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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo estudar as medidas despenalizadoras dos Juizados Especiais 

Criminais são elas: Composição dos Danos Civis, Transação Penal e Suspensão Condicional do 

Processo, advindos no sistema processual penal pela Lei Federal nº 9.099/95, constituindo punição 

para indivíduos que praticaram infrações consideradas pelos Direito Penal Brasileiro, como sendo de 

menor potencial ofensivo, evitando que o agente infrator sofra punições graves, como o cárcere. Será 

analisado de maneira sucinta cada aspecto relevante de cada medida despenalizadora.  

Palavra chave: Medidas despenalizadora. Infrações de menor potencial ofensivo. Direito Processual 

Penal. 

 

 

  



 
    

ABSTRACT: 

 

The purpose of this study is to study the measures criminalizing the Special Criminal Courts are: 
Composition of Civil Damage, Criminal Transaction and Conditional Suspension of the Process, 
resulting in the criminal procedural system by Federal Law No. 9.099 / 95, constituting punishment for 
individuals who have committed violations Considered by the Brazilian Criminal Law, as having less 
offensive potential, preventing the offending agent from suffering serious punishments, such as jail. 
Each relevant aspect of each decriminalizing measure will be briefly analyzed. 

 

Keywords: Measures decriminalizing. Offensive offensive offenses.Criminal Procedural Law. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Foi instituído pela Lei 9.099/95 a criação e atuação dos Juizados Especiais 

Criminais, revolucionando dessa maneira o sistema processual brasileiro, 

principalmente no que concerne a esfera penal, se destacando como principal 

inovação seu caráter despenalizador, dando prioridade a uma nova política criminal 

no que se refere às infrações de pequeno e médio potencial ofensivo, partindo de 

aspectos de natureza criminológica, penal e processual pena.  

Não é nenhuma novidade que há muito aguardava-se uma mudança na 

legislação do Direito Penal e Processual Penal, trazendo dessa maneira uma 

evolução necessária, principalmente no que se refere a criação de penas 

alternativas, despenalizando dessa maneira, as penas privativas de liberdade.  

Os Juizados Especiais criminais são competentes para processar e julgar 

crimes, cuja pena máxima cominada não ultrapasse os dois anos, foram idealizados 

a fim de desafogar o Judiciário Penal extremamente congestionado pela grande 

quantidade de demandas.  Com o advento de novos instrumentos processuais, 

retiradas as formalidades, se tornou possível acelerar os andamentos dos feitos, 

apresentando à sociedade, tão desacreditada no Poder Judiciário, da possibilidade 

de julgar de maneira rápida, mas principalmente, eficaz os crimes de menor 

potencial ofensivo.  

É de conhecimento geral que a pena privativa de liberdade tem por objetivo a 

readaptação do agente delitivo ao meio social do qual foi alijado, em decorrência do 

crime praticado. Todavia, devido ao grande flagelo no sistema penitenciário 

brasileiro, a pena de prisão vem contribuindo para agravar a degradação moral do 

infrator, afinal sabe-se que com a falta da devida política prisional, o detento, 

encontra-se obstado dos sentimentos familiares, religiosos, éticos e morais, tão 

importantes a qualquer ser humano, retornando, desse modo, ao meio social mais 

agressivo e a margem da sociedade.  

O seguinte trabalho possui como objetivo estudar de maneira sucinta os 

institutos despenalizadores elencados na Lei Federal nº 9.099, criada em 26 de 

setembro de 1995, onde dispõe como ocorre sua aplicação no ordenamento jurídico 

brasileiro.  
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Nesse contexto, é necessário ressaltar a inovação trazida pela Lei 9.099/95, 

tendo em vista que surge uma jurisdição consensual, ou seja, uma jurisdição 

baseada no acordo de vontades, diminuindo de maneira significativa o enfoque na 

jurisdição de conflitos.  

A lei supracitada tem como objetivo principal trazer ao direito brasileiro 

medidas despenalizadoras, fazendo com que a justiça se torne mais célere, muito 

mais simples e visando um maior acesso a justiça.  

Para esse novo sistema o mais importante é a reparação do dano e a solução 

definitiva do conflito. Possui como característica eminentes delitos de menor 

potencial ofensivo, que possui conceituação no artigo 61, da Lei 9.099/95, onde 

elucida que os crimes em que a pena cominada não for superior a dois anos, serão 

considerados crimes de menor potencial ofensivo.  

Dentre as medidas despenalizadoras estão a composição civil, a transação 

penal e a suspensão condicional do processo.  Em primeiro lugar, temos a 

composição civil, descrita em seu artigo 74 da lei, possuindo como grande 

característica a participação da vítima no processo penal, ou seja, trata-se da 

renúncia da vítima nas ações privadas e públicas condicionadas a representação, 

permitindo dessa maneira uma nova forma de extinção da punibilidade ocasionando 

um acordo feito pelas partes envolvidas de reparação do dano causado. Cabe 

salientar que os danos poderão ser tanto os danos morais quanto os danos 

materiais.  

Em segundo lugar temos a transação penal, disposta em seu artigo 76 da lei, 

onde envolve um acordo entre o Ministério Público e o agente causador do dano, 

onde poderá ser imposta a pena restritiva de direitos ou a multa.  A transação penal 

ocorre na audiência preliminar, desta forma, não existe ainda o devido processo.  

Em terceiro e último lugar, temos a suspensão condicional do processo, 

possuindo previsão em seu artigo 89 da lei, foi concebida como alternativa à pena 

privativa de liberdade, permitindo-se dessa maneira a suspensão do processo penal, 

por tempo determinado e observada certas condições.  

As medidas despenalizoras possuem fundamento constitucional em seu artigo 

98, I da Constituição Federal de 1988, possuindo como principal objetivo o de 

simplificar os tramites processuais e evitar dessa forma à aplicação das penas 

privativas de liberdade para os delitos de menor potencial ofensivo, visando dessa 

maneira, evitar o crescimento desmedido da superlotação nas penitenciárias.  



11 
 

Os institutos despenalizadores decorrentes do principio da oportunidade 

regrada da propositura da ação penal, conferindo ao Ministério Público, titular da 

ação, a faculdade de promover ou não à ação penal, desde que estejam elencadas 

nos requisitos para sua realização. Nos termos legais, o Ministério Público somente 

poderá dispor da ação penal, quando nas hipóteses previstas taxativamente em lei, 

ou seja, deve haver anuência do autor da infração e a homologação realizada por 

juiz competente.  
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2. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:   

A) BREVE HISTÓRICO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS  

 

Nosso Código de Processo Penal brasileiro foi publicado no dia 03 de outubro 

de 1941, o que com o passar dos anos e com o surgimento de vários crimes, houve 

então a necessidade de uma alteração substancial na matéria, o que não ocorria.  

De igual modo, nossas leis penais tornaram-se defasadas e arcaicas, assim 

como a sua burocratização na execução da lei penal, afinal a criminalidade só 

aumentava e o Poder Judiciário não possuía condições suficientes para suprimi-las.  

Houve um momento em que o legislador notou a necessidade de criação de 

uma lei para o exame detalhado das infrações penais entendidas como de menor 

potencial ofensivo. Tendo em vista, que as questões judiciais necessitavam de maior 

presteza da resposta do Poder Judiciário em delitos onde a pena cominada máxima 

não ultrapassavam os dois anos.  

O contexto principal estava em combater a morosidade do judiciário, que 

acabava por trazer certo descrédito ao sistema penal, então o legislador inovou 

quando trouxe soluções inéditas, como por exemplo, os horários de funcionamento 

dos Juizados Especiais, fazendo com que fossem ampliados; a concentração de 

atos em uma única audiência, evitando dessa maneira atos procrastinatórios e 

impertinentes, que tinham apenas como motivação obstruir a prestação jurisdicional.  

Destarte, baseando-se em alguns pontos de extrema relevância, surge a Lei 

9.099, criada em 26 de setembro de 1995, norteando-se nos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Buscando 

preliminarmente a concretização, nos casos em que a lei permitir, a conciliação, 

composição, transação penal e por fim, a suspensão condicional do processo. Sua 

prioridade é a reparação dos danos sofridos a vitima e a aplicação da pena não 

privativa de liberdade.  

Outro ponto que merece ressalva e que corroborou para a criação dos 

Juizados Especiais Criminais, é o principio da obrigatoriedade, onde todo o individuo 

que cometeu um crime, seja ele de menor potencial ou não, deveria responder a um 

processo penal nos moldes de um crime comum, ou seja, responderia exatamente 

como alguém que cometeu um crime de maior lesão a vitima. Ocorre que as 

autoridades deixaram de perseguir esses tipos de crimes de pequena e média 
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criminalidade, exatamente por não encontrar respaldo de tratamento adequado a 

esses crimes.  

Destarte, com a apreensão de continuar existindo impunidade nos respectivos 

crimes de menor potencialidade, o legislador constituinte fixou na Constituição 

Federal de 1988, em seu artigo 98, inciso I, a possibilidade de criação de Lei que 

regulamentasse os Juizados Especiais, dessa forma, foi possível a criação da Lei nº 

9.099 em 26 de setembro de 1995, e anos após a Lei nº 10.259 de 12 de julho de 

2001, esta última disciplinando especificamente os Juizados no âmbito Federal.  

Conforme nos ensina o doutrinador Marco Antônio Marques da Silva em sua 

obra Juizados Especiais Criminais: O novo procedimento, indiscutivelmente, veio 

equilibrar o descompasso havido entre o grande número de ocorrências criminais de 

baixa lesividade e as decisões judiciais que, por inadequação legislativa, não tinham 

solução rápida e adequada aos reclamos sociais. (DA SILVA, 2012).  

 

B) PRISMA CONSTITUCIONAL  

 

A Constituição Federal no seu artigo 98, inciso I estabelece que:  

A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão juizados 

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

para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor 

complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os 

procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em 

lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro 

grau.  

Observa-se que se trata de uma norma de eficácia limitada, ou seja, é 

necessária uma norma infraconstitucional para que seja determinado quais serão os 

crimes compreendidos como sendo de menor potencial ofensivo, para assim, surtir 

os efeitos necessários ao ordenamento jurídico penal.  Destarte, seria necessário a 

criação de Lei Federal que viesse regulamentar e disciplinar os Juizados Especiais.  

Isto posto, após o surgimento da Lei Federal, coube aos Estados suplementar 

a legislação federal, elaborando normas especificas do seu procedimento, 

atendendo dessa maneira, às especialidades de cada local, conforme dispõe o 

artigo 22, parágrafo único da nossa Carta Magna.  
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Desta forma, a Lei nº 9.099/95 apenas institui normas gerais sobre o 

procedimento, deixando aos Estados a analise de como se dará à atuação das 

normas complementares, com base no artigo 93 da lei que disciplina os Juizados 

Especiais.  

 

C) SURGIMENTO DA LEI 9.099/95 

 

Em observância a Constituição Federal de 1988, foi editada no dia 26 de 

setembro de 1995, Lei nº 9.099, aprovando a concepção dos Juizados Especiais 

Civis e Criminais, onde aumentou sua competência ao estender o valor das causas 

para até 40 salários mínimos, definindo as regras das execuções, dos títulos 

extrajudiciais, incluindo o Juizado Criminal. Destarte, declinou pelas ideias iniciais, 

onde o acesso à Justiça se tornaria mais amplo, já que não haveria necessidade de 

advogado.   

Foram então apresentados dois projetos, um pelo então Deputado Michel 

Temer e pelo Deputado Federal Nelson Jobim. O projeto do Deputado Federal 

Michel Temer tratava-se da matéria penal, ou seja, como se daria a organização dos 

Juizados Especiais no âmbito penal.  Desta maneira, o Deputado Federal Nelson 

Jobim, apresentou a matéria na esfera civil, fazendo com que a Casa Legislativa 

apresentasse um projeto substituto, unindo os dois projetos, já que ambos tratavam 

de matérias totalmente distintas.  

O Professor e doutrinador, Mirabete nos elucida acerca da criação do projeto: 

Ainda durante os trabalhos da Assembléia Constituinte, os magistrados 

Pedro Luiz Ricardo Gagliardi e Marco Antônio Marques da Silva 

apresentaram à Associação Paulista de Magistrados minuta de um 

anteprojeto de lei federal, disciplinando a matéria referente aos Juizados 

Especiais Criminais. Logo após a promulgação da Constituição Federal, por 

determinação do Juiz Manoel Veiga de Carvalho, foi constituído Grupo de 

Trabalho para examinar a referida proposta, [...] (MIRABETE, 1997, p.24). 

É possível notar que a Lei dos Juizados Especiais teve como estímulo o 

paradigma político-criminal consensuado. Aliás, é cristalino em seu artigo 2º, onde 

está evidenciado que no processo, onde as práticas delitivas de pequeno e médio 

potencial ofensivo estão elencados princípios como simplicidade, oralidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando sempre a maneira de 
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mitigar essa lide com a conciliação (gênero) e a transação (espécie). Logo, é visível 

que trata-se de uma Lei revolucionária, onde busca-se valorizar a justiça e a 

resolução de conflitos, principalmente no que se refere a proteção e aos direitos da 

vítima.   

Os institutos despenalizadores adicionados ao nosso sistema processual 

penalista, possuindo como objetivo o da não imputação das penas privativas de 

liberdade se dividem em quatro medidas: Composição civil dos danos, 

representação, suspensão condicional do processo e transação penal.  
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3. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS 

 

Nota-se que com o advento dos novos procedimentos processuais 

introduzidos pela Lei 9.099/95, abriu-se uma fenda no sistema processual do código 

penal, que até aquele momento apresentava-se inflexível. Observando-se o princípio 

da discricionariedade regrada, onde o Ministério Público, como titular e fiscalizador 

da ação penal, poderá, desde que presentes os requisitos permissivos e legais, 

dispor da ação penal.   

Como explica Linda Dee Kyle, em seus comentários referente à Lei em 

comento: “discricionariedade regrada é a permissão dada ao Ministério Público para 

que, nos termos da lei, disponha da sanção original, mas não pode deixar de agir em 

dentro dos parâmetros alternativos”. (KYLE, 2011).  

Logo se deve concluir que o Ministério Público possui certa autonomia, em 

relação à ação penal, porém ele sempre estará condicionado aos ditames da lei.  

Toda via a inserção de novas medidas no procedimento processual, não 

revogou o costumeiro processo penal, que continua vigente no nosso ordenamento 

jurídico. O que de fato ocorreu, é que sua eficácia se limitou apenas aos crimes de 

média e alta potencialidade lesiva, dessa maneira, os processos onde a pena 

máxima cominada não ultrapassava os dois anos, com a nova lei, tornaram-se mais 

céleres.  

Em relação à competência outorgada aos Juizados Especiais Criminais, o 

artigo 60 da Lei nº 9.099/95, dispõe da seguinte forma:  

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

No mesmo diploma legal, o legislador teve o cuidado de descrever os critérios 

de aplicação para os crimes de menor potencial ofensivo, senão vejamos:  

Art. 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para 
os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei 
comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com 
multa. (Nova redação dada pela Lei nº 11.313/06, anteriormente abrangia 
apenas infrações cuja pena máxima cominada era de até um ano).  
 

Além disso, agrega-se que, ocorrendo conexão entre os crimes de menor 

potencial lesivo e crimes onde compete à justiça penal comum ou ao tribunal do júri 



17 
 

serão estes últimos competentes para o processamento e julgamento das infrações 

cometidas. Cabe salientar que não ocorrerá proibição ao Ministério Público o 

oferecimento dos institutos despenalizadores no que recair sobre as infrações 

penais de menor potencial ofensivo.  

Para elucidar, nos ensina Leonardo Barreto M. Alves:  

É o que ocorre, por exemplo, com o crime de uso de entorpecentes, que, 
em regra, é julgado pelo Juizado Especial Criminal, mas, se cometido em 
conexão ou continência com os crimes previstos nos artigos 33 a 37 da Lei 
nº 11.343/06 (Lei de Tóxicos), embora permita o oferecimento da transação 
penal, será julgado pela Vara Especial de Tóxicos (ou Vara Criminal 
Comum, se a Comarca não possuir Vara Especializada), com o 
procedimento previsto no referido diploma legal, se a ação penal for iniciada 

(art. 48, § 1º, da Lei nº 11.343/06). (ALVEZ, 2013, p. 307) 
 

Deste modo, ficaram estabelecidos dois elementos importantes para a fixação 

da competência do novo órgão jurisdicional, são eles, o quantum de pena abstrata 

cominada, não podendo ser superior a dois anos e a inexistência de regras 

especiais que são aptos para deslocar a competência para a justiça penal comum.  
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4. PRINCÍPIOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS 
 

Para entendermos os princípios que norteiam a Lei 9.099/95, é necessário 

analisarmos seu artigo 62, conforme dispõe:  

 

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. 

 

Conforme preceitua a doutrinadora Linda Dee Kyle acerca do dispositivo legal 

supracitado:  

Cauteloso foi o legislador ao utilizar o termo “critérios” na Lei dos Juizados, 
tanto no art. 2º, como no art. 62. Certamente pretendeu deixar claro que o 
novo subsistema penal (espaço de consenso), dotado de princípios 
norteadores próprios, não está alijado do grande sistema. Ao contrário, 
enfatizou que, além dos princípios constitucionais comuns a todo o 
ordenamento jurídico, o subsistema também está submetido aos do sistema 
penal comum, destacando-se, contudo, aqueles cuja aplicação lhes é mais 

concernente. (KYLE, 2011, p. 103).  
 

Desse modo, os Juizados Especiais Criminais não irão apenas nortear-se 

pelos princípios que estão elencados e que passaremos a estudar, mas poderá 

utilizar-se de medidas aplicadas ao sistema penal comum.  

 

4.1 Princípio da Oralidade 

 
O doutrinador Marcus Franklin Nogueira (NOGUEIRA, 2003, p. 134) nos 

esclarece acerca do assunto, expõe que: “Oralidade, na técnica processual, 

compreende a soma dos atos que se fazem de viva voz, verbalmente, os mais 

importantes sendo reduzidos a escrito”. 

O Princípio da oralidade elencado ao Juizado Especial Criminal fomenta a o 

emprego de outros dois princípios, são eles, principio da concentração dos atos 

processuais e o da imediatidade, o qual se recomenda que o juiz deverá proceder de 

maneira direta à colheita das provas, aspirando a solução mais rápida do conflito. 

Todavia, ainda que predomine a adoção deste princípio, isso não irá impedir que 

houvesse a documentação dos atos processuais, reduzindo-se a TC (termo 

circunstanciado). 
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4.2 Princípio da informalidade 

 
Estabelece o artigo 65 da Lei dos Juizados Especiais que o procedimento 

processual terá validade sempre que atendidas as finalidades para as quais foram 

realizados, atendendo todos os requisitos citados no artigo 62 da lei em comento.  

Desta feita, é possível verificar a chamada “desformalização” do processo 

penal, em que seu procedimento poderá ser praticado de forma livre, desde que não 

venha afetar os interesses das partes envolvidas.  

Esclarece-nos o nobre doutrinador e professor Júlio Fabbrini Mirabete, a 

respeito da observância desse princípio:  

 

Embora os atos processuais devam realizar-se conforme a lei, em 
obediência ao fundamental princípio do devido processo legal, deve-se 
combater o excessivo formalismo em que prevalece a prática de atos 
solenes estéreis e sem sentido sobre o objetivo maior da realização da 
justiça. Não se deve esquecer, porém, que não se pode, a pretexto de 
obediência do citado princípio, afastar regras gerais do processo quanto a 
atos que possam ferir interesses da defesa ou da acusação ou causar 
tumulto processual, dispondo, aliás, a lei que devem ser aplicadas 
subsidiariamente nos Juizados as disposições do Código de Processo 
Penal no que não forem incompatíveis com ela (art. 92). Sem dúvida, o juiz 
não está isento de observar um mínimo de formalidades essenciais para a 
prática de determinados atos processuais [...]. (MIRABETE, 1997, p. 25). 

4.3 Princípio da Economia Processual 

 
Ao adotar esse princípio, é possível que haja a obtenção de resultados 

elevados e em consequência um menor dispêndio de procedimentos processuais e 

de tempo.  

Cabe ressaltar, que não ocorrerá supressão de nenhum ato procedimental, 

mas tão somente a oportunidade de escolha das pessoas capazes de propiciar uma 

maior efetividade e assim, diminuir de maneira considerável os encargos às partes 

relacionadas.  

Temos como exemplo o termo circunstanciado que é utilizado em substituição 

ao inquérito policial (artigo 69 da lei), onde ocorrerá apenas uma audiência onde 

serão concentrados todos os atos processuais praticados (artigo 81, § 1º da lei).  
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4.4 Princípio da Celeridade 

 
Os princípios supramencionados anseiam, em seu conteúdo, alcançar a 

celeridade nos atos da prestação jurisdicional.  

Conforme nos ensina Victor Eduardo Rios Gonçalves: “buscar reduzir o tempo 

entre a prática da infração penal e a decisão judicial para dar uma resposta mais 

rápida a sociedade” (GONÇALVES, 2007). 

Expostos os critérios preceptores do Juizado Especial Criminal, é o momento 

de fazermos uma breve análise de suas finalidades.  
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5. DA FINALIDADE DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL 

 
Conforme disposto no artigo 62 da Lei 9.099/95 o Juizado Especial designará: 

“sempre que possível, a reparação dos danos sofridos pela vítima e a aplicação de 

pena não privativa de liberdade”.  

Em relação a tais metas pode-se trazer a fim de elucidar os ensinamentos de 

Fernando da Costa Tourinho Filho:  

 

[...] Com ou sem a possibilidade desse avanço, o certo é que o legislador 
quis, na medida do possível (ad impossibilita nemotenetur), resolver o 
problema da satisfação do dano, procurando, assim, nessas infrações de 
pequena monta, atender, de imediato, aos interesses particulares do 
ofendido, ou seja, a reparação dos prejuízos causados pela prática 
infracional, proporcionando, inclusive, com esse objetivo, vantagens ao 
autor do fato, de que é exemplo o art. 74, ao acentuar que o acordo quanto 
à reparação do dano, devidamente homologado pelo Juiz, nos crimes de 
alçada privada ou pública condicionada à representação, implica renúncia 
ao direito de queixa ou representação, ou seja, reparado o dano nesses 
crimes, extingue-se a punibilidade”. [...] Atendido ou não o objetivo de 
natureza civil, passa-se para a segunda etapa, qual seja, a da transação 
quanto à multa ou pena não privativa de liberdade [...]. (TOURINHO FILHO, 
2002, p. 36-37). 

 
 

É correto afirmar, diante do exposto supramencionado, que não apenas o 

agente infrator é beneficiado com os institutos advindos com a nova lei, já que se 

torna inegável que também a vitima foi profundamente beneficiada, tendo em vista 

que, uma das finalidades contidas na Lei 9.099/95 é a reparação do prejuízo 

causado pelo acusado.  

Desta feita, ficou explicito que as partes envolvidas no processo criminal 

(Estado – Juiz, autor do fato e vítima) no que tange ao processamento e julgamento 

dos ilícitos penais de menor potencialidade, foram privilegiadas, tendo em vista que 

todo o dano sofrido pela vítima será devidamente e sempre que possível reparado. 

Já o agente infrator do dano, cumprirá a pena imposta pelo Estado – Juiz sem 

necessariamente ser privado da sua liberdade de locomoção, por fim, o Judiciário 

poderá redobrar sua atenção aos casos que apresentam complexidade elevada.  

Destarte, é claro enxergar que as finalidades do Juizado Especial Criminal 

são fundamentalmente duas: reparar os danos sofridos pela vítima e a aplicação de 

pena não privativa de liberdade.  

Assim sendo, os institutos utilizados para que possa atingir os objetivos da 

nova lei, são eles: Composição civil dos danos, necessidade de representação em 
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relação a alguns delitos, suspensão condicional do processo e transação penal, 

passaremos a analisar cada um desses importantes institutos.  
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6. COMPOSIÇÃO CIVIL DOS DANOS  

 

A) DISPOSIÇÕES GERAIS  

 
Com o advento da Lei 9.099/95, é nítido notar o cuidado que a lei dispensou 

as vítimas, anteriormente no processo penal comum a finalidade essencial girava em 

torno da busca da verdade real, porém com a nova lei e nas infrações de menor 

potencial ofensivo, o primordial é a reparação dos danos sofridos pela vítima.  

Para um melhor entendimento, nos ensina Júlio Fabbrini Mirabete: 

 
A infração penal, além de ofender o interesse público, pode gerar a 

responsabilidade civil, cujo fundamento legal é o art. 159 do Código Civil [de 

1.916, art. 186 no Novo Código Civil de 2.002]. Uma das proposições da Lei 

n° 9.099/95 é facilitar a reparação imediata dos danos sofridos pelo 

ofendido em decorrência do ilícito penal, preocupação dos mais recentes 

estudos da Vitimologia e outras ciências do ordenamento jurídico [...] 

(MIRABETE, 1997, p. 77) 

 

Cabe salientar, que na fase inicial do processo é realizada audiência de 

conciliação, para que haja a possibilidade de um acordo entre as partes, conforme 

dispõe o artigo 98, inciso I, da Constituição Federal, buscando não apenas a 

resolução do dano material sofrido, mas também os danos morais e lucros 

cessantes.  

Anteriormente admitia-se audiência de conciliação apenas nos casos de ação 

penal privada e no que se referia a crimes contra a honra, porém com a nova lei, 

foram abarcadas as ações penais públicas, abrindo-se nesse âmbito uma fissura no 

tocante do sistema rígido da obrigatoriedade.  Entende-se que houve uma aceitação 

do princípio da “discricionariedade regulada pela lei”, nomenclatura dada pela 

própria doutrina. Tratando-se da mitigação do principio da obrigatoriedade em via 

procedimental. 

Para que haja uma maior satisfação na fase conciliatória, é previsto a atuação 

de juízes togados e leigos, assim como a de conciliadores, que venha regular as leis 

de organização judiciária.  

A composição dos danos cíveis possui previsão legal no artigo 72 da Lei 

9.099/95, conforme o disposto:  



24 
 

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. 

O principal objetivo dessa medida despenalizadora é obter a reparação dos 

danos causados pelo autor do fato a vitima, estando na fase procedimental do 

Juizado Especial Criminal, sabemos que ainda não há processo.  

A composição dos danos civis só poderá ser realizada nas infrações que 

causem prejuízos morais e materiais ao ofendido. Depois de realizada a conciliação 

e efetuado o acordo, o juiz homologará a sentença, trata-se de decisão irrecorrível, e 

terá eficácia de título executivo judicial, onde será executado no juízo civil 

competente, conforme artigo 74, caput,da lei em comento.   

Se o valor da decisão não ultrapassar 40 vezes o salário mínimo, será 

executada no próprio Juizado Especial Cível. “Tratando-se de ação penal de 

iniciativa privada ou pública condicionada a representação do ofendido, o acordo 

homologado acarreta a renúncia ao direito de queixa ou de representação” (artigo 

74, parágrafo único), excluindo-se a punibilidade do autor do fato.  

Nos crimes de lesão corporal leve e culposa, conforme dispõe o artigo 88 da 

Lei 9.099/95, eles dependem de representação. Já o artigo 75 do mesmo diploma 

legal, aduz: “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”. Porém, caso a vítima não o faça, terá o decurso do prazo 

decadencial do artigo 38 do Código de Processo Penal, ou seja, seis meses a contar 

da ciência da autoria, não se extinguindo o direito de representação na audiência.  

 

B) DA AUDIÊNCIA PRELIMINAR  

 

Dispõe no artigo 72 da Lei 9.099/95, que:  

 
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. 
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São necessários os esclarecimentos feitos pelo juiz, para que tanto o autor do 

fato, quanto a vítima estejam cientes das consequências da composição dos danos 

e da possível aceitação da proposta de transação penal.  O juiz deverá esclarecer 

da seguinte forma: 

 

a) Tanto na ação penal privada quanto na ação penal pública condicionada a 

representação, o acordo firmado pela composição dos danos acarretará a 

renúncia por parte do ofendido ao direito de representar contra o agente 

delitivo, gerando a extinção de punibilidade; 

b) Tratando-se de ação penal pública incondicionada, a composição dos 

danos não impede a proposta de transação penal realizada pelo Parquet, 

porém se esta não ocorrer, a ação penal terá prosseguimento nos moldes 

normais; 

c) Caso ocorra a homologação da transação, não haverá a instauração da 

ação penal, submetendo o autor do fato a pena restritiva de direitos ou 

multa, conforme proposta realizada pelo Ministério Público.  

 

Ressalta-se que o juiz deverá esclarecer as partes de maneira genérica e 

cautelosa, não podendo realizar qualquer alusão ao conteúdo da proposta que será 

feita pelo Órgão Ministerial. O juiz não pode também aconselhar as partes, o que 

poderia lhe acarretar a suspeição conforme se encontra disposto no artigo 254, 

inciso III, do Código de Processo Penal.  

 

C) DA TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO  

 

Outra inovação trazida pela Lei 9.099/95 é a tentativa de conciliação entre a 

vítima e o agente delitivo, perante o Juizado Especial Criminal, onde se tem por 

objetivo a pacificação social e o desafogamento do judiciário.  

Essa medida veio para regulamentar o artigo 98, inciso I, da Constituição 

Federal de 1988, dando o ensejo para as partes envolvidas no fato infracional da 

auto composição, tanto em âmbito civil como no penal.  Cabe a vitima a opção de 

realizar a composição dos danos e, para o autor da infração penal, a possibilidade 

imediata de pena não privativa de liberdade.  

 



26 
 

A finalidade do processo comum, de descobrir a verdade real, é colocada 
em plano secundário nas infrações de menor potencial ofensivo, 
predominando a busca da paz social com um mínimo de formalidade.Torna-
se a reparação do dano prioritária de acordo com o princípio orientador do 
procedimento de competência do Juizado Especial Criminal. (MIRABETE, 
2000, p. 104). 

 

Na audiência de conciliação é permitido a vítima se fazer presente pelo seu 

representante legal, o mesmo ocorre com o autor do fato, porém à ausência do 

agente delitivo impedirá a realização da composição. 

Já em relação à presença de advogado na audiência preliminar, o artigo 68 

da lei em comento, expressamente estabelece que o autor do fato deverá 

comparecer acompanhado de advogado, caso isso não ocorrera, será designado um 

defensor público para realização da audiência.  

Se durante a audiência de conciliação, ambas as partes não entrarem em um 

consenso, mesmo que o juiz venha intervir, irá prevalecer à vontade das partes, 

afinal compete exclusivamente a eles o interesse na composição dos danos.  

Toda via, salienta-se que não será possível a conciliação nos casos em que o 

sujeito passivo da infração penal for o Estado, assim como, caso seja o ofendido a 

coletividade.  Trata-se de ação penal pública incondicionada, onde exclui-se a 

possibilidade de extinguir a punibilidade pela renúncia, porém resta ainda, a 

proposta de aplicação da pena imediata não privativa de liberdade ou multa.  

D) HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO DE COMPOSIÇÃO DOS DANOS  

 

As partes irão se conciliar mediante a composição dos danos e efetuada a 

proposta de transação penal feita pelo Ministério Público. Conforme nos ensina o 

Professor Damásio de Jesus: “a conciliação é o gênero; a composição dos danos e 

a transação, que se concretiza na proposta do Ministério Público de aceitação da 

pena mais leve, espécies”. (JESUS, 1996, p 76).  

Deve constar no acordo os termos finais da conciliação realizada pela vítima e 

o autor do fato, abrangendo as obrigações, podendo ser elas de dar, fazer ou não 

fazer. Caso as partes não entrem em um consenso e não sendo realizada a 

conciliação, esta poderá ser proposta novamente na audiência de instrução e 

julgamento, quando couber. A aceitação do autor do fato e a devida reparação não 

implicam em confissão de culpabilidade, não caracterizando reincidência, caso 

venha o agente cometer nova infração penal.  
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Ressalta-se novamente, que a homologação da proposta de conciliação tanto 

na ação penal privada ou pública depende de representação, após aceita, extingue-

se a punibilidade do agente delitivo, levando a renúncia ao direito de queixa ou de 

representação.  Toda via, na ação penal pública incondicionada, não existe o 

impedimento de prosseguir com o processo, dando possibilidade ao Parquet de 

propor a transação penal.  

Depois de realizado o acordo, ele deverá ser reduzido a termo, firmado pelas 

partes e homologado pelo juízo competente.  A decisão homologatória da 

composição dos danos cíveis, não se trata de sentença penal condenatória, sua 

natureza jurídica torna-se título executivo judicial, podendo ser executado caso o 

autor da infração não cumpra as obrigações.  Sabe-se que a sentença é irrecorrível 

conforme estabelece o artigo 74, caput, da Lei nº 9.099/95.  

Caso ocorra o descumprimento da obrigação por parte do agente delitivo, a 

sentença poderá ser processada no juízo civil competente, podendo ser levada ao 

Juizado Especial Cível de acordo com o valor da causa.  

 

E) EFEITOS DA HOMOLOGAÇÃO 

 
O acordo da composição dos danos ao ser homologado gera vários efeitos, o 

mesmo ocorre caso ele não seja realizado. Senão vejamos: 

 

F) NA AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA A REPRESENTAÇÃO E AÇÃO 

PENAL PRIVADA 

 

Nos casos de ação penal privada e ação penal pública condicionada a 

representação a homologação do acordo de composição dos danos cíveis 

acarretará na extinção da punibilidade do autor do fato e consequentemente na 

renúncia da vitima ao direito de representação.  

Salienta-se que caso não ocorra à conciliação e a composição dos danos, a 

vítima poderá representar contra o agente que cometeu a infração no ato da 

audiência ou, no prazo decadencial de seis meses. No átimo da representação o 

Órgão Ministerial fará a proposta de aplicação imediata de pena não privativa de 

liberdade ou multa ao autor do fato, podendo ele aceitar ou não.  
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Cabe evidenciar que, com o advento da Lei do Juizado Especial Criminal, 

especificamente em seu artigo 88, dependem de representação os crimes de lesão 

corporal culposa e leve, previsto do Código Penal vigente. Embora o artigo 75 da lei 

em comento apenas mencione o direito de representação, o mesmo irá se estender 

a vítima em caso de queixa crime, trata-se de aplicação análoga, objetivando dessa 

forma a rapidez e eficiência da prestação jurisdicional.  

 

G) NA AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA 

 

Na ação penal pública condicionada, ocorrendo a homologação do acordo de 

composição dos danos ou no caso de não existir, não há impedimento para a 

propositura da ação penal. O Órgão Ministerial deverá se manifestar, podendo 

requerer o arquivamento, caso entenda que não existe indícios suficiente de autoria 

e materialidade do fato ou, poderá propor a aplicação imediata de pena não privativa 

de liberdade ou multa.  

Caso o Parquet entenda ser o caso de arquivamento, este deverá ser 

realizado oralmente ao juiz no átimo da audiência preliminar, influência dos 

princípios da oralidade e informalidade. 

 Os efeitos da homologação na esfera penal, caso venha ser realizado o 

acordo civil, será produzidos nos casos de ação penal pública condicionada a 

representação e ação penal pública incondicionada. Nas hipóteses mencionadas, a 

reparação do dano permite o arrependimento posterior do autor do fato, conforme 

previsão do artigo 16 do Código Penal, que será aplicado na transação penal e na 

sentença em rito sumaríssimo.  

 

H) RENÚNCIA AO DIREITO DE QUEIXA E REPRESENTAÇÃO  

 

Conforme supramencionado, ao ser realizada a homologação do acordo civil, 

seus efeitos geram a renúncia ao direito de queixa ou representação, conforme já 

estudados isso ocorre nos crimes de ação penal pública condicionada a 

representação e ação penal privada. Isso ocorre como forma de prevenção no 

aspecto geral.  
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Sendo assim, a renúncia ao direito de queixa ou representação, mesmo na 
hipótese de se verificar o acordo cível judicial ou extrajudicial, ressurge 
como causa incentivadora da reparação do dano pelo autor do fato ao 
ofendido, que é um dos postulados desta legislação, não se podendo perder 
de vista, outrossim, o enunciado de informalidade (DEMERCIAN, 1996, p. 
58). 

 

Destarte, aplica-se o princípio da autonomia da vontade, inicialmente era 

previsto apenas nos casos de ação penal privada, porém, fundado no princípio da 

“despenalização” das infrações penais de menor potencial ofensivo, foi estendido 

também para ação penal pública condicionada à representação.  

Salienta-se que será extinta a punibilidade pela renúncia somente no átimo da 

homologação do acordo, ou seja, o simples reconhecimento da vítima em relação ao 

não prejuízo ou apenas a manifestação da vontade de ser ressarcida pelos danos 

causados, não configura a aplicação da renúncia. Todavia, poderá a vítima, 

expressamente, declarar que não deseja representar o agente delitivo, mesmo não 

ocorrendo à conciliação, essa manifestação de vontade deverá ser lavrado a termo e 

o juiz deverá declarar a extinção da punibilidade do autor do fato. Concluindo:  

 
Em suma, se a Lei nº 9.099/95 prevê a extinção da punibilidade pela 
renúncia, decorrente de acordo judicial na audiência preliminar, tal solução 
deve também se verificar sempre que houver a composição dos danos 
antes do oferecimento da denúncia ou da queixa-crime, como forma de 
darão novo ordenamento seu real propósito (DEMERCIAN, 1996, p. 58). 
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7. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO  

A) NATUREZA JURÍDICA 

 
Esse instituto poderá ser utilidade em duas nomenclaturas: Suspensão 

condicional do processo ou sursis processual. Trata-se de instituto de natureza 

híbrida, afinal, mesmo sendo de natureza processual, esta intrínseca uma parte 

penal, assim como nos elucida a nobre doutrinadora Ada Pellegrini “a suspensão 

conta com potencialidade de extinção da punibilidade”. (1997, p. 226).  

Mesmo sendo influenciado por várias doutrinas alienígenas, sendo elas 

americanas e italianas, dentre outras, e possuindo em seus traços o sistema penal 

utilizado para resolução de conflitos, ele acabou por desenvolver características 

próprias inerentes ao seu instituto.  

Toda via o autor não contesta a imputação que lhe é atribuída, vindo a aceitar 

a proposta de suspensão condicional do processo, onde à culpa do fato delitivo não 

lhe é imposta. Nesse tocante, expõe a professora Ada Pellegrini:  

 
O que bem explica a natureza jurídica da suspensão condicional do 
processo entre nós, em suma, é o nolocontendere, que consiste numa 
forma de defesa em que o acusado não contesta a imputação, mas não 
admite culpa nem proclama sua inocência. (GRINOVER, 1997, p. 224). 
 

Dessa forma, entende-se da citação supramencionada, que mesmo a medida 

do artigo 89 da Lei dos Juizados Especiais quanto o instituto do “nolocontendere” 

estão relacionados à inexistência de contestação, cujo o propósito é o encolhimento 

do tempo despendido na resolução da lide.  

Logo, pode-se notar a diferença presente entre o sistema jurídico brasileiro e 

os modelos norte-americanos, que denomina-se ““guiltyplea” e “pleabargaining”, 

relacionados a ideia de culpa. Ainda sob a exegese da doutrinadora e professora 

Ada Pellegrini, esta nos ensina que:  

 
No pleabargainingnorte-americano há uma ampla possibilidade de 
transação: sobre os fatos, sobre a qualificação jurídica, sobre as 
consequências penais e etc. 
[…]. No sistema norte-americano o acordo pode ser feito extra 
processualmente. No nosso sistema tudo tem que ser celebrado “na 
presença do juiz”. (GRINOVER, 1997, p. 223). 
 



31 
 

Destarte, entende-se que nesse sistema existe uma negociação do fato 

delitivo, onde o órgão responsável pela ação penal dispõe dela completamente a fim 

de chegar a um acordo com o agente infrator.  

Logo, no que se refere ao guiltyplea, o autor da infração penal para receber o 

benefício deverá, fundamentalmente, confessar sua culpa em juízo.  

Por sua vez, é distinta a medida do pleabargaining, onde o autor terá a 

chance de transacionar, tanto a culpa quanto sua pena, assim também se entende 

que estão incluídas suas consequências advindas desse acordo, vez que, só poderá 

dispor dos benefícios do guiltyplea quando de fato confessar sua culpa.  

Ressalta-se ainda, que ao aplicar a suspensão condicional do processo, o 

legislador brasileiro adotou uma conduta distinta do modelo delineado dos Estados 

Unidos, no sentindo de afastar o anseio de litigar.  

 

B) CONCEITO  

 
Conforme nos elucidam brilhantemente os ensinamentos de Guilherme de 

Souza Nucci, em relação ao conceito de suspensão condicional do processo:  

 
Trata-se de um instituto de política criminal, benéfico ao acusado, 
proporcionando a suspensão do curso do processo, após o recebimento da 
denúncia, desde que o crime imputado ao réu não tenha pena mínima 
superior a um ano, mediante o cumprimento 
de determinadas condições legais, com o fito de atingir a extinção da 
punibilidade, sem necessidade do julgamento do mérito propriamente dito. É 
denominado também de sursis processual. (NUCCI, 2012, p. 89). 
 

É de extrema importância diferenciar ab initio o instituto da suspensão 

condicional do processo, ao benefício disposto no artigo 77 do Código Penal, ou 

seja, da suspensão condicional da pena.  

Salienta-se, preliminarmente, que o preceito diferenciador de ambos os 

institutos benéficos esta relacionado ao átimo de sua aplicação. Nota-se que a 

distinção esta no nome concedido aos benefícios, agora estudados, um esta 

relacionado à pena ao passo que o outro trata-se tão somente do processo.  

Desse modo, a outorga prevista no Código Penal, se devidamente 

preenchidas as condições, só ocorrerá após toda a instrução processual e com a 

sentença penal condenatória devidamente prolatada, havendo a previsão da pena 

cominada.  
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Em relação à suspensão condicional do processo, o Ministério Público 

quando do oferecimento da denúncia, reconhecendo que o autor preenche todos os 

requisitos ensejadores do benefício, poderá propor a suspensão do processo pelo 

período de dois a quatro anos.  

Em consequência a essa benesse, deixará de existir a ação penal, uma vez 

que a medida obsta a aplicação do jus puniendi. Logo, compreende-se a distinção 

estabelecida entre os institutos supramencionados. 

  

C) PRESSUPOSTOS PARA OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO 

 
Conforme disposto no artigo 89 da Lei 9.099/95: 

 
Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um 
ano,abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a 
denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, 
desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido 
condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que 
autorizariam a suspensão condicional da pena. 

 
Ao elaborar o texto legal, o legislador instituiu alguns pressupostos para 

conceder o privilégio, são eles de caráter objetivo e subjetivo. Podemos entender 

que existe apenas um componente objetivo, sendo ele o quantum da pena mínima 

cominada em abstrato, isto é, se o delito não ultrapassar a pena mínima de um ano, 

o agente infrator fará jus ao benefício por ter um dos requisitos para a concessão.  

Cabe salientar que o próprio dispositivo legal estabelece as condições para 

que ocorra a suspensão condicional do processo, nos casos em que houver o 

concurso material ou formal de crimes, onde as penas mínimas cominadas em 

abstrato serão somadas, se ao final a soma for maior que o quantum exigido pela lei, 

não poderá o Ministério Público ofertar o instituto despenalizador. Esse também é o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça em sua súmula nº 243: 

 
O benefício da suspensão do processo não é aplicável em relação às 
infrações penais cometidas em concurso material, concurso formal ou 
continuidade delitiva, quando apena mínima cominada, seja pelo somatório, 
seja pela incidência da majorante,ultrapassar o limite de um (01) ano. 
 

Em relação aos pressupostos subjetivos, estão elencados no mérito do 

denunciado, são eles: inexistência de processo ou condenação anterior pela prática 

de outro crime, assim como deverão estar presentes os requisitos autorizadores 
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dispostos no artigo 77 do Código Penal vigente, o qual permite a adoção da 

suspensão condicional da pena, qualificados como requisitos gerais.  

Alguns doutrinadores como Fernando da Costa Tourinho Filho, entendem que 

os pressuposto subjetivos são inconstitucionais, visto que, seria cristalina a violação 

ao princípio constitucional da presunção da inocência elencado no 5º, inciso LVII da 

Constituição Federal de 1988: “ninguém será considerado culpado até o trânsito em 

julgado de sentença penal condenatória”. Em sentindo diverso, temos a Professora e 

Doutrinadora Ada Pellegrini:  

 
No que concerne ao instituto que estamos estudando (suspensão 
condicional do processo), a questão central, relacionada com a presunção 
de inocência seria: essa Suspensão está em consonância com a 
Constituição? Como alguém pode entrar em período de prova sem ser 
considerado culpado? A resposta positiva (no sentido de que a suspensão 
não fere o princípio constitucional da presunção de inocência) não é difícil 
de ser sustentada: na suspensão do processo o acusado não é considerado 
culpado. De outro lado, não cumpre pena, senão condições. Como já vimos, 
está em causa na suspensão o nolocontendere (não contesto, mas também 
não assumo a culpa). É instituto ademais que deriva da autonomia da 
vontade do acusado, autonomia essa que, no caso, nada mais significa que 
estratégia de ampla defesa também constitucionalmente assegurada. O 
acusado pode aceitar ou não a suspensão. Não existe obrigação legal nem 
imposição. (GRINOVER, 1997, p. 233). 
 

Excerto ainda, a nobre professora:  
 

Pelo que está previsto no referido art. 89, estando em curso outro processo 
contra o acusado, já não haveria possibilidade de suspensão. Nessa parte, 
o art. 89 conflita flagrantemente com o princípio constitucional da presunção 
de inocência. Estando o processo em curso, o acusado é reputado inocente. 
Logo, não pode o legislador trata-lo como se condenado fosse. A regra e 
tratamento derivada da presunção de inocência impede que o “acusado” 
seja tratado como “condenado. (GRINOVER,1997, p. 263). 

 
É indiscutível o entendimento sustentado pelo Superior Tribunal de Justiça em 

relação à impossibilidade de concessão da suspensão do processo quando o agente 

infrator for reincidente.  

 
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE SER 
CONCEDIDO SURSIS AO PACIENTE. ANÁLISE DE CIRCUNSTÂNCIAS 
SUBJETIVAS E OBJETIVAS. REINCIDÊNCIA RECONHECIDA. 1. Em tese, 
não é viável em habeas corpus examinar a possibilidade de concessão da 
suspensão condicional da pena, por reclamar a verificação de requisitos 
objetivos e subjetivos, normalmente incompatível com o perfil do writ. 2. Se 
o Tribunal reconheceu a condição de reincidente do sentenciado, 
implicitamente está a lhe negar o benefício do sursis, sem que se mostre 
necessária, diante da vedação legal, qualquer consideração a respeito. 3. 
Pedido conhecido e denegado. (STJ - HC: 16569 SP 2001/0048006-3, 
Relator: Ministro PAULO GALLOTTI, Data de Julgamento: 04/09/2001, T6 - 
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SEXTA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 04/02/2002 p. 562 RSTJ vol. 
152 p. 581). 

 
Mesmo que muitos doutrinadores e até mesmo o Superior Tribunal de Justiça 

adote essa tese, não aparenta ser a mais apropriada, data venia, uma vez que o 

instituto despenalizador caracteriza medida alternativa à pena privativa de liberdade, 

logram razão quem defende a inconstitucionalidade dos requisitos subjetivos.  

Como é possível observar o artigo 76 da lei em comento, dispõe sobre o 

instituto da transação penal, vedando expressamente em seu texto legal a 

concessão do sursis processual, nos casos onde o agente que cometeu um delito e 

já recebeu o benefício, ficará impedido de recebê-lo novamente pelo prazo de cinco 

anos, isto é, nesse caso o artigo supramencionado estabelece um lapso temporal 

para o oferecimento de uma nova benesse.  

Toda via, na suspensão condicional do processo, a lei foi omissa em não 

estabelecer um lapso temporal. Dessa forma, alguns entendimentos foram 

assumidos, como por exemplo, o Superior Tribunal de Justiça, que adotou durante 

um tempo a teoria da perpetuidade, fundamentando assim diversas decisões, tendo 

em vista que o legislador não se atentou a nenhum prazo, então estaria o agente 

delitivo eternamente impossibilitado de receber uma nova suspensão condicional.  

O professor e criminalista Fernando da Costa Tourinho Filho nos elucida que 

o critério que deveria ser utilizado nesses casos, seria o disposto no artigo 64 do 

Código Penal, onde sua aplicação é análoga ao da reincidência: 

 
Sem embargo, considerando que a norma do art. 89 tem um acentuado 
conteúdo penal, considerando que ela é sumamente benéfica, não só pelo 
fato de não permitir o andamento do processo, verdadeiro anátema a 
estigmatizar o condenado, como inclusive pela possibilidade de cumprido o 
período de provas, ser decretada extinta a punibilidade, parece-nos que, se 
praticada nova infração depois de decorrido aquele período quinquenal de 
que trata o art. 64 do CP, cessa o obstáculo para a concessão do benefício. 
(TOURINHO FILHO, 2002, p. 171). 

 

Adotou o Supremo Tribunal Federal o mesmo entendimento, conforme o 

exposto:  

 
DECISÃO: Vistos, etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de medida 
liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Acórdão 
assim ementado: "PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS 
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. LEI Nº 9.099/95. ART. 89. 
CONDENAÇÃO ANTERIOR. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO 
PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. A suspensão condicional do processo, 
prevista no art. 89 da Lei nº 9.099/95, não pode ser concedida àquele que 
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possui condenação anterior, ainda que a pena tenha sido extinta há mais de 
05 (cinco) anos. Precedentes. Ordem denegada". 2. Consta dos autos que o 
paciente responde a processo pela prática do crime de aborto. Processo em 
que lhe foi negado pedido de suspensão condicional inscrito no art. 89 da 
Lei nº 9.099/95, mesmo tratando-se de delito punido com pena de 1 (um) a 
3 (três) anos de reclusão (art. 124 do CP). Tudo pelo fato de outra 
condenação criminal com trânsito em julgado há mais de cinco anos. Daí a 
sucessiva impetração de habeas corpus, cuja denegação motivou o 
presente pedido 3. Aqui, no âmbito do habeas corpus sub judice, o que se 
afirma é que o decurso de mais de cinco anos a partir do trânsito em julgado 
da condenação anterior tem o efeito de apagar "todos os efeitos da 
reincidência, que poderiam recair ao paciente". Mais: nos termos da inicial, 
"não pode o paciente ser penalizado ad aeternum, sofrendo os penosos 
efeitos da reincidência, quando já documentalmente provado o transcurso 
do período depurador; seria a eternização da reincidência e seus efeitos, 
carregando a pessoa, sempre, essa infeliz mácula..." (fls. 11). 4. Este um 
aligeirado relato do feito. Passo a decidir. Ao fazê-lo, anoto que o art. 89 da 
Lei nº 9.099/95 assim versou o tema do sursis processual: "Art. 89. Nos 
crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a 1 (um) ano, 
abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a 
denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por 2 (dois) a 4 (quatro) 
anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido 
condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que 
autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal)". 5. 
Vê-se, então, que a Lei dos Juizados Especiais indicou os requisitos 
necessários à obtenção do benefício da suspensão condicional do 
processo. Benefício mais amplo que o da suspensão condicional da pena 
(art. 77 do CP), por autorizar, cumprido o período de provas, a extinção da 
punibilidade, sem seqüelas na ficha criminal do processado, que continuará 
a desfrutar de sua primariedade. É por essa natureza mais generosa do 
sursis processual que sua concessão requer a observância de maiores 
exigências, tais como: pena mínima igual ou inferior a um ano; ausência de 
processo ou condenação por qualquer outro crime; além do atendimento a 
todos os outros requisitos já previstos em lei para obtenção do sursis 
executório (art. 77 do CP). 6. Por este ângulo de visada, observo que a 
mencionada lei não se referiu ao disposto no inciso I do art. 64 do CP, 
quando impôs a inexistência de condenação por outro crime como 
pressuposto para obtenção do benefício. Eis o que diz o inciso I do art. 64: 
"Para efeito de reincidência não prevalece a condenação anterior, se entre a 
data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver 
decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período 
de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer a 
revogação". É dizer: o art. 89 da Lei 9.099 deixou de explicitar se uma 
condenação criminal já extinta há mais de cinco anos, muito embora não 
gere efeitos de reincidência, qualifica-se ou não como razão bastante para 
recusar-se ao acusado por novo delito o benefício da suspensão condicional 
do processo. Daí o questionamento central a ser respondido neste writ: a 
norma que se extrai do inciso I do art. 64 do Código Penal se aplica à 
hipótese de concessão do benefício aportado pelo art. 89 da Lei nº 
9.099/95? 7. Pois bem, a questão já foi debatida pela Primeira Turma deste 
Supremo Tribunal no julgamento do HC 80.897, Rel. Min. Ellen Gracie. Na 
oportunidade, a pretensão foi rechaçada, majoritariamente (vencido o 
ilustrado Ministro Sepúlveda Pertence), por decisão assim ementada: 
"Habeas Corpus. Juizado especial criminal. Art. 89 da Lei nº 9.099/95. 
Suspensão condicional do processo. Inviabilidade. Existência de 
condenação anterior. Não aplicação do período depurador do art. 64, I do 
Código Penal. Condenação que, nos termos do art. 77 do Código Penal, 
revela mau antecedente, inviabilizando de qualquer forma a concessão do 
benefício. Habeas corpus denegado". 8. Se é assim, ou seja, se há 
precedente da Corte em sentido contrário ao da postulação deduzida, não 
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posso, num juízo prévio que é próprio das cautelares, afastar a incidência 
da decisão tomada pelo colegiado. Noutros termos, o precedente 
desabonador da tese sustentada pelo impetrante desautoriza o 
reconhecimento do fumus bonis juris, sem o qual não tenho como deferir a 
medida acautelatória requestada. 9. Com estes fundamentos, indefiro a 
liminar postulada, sem prejuízo de ulterior exame da questio juris, quando 
do julgamento do mérito do pedido. 10. Oficie-se o Juízo de Direito da 2ª 
Vara da comarca de Osvaldo Cruz/SP para que informe a fase em que se 
acha o Processo nº 211/2001. Faculta-se à autoridade oficiada prestar 
outros esclarecimentos que entender relevantes à apreciação do pedido, 
cuja cópia seguirá em anexo. Publique-se. Brasília, 03 de março de 2006. 
Ministro CARLOS AYRES BRITTO Relator 
(HC 88157 MC, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, julgado em 03/03/2006, 
publicado em DJ 10/03/2006 PP-00059)  
 

De fato resta claro que a posição assumida pelo STF deve prevalecer, 

principalmente no átimo da concessão de suspensão do processo, afinal o Estado 

não poderá punir eternamente o agente infrator pelo mesmo crime. 

  

D) CONDICÕES PARA O OFERECIMENTO DO SURSIS PROCESSUAL 

 
Depois de realizada a proposta oferecida pelo Parquet, o autor do delito 

estará sujeito à realização das condições definidas pela Lei 9.099/95, são elas:  

I – reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo; II – proibição de 

frequentar determinados lugares; III – proibição de ausentar-se da comarca onde 

reside, sem autorização do Juiz; IV- comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, 

mensalmente, para informar e justificar suas atividades.  

O Ministério Público poderá estabelecer quais condições são mais adequadas 

às condições pessoais do autor e que estão ligadas ao nexo de causalidade do 

delito cometido, não precisando exigi-las cumulativamente.  

Caso o autor do fato venha a descumprir qualquer das condições 

estabelecidas, estará o Órgão Ministerial qualificado para revogar a suspensão. 

Porém é válido ressaltar que, se findado o prazo da suspensão sem que não tenha 

ocorrido causa para revogação da benesse, o Juiz poderá declarar extinta a 

punibilidade do infrator.  

Depois de discorridas breves considerações acerca das medidas 

despenalizadoras que constituem o sustentáculo sobre o qual iremos estudar o 

instituto da transação penal, que será abordada no presente trabalho em seguida.  
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8. TRANSAÇÃO PENAL  

A) CONCEITO E NATUREZA JURÍDICA 
 

O instituto da transação penal é uma medida despenalizadora elencada na 

Lei 9.099/95 em seu artigo 76. É a materialização da manifestação doutrinária 

majoritária, com fulcro no princípio da desnecessidade da pena privativa de 

liberdade de curta duração, entendendo que o agente delitivo tem condições de 

cumprir outras medidas fora do cárcere.  

A medida prevê outras finalidades, como por exemplo, a não caracterização 

da reincidência delitiva, o distanciamento da estigmatização de quem já possui 

condenação criminal e acabar com a burocracia da Justiça.  

Conforme disposto no artigo 76 da Lei em comento, o Parquet, na ação penal 

pública incondicionada e na ação penal privada condicionada a representação, 

propor a medida despenalizadora da transação penal, aplicando dessa maneira a 

pena restritiva de direitos ou multa, o que será individualizada no momento da 

proposta.  

Sendo assim, o instituto despenalizador será proposto apenas pelo titular da 

ação penal em face do agente que cometeu o fato delitivo, caso seja aceita, o juiz 

deverá homologar a sentença e extinguir a punibilidade do agente infrator.  

Em relação à natureza jurídica da sentença homologatória expedida pelo juiz, 

temos o entendimento do doutrinador Cezar Roberto Bitencourt: 

 
A essência do ato em que o Ministério Público propõe a aplicação imediata 
de pena não privativa de liberdade, quando é aceita pelo seu autor e seu 
defensor, caracteriza uma conciliação, um acordo, uma “transação penal”, 
como o próprio texto constitucional (art. 98) sugere. E na tradição do direito 
brasileiro, sempre que as partes transigem, pondo fim à relação processual, 
a decisão judicial que legitima jurisdicionalmente essa convergência de 
vontades, tem caráter homologatório, não condenatório. Por isso, a nosso 
juízo, essa sentença declaratória constitutiva. (BITENCOURT, 1996, p. 
103). 
 

Esse também é o entendimento firmado do Supremo Tribunal Federal, em 

sede de recurso extraordinário, senão vejamos:  

 

Ementa: CONSTITUCIONAL E PENAL. TRANSAÇÃO PENAL. 
CUMPRIMENTO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO. POSTERIOR 
DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE CONFISCO DO BEM APREENDIDO COM 
BASE NO ART. 91, II, DO CÓDIGO PENAL. AFRONTA À GARANTIA DO 
DEVIDO PROCESSO LEGAL CARACTERIZADA. 1. Tese: os efeitos 
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jurídicos previstos no art. 91 do Código Penal são decorrentes de sentença 
penal condenatória. Tal não se verifica, portanto, quando há transação 
penal (art. 76 da Lei 9.099/95), cuja sentença tem natureza homologatória, 
sem qualquer juízo sobre a responsabilidade criminal do aceitante. As 
consequências da homologação da transação são aquelas estipuladas de 
modo consensual no termo de acordo. 2. Solução do caso: tendo havido 
transação penal e sendo extinta a punibilidade, ante o cumprimento das 
cláusulas nela estabelecidas, é ilegítimo o ato judicial que decreta o 
confisco do bem (motocicleta) que teria sido utilizado na prática delituosa. O 
confisco constituiria efeito penal muito mais gravoso ao aceitante do que os 
encargos que assumiu na transação penal celebrada (fornecimento de cinco 
cestas de alimentos). 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento. 
(RE 795567, Relator(a):  Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado 
em 28/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - 
MÉRITO DJe-177 DIVULG 08-09-2015 PUBLIC 09-09-2015). 

 

B) PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA 
 

Existe uma grande polêmica no tocante ao tema da transação penal, em 

relação à aceitação da culpa pelo agente infrator quando da assunção da proposta 

formulada pelo Ministério Público. Afinal, estaria assumindo ou não à culpa pelo fato 

no momento da aceitação da sanção proposta? É sabido, mesmo não se tratando de 

uma pena, a medida despenalizadora possui caráter punitivo.  

Para Cezar Roberto Bitencourt, no átimo em que o agente do fato aceita a 

proposta e aplica-se imediatamente a pena alternativa, ele estaria assumindo sua 

culpa no fato delitivo, em razão do princípio nullapoenasine culpa. Não podendo 

mais discuti-la, exceto quando houver cabimento de revisão criminal. Nesse mesmo 

sentido, aduz o Professor e Jurista Miguel Reale Jr:  

 

Infringe-se o devido processo legal. Faz tábula rasa do princípio 
constitucional da presunção de inocência, realizando-se um juízo 
antecipado de culpabilidade, com lesão ao princípio da nullapoenasine 
judicio, informador do processo penal. [...]Sem que haja opinio delicti, e, 
portanto, inexigindo-se a existência de convicção da viabilidade de 
propositura da ação penal, sem a fixação precisa de uma acusação, sem 
elementos embasadores de legitimidade de movimentação da jurisdição 
penal e,portanto, sem legítimo interesse de agir, o promotor pode propor um 
acordo pelo qual o autuado concorda em ser apenado sem processo. 
(PITOMBO (org.),(REALE JR.1997, p.26-27). 

 

Já a Professora Ada Pellegrini sustenta outro entendimento, vejamos: 
 

A aplicação imediata de pena não privativa da liberdade antes mesmo do 
oferecimento da acusação, não só rompe o sistema tradicional do 
nullapoenasinejudicio, como até possibilita a aplicação da pena sem antes 
discutir a questão da culpabilidade. A aceitação da proposta do Ministério 
Público não significa reconhecimento da culpabilidade penal, como, de 
resto, tampouco implica reconhecimento da responsabilidade civil. 
(GRINOVER, 1997, p. 29).   
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Após analisar profundamente todos os argumentos acerca da existência ou 

não de violação aos princípios constitucionais no momento em que o Parquet 

oferece a proposta de transação penal, é necessário observar o disposto no artigo 

76 da Lei do Juizado Especial penal, afinal é cristalino em seu texto legal que o 

Ministério Público apenas irá formular a proposta ao agente, se atentando aos fatos 

constitutivos relacionados no TC (termo circunstanciado), em caso contrário, poderá 

ser feito o pedido de arquivamento.  

Data venia, mas é lidimo que o jurista Miguel Reale Júnior equivocou-se 

quando afirmou a ausência de elementos de convicção que iriam viabilizar a 

propositura da ação penal. Afinal, assim que o Órgão acusador analisar o caso 

concreto só poderá dispor da ação penal caso estejam elencados todos os 

elementos básicos que possibilitem, posteriormente caso não haja o cumprimento 

das condições propostas, ofertar a devida peça acusatória. De modo contrário, se 

não houvesse a prática de ato típico, ilícito e culpável, qual seria o fundamento 

existente para a denúncia em uma possível transgressão da transação penal 

homologada pelo juiz? Em outras palavras, o juiz estaria homologando um acordo 

cujo ato delitivo não constituísse causa necessária para o exercício da ação penal? 

Pelo óbvio, não.  

Para encerrarmos o tópico, quanto a aceitação do autor do fato delitivo no 

átimo da proposta, temos o posicionamento do Supremo Tribunal Federal 

defendendo que o instituto da transação penal não se trata de condenação.           

Conforme acrescenta o nobre e ilustríssimo MinistroTeori Zavascki:  

 
A sanção imposta com o acolhimento da transação não decorre de qualquer 
juízo estatal a respeito da culpabilidade do investigado, já que é 
estabelecida antes mesmo do oferecimento de denúncia, da produção de 
qualquer prova ou da prolação de veredito. Trata-se de ato judicial 
homologatório expedido de modo sumário, em obséquio ao interesse 
público na célere resolução de conflitos sociais de diminuta lesividade para 
os bens jurídicos tutelados pelo estatuto penal[...] As consequências 
jurídicas extrapenais previstas do artigo 91 do Código Penal são 
decorrentes de sentença condenatória. Tal não ocorre, portanto, quando há 
transação penal, cuja sentença tem natureza meramente homologatória, 
sem qualquer juízo sobre a responsabilidade criminal do aceitante. As 
consequências geradas pela transação penal são essencialmente aquelas 
estipuladas por modo consensual no respectivo instrumento de acordo. (RE 
795567/PR, rel. Teori Zavascki, 29.5.2014). 

 

Destarte, é notório que se encontra vencida a discussão em relação ao tema 

de confissão de culpa, quando da aceitação da proposta no acordo penal.  
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C) REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TRANSAÇÃO PENAL 

 
Os requisitos de ordem objetiva e subjetiva para concessão da transação 

penal estão elencados no artigo 76 da Lei 9.099/95, são eles: I – pena máxima 

cominada igual ou inferior a dois anos; II – tratar-se de ação penal pública 

incondicionada ou condicionada a representação; III – não ter sido o autor da 

infração condenado, pela prática de crime, à pena privativa de liberdade, por 

sentença definitiva; IV - o agente não poderá ter sido beneficiado anteriormente, no 

prazo de cinco anos, pela aplicação de pena restritiva ou multa, nos termos deste 

artigo; V – deverá indicar 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. 

Não se trata de medida despenalizadora que possui sua concessão de 

maneira arbitraria, é necessário que o autor do fato obtenha todos os requisitos que 

configurem a pena privativa de liberdade desnecessária, bastando, porém que sejam 

realizadas todas as condições à repressão e à prevenção.  

 

D) DA REVOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO PENAL 

 
É possível enxergar todas as distinções da medida despenalizadora 

transação penal com a suspensão condicional do processo, a lei em comento não 

abordou de maneira expressa todas as causas que ensejam a revogação da 

concessão do instituto em estudo. Assim sendo, se o dispositivo legal foi omisso ao 

não elencar todas as conseqüências de uma possível transgressão do acordo 

realizado, existe então algum fator que permita a aplicação análoga do disposto no 

artigo 45 do Código Penal e artigo 181 da Lei de Execução Penal? 

Em auxílio, o Promotor de Justiça e Coordenador do Centro de Apoio 

Operacional Criminal de Goiás, José Carlos M. Nery Jr., nos ensina que: 

 
Como corolário do princípio da legalidade, não se admite a aplicação 
analógica em situações referentes a normas penais que preveem o delito e 
suas respectivas penas,como também em relação às normas que integram 
a atividade punitiva do Estado, limitando os direitos do indivíduo. É a 
proibição do uso da analogia in malam partem. Outro fator para inviabilizar o 
uso do art. 45 do Código Penal e do art. 181 da Lei de Execução Penal: a 
falta de semelhança, de verdadeira relação de identidade, entre a aplicação 
de pena restritiva de direito como decorrência de transação penal e a 
aplicação de pena restritiva de direito como decorrência de uma 
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condenação a pena privativa de liberdade. Deveras, as penas restritivas de 
direitos "são aplicáveis, independentemente de cominação na parte 
especial, em substituição à pena privativa de liberdade, fixada em 
quantidade inferior a 1 (um) ano, ou nos crimes culposos" (art. 54 do CP), 
significando que, ao sentenciar, deve o juiz, primeiramente, fixar a pena 
privativa de liberdade concretizada no decreto condenatório, para, somente 
então, proceder à conversão legal. Em outras palavras,na situação regulada 
pelo Código Penal, primeiro se condena à pena privativa de liberdade, 
substituindo-a, em seguida, nos casos permitidos; há, efetivamente, um 
juízo positivo de procedência da pretensão punitiva, exercitada através de 
um regular processo, no qual se exercitou a ampla defesa e se produziram 
provas tendentes à averiguação do fato imputado ao réu. Bem diversa é a 
hipótese regulada no art. 76 da Lei 9.099/95. Com efeito, aqui não se 
converte pena privativa de liberdade em restritiva de direito, mas se aplica 
esta diretamente; aqui não se condena, apenas se homologa um acordo; 
aqui, enfim, não há exercício de pretensão punitiva, mas, ao contrário, a 
renúncia, pelo Ministério Público, de exercer o ius accusationis, face à 
concordância do réu a, sem discutir culpa, cumprir uma determinada pena. 

 
Toda vida, o Superior Tribunal de Justiça, cujo relator foi o nobre Ministro Og 

Fernandes, decidiu pelo oferecimento da denúncia nos casos em que o agente 

delitivo não cumprisse o acordo firmado, vejamos:  

 

TRANSAÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO. PROPOSITURA. AÇÃO 
PENAL. A Turma, prosseguindo o julgamento, por maioria, reconheceu ser 
possível a propositura de ação penal quando descumpridas as condições 
impostas em transação penal (art. 76 da Lei n. 9.099/1995). Destacou-se 
que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do tema, 
firmando o posicionamento de que não fere os preceitos constitucionais a 
propositura de ação penal em decorrência do não cumprimento das 
condições estabelecidas em transação penal, uma vez que a decisão 
homologatória do acordo não faz coisa julgada material. Dessa forma, 
diante do descumprimento das cláusulas estabelecidas na transação penal, 
retorna-se ao status quo ante, viabilizando-se, assim, ao Parquet a 
continuidade da persecução penal. Precedentes citados do STF: RE 
602.072-RS, DJe 26/2/2010; do STJ: HC 188.959-DF, DJe 9/11/2011. HC 
217.659-MS, Rel. originária Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. para 
acórdão Min. Og Fernandes, julgado em 1º/3/2012. 

 
No tocante as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é 

possível afirmar que essa alternativa seria a mais aceitável, afinal, uma vez ofertada 

a denúncia pelo Parquet, o processo penal retornará ao status quo ante.  

Porém é relevante afirmar que o legislador deve suprir a omissão legal, 

estabelecendo de forma expressa todas as causas que ensejam a revogação da 

transação penal e suas consequências diante do descumprimento.  

 

 

http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?origemPesquisa=informativo&tipo=num_pro&valor=HC217659
http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?origemPesquisa=informativo&tipo=num_pro&valor=HC217659
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E) DA ACEITAÇÃO DO ACORDO E SEUS EFEITOS LEGAIS 

 
Após estarem presentes todos os requisitos expressos no artigo 76 da Lei 

9.099/95, o Ministério Público ofertará o benefício como já foi estudado 

anteriormente. Assim, após a aceitação do autor da infração, o juiz irá aplicar a pena 

restritiva de direitos ou multa, onde estarão presentes os principais efeitos 

produzidos pelo acordo, elencados no §§ 4º e 6º do artigo em comento, são eles: I – 

Não reincidência; II – Registro com a finalidade de impedir que o autor tenha 

novamente o mesmo benefício dentro do prazo de cinco anos; III – Certidão negativa 

de antecedentes criminais; IV – Ausência de efeitos civis, cabendo aos interessados 

propor ação cabível no juízo cível e, V – Extinção da punibilidade. 

 

F) DA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DO ACORDO PENAL 

 
O Supremo Tribunal Federal editou súmula vinculante de nº 35, com o 

seguinte teor:  

 
A homologação da transação penal prevista no artigo 76 da Lei 9.099/1995 
não faz coisa julgada material e, descumpridas suas cláusulas, retoma-se a 
situação anterior, possibilitando-se ao Ministério Público a continuidade da 
persecução penal mediante oferecimento de denúncia ou requisição de 
inquérito policial. 

 
A súmula foi editada em razão dos conflitos existentes acerca das decisões 

de vários tribunais, onde a maior a controvérsia versava em relação à possibilidade 

do Ministério Público ofertar peça acusatória diante do descumprimento do acordo 

celebrado.  

Conforme nos ensina Marcelo Rodrigues da Silva, existem três correntes 

acerca da controvérsia apresentada, vejamos: 

 
1ª corrente (minoritária) A homologação de transação penal tem natureza 
condenatória, gerando coisa julgada material. Descumprida 
injustificadamente a pena restritiva de direitos acordada em sede de 
transação penal, deverá haver a sua conversão em pena restritiva de 
liberdade, pelo período da pena originalmente aplicada, conforme previsto 
no art. 181, § 1º, c da Lei de Execuções Penais, já quase trataria de sanção 
penal imposta em sentença definitiva de condenação imprópria. Há ofensa 
do princípio segundo o qual ninguém pode ser privado de sua liberdade sem 
o devido processo legal (CF. art. 5º , LIV). Foi rechaçada esta corrente pelo 
STF1ª T. RE 268.319/PR; STF, 1ª T. RE 268.320/PR e outros. 2ª corrente 
(minoritária) A homologação de transação penal tem natureza 
condenatória e gera eficácia de coisa julgada formal e material. Ainda que 
houvesse o condicionamento da homologação ao prévio cumprimento da 
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pena, não seria possível a instauração do processo penal (propositura de 
peça acusatória), muito menos responsabilização criminal do agente pelo 
crime de desobediência, ainda que houvesse o descumprimento 
injustificado do acordo. Em caso de inadimplemento restaria exigir o 
cumprimento por meio de execução civil. Para resolver tal impasse, os 
juízes vinham condicionando a homologação do acordo ao cumprimento da 
pena restritiva de direitos, haja vista que diante da não homologação, seria 
possível que se instaurasse ação penal em face do autor do fato, pois não 
se poderia cogitar de eventual execução, ante a fala de título judicial a ser 
executado. 3ª corrente (majoritária e pacificada por meio da nova 
súmula vinculante 35) A homologação de transação penal não tem 
natureza condenatória, e com isso não faz coisa julgada material. 
Descumpridas as cláusulas do acordo, retoma-se o status quo ante, 
viabilizando ao Ministério Público ou ao querelante a deflagração da 
persecução penal. Esta é a corrente sufragada pelo STF na nova súmula 
vinculante 35 e também no 2ª Turma STF, HC 79.572-2/GO 

 
Nesse sentindo, os outros tribunais não poderiam decidir de maneira contrária 

a súmula vinculante editada, assim sendo, o Superior Tribunal de Justiça entende:  

 
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. 
DEGRADAÇÃO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. 
LAVRATURA DE TERMO CIRCUNSTANCIADO, COM FUNDAMENTO EM 
AUTOS DE INFRAÇÕES LAVRADOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA. 
PROPOSTA DE TRANSAÇÃO PENAL. ACEITAÇÃO PELO IMPUTADO. 
SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO DOS RECURSOS 
ADMINISTRATIVOS. NULAÇÃO DOS AUTOS DE INFRAÇÕES. 
CONCLUSÃO NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO EM ÁREA 
DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO 
DOS EFEITOS DA TRANSAÇÃO PENAL. PROCEDÊNCIA. DECISÃO 
HOMOLOGATÓRIA QUE NÃO FAZ COISA JULGADA MATERIAL 
(SÚMULA VINCULANTE 35/STF). CONSTRANGIMENTO ILEGAL 
EVIDENCIADO. 1. A homologação da transação penal prevista no artigo 76 
da Lei 9.099/1995 não faz coisa julgada material e, descumpridas suas 
cláusulas, retoma-se a situação anterior, possibilitando-se ao Ministério 
Público a continuidade da persecução penal mediante oferecimento de 
renúncia ou requisição de inquérito policial (Súmula Vinculante 35/STF). 2. 
No caso, após a aceitação da proposta de transação penal pelo recorrente, 
sobreveio o julgamento dos recursos administrativos anulando os autos de 
infrações que apuraram a prática de infrações ambientais, ante a conclusão 
de ausência de danos ambientais. 3. Assim como a sentença homologatória 
de transação penal não é capaz de obstar  o prosseguimento da ação penal 
em caso de descumprimento das condições impostas, por não fazer coisa 
julgada material, desaparecendo os fundamentos fáticos que ensejaram a 
lavratura do termo circunstanciado, por não existir infração penal ambiental, 
devem ser afastados os efeitos da proposta de transação penal aceita pelo 
imputado e homologada por sentença. 4. Recurso provido para afastar os 
efeitos da proposta de transação penal realizada nos Autos n.0050165-
16.2010.8.26.0547, do Juizado Especial Cível e Criminal da comarca de 
Santa Rita do Passa Quatro/SP, em especial, a restrição prevista no art. 76, 
§ 4º, da Lei n. 9.099/1995. (STJ - RHC: 55924 SP 2015/0014743-5, Relator: 
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 14/04/2015, T6 – 
SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2015).   
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Após discorrer acerca do assunto, não resta qualquer dúvida em relação ao 

Parquet que poderá realizar o oferecimento da denúncia, caso venha o autor da 

infração descumprir o acordo firmado.  

 

G) A MEDIDA DESPENALIZADORA TRANSAÇÃO PENAL NOS CRIMES DE 

AÇÃO PENAL PRIVADA 

 
Conforme disposto no artigo 76 da Lei do Juizado Penal Criminal: “havendo 

representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada...”  

O dispositivo legal não trata expressamente do assunto em relação à ação 

penal privada e se há viabilidade para ser proposta pela vítima.  

Tão logo descartaríamos, ab initio, o oferecimento da transação penal nos 

casos de iniciativa privada, afinal não há qualquer previsão legal que venha 

sustentar essa possibilidade, logo se iniciou uma forte discussão em relação ao 

tema.  

Segundo Márcio Franklin Nogueira, em sua obra contemporânea, deve-se 

reconhecer o interesse da vítima e não apenas no âmbito da reparação civil, mas 

também na punição que deverá receber o agente delitivo. Não havendo qualquer 

motivo relevante que inviabilize a oferta da transação penal, assim que aceita pelo 

autor do fato criminoso, ambas as partes terão uma benesse.  

Destarte, esse não é o entendimento de Humberto Dalla B. de Pinho, 

conforme sustenta caberá ao querelante apenas o direito de propor a ação penal, 

isto é, ele poderá apenas exercer o ius persequendi in judicio. Nesse sentido, o autor 

ainda entende que a proposta acabaria por configurar uma sobreposição de ações, 

já que existe uma queixa-crime.  

Diante de tantas opiniões diversas acerca do assunto, o Superior Tribunal de 

Justiça manifestou-se da seguinte forma:  

 
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. 
QUEIXA.INJÚRIA.TRANSAÇÃO PENAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. 
POSSIBILIDADE.LEGITIMIDADE DOQUERELANTE. JUSTA CAUSA 
EVIDENCIADA.RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. I - A transação 
penal, assim como a suspensão condicional do processo, não se trata de 
direito público subjetivo do acusado, mas sim de poder-dever do Ministério 
Público (Precedentes desta e. Corte e do c. Supremo Tribunal Federal). II - 
A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a aplicação da transação 
penal às ações penais privadas. Nesse caso, a legitimidade para formular a 
proposta é do ofendido, e o silêncio do querelante não constitui óbice ao 
prosseguimento da ação penal. III - Isso porque, a transação penal,quando 



45 
 

aplicada nas ações penais privadas, assenta-se nos princípios da 
disponibilidade e da oportunidade, o que significa que o seu implemento 
requer o mútuo consentimento das partes. IV - Na injúria não se imputa fato 
determinado,mas se formulam juízos de valor, exteriorizando-se qualidades 
negativas ou defeitos que importem menoscabo, ultraje ou vilipêndio de 
alguém. V - O exame das declarações proferidas pelo querelado na reunião 
do Conselho Deliberativo evidenciam, em juízo de prelibação, que houve, 
para além do mero animuscriticandi, conduta que, aparentemente, se 
amolda ao tipo inserto no art. 140 do Código Penal, o que, por conseguinte, 
justifica o prosseguimento da ação penal.Queixa recebida. (STJ – AP n: 634 
RJ 2010/0084218-7, Relator: Ministro FELIXFISCHER, Data de Julgamento: 
21/03/2012, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 03/04/2012).  

 
Trata-se de política criminal e de acordo com a disposição defendida nesse 

trabalho acadêmico, logo se entende que o acusado tem o direito público subjetivo 

de receber a oferta da medida despenalizadora da transação penal, não existindo 

qualquer pretexto para vedação desse direito em âmbito de ação penal privada, 

desde que, estejam presentes todos os requisitos permissivos elencados na lei.  
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9. OS EFEITOS DA LEI N° 9.099/95 NO PODER JUDICIÁRIO  
 

O verdadeiro motivo para implantação dos Juizados Especiais criminais era 

desafogar o Poder Judiciário no âmbito do sistema penal, diminuindo dessa maneira 

o movimento das Varas Criminais Comuns. Todavia, Azevedo aduz que: “análise do 

movimento processual verificado na Comarca de Porto Alegre nos dois anos 

anteriores e posteriores à implantação não confirma essa expectativa” (AZEVEDO, 

2001).   

De acordo com os dados fornecidos pela Corregedoria Geral de Justiça do 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul no que concerne à Comarca de Porto 

Alegre, foram distribuídos cerca de seis mil processos por ano em 1994 e 1995, já 

no ano de 1996 esse número saltou para cinquenta e cinco mil processos, porém em 

1997 esse número foi reduzido para trinta e sete mil, seiscentos e oito processos. 

Conforme preceitua Azevedo “o volume de processos distribuídos nas antigas Varas 

Criminais se mantém praticamente inalterado” (AZEVEDO, 2001). Demonstrando 

que mesmo existindo uma redução relevante em 1996 e 1997, não houve de fato, 

uma redução no número de processos das Varas Comuns.  

Preceitua ainda o autor, que: “os Juizados Especiais Criminais passaram a 

dar conta de um tipo de delituosidade que não chegava até as Varas Judiciais, 

sendo resolvido através de processos informais de „mediação‟ nas Delegacias ou 

pelo puro e simples „engavetamento‟” (AZEVEDO, 2001). 

Não há dúvidas de que existem duras críticas em relação à Lei 9.099/95, 

afinal na visão do Professor e Doutrinador Azevedo, a finalidade dos Juizados 

Especiais era desafogar os Poder Judiciário e as Varas Criminais, porém não é isso 

que ocorre de fato, o advento da lei em comento, trouxe apenas um conflito que 

antes eram “resolvidas” nas delegacias comuns.  

Para Aury Lopes Jr. o entendimento supramencionado é o mesmo, senão 

vejamos: “quando todos defendem a intervenção penal mínima, a Lei 9.099 vem 

para ressuscitar no imaginário social as contravenções penais e outros delitos de 

bagatela e mínima relevância social. E a banalização do processo penal” (LOPES 

JR. 2006). 

É um fato que houve um aumento da incursão do Estado nas relações sociais 

em âmbito Penal, trazida pelos Juizados Especiais Criminais, porém não há que se 

falar apenas nos pontos negativos. Devida as muitas mudanças existentes na 
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população ao longo do século XX e o surgimento de conflitos, houve um 

enfraquecimento na resolução da lide pelos mecanismos próprios. Obrigando a 

sociedade dessa época, buscar uma resposta mais efetiva no Poder Judiciário, 

infelizmente essa pretensão é constantemente frustrada, já que existe uma enorme 

incapacidade estrutural do sistema público em dar solução à imensa demanda. 

Salienta-se que isso vem provocando uma enorme crise de legitimidade e 

confiabilidade no sistema penal pátrio, já que se criou um sentimento de desamparo, 

principalmente no que concerne a crimes que não despertam o interesse de 

instâncias tradicionais do âmbito penal.  

Destarte, nos parece que o Estado vem trabalhando para institucionalizar 

aquilo que Aury Lopes Jr. compreende como “delitos de bagatela e mínima 

relevância social” a luz da informalidade e conciliação pautando-se na atuação direta 

dos Juizados Especiais Criminais que poderá significar, em caso de efetividade, uma 

certa confiança na proteção do sistema penal, desde que estejam elencados os 

princípios da subsidiariedade e fragmentariedade, introduzidas pelo direito penal 

considerado brando, isto é, dando o tratamento adequado aos delitos que não 

podem ser descriminalizados, mesmo não possuindo qualquer amparo legal 

suficiente, por outros ramos do Direito brasileiro.  
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10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante de todo exposto, é correto afirmar que, a pena privativa de liberdade 

encontra-se falida, porém infelizmente nosso sistema não desenvolveu outro método 

eficaz para convertê-la de maneira integral. Toda via, não há o que se falar que a 

pena de prisão é o único meio coercitivo para o Estado reprimir as condutas 

consideradas violentas ou ilícitas. Salienta-se que há outros meios alternativos aptos 

para alicerçar uma solução efetiva estatal.  

O advento da Lei 9.099/95 trouxe um novo caminho para o ordenamento 

jurídico penal, denominado de espaço de consenso. É importante frisar a influência 

estrangeira, por exemplo, plea bargaining (barganha penal) e o guilty plea 

(declaração de culpa) americanos, cabe ressaltar que o Juizado Especial Criminal é 

dotado de características brasileiras, inclusive como afirma Linda Dee Kyle, p. 99: “é 

um produto genuinamente nacional”, já que suas mudanças mais significativas foram 

introduzidas no sistema processual penal, com ênfase na mitigação do princípio da 

obrigatoriedade, cujo intento é afastar a pena de prisão em crimes considerados de 

menor potencial ofensivo, estabelecendo alternativamente a reparação de danos 

sofrida pelo ofendido.  

Com alicerce nesses paradigmas, a nova lei de Juizado Especial Criminal, 

especificamente no que se aplica aos institutos despenalizadores, torna-se cada vez 

mais significativo, por constituir uma nova maneira de pretensão punitiva do Estado, 

angariando uma diminuição relevante de processos na esfera judicial penal, além de 

distinguir crimes de menor potencial ofensivo aplicando medida diversa, sem, no 

entanto deixar de punir os envolvidos. A principal característica das medidas 

despenalizadoras, é a não instauração de ação em âmbito penal, entretanto, 

conforme apresentado nesse trabalho, surgirá à ação penal com a devida citação do 

agente delitivo, passando nesse átimo a integrar a lide, porém é importante 

destacar, que ainda não existe propriamente um processo, pois serão aplicadas as 

medidas despenalizadoras, que serão devidamente oportunizadas em sede de 

audiência preliminar.  

No desenvolvimento deste trabalho, foram adotados alguns posicionamentos 

inerentes às questões apresentadas, especificamente acerca das quais a doutrina e 

jurisprudência se debruçam, como exemplo, a questão a respeito da transação 
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penal, indagamos: O autor do fato, ao aceitar a proposta de transação penal 

formulada pelo Órgão Ministerial, declare-se culpado do fato criminoso?  

Ressalta-se, a Lei 9.099/95 possui um viés duplo, ou seja, representa uma 

resposta efetiva no tocante a punição estabelecida pelo Estado, sem que haja a 

pena privativa de liberdade, diminuindo significativamente a população carcerária no 

Brasil, fazendo com que ocorra um restabelecimento do prestígio da justiça criminal 

brasileira.  
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