições, e então homologar a sentença. Não o fazendo, 

deve o Ministério Publico, como fiscal da lei, vendo tratar-se de um direito do 

autor do delito, oferecer a transação. 
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ANEXOS 

LEI Nº. 9.099 DE 26 DE SETEMBRO DE 1995 

CAPÍTULO I 

Disposições Gerais 

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. 

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. 

 

Capítulo III 

Dos Juizados Especiais Criminais 

Disposições Gerais 

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. 

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 um ano, excetuados os casos em que a lei preveja 

procedimento especial. 

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. 

 

Seção I 

Da Competência e dos Atos Processuais 
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Art. 63. A competência do Juizado será determinada pelo lugar em que foi 

praticada a infração penal. 

Art. 64. Os atos processuais serão públicos e poderão realizar-se em horário 

noturno e em qualquer dia da semana, conforme dispuserem as normas de 

organização judiciária. 

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. 

§ 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. 

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. 

 

Seção II 

Da Fase Preliminar 
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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. 

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.  

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. 

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. 

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. 
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Parágrafo único. O não oferecimento da representação na audiência preliminar 

não implica decadência do direito, que poderá ser exercido no prazo previsto em 

lei. 

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. 

§ 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. 

§ 3º Aceita a proposta pelo autor da infração e seu defensor, será submetida à 

apreciação do Juiz. 

§ 4º Acolhendo a proposta 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. 

§ 5º Da sentença prevista no parágrafo anterior caberá a apelação referida no art. 

82 desta Lei. 

§ 6º A imposição da sanção de que trata o § 4º deste artigo não constará de 

certidão de antecedentes criminais, salvo para os fins previstos no mesmo 

dispositivo, e não terá efeitos civis, cabendo aos interessados propor ação cabível 

no juízo cível. 

 

Seção III 

Do Procedimento Sumaríssimo 
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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. 

§ 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. 

§ 2º Se a complexidade ou circunstâncias do caso não permitirem a formulação 

da denúncia, o Ministério Público poderá requerer ao Juiz o encaminhamento das 

peças existentes, na forma do parágrafo único do art. 66 desta Lei. 

§ 3º Na ação penal de iniciativa do ofendido poderá ser oferecida queixa oral, 

cabendo ao Juiz verificar se a complexidade e as circunstâncias do caso 

determinam a adoção das providências previstas no parágrafo único do art. 66 

desta Lei. 

Art. 78. Oferecida a denúncia ou queixa, será reduzida a termo, entregando-se 

cópia ao acusado, que com ela ficará citado e imediatamente cientificado da 

designação de dia e hora para a audiência de instrução e julgamento, da qual 

também tomarão ciência o Ministério Público, o ofendido, o responsável civil e 

seus advogados. 

§ 1º Se o acusado não estiver presente, será citado na forma dos arts. 66 e 68 

desta Lei e cientificado da data da audiência de instrução e julgamento, devendo 

a ela trazer suas testemunhas ou apresentar requerimento para intimação, no 

mínimo cinco dias antes de sua realização. 

§ 2º Não estando presentes o ofendido e o responsável civil, serão intimados nos 

termos do art. 67 desta Lei para comparecerem à audiência de instrução e 

julgamento. 

§ 3º As testemunhas arroladas serão intimadas na forma prevista no art. 67 desta 

Lei. 

Art. 79. No dia e hora designados para a audiência de instrução e julgamento, se 

na fase preliminar não tiver havido possibilidade de tentativa de conciliação e de 

oferecimento de proposta pelo Ministério Público, proceder-se-á nos termos dos 

arts. 72, 73, 74 e 75 desta Lei. 
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Art. 80. Nenhum ato será adiado, determinando o Juiz, quando imprescindível, a 

condução coercitiva de quem deva comparecer. 

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 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. 

§ 2º De todo o ocorrido na audiência será lavrado termo, assinado pelo Juiz e 

pelas partes, contendo breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência 

e a sentença. 

§ 3º A sentença, dispensado o relatório, mencionará os elementos de convicção 

do Juiz. 

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. 

§ 2º O recorrido será intimado para oferecer resposta escrita no prazo de dez 

dias. 

§ 3º As partes poderão requerer a transcrição da gravação da fita magnética a 

que alude o § 3º do art. 65 desta Lei. 

§ 4º As partes serão intimadas da data da sessão de julgamento pela imprensa. 

§ 5º Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do 

julgamento servirá de acórdão. 

Art. 83. Caberão embargos de declaração quando, em sentença ou acórdão, 

houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. 

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos por escrito ou oralmente, no 

prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão. 
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§ 2º Quando opostos contra sentença, os embargos de declaração suspenderão o 

prazo para o recurso. 

§ 3º Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. 

 

Seção IV 

Da Execução 

Art. 84. Aplicada exclusivamente pena de multa, seu cumprimento far-se-á 

mediante pagamento na Secretaria do Juizado. 

Parágrafo único. Efetuado o pagamento, o Juiz declarará extinta a punibilidade, 

determinando que a condenação não fique constando dos registros criminais, 

exceto para fins de requisição judicial. 

Art. 85. Não efetuado o pagamento de multa, será feita a conversão em pena 

privativa da liberdade, ou restritiva de direitos, nos termos previstos em lei. 

Art. 86. A execução das penas privativas de liberdade e restritivas de direitos, ou 

de multa cumulada com estas, será processada perante o órgão competente, nos 

termos da lei. 

 

Seção V 

Das Despesas Processuais 

Art. 87. Nos casos de homologação do acordo civil e aplicação de pena restritiva 

de direitos ou multa (arts. 74 e 76, § 4º), as despesas processuais serão 

reduzidas, conforme dispuser lei estadual. 

 

Seção VI 

Disposições Finais 

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. 

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 



 108

crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional 

da pena (art. 77 do Código Penal). 

§ 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 freqüentar 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. 

§ 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. 

§ 5º Expirado o prazo sem revogação, o Juiz declarará extinta a punibilidade. 

§ 6º Não correrá a prescrição durante o prazo de suspensão do processo. 

§ 7º Se o acusado não aceitar a proposta prevista neste artigo, o processo 

prosseguirá em seus ulteriores termos. 

Art. 90. As disposições desta Lei não se aplicam aos processos penais cuja 

instrução já estiver iniciada. 

Art. 90-A.  As disposições desta Lei não se aplicam no âmbito da Justiça Militar.  

Art. 91. Nos casos em que esta Lei passa a exigir representação para a 

propositura da ação penal pública, o ofendido ou seu representante legal será 

intimado para oferecê-la no prazo de trinta dias, sob pena de decadência. 

Art. 92. Aplicam-se subsidiariamente as disposições dos Códigos Penal e de 

Processo Penal, no que não forem incompatíveis com esta Lei. 

 

 

Capítulo IV 
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Disposições Finais Comuns 

Art. 93. Lei Estadual disporá sobre o Sistema de Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais, sua organização, composição e competência. 

Art. 94. Os serviços de cartório poderão ser prestados, e as audiências realizadas 

fora da sede da Comarca, em bairros ou cidades a ela pertencentes, ocupando 

instalações de prédios públicos, de acordo com audiências previamente 

anunciadas. 

Art. 95. Os Estados, Distrito Federal e Territórios criarão e instalarão os Juizados 

Especiais no prazo de seis meses, a contar da vigência desta Lei. 

Art. 96. Esta Lei entra em vigor no prazo de sessenta dias após a sua publicação. 

Art. 97. Ficam revogadas a Lei nº 4.611, de 2 de abril de 1965 e a Lei nº 7.244, de 

7 de novembro de 1984. 

 

LEI Nº. 10.259 DE 12 DE JULHO DE 2001 

Art. 1o São instituídos os Juizados Especiais Cíveis e Criminais da Justiça 

Federal, aos quais se aplica, no que não conflitar com esta Lei, o disposto na Lei 

no 9.099, de 26 de setembro de 1995. 

Art. 2o Compete ao Juizado Especial Federal Criminal processar e julgar os feitos 

de competência da Justiça Federal relativos às infrações de menor potencial 

ofensivo. 

Parágrafo único. Consideram-se infrações de menor potencial ofensivo, para os 

efeitos desta Lei, os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a dois 

anos, ou multa. 

Art. 3o Compete ao Juizado Especial Federal Cível processar, conciliar e julgar 

causas de competência da Justiça Federal até o valor de sessenta salários 

mínimos, bem como executar as suas sentenças. 

§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial Cível as causas: 

I - referidas no art. 109, incisos II, III e XI, da Constituição Federal, as ações de 

mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, 
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execuções fiscais e por improbidade administrativa e as demandas sobre direitos 

ou interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos; 

II - sobre bens imóveis da União, autarquias e fundações públicas federais; 

III - para a anulação ou cancelamento de ato administrativo federal, salvo o de 

natureza previdenciária e o de lançamento fiscal; 

IV - que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a 

servidores públicos civis ou de sanções disciplinares aplicadas a militares. 

§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de 

competência do Juizado Especial, a soma de doze parcelas não poderá exceder o 

valor referido no art. 3o, caput. 

§ 3o No foro onde estiver instalada Vara do Juizado Especial, a sua competência 

é absoluta. 

Art. 4o O Juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir medidas 

cautelares no curso do processo, para evitar dano de difícil reparação. 

Art. 5o Exceto nos casos do art. 4o, somente será admitido recurso de sentença 

definitiva. 

Art. 6o Podem ser partes no Juizado Especial Federal Cível: 

I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno 

porte, assim definidas na Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996; 

II – como rés, a União, autarquias, fundações e empresas públicas federais. 

Art. 7o As citações e intimações da União serão feitas na forma prevista nos arts. 

35 a 38 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. 

Parágrafo único. A citação das autarquias, fundações e empresas públicas será 

feita na pessoa do representante máximo da entidade, no local onde proposta a 

causa, quando ali instalado seu escritório ou representação; se não, na sede da 

entidade. 

Art. 8o As partes serão intimadas da sentença, quando não proferida esta na 

audiência em que estiver presente seu representante, por ARMP (aviso de 

recebimento em mão própria). 

§ 1o As demais intimações das partes serão feitas na pessoa dos advogados ou 

dos Procuradores que oficiem nos respectivos autos, pessoalmente ou por via 

postal. 
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§ 2o Os tribunais poderão organizar serviço de intimação das partes e de 

recepção de petições por meio eletrônico. 

Art. 9o Não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual 

pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos, 

devendo a citação para audiência de conciliação ser efetuada com antecedência 

mínima de trinta dias. 

Art. 10. As partes poderão designar, por escrito, representantes para a causa, 

advogado ou não. 

Parágrafo único. Os representantes judiciais da União, autarquias, fundações e 

empresas públicas federais, bem como os indicados na forma do caput, ficam 

autorizados a conciliar, transigir ou desistir, nos processos da competência dos 

Juizados Especiais Federais. 

Art. 11. A entidade pública ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que 

disponha para o esclarecimento da causa, apresentando-a até a instalação da 

audiência de conciliação. 

Parágrafo único. Para a audiência de composição dos danos resultantes de ilícito 

criminal (arts. 71, 72 e 74 da Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995), o 

representante da entidade que comparecer terá poderes para acordar, desistir ou 

transigir, na forma do art. 10. 

Art. 12. Para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento 

da causa, o Juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até cinco 

dias antes da audiência, independentemente de intimação das partes. 

§ 1o Os honorários do técnico serão antecipados à conta de verba orçamentária 

do respectivo Tribunal e, quando vencida na causa a entidade pública, seu valor 

será incluído na ordem de pagamento a ser feita em favor do Tribunal. 

§ 2o Nas ações previdenciárias e relativas à assistência social, havendo 

designação de exame, serão as partes intimadas para, em dez dias, apresentar 

quesitos e indicar assistentes. 

Art. 13. Nas causas de que trata esta Lei, não haverá reexame necessário. 

Art. 14. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei federal quando 

houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas 

por Turmas Recursais na interpretação da lei. 
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§ 1o O pedido fundado em divergência entre Turmas da mesma Região será 

julgado em reunião conjunta das Turmas em conflito, sob a presidência do Juiz 

Coordenador. 

§ 2o O pedido fundado em divergência entre decisões de turmas de diferentes 

regiões ou da proferida em contrariedade a súmula ou jurisprudência dominante 

do STJ será julgado por Turma de Uniformização, integrada por juízes de Turmas 

Recursais, sob a presidência do Coordenador da Justiça Federal. 

§ 3o A reunião de juízes domiciliados em cidades diversas será feita pela via 

eletrônica. 

§ 4o Quando a orientação acolhida pela Turma de Uniformização, em questões de 

direito material, contrariar súmula ou jurisprudência dominante no Superior 

Tribunal de Justiça -STJ, a parte interessada poderá provocar a manifestação 

deste, que dirimirá a divergência. 

§ 5o No caso do § 4o, presente a plausibilidade do direito invocado e havendo 

fundado receio de dano de difícil reparação, poderá o relator conceder, de ofício 

ou a requerimento do interessado, medida liminar determinando a suspensão dos 

processos nos quais a controvérsia esteja estabelecida. 

§ 6o Eventuais pedidos de uniformização idênticos, recebidos subseqüentemente 

em quaisquer Turmas Recursais, ficarão retidos nos autos, aguardando-se 

pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça. 

§ 7o Se necessário, o relator pedirá informações ao Presidente da Turma Recursal 

ou Coordenador da Turma de Uniformização e ouvirá o Ministério Público, no 

prazo de cinco dias. Eventuais interessados, ainda que não sejam partes no 

processo, poderão se manifestar, no prazo de trinta dias. 

§ 8o Decorridos os prazos referidos no § 7o, o relator incluirá o pedido em pauta 

na Seção, com preferência sobre todos os demais feitos, ressalvados os 

processos com réus presos, os habeas corpus e os mandados de segurança. 

§ 9o Publicado o acórdão respectivo, os pedidos retidos referidos no § 6o serão 

apreciados pelas Turmas Recursais, que poderão exercer juízo de retratação ou 

declará-los prejudicados, se veicularem tese não acolhida pelo Superior Tribunal 

de Justiça. 

§ 10. Os Tribunais Regionais, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo 

Tribunal Federal, no âmbito de suas competências, expedirão normas 
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regulamentando a composição dos órgãos e os procedimentos a serem adotados 

para o processamento e o julgamento do pedido de uniformização e do recurso 

extraordinário. 

Art. 15. O recurso extraordinário, para os efeitos desta Lei, será processado e 

julgado segundo o estabelecido nos §§ 4o a 9o do art. 14, além da observância 

das normas do Regimento. 

Art. 16. O cumprimento do acordo ou da sentença, com trânsito em julgado, que 

imponham obrigação de fazer, não fazer ou entrega de coisa certa, será efetuado 

mediante ofício do Juiz à autoridade citada para a causa, com cópia da sentença 

ou do acordo. 

Art. 17. Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em 

julgado da decisão, o pagamento será efetuado no prazo de sessenta dias, 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a 

causa, na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do 

Brasil, independentemente de precatório. 

§ 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 da Constituição Federal, as obrigações ali 

definidas como de pequeno valor, a serem pagas independentemente de 

precatório, terão como limite o mesmo valor estabelecido nesta Lei para a 

competência do Juizado Especial Federal Cível (art. 3o, caput). 

§ 2o Desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão. 

§ 3o São vedados o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução, de 

modo que o pagamento se faça, em parte, na forma estabelecida no § 1o deste 

artigo, e, em parte, mediante expedição do precatório, e a expedição de 

precatório complementar ou suplementar do valor pago. 

§ 4o Se o valor da execução ultrapassar o estabelecido no § 1o, o pagamento far-

se-á, sempre, por meio do precatório, sendo facultado à parte exeqüente a 

renúncia ao crédito do valor excedente, para que possa optar pelo pagamento do 

saldo sem o precatório, da forma lá prevista. 

Art. 18. Os Juizados Especiais serão instalados por decisão do Tribunal Regional 

Federal. O Juiz presidente do Juizado designará os conciliadores pelo período de 

dois anos, admitida a recondução. O exercício dessas funções será gratuito, 



 114

assegurados os direitos e prerrogativas do jurado (art. 437 do Código de 

Processo Penal). 

Parágrafo único. Serão instalados Juizados Especiais Adjuntos nas localidades 

cujo movimento forense não justifique a existência de Juizado Especial, cabendo 

ao Tribunal designar a Vara onde funcionará. 

Art. 19. No prazo de seis meses, a contar da publicação desta Lei, deverão ser 

instalados os Juizados Especiais nas capitais dos Estados e no Distrito Federal. 

Parágrafo único. Na capital dos Estados, no Distrito Federal e em outras cidades 

onde for necessário, neste último caso, por decisão do Tribunal Regional Federal, 

serão instalados Juizados com competência exclusiva para ações previdenciárias. 

Art. 20. Onde não houver Vara Federal, a causa poderá ser proposta no Juizado 

Especial Federal mais próximo do foro definido no art. 4o da Lei no 9.099, de 26 de 

setembro de 1995, vedada a aplicação desta Lei no juízo estadual. 

Art. 21. As Turmas Recursais serão instituídas por decisão do Tribunal Regional 

Federal, que definirá sua composição e área de competência, podendo abranger 

mais de uma seção. 

§ 1o Não será permitida a recondução, salvo quando não houver outro juiz na 

sede da Turma Recursal ou na Região. 

§ 2o A designação dos juízes das Turmas Recursais obedecerá aos critérios de 

antigüidade e merecimento. 

Art. 22. Os Juizados Especiais serão coordenados por Juiz do respectivo Tribunal 

Regional, escolhido por seus pares, com mandato de dois anos. 

Parágrafo único. O Juiz Federal, quando o exigirem as circunstâncias, poderá 

determinar o funcionamento do Juizado Especial em caráter itinerante, mediante 

autorização prévia do Tribunal Regional Federal, com antecedência de dez dias. 

Art. 23. O Conselho da Justiça Federal poderá limitar, por até três anos, contados 

a partir da publicação desta Lei, a competência dos Juizados Especiais Cíveis, 

atendendo à necessidade da organização dos serviços judiciários ou 

administrativos.Art. 24. O Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça 

Federal e as Escolas de Magistratura dos Tribunais Regionais Federais criarão 

programas de informática necessários para subsidiar a instrução das causas 

submetidas aos Juizados e promoverão cursos de aperfeiçoamento destinados 

aos seus magistrados e servidores. 
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Art. 25. Não serão remetidas aos Juizados Especiais as demandas ajuizadas até 

a data de sua instalação. 

Art. 26. Competirá aos Tribunais Regionais Federais prestar o suporte 

administrativo necessário ao funcionamento dos Juizados Especiais. 

Art. 27. Esta Lei entra em vigor seis meses após a data de sua publicação. 

 

 

ENUNCIADOS ATUALIZADOS ATÉ O XVIII ENCONTRO 
NACIONAL DE COORDENADORES DE JUIZADOS ESPECIAIS DO 

BRASIL 
23 A 25 DE NOVEMBRO DE 2005 – GOIÂNIA - GO 

ENUNCIADOS CRIMINAIS 

Enunciado 1 - A ausência injustificada do autor do fato à audiência preliminar 
implicará em vista dos autos ao Ministério Público para o procedimento cabível.  

Enunciado 2 - O Ministério Público, oferecida à representação, em juízo, poderá 
propor diretamente a transação penal, independentemente do comparecimento da 
vítima à audiência preliminar. (Redação alterada no XI Encontro, em Brasília-DF). 

Enunciado 3 - O prazo decadencial para a representação nos crimes de ação 
pública condicionada é de trinta (30) dias, contados da intimação da vítima, para 
os processo em andamento, quando da edição da Lei 9.099/95. 

Enunciado 4 - SUBSTITUÍDO pelo Enunciado 38. 

Enunciado 5 – CANCELADO em razão da nova redação do Enunciado 46. 

Enunciado 6 – O artigo 28 do Código de Processo Penal é inaplicável, no caso de 
não apresentação de proposta de transação penal ou de suspensão condicional 
do processo, cabendo ao juiz apresentá-las de ofício, quando satisfeitos os 
requisitos legais. 

Enunciado 7 – (CANCELADO) 
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Enunciado 8 - A multa deve ser fixada em dias-multa, tendo em vista o art. 92 da 
Lei 9.099/95, que determina a aplicação subsidiária dos Códigos Penal e de 
Processo Penal.  

Enunciado 9 - A intimação do autor do fato para a audiência preliminar deve 
conter a advertência da necessidade de acompanhamento de advogado e de que, 
na sua falta, ser-lhe-á nomeado Defensor Público.  

Enunciado 10 - Havendo conexão entre crimes da competência do Juizado 
Especial e do Juízo Penal Comum, prevalece a competência deste.  

Enunciado 11 - – Os acréscimos do concurso formal e do crime continuado não 
devem ser levados em consideração (para efeito de aplicação da Lei 9.099/95). 

Enunciado 12 – (Substituído no XV Encontro – Florianópolis/SC pelo Enunciado 
64).  

Enunciado 13 - É cabível o encaminhamento de proposta de transação através de 
carta precatória.  

Enunciado 14 - É incabível o oferecimento de denúncia após sentença 
homologatória de transação penal, podendo constar da proposta que a sua 
homologação fica condicionada ao cumprimento do avençado. (SUBSTITUÍDO 
pelo Enunciado 57 – XIII Encontro - Campo Grande/MS). 

Enunciado 15 – O Juizado Especial Criminal é competente para execução da 
pena de multa. (Alteração aprovada no XII Encontro – Maceió - AL) 

Enunciado 16 - Nas hipóteses em que a condenação anterior não gera 
reincidência, é cabível a suspensão condicional do processo.  

Enunciado 17 - É cabível, quando necessário, interrogatório através de carta 
precatória, por não ferir os princípios que regem a Lei 9.099/95.  

Enunciado 18 - Na hipótese de fato complexo, as peças de informação deverão 
ser encaminhadas à Delegacia Policial para as diligências necessárias. 
Retornando ao Juizado e sendo o caso do artigo 77, parágrafo 2.º, da Lei n. 
9.099/95, as peças serão encaminhadas ao Juízo Comum. 
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Enunciado 19 - Substituído pelo enunciado 48. (Aprovado no XII Encontro – 
Maceió/AL) 

Enunciado 20 - A proposta de transação de pena restritiva de direitos é cabível, 
mesmo quando o tipo em abstrato só comporta pena de multa.  

Enunciado 21 - (CANCELADO). 

Enunciado 22 - Na vigência do sursis, decorrente de condenação por 
contravenção penal, não perderá o autor do fato o direito à suspensão condicional 
do processo por prática de crime posterior. 

Enunciado 23 - (CANCELADO) 

Enunciado 24 - SUBSTITUÍDO pelo Enunciado 54.  

Enunciado 25 - O início do prazo para o exercício da representação do ofendido 
começa a contar do dia do conhecimento da autoria do fato, observado o disposto 
no Código de Processo Penal ou legislação específica. Qualquer manifestação da 
vítima que denote intenção de representar vale como tal para os fins do art. 88 da 
Lei 9.099/95.  

Enunciado 26 - SUBSTITUÍDO pelo Enunciado 55. 

Enunciado 27 - Em regra não devem ser expedidos ofícios para órgãos públicos, 
objetivando a localização de partes e testemunhas nos Juizados Criminais.  

Enunciado 28 - Em se tratando de contravenção às partes poderão arrolar até três 
testemunhas, e em se tratando de crime o número admitido é de cinco 
testemunhas, mesmo na hipótese de concurso de crimes. (CANCELADO – XVII 
Encontro – Curitiba/PR) 

Enunciado 29 - Nos casos de violência doméstica, a transação penal e a 
suspensão do processo deverão conter, preferencialmente, medidas sócio - 
educativas, entre elas acompanhamento psicossocial e palestras, visando à 
reeducação do infrator, evitando-se a aplicação de pena de multa e prestação 
pecuniária. (Alteração aprovada no XII Encontro – Maceió-AL) 

Enunciado 30 – (CANCELADO – Incorporado pela Lei n. 10.455/02) 
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Enunciado 31 - O conciliador ou juiz leigo não está incompatibilizado nem 
impedido de exercer a advocacia, exceto perante o próprio Juizado Especial em 
que atue ou se pertencer aos quadros do Poder Judiciário. 

Enunciado 32 - O Juiz ordenará a intimação da vítima para a audiência de 
suspensão do processo como forma de facilitar a reparação do dano, nos termos 
do art. 89, parágrafo 1º, da Lei 9.099/95. 

Enunciado 33 - Aplica-se, por analogia, o artigo 49 do Código de Processo Penal 
no caso da vítima não representar contra um dos autores do fato. 

Enunciado 34 - Atendidas as peculiaridades locais, o termo circunstanciado 
poderá ser lavrado pela Polícia Civil ou Militar. 

Enunciado 35 - Até o recebimento da denúncia é possível declarar a extinção da 
punibilidade do autor do fato pela renúncia expressa da vítima ao direito de 
representação.  

Enunciado 36 - Havendo possibilidade de solução de litígio de qualquer valor ou 
matéria subjacente à questão penal, poderá ser reduzido a termo no Juizado 
Especial Criminal e encaminhado via distribuição para homologação no juízo 
competente, sem prejuízo das medidas penais cabíveis. 

Enunciado 37 - O acordo civil de que trata o enunciado 36 poderá versar sobre 
qualquer valor ou matéria.  

Enunciado 38 - SUBSTITUI o Enunciado 4 - A Renúncia ou retratação colhida em 
sede policial será encaminhada ao Juizado Especial Criminal e , nos casos de 
violência doméstica, deve ser designada audiência para sua ratificação. 

Enunciado 39 - Nos casos de retratação ou renúncia do direito de representação 
que envolvam violência doméstica, o Juiz ou o conciliador deverá ouvir os 
envolvidos separadamente. 

Enunciado 40 - Nos casos de violência doméstica, recomenda-se que as partes 
sejam encaminhadas a atendimento por grupo de trabalho habilitado, inclusive 
como medida preparatória preliminar, visando a solução do conflito subjacente à 
questão penal e à eficácia da solução pactuada. 
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Enunciado 41 – (CANCELADO – vide enunciado 29) 
  
Enunciado 42 - A oitiva informal dos envolvidos e de testemunhas, colhida no 
âmbito do Juizado Especial Criminal, poderá ser utilizada como peça de 
informação para o procedimento.  

Enunciado 43 - O acordo em que o objeto for obrigação de fazer ou não fazer 
deverá conter cláusula penal em valor certo, para facilitar a execução cível. 

Enunciado 44 - No caso de transação penal homologada e não cumprida, o 
decurso do prazo prescricional provoca a declaração de extinção de punibilidade 
pela prescrição da pretensão executória. 

Enunciado 45 – (CANCELADO). 

Enunciado 46 - A Lei nº 10.259/2001 ampliou a competência dos Juizados 
Especiais Criminais dos Estados e Distrito Federal para o julgamento de crimes 
com pena máxima cominada até dois anos, com ou sem cumulação de multa, 
independente do procedimento (Alteração aprovada no XII Encontro - Maceio-AL). 

Enunciado 47 – redação alterada pelo Enunciado 71 Aprovado no XV Encontro – 
Florianópolis/SC.  

Enunciado 48 - O recurso em sentido estrito é incabível em sede de Juizados 
Especiais Criminais. 

Enunciado 49 - Na ação de iniciativa privada, cabe a transação penal e 
suspensão condicional do processo, por iniciativa do querelante ou do juiz. 
(Alteração aprovada no XII Encontro, Maceió-AL). 

Enunciado 50 - (CANCELADO no XI Encontro, em Brasília-DF). 

Enunciado 51 - A remessa dos autos à Justiça Comum, na hipótese do art. 66, 
parágrafo único, da Lei 9099/95 (Enunciado 12), exaure a competência do 
Juizado Especial Criminal, que não se restabelecerá com localização do acusado.  

Enunciado 52 - A remessa dos autos à Justiça Comum, na hipótese do art. 77, 
parágrafo 2º, da Lei 9099/95 (Enunciado 18), exaure a competência do Juizado 
Especial Criminal, que não se restabelecerá ainda que afastada a complexidade. 
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Enunciado 53 - No Juizado Especial Criminal, o recebimento da denúncia, na 
hipótese de suspensão condicional do processo, deve ser precedido da resposta 
prevista no art. 81 da Lei 9099/95. 

Enunciado 54 - SUBSTITUI o Enunciado 24 - O processamento de medidas 
despenalizadoras, aplicáveis ao crime previsto no art. 306 da Lei nº 9503/97, por 
força do parágrafo único do art. 291 da mesma Lei, não compete ao Juizado 
Especial Criminal. 

Enunciado 55 - (CANCELADO no XI Encontro, em Brasília-DF). 

Enunciado 56 - Os Juizados Especiais Criminais não são competentes para 
conhecer, processar e julgar feitos criminais que versem sobre delitos com penas 
superiores a um ano ajuizados até a data em vigor da Lei n. 10.259/01 (Aprovado 
no XI Encontro – Brasília-DF). 

Enunciado 57 - A transação penal será homologada de imediato e poderá conter 
cláusula de que, não cumprida, o procedimento penal prosseguirá. (Aprovado no 
XIII Encontro – Campo Grande/MS). 

Enunciado 58 - A transação penal poderá conter cláusula de renúncia á 
propriedade do objeto apreendido. (Aprovado no XIII Encontro – Campo 
Grande/MS). 

Enunciado 59 - O juiz decidirá sobre a destinação dos objetos apreendidos e não 
reclamados no prazo do art. 123 do CPP. (Aprovado no XIII Encontro – Campo 
Grande/MS). 

Enunciado 60 - Exceção da verdade e questões incidentais não afastam a 
competência dos Juizados Especiais, se a hipótese não for complexa. (Aprovado 
no XIII Encontro – Campo Grande/MS). 

Enunciado 61 - O processamento de medida despenalizadora prevista no artigo 
94 da Lei 10.741/03, não compete ao Juizado Especial Criminal. (Aprovado no 
XIV Encontro – São Luis/MA) 

Enunciado 62 - O Conselho da Comunidade poderá ser beneficiário da prestação 
pecuniária e deverá aplicá-la em prol da execução penal e de programas sociais, 
em especial daqueles que visem a prevenção da criminalidade. (Aprovado no XIV 
Encontro – São Luis/MA) 
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Enunciado 63 - As entidades beneficiárias de prestação pecuniária, em 
contrapartida, deverão dar suporte à execução de penas e medidas alternativas. 
(Aprovado no XIV Encontro – São Luis/MA). 

Enunciado 64 (Substitui o Enunciado 12) - O processo será remetido ao Juízo 
Comum após a denúncia, havendo impossibilidade de citação pessoal no Juizado 
Especial Criminal, com base em certidão negativa do Oficial de Justiça, ainda que 
anterior à denúncia. (Aprovado no XV Encontro – Florianópolis/SC).  

Enunciado 65 - Nas hipóteses dos artigos 362 e 363, inciso I, do Código de 
Processo Penal, aplica-se o parágrafo único do artigo 66 da Lei 9.099/95 
(Aprovado no XV Encontro – Florianópolis/SC).  

Enunciado 66 - É direito do réu assistir à inquirição das testemunhas, antes de 
seu interrogatório, ressalvado o disposto no artigo 217 do Código de Processo 
Penal. No caso excepcional de o interrogatório ser realizado por precatória, ela 
deverá ser instruída com cópia de todos os depoimentos, de que terá ciência o 
réu (Aprovado no XV Encontro – Florianópolis/SC).  

Enunciado 67 – A possibilidade de aplicação de suspensão ou proibição de se 
obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículos automotores por até cinco 
anos (art. 293 da Lei nº 9.503/97), perda do cargo, inabilitação para exercício de 
cargo, função pública ou mandato eletivo ou outra sanção diversa da privação da 
liberdade, não afasta a competência do Juizado Especial Criminal (Aprovado no 
XV Encontro – Florianópolis/SC).  

Enunciado 68 - É cabível a substituição de uma modalidade de pena restritiva de 
direitos por outra, aplicada em sede de transação penal, pelo juízo do 
conhecimento, a requerimento do interessado, ouvido o Ministério Público 
(Aprovado no XV Encontro – Florianópolis/SC).  

Enunciado 69 – (Alterado no XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ – Enunciado 74) – 
redação original: Deve ser tentada a conciliação (composição civil) visando 
atender ao princípio da pacificação social, mesmo transcorrido o prazo 
decadencial ou prescricional (Aprovado no XV Encontro – Florianópolis/SC).  

Enunciado 70 - O conciliador ou o juiz leigo podem presidir audiências 
preliminares nos Juizados Especiais Criminais, propondo conciliação e 
encaminhamento da proposta de transação (Aprovado no XV Encontro – 
Florianópolis/SC).  
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Enunciado 71 - A expressão conciliação prevista no artigo 73 da Lei 9099/95 
abrange o acordo civil e a transação penal, podendo a proposta do Ministério 
Público ser encaminhada pelo conciliador ou pelo juiz leigo, nos termos do artigo 
76, § 3º, da mesma Lei (nova redação do Enunciado 47 - Aprovado no XV 
Encontro – Florianópolis/SC).  

Enunciado 72 - A proposta de transação penal e a sentença homologatória devem 
conter obrigatoriamente o tipo infracional imputado ao autor do fato, 
independentemente da capitulação ofertada no termo circunstanciado (Aprovado 
no XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ) 

Enunciado 73 - O juiz pode deixar de homologar transação penal em razão de 
atipicidade, ocorrência de prescrição ou falta de justa causa para a ação penal, 
equivalendo tal decisão à rejeição da denúncia ou queixa (Aprovado no XVI 
Encontro – Rio de Janeiro/RJ).  

Enunciado 74 (substitui o Enunciado 69) - A prescrição e a decadência não 
impedem a homologação da composição civil (Aprovado no XVI Encontro – Rio 
de Janeiro/RJ). 

Enunciado 75 – É possível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva 
do Estado pela projeção da pena a ser aplicada ao caso concreto (Aprovado no 
XVII Encontro – Curitiba/PR). 

Enunciado 76 – A ação penal relativa à contravenção de vias de fato dependerá 
de representação (Aprovado no XVII Encontro – Curitiba/PR). 

Enunciado 77 (novo) – O juiz pode alterar a destinação das medidas penais 
indicadas na proposta de transação penal (Aprovado no XVIII Encontro – 
Goiânia/GO).  
  
Enunciado 78 (novo)         – No caso de concurso material as penas serão 
consideradas de per si, para fixação da competência (Aprovado no XVIII Encontro 
– Goiânia/GO). 

 Recomendações:  

1 - Recomenda-se a apresentação de moção de apoio ao projeto de lei que cria 
mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, e dá 
outras providências, elaborado pela Secretaria Especial de Políticas para as 
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Mulheres da Presidência da República (Aprovado no XVI Encontro – Rio de 
Janeiro/RJ). 

2 - As Centrais de Penas e Medidas Alternativas devem ser estruturadas para 
atender à demanda dos Juizados Especiais Criminais (Aprovado no XVII Encontro 
– Curitiba/PR).  

3 - Apoiar alteração legislativa para que a transação penal não seja mais 
homologada por sentença, suspendendo-se o prazo prescricional durante o 
período de cumprimento (Aprovado no XVIII Encontro – Goiânia/GO). 

4 - Recomendar a aplicação dos enunciados 14 e 57 do fonaje para contornar a 
questão da falta de efetividade da transação penal (Aprovado no XVIII Encontro – 
Goiânia/GO). 

5 - Ratificar enunciado 46 oficiando-se ao STF (Aprovado no XVIII Encontro – 
Goiânia/GO). 

6 – Aprovar proposta do FONAJE ao Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4559, de 
2004, que trata sobre violência doméstica: Afastar violência doméstica do juizado 
especial criminal implicará em impunidade. A Justiça Criminal tradicional (Vara 
Criminal) trabalha prioritariamente com réus presos, sendo a matéria referente à 
violência doméstica relegada historicamente a segundo plano. A resposta 
legislativa de mero aumento de pena sempre se mostrou ineficaz. O Juizado 
Especial Criminal está filosoficamente ligado à Justiça Social, à oitiva das partes 
sem intermediários, impossível de coexistir com o sistema tradicional da Vara 
Criminal. O problema enfrentado pelos Juizados Especiais Criminais não é 
decorrente da quantidade de pena cominada em abstrato, mas sim da falta de 
estrutura que propicie a eleição das medidas mais adequadas e a fiscalização de 
sua execução. Faz-se necessário a previsão legal de cargos de assistentes 
técnicos (assistente social e psicólogo) na estrutura dos Juizados Especiais.  

 

 


