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RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem por objetivo analisar o instituto da Transação Penal e a negociação 

processual que o mesmo representa. O instituto corresponde a uma das medidas 

despenalizadoras previstas na Lei nº 9.099/95, que instituiu os Juizados Especiais Criminais 

no ordenamento jurídico brasileiro, com previsão constitucional, que busca a resolução mais 

eficiente dos crimes de menor potencial ofensivo. Através do direito consensual, a Transação 

Penal permite que acusação e autor negociem a antecipação da aplicação de pena não 

privativa de liberdade em troca de renúncia, pelo autor, do processo. O problema central do 

trabalho é descobrir se a falta de rigor técnico aliado à renúncia de direitos, em tese, 

indisponíveis, não mitiga a característica benéfica da Transação Penal. Utilizando o método 

analítico, diante da análise do rito sumaríssimo, passando pela investigação e aplicação de 

suas medidas despenalizadoras, somada à pesquisa empírica realizada a partir da coleta de 

dados dos processos que ingressaram no Ministério Público no Estado do Rio de Janeiro entre 

maio de 2017 a janeiro de 2018, bem como a pesquisa de campo através do comparecimento 

às Audiências Preliminares, pretende-se contrapor a teoria e a prática do JECrim para 

descobrir se transacionar é uma vantagem. 

 

Palavras-chave: Transação Penal; Negócio Processual Penal; Benefício. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to analyze the institute of the Criminal Transaction and the 

criminal procedural negotiation that it represents. The institute corresponds to one of the 

decriminalizing measures in Law No. 9,099/95, which established the Special Criminal 

Courts in the Brazilian legal system, with a constitutional provision, which seeks the most 

efficient resolution of crimes of lesser offensive potential. Through the consensual right, the 

criminal transaction allows persecution and author to negotiate the anticipation of the 

application of non-custodial sentence in exchange for the author's resignation from the 

process. The central problem of the work is to find out if the lack of technical rigor combined 

with the renunciation of rights, in theory, unavailable, does not mitigate the beneficial feature. 

Using the analytical method, in view of the analysis of the summary rite, through the 

investigation and application of its decriminalizing measures, together with the empirical 

research done from the data collection of the cases that entered the Public Prosecutor's Office 

in the State of Rio de Janeiro between May 2017 and January 2018, as well as field research 

through attendance at the Preliminary Hearings, is intended to counter the theory and practice 

of JECrim to find out if transacting is an advantage. 

 

Keywords: Criminal Transaction; Procedural Negotiation; Benefit. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Em 1995 foi editada a Lei nº 9.099/95, que concretizou a previsão constitucional 

dos Juizados Especiais Criminais e Civis, com a finalidade de trazer celeridade e, 

consequentemente, maior satisfação social com a atuação do Poder Judiciário. Na esfera 

criminal, foi determinado que o novo rito seria responsável por processar os chamados 

crimes de menor potencial ofensivo. 

 A lei criou três institutos despenalizadores: a composição civil; a transação 

penal; e a suspensão condicional do processo, concebendo uma espécie de revolução no 

sistema penal clássico, ao proporcionar a negociação, trazendo o instituto civil do 

consenso para dentro do Direito Penal. 

 O mais inovador dos institutos trazidos pela Lei 9.099/95 foi a Transação Penal, 

tema do presente trabalho, por representar verdadeira negociação acerca da própria 

existência do processo penal, na qual o suposto autor do fato típico pode negociar com o 

Ministério Público a renúncia deste processo, tendo como recompensa a aplicação 

antecipada de pena não privativa de liberdade. 

 Assim, para compreender onde a Transação Penal encontra espaço no 

ordenamento jurídico brasileiro, é necessário analisar o surgimento do JECrim, 

enquanto parte de um movimento global que convergia para a resolução consensual dos 

conflitos penais, o que justifica toda a euforia, por parte da doutrina, com a qual as 

medidas despenalizadoras foram recepcionadas. 

Tecendo críticas ainda ao modelo consensual, no qual supõem-se que há 

paridade entre autor e acusação, tendo aquele, autonomia pessoal para posicionar-se 

com clareza sobre as vantagens e desvantagens de renunciar às garantias constitucionais 

ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa. 

 A Transação Penal foi celebrada pela doutrina como um instituto que 

proporciona ao autor a possibilidade de livrar-se da prisão, sendo considerado, para 

tanto, um benefício. Neste ponto reside o problema chave a ser analisado no presente 

trabalho. 

 O instituto corresponde à verdadeira antecipação de pena aplicada a partir da 

vontade manifesta do autor, que compreende a mitigação de princípios constitucionais 

que permeiam e legitimam a pretensão punitiva do Estado.  
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 Apesar disso, o afastamento da pena de privação de liberdade parece ser causa 

justa para a renúncia de direitos que, em tese, não fazem parte dos bens dos quais a 

parte possa dispor.  

 A motivação principal para a escolha deste tema é pessoal, por cerca de um ano, 

foi estagiária do MPRJ, trabalhando diretamente com o JECrim e a Transação Penal, 

durante este período, me deparei com casos que puseram em cheque, para mim, o 

caráter essencialmente benéfico que é atribuído à TP. 

Dessa forma, o problema formulado a partir de experiência pessoal com o 

funcionamento do JECrim, na perspectiva do Ministério Público, relaciona-se com 

caráter benéfico da Transação, buscando descobrir se a Transação Penal é de fato um 

benefício, em todos os casos.  

 Para enfrentar o problema este trabalho contará com pesquisa empírica, revisão 

bibliográfica e pesquisa de campo; quantitativa e qualitativa, aliada ao método indutivo, 

analisando o funcionamento do JECrim e a aplicabilidade de suas medidas 

despenalizadoras, buscando, assim, contrapor o dever ser da negociação processual 

penal e a prática. 

 Assim, o objetivo geral a ser alcançado é descobrir se o caráter aparentemente 

benéfico da TP se verifica na prática, sendo utilizados como objetivos específicos a 

análise da criação e funcionamento do JECrim e do instituto despenalizador e 

verificação do funcionamento do JECrim em Volta Redonda/RJ através da pesquisa 

empírica.   

 O trabalho foi dividido em três capítulos, sendo os dois primeiros 

essencialmente revisões bibliográficas e o terceiro com a pesquisa de campo, empírica e 

estudo de caso.  

No primeiro capítulo foi realizada análise dos Juizados Especiais Criminais a 

partir de breve perspectiva histórica, discorrendo sobres as medidas despenalizadoras 

criadas pela Lei 9.099/95, sobre a celeridade processual pretendida no rito sumaríssimo 

e a grande questão envolvendo a TP que é a negociação do processo. 

 No segundo capítulo, o foco é o instituto da Transação Penal, analisando sua 

natureza jurídica, requisitos para aplicação e consequências do descumprimento, 

passando para a coação transacional e também sobre outras formas de negociação no 

Direito Penal e suas diferencias em relação à TP. 

 O terceiro capítulo, grande diferencial da pesquisa, trata da experiência do 

JECrim em Volta Redonda, cidade essencialmente industrial, localizada no Vale do Rio 
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Paraíba e no sul fluminense, com população em torno de 257.803 habitantes, 

distribuídos em 182,483 km² (IBGE, 2010). 

 Na pesquisa empírica foram colhidos dados, junto ao Ministério Público do 

Estado do Rio de Janeiro da Comarca de Volta Redonda, dos processos que ingressaram 

na Promotoria junto ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e 

Especial Criminal entre os meses de maio de 2017 a janeiro de 2018. 

Com dos dados coletados sobre as TP e denúncias oferecidas foi feita uma 

análise dos tipos penais sob competência do JECrim, demonstrando a imensa variedade 

de bens jurídicos tutelados, e da quantidade de Transações e denúncias oferecidas. Além 

disso, analisou-se os tipos de penas alternativas foram impostas durante os nove meses 

analisados e os valores pecuniários de preferência do MPRJ. Em relação às denúncias, 

além da quantidade, também se buscou verificar as justificativas trazidas pelo MPRJ por 

ter optado por oferecer denúncia e não a aplicação do instituto despenalizador. 

Em relação à pesquisa de campo, esta se deu através de comparecimento em 

audiências preliminares, nas quais foi possível observar como é desenvolvida a 

audiência em que é feito o oferecimento da proposta de TP, verificando o quanto a 

prática distancia-se da previsão legal. Dentro da pesquisa de campo foi possível 

conversar com alguns supostos autores de fato típico e ainda entrevistar conciliadores 

que presidiam a audiência acerca da compreensão do mesmo do instituto da Transação 

Penal. 

Por fim, a partir da análise de estudo caso envolvendo o delito de posse de 

drogas, previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, verificou-se a diferenciação do tratamento, 

tanto pelo MPRJ quanto pelo Poder Judiciário, demonstrando que a informalização 

presente no rio sumaríssimo não diz respeito apenas a forma do processo, mas também 

ao rigor com que a Justiça avalia a necessidade de TP. 
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1. OS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS 

 

Os juizados especiais, correspondente ao procedimento sumaríssimo e marcados 

pela oralidade, foram previstos pela Constituição Federal em seu art. 98, inciso I, o qual 

delimitou sua competência à conciliação, ao julgamento e à execução das causas cíveis 

de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo; bem como 

trouxe a previsão da possibilidade da transação e do julgamento de recursos por turmas 

de juízes de primeiro grau, em consonância com as hipóteses legais. 

 A falta de legislação infraconstitucional levou alguns estados (Mato Grosso, 

Mato Grosso do Sul e Paraíba) a editarem normas estaduais que regulassem o 

funcionamento dos Juizados Especiais Criminais (JECrim); tal prática, porém, foi 

rechaçada pelo STF que identificou a inconstitucionalidade diante da competência 

privativa da União para legislar sobre matéria penal, conforme art. 22, I, CF/88. 

(AZEVEDO, 1999, p. 109). 

 A necessidade de legislação federal para dar efetiva aplicabilidade aos Juizados 

Especiais gerou uma corrida legislativa para a concretização da justiça consensual no 

Brasil. Com isso, foram apresentados diversos projetos de leis, sendo os três mais 

notáveis: o projeto nº 1.480/89, protocolado pelo então Deputado Federal Michel 

Temer, e resultado de um grupo de trabalho constituído pelo então presidente do 

Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, Juiz Manoel Veiga de Carvalho, que 

debateu propostas com a OAB-SP, representantes de juízes, Ministério Público, 

delegados de polícia, procuradores do Estado, defensores públicos, professores e 

estudantes de direito; o projeto nº 3.689/89, proposto pelo Deputado, na ocasião, Nelson 

Jobim, e que tratava tanto dos Juizados Especiais Criminais quanto Civis, sendo que a 

parte criminal contou com a contribuição do desembargador gaúcho Ruy Rosado de 

Aguiar Jr. Por fim, o projeto nº 1.709/90 do, à época, Deputado Manoel Moreira foi 

estruturado a partir de sugestões da Associação Paulista de Magistrados e de parecer 

sobre infrações penais de menor potencial ofensivo de Harmínio Alberto Marques Porto 

e de Nelson Nery Jr., todos de São Paulo (AZEVEDO, 1999, p. 110-112). 

 A Lei 9.099/95, responsável por concretizar no ordenamento jurídico brasileiro 

os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, foi um substitutivo realizado a partir da 

unificação do projeto de lei nº 1.480/89, na esfera criminal, com o projeto nº 3.689/89, 

em matéria civil. 
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Em relação ao seu funcionamento, o JECrim foi estruturado para propiciar uma 

satisfação judicial criminal menos burocrática e mais rápida. Desse modo, nos juizados 

especiais devem ser observados os critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, prezando pela reparação do dano causado à vítima e 

evitando a aplicação de pena privativa de liberdade (art. 62, Lei 9.099/95). 

 Segundo destaca Carmen de Campos (2003), a lei 9.099/95 surgiu num contexto 

global de informalização do Poder Judiciário e da conscientização de que, em uma 

sociedade moderna complexa, a repressão é incapaz de resolver determinados conflitos 

sociais. Além disso, com os delitos de menor potencial ofensivo sendo resolvidos de 

forma mais célere e menos burocrática, haveria maior disponibilidade para o judiciário 

lidar com os crimes de maior repercussão e gravidade. 

 A lei está inserida, ainda, num discurso global de minimização da intervenção 

estatal e, por isso, conta com dispositivos despenalizadores. Neste contexto, “a pena de 

prisão deixa de ser a panaceia para todos os males. É preciso buscar novas formas de 

punir e prevenir os delitos” (CAMPOS, 2003). 

O JECrim foi apresentado e recepcionado pela comunidade jurídica brasileira 

como uma inovação que revolucionaria o sistema criminal no país, já que possibilitaria 

resolução consensual para os crimes e contravenções penais de menor impacto na 

sociedade, cuja privação de liberdade do autor seria demasiada gravosa. 

 

Nas manifestações de euforia protagonizadas por importantes doutrinadores, 

em razão do advento do novo texto legal, é possível flagrar alguns elementos 

comuns que, contaminados por juízos de valor positivos, clamaram por uma 

mudança de atitude dos operadores do direito, em busca da concretização dos 

novos ideais revolucionário. 

Muito embora, na maioria das vezes, o motivo do ufanismo pudesse 

não englobar todas as inovações introduzidas pelo mencionado diploma, tais 

como a conciliação civil como causa de extinção da punibilidade nos crimes 

de ação pública condicionada ou de ação de iniciativa do ofendido, a 
transação penal e a suspensão condicional do processo, a realidade é que, de 

um modo geral, o novo estatuto foi recebido sem reservas e tornou-se 

depositário de expectativas de transformação de um obsoleto, seletivo e 

estigmatizante sistema de justiça criminal (PRADO, 2015, p. 43-44).  

 

 Geraldo Prado (2015, p. 59-62) divide em três grupos gerais os principais 

argumentos daqueles que recepcionaram a Lei 9.099/95 com tamanha euforia. O 

primeiro grupo estaria ligado a questões de natureza penal, que ressaltaria as penas 

alternativas diante da falência do modelo prisional tradicional, assim como, 

representaria uma resposta estatal, evitando desgaste da ordem jurídica. O segundo 
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grupo relacionar-se-ia a uma preocupação técnica dos procedimentos, no qual 

destacava-se a celeridade processual; a modernização do processo, que implicaria em 

sua qualidade; e a facilidade no acesso à justiça. Já o terceiro grupo estaria conectado à 

política criminal, cujos tópicos de argumento seriam a necessidade de diminuição da 

população carcerária, a tutela do interesse da vítima e a necessidade de maior atenção 

do judiciário aos casos criminais graves. 

 Há, ainda, que se destacar o poder da globalização na euforia causada pela Lei 

que concretizou a justiça consensual no país. Considerando que àquele momento havia 

uma conversão global no sentido de valorizar a justiça negocial e a autonomia das 

partes, combinado com a aplicação de institutos que possibilitariam menor intervenção 

estatal na esfera criminal e diminuição de encarceramentos, a conclusão da doutrina era 

que algo benéfico havia sido criado. 

 Apesar de não ser possível rechaçar a importância da criação de um modelo que 

permite a resolução de delitos sem o encarceramento maciço que o país vive atualmente, 

é possível destacar que há falhas na execução; a justiça consensual adotada aqui não 

existe sem o comprometimento de algumas garantias processuais e constitucionais, 

como será demonstrado ao longo do desenvolvimento da presente pesquisa. Embora 

haja mecanismos que revolucionam o modelo clássico penal, é preciso ter cautela em 

relação às medidas despenalizantes para que não sejam relativizados princípios e 

direitos tão caros e fundamentais ao correto funcionamento do direito material e 

processual penal, já que estamos lidando com o ramo mais repressivo do direito e que 

gera consequência estigmatizantes na vida das pessoas, devendo, por isso, ser aplicado 

em último caso. 

 

1.1. O PROCEDIMENTO NOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS 

 

 Mais do que apontar a euforia causada aos juristas, é necessário analisar o 

funcionamento do JECrim, cuja competência, conforme já foi dito, está restrita à 

conciliação, ao julgamento e à execução, conforme previsão constitucional, das 

chamadas infrações de menor potencial ofensivo. Porém, o art. 60 da Lei 9.099/95 faz 

uma ressalva de necessário destaque, no que diz respeito às regras de conexão e 

continência. 

 Segundo interpretação deste artigo, as regras de conexão e continência do 

processo penal seriam capazes de afastar a competência do JECrim para processar as 
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infrações de menor potencial ofensivo, não afastando, porém, a aplicabilidade dos 

institutos despenalizadores (parágrafo único do art. 60). 

Apesar da previsão legal de tal afastamento, amplamente aplicado pela 

jurisprudência, como é possível observar, por exemplo, no Enunciado nº 6
1
 do Aviso nº 

43/2006 do TJRJ, que a reafirma, Nicolitt (2016, p. 541) aponta que tal ressalva não tem 

aplicabilidade, uma vez que a competência do JECrim foi delimitada 

constitucionalmente, sendo, portanto, absoluta. Defende, ainda, que em caso de 

concurso de infração de competência do JECrim com crimes de competência da Justiça 

comum, deve haver a separação obrigatória dos delitos, para que cada uma seja julgado 

no devido rito processual. 

O art. 98, inciso I da CF/88 não trouxe o conceito das infrações, o que ficou a 

cargo do legislador infraconstitucional. Este, por sua vez, delimitou as infrações penais 

de menor potencial ofensivo, no art. 61 da Lei nº 9.099/95, como as contravenções 

penais e os crimes cuja pena máxima não seja superior a dois anos, cominada ou não 

com multa. Originalmente, os delitos abrangidos pela competência da lei eram aqueles 

cuja pena não ultrapassasse um ano, porém a redação do artigo foi alterado pela Lei nº 

11.313/06, passando a estabelecer a pena máximo atualmente prevista. 

Entretanto, a conceituação de infrações de menor potencial ofensivo é criticada 

por Geraldo Prado (2015, p. 216-219) por não ter como embasamento um bem jurídico, 

tendo como delimitação apenas a pena. Para o autor, quando o Poder Público torna uma 

conduta típica está fazendo uma seleção de interesses a serem tutelados pela via 

criminal, assim, ao utilizar o critério da pena “[...] foram posto de lado o interesse 

penalmente tutelado, a conduta dirigida a atingi-lo e o resultado antijurídico, em troca 

de uma medida única, fundada no tamanho da pena” (PRADO, 2015, p. 217). 

Apesar do critério para definição de infração de menor potencial ofensivo não 

ter sido o bem jurídico tutelado, há uma exceção, em que o legislador e o STJ 

entenderam que o bem jurídico tem demasiada relevância para que as medidas 

despenalizadoras possam ser aplicadas, ainda que pena se encaixe na definição legal. A 

exceção é a Lei nº 11.340/06, conhecida como Lei Maria da Penha, cujo artigo 41
2
 

proíbe a aplicação de da Lei 9.099/95 aos crimes de violência doméstica e familiar 

contra a mulher, independentemente da pena. 

                                                             
1 Enunciado nº 06 do Aviso nº 43/2006 do TJRJ: “Havendo conexão entre crimes da competência do 

Juizado Especial e da Justiça Comum, prevalece a competência desta última - (I EJJE)” 
2 Art. 41, lei 11.340/06: “Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, 

independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995”. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9099.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9099.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9099.htm
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Em 2012, o STF julgou a Ação Direta de Constitucionalidade nº 19, ajuizada 

pela então Presidente da República Dilma Rousseff para pacificar o entendimento sobre 

alguns artigos da Lei 11.343/06, entre eles o art. 41 que, surpreendentemente, não estava 

sendo obedecido pelos juízes. Na ocasião, os ministros do STF julgaram, de forma 

unânime, que o artigo é constitucional, e, desta forma, os crimes de violência doméstica 

haviam sido retirados do rol dos crimes de menor potencial ofensivo, por uma opção de 

política criminal adotada pelo legislador, em virtude da grave repercussão social da 

violência sob estas circunstâncias (STF, 2016). 

Além disso, o STJ editou a Súmula nº 536: “A suspensão condicional do 

processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei 

Maria da Penha”. 

 Considerando que a pena máxima do delito é fator essencial para o 

enquadramento do mesmo sob competência do JECrim, é necessário debater a 

competência nos casos em que há concurso entre infrações de menor potencial ofensivo, 

cuja pena combinada ultrapasse os dois anos delimitados em lei ou, ainda, quando há 

causas de aumento ou diminuição da pena. 

 Aury Lopes Jr. (2016, p. 762-763) argumenta que, nos casos de aumento ou 

diminuição de pena, deve ser feito um cálculo utilizando o valor das causas de aumento 

no máximo e a de diminuição no mínimo. Dessa forma, se o resultado for superior aos 

dois anos não seria mais competência do JECrim. Em se tratando de concurso de 

crimes, a jurisprudência
3
 tem defendido que quando houver concurso material deve-se 

somar as penas máximas em abstrato e analisar se o resultado é inferior ou igual aos 

dois anos; já no concurso formal ou nos crimes continuados, deve-se considerar o maior 

aumento, sempre buscando a pena máxima. 

 O autor se posiciona de maneira diversa da jurisprudência ao fazer uma análise 

lógica a partir do art. 119 do CP
4
 e, assim, entende que no concurso material de crimes, 

para fazer a fixação de competência, as penas de cada uma das infrações devem ser 

                                                             
3 Tal entendimento pode ser depreendido da análise da súmula nº 723 do STF: “Não se admite a 
suspensão condicional do processo por crime continuado, se a soma da pena mínima da infração mais 

grave com o aumento mínimo de um sexto for superior a um ano”; e da súmula 243 do STJ: “O benefício 

da suspensão do processo não é aplicável em relação às infrações penais cometidas em concurso material, 

concurso formal ou continuidade delitiva, quando a pena mínima cominada, seja pelo somatório, seja pela 

incidência da majorante, ultrapassar o limite de um (1) ano”. A interpretação deve ser feita por analogia, 

uma vez que, por tratam da suspensão condicional do processo, fazem menção à pena mínima, quando 

para definição da competência do JECrim, utiliza-se a pena máxima. 
4 Art. 119, CP: “No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada 

um, isoladamente (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)”. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art119
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analisadas de forma isolada, e que, quando houver concurso formal ou crime 

continuado, tal cálculo de pena deveria ser feito apenas com a pena do tipo mais grave, 

desprezando-se a causa de aumento. (LOPES JR., 2016, p. 763). 

 Ainda sobre os casos de concurso de infrações de menor potencial ofensivo, cujo 

somatório das penas for superior a dois anos, o Enunciado 120 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais, aprovado no XXIX FONAJE em Bonito/MS, de 25 a 27 de maio de 

2011, afirma não haver o afastamento da competência do JECrim: “O concurso de 

infrações de menor potencial ofensivo não afasta a competência do Juizado Especial 

Criminal, ainda que o somatório das penas, em abstrato, ultrapasse dois anos”. 

 Em relação à competência territorial, a lei prevê, no art. 63
5
, ser competente o 

foro do local em que o delito ocorreu. Nicolitt (2016, p. 543) aponta a divergência 

doutrinária quanto à correspondência ou não do mencionado art. 63 com o art. 70
6
 do 

CPP, questionando se a competência seria apenas do local em que o delito foi cometido, 

ou se abrangeria também o local de consumação do delito, caso não sejam o mesmo. A 

solução apresentada pelo autor, através de interpretação sistemática, é a de que o art. 63 

corresponderia ao art. 6º do CP
7
 e, portanto, a competência territorial poderia ser 

definida tanto pelo local da execução, quanto pelo local da consumação.   

  Por ser um rito marcado pela informalidade e pelo objetivo de reparação dos 

danos causados à vítima, pela resolução consensual e pela aplicação de pena não 

privativa de liberdade, o procedimento do JECrim é considerado sob o princípio da 

instrumentalidade da forma, no qual se inserem os arts. 64 e 65 e que preveem o caráter 

público dos atos processuais, podendo ser realizados a qualquer momento do dia, 

inclusive no período noturno e em qualquer dia da semana, respeitadas as normas de 

organização judiciária; e ainda, a validade de todos os atos processuais, independente da 

forma, que preencherem suas finalidades. 

 A informalidade do rito sumaríssimo é ainda mais evidente nos §§2º e 3º do art. 

65, os quais permitem que a prática de atos processuais em outras comarcas poderá ser 

solicitada mediante qualquer meio de comunicação e que o registro escrito apenas será 

realizado para aqueles atos considerados essenciais. 

                                                             
5 Art. 63, Lei 9.099/95: “Art. 63. A competência do Juizado será determinada pelo lugar em que foi 

praticada a infração penal”. 
6 Art. 70, CPP: “A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, 

no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução”. 
7 Art. 6º, CP: “Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em 

parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 

1984)”. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art6
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 Além da possibilidade de remessa dos autos a outros ritos nos casos de conexão 

e continência, a lei prevê outros dois momentos em que um procedimento do JECrim 

deve ou pode ser encaminhada ao juízo comum.  

A primeira delas está prevista no art. 66 da lei 9.099/95, que diz respeito à 

citação do autor. Segundo esse dispositivo, a citação deve ser feita de maneira pessoal, 

no próprio Juizado ou através de mandato; seu parágrafo único prevê a remessa dos 

autos ao juízo comum, caso não seja possível realizar a citação do autor. Tanto Nicolitt 

(2016, p. 542), quanto Lopes Jr. (2016, p. 788-789), entendem que a remessa dos autos 

ao juízo comum, neste caso, é incabível, uma vez que a competência do JECrim tem 

base na natureza jurídica do delito, não havendo, portanto, alteração do mesmo apenas 

porque o autor não foi encontrado. Assim, deveria ser feita uma leitura sistemática e 

aplicar o art. 366 do CPP, realizando-se a citação por edital mesmo no rito sumaríssimo. 

 O outro momento que a lei prevê a remessa dos autos está no §2º do art. 77, da 

lei 9.099/95, que é quando o Ministério Público (MP) entende que há uma exacerbada 

complexidade ou circunstâncias que não permitem a formulação de denúncia. Nicolitt 

(2016, p. 542) considera tal prática inconstitucional, uma vez que afastaria a 

competência estabelecida constitucionalmente no art. 98, inciso I, da CF/88. 

 

1.1.1 As Fases Processuais 

 

 Para descrever as fases do rito sumaríssimo, é importante destacar a falta de 

inquérito policial no JECrim. Quando a autoridade policial toma conhecimento da 

infração, deve lavrar o Termo Circunstanciado, que deve conter os indícios de autoria e 

de materialidade, encaminhando-o, a seguir, ao juizado.  

A autoridade policial competente para lavrar o termo é o Delegado de Polícia. 

Embora pudesse haver divergências com relação a este ponto; com a edição da Lei nº 

12.830 em 2013, tal dúvida dissipou-se, uma vez que o art. 2, §1º
 
da mencionada lei, 

prevê a competência do delegado para realizar a investigação criminal, seja por 

inquérito policial ou outro meio procedimento previsto em lei. 

 Por tratar-se de um rito cuja marca principal é a minimização da intervenção 

estatal e o oferecimento de penas alternativas, não há previsão da prisão em flagrante no 

JECrim, com isso, fica estabelecido a inexistência de lavratura de auto de prisão em 

flagrante. Desse modo, embora seja possível a captura do autor no ato da infração e sua 

interrupção pelo flagrante, o procedimento a ser seguido no JECrim é o do 
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encaminhamento do autor à delegacia, onde será ouvido, deverá prestar compromisso de 

que comparecerá em juízo quando solicitado e ser liberado a seguir (§1º do art. 69, lei 

9.099/95). 

 Segundo todo a ideologia que circunda a lei do JECrim, o ideal seria que de 

imediato autor e vítima fossem apresentados ao juizado para que fosse realizada a 

audiência preliminar; no entanto, o que, de fato, ocorre é a designação de audiência 

preliminar com posterior intimação das partes ou de seus representantes legais, se 

cabível. 

 A audiência preliminar deve ser presidida por juiz ou conciliador
8
 sob sua 

orientação, devendo estar presente o Ministério Público, o autor do fato e a vítima, 

acompanhados por seus respectivos advogados. Nesta audiência, será decidido sobre a 

possibilidade de composição de danos ou antecipação de pena não privativa de 

liberdade. 

 Apesar da expressa menção na lei da presença do Ministério Público e dos 

advogados, a prática mostra-se distinta; em sua grande maioria, o promotor de justiça e 

advogados não comparecem às audiências preliminares, limitando-se ao Ministério 

Público apresentar um formulário no qual consta a proposta de pena antecipada; a 

lembrança de possibilidade de composição dos danos e à defesa assinar a assentada, de 

forma posterior, apenas confirmando os atos praticados em audiência. 

 

Lamentavelmente, premiados pelo exacerbado número de feitos e por um afã 

neurótico de celeridade, muitos operadores do direito estão negando 

efetividade à ampla defesa e violando um direito humano fundamental. Não 

são raras as audiências em que o Ministério Público não está presente e a 

proposta encontra-se em um formulário nos autos. O defensor não participa 

da audiência e assina a ata posteriormente apenas chancelando a transação. 

Enfim, na sala de audiência, solitário diante do conciliador, o autuado muitas 

vezes aceita ou deixa de aceitar a transação sem a devida intervenção técnica 

(NICOLLIT, 2016, p. 546).  

 

Nessa ausência, tanto do Ministério Público, quanto de defesa técnica, reside 

muitas das problemáticas, como ainda será apresentada, na aplicação do JECrim e suas 

medidas despenalizadoras. A ausência de cuidado técnico e procedimental com o rito 

sumaríssimo pode resultar em grandes violações e prejuízos aos supostos autores de 

infrações criminais. 

                                                             
8 Conforme art. 73, pú, lei 9.099/95, os conciliadores são auxiliares da justiça, recrutados em forma de lei, 

de preferência bacharel em direito. 
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 Caso não seja possível realizar composição de danos ou a antecipação de pena, 

poderá o Ministério Público oferecer denúncia, em regra, de forma oral, sendo, no 

entanto, normalmente feita por escrito em momento posterior à audiência preliminar; 

isto se houver. Oferecida a denúncia, será designada Audiência de Instrução e 

Julgamento (AIJ), na qual o juízo decidirá se aceita ou rejeita a denúncia. Caso seja 

aceita, conforme acontece no rito comum, deve haver a oitiva dos sujeitos e a produção 

de provas para formar a convicção do juiz, que deve mencionar os elementos de sua 

convicção na sentença. 

 A lei faz menção à possibilidade de interposição de dois recursos: os embargos 

de declaração (art. 83, lei 9.099/95), caso haja obscuridades, contradições, omissões ou 

dúvidas em relação a sentenças e/ou acórdão; e a apelação, contra sentença e rejeição de 

denúncia ou queixa (art. 82, lei 9.099/95). 

 Quanto à execução da pena, a lei prevê o pagamento, na própria secretaria do 

Juízo, quando a pena for apenas de multa, podendo esta ser convertida em privativa de 

liberdade ou restritiva de direitos caso o pagamento não seja realizado; já as privativas 

de liberdade e restritiva de direitos devem ser processadas diante do órgão competente, 

segundo determinação legal. 

 

1.2. AS MEDIDAS DESPENALIZADORAS 

 

 Conforme dito, a Lei nº 9.099/95 trouxe ao ordenamento jurídico o direito 

consensual na esfera criminal através de medidas despenalizadoras, buscando-se, assim, 

diminuir a intervenção criminal e o encarceramento, enquanto ainda representa uma 

resposta estatal à ação típica, ilícita e culpável. 

Assim, são apresentados três institutos, cada um com momento processual 

próprio e requisitos para sua aplicabilidade, conforme será analisado: a composição 

civil; a transação penal; e a suspensão condicional do processo. 

 

1.2.1. Composição Civil 

 

 A composição de danos civis está prevista nos arts. 72 a 74 da lei do JECrim, 

sendo o instituto que menos tem ligação com o direito penal. Em outras palavras, 

corresponde a um verdadeiro acordo de natureza civil realizada entre vítima e suposto 

autor do fato. 



24 
 

 Visando privilegiar a satisfação da vítima, a lei traz este instituto de clara 

natureza indenizatória, entendendo que, em face de alguns delitos, a vítima tem um 

interesse maior de ser ressarcida pelo transtorno de ser vítima, do que realmente deseja 

uma repressão criminal ao autor do fato. 

 Assim, nos crimes de ação pública condicionada ou nos crimes de ação privada
 
é 

permitido que seja realizado, em meio ao processo penal, um acordo civil entre as 

partes, uma vez que ao tratar-se de “técnica eminentemente voltada para a conciliação, a 

composição civil evidencia o propósito de ampliar a participação da vítima, 

amenizando-lhe o sofrimento decorrente da violação de seu bem jurídico, pelo menos 

no que se refere ao aspecto material (LEITE, 2009, p. 143). 

 Ressalta-se que a lei não prevê qualquer objeto para o acordo civil celebrado 

entre vítima e autor. Dessa forma, pode tratar-se tanto de uma indenização monetária, 

quanto de um simples pedido de desculpas e a promessa de que o fato delituoso não 

voltará a se repetir
9
. 

 Sendo realizada a composição civil, esta é reduzida a termo e homologada pelo 

juiz, mediante sentença irrecorrível, podendo haver embargos de declaração, se cabível. 

Assim gerará um título executivo judicial a ser executado no âmbito civil. Portanto, o 

acordo celebrado em âmbito criminal afasta qualquer nova análise do fato na esfera 

civil. 

 Já na esfera criminal, a realização da composição civil acarreta a extinção da 

punibilidade pela renúncia de representação ou queixa. 

 Caso não seja possível a composição, o art. 75 da lei 9.099/95 prevê a 

possibilidade da vítima realizar a representação nos casos de crimes processados por 

ação penal pública condicionada.  

  

1.2.2. Transação Penal 

 

 O instituto da Transação Penal está previsto no art. 76 da lei 9.099/95, segundo o 

qual traz que, não sendo caso de arquivamento do feito, o Parquet pode oferecer ao 

suposto autor do fato a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multa, 

quando houver representação, nos crimes de ação pública condicionada, ou nos crimes 

                                                             
9 Neste sentido temos o Enunciado nº 37, do FONAJE: “O acordo civil de que trata o art. 74 da Lei nº 

9.099/1995 poderá versar sobre qualquer valor ou matéria (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES)”. 
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de ação pública incondicionada, desde que sejam preenchidos os requisitos do §2º do 

artigo mencionado. 

 Muito se discute se o oferecimento da transação é uma faculdade do Ministério 

Público, o que poderia ser subentendido pelo fato do legislador ter utilizado o verbo 

“poder” no enunciado do artigo, ou se seria obrigatório o oferecimento pelo Parquet se 

os requisitos forem preenchidos, diante de direito subjetivo do autor. Tal discussão tem 

profunda ligação com a natureza jurídica do instituto, que será analisado em tópico 

específico. 

 O presente instituto é, possivelmente, a maior inovação da lei e a mais polêmica, 

já que a transação é um verdadeiro acordo sobre aplicação antecipada de pena sem que 

tenha sido realizado o processo penal e, portanto, não observa direitos processuais 

constitucionais, como a ampla defesa e o contraditório.  

 Considerando que a Transação Penal é o objeto do presente trabalho, esta será 

analisada em tópico separado. 

 

1.2.3. Suspensão Condicional do Processo 

 

 A suspensão condicional do processo é o único instituto trazido pela Lei 

9.099/95 que não se aplica apenas aos delitos de menor potencial ofensivo, pois o 

requisito para sua aplicação é a pena mínima cominada ao fato típico ser igual ou 

inferior a um ano. Também sendo necessário que o autor não tenha sido condenado e 

nem esteja sendo processado por outro crime. 

 O instituto consiste em suspender o andamento do processo, por período de dois 

a quatro anos, mediante o cumprimento de algumas condições escolhidas pelo MP 

dentro do rol disponibilizado pelo legislador nos incisos I a IV do §1º do art. 89, da lei 

9.099/95: reparação do dano, quando possível; proibição de frequentar determinados 

lugares; proibição de sair da comarca sem autorização judicial; e comparecimento 

mensal pessoal e obrigatório a juízo. O §2º do mesmo artigo prevê, ainda, a 

possibilidade de que outras condições, além das mencionadas, sejam estabelecidas pelo 

juiz, desde que sejam adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado. 

 Para que haja a suspensão do processo, é necessária a existência de um processo, 

por isso, o instituto só pode ser apresentado após o oferecimento e recebimento de 

denúncia. Assim, na forma da lei, o Parquet, ao oferecer a denúncia, pode oferecer a 

suspensão, caso sejam cumpridos os requisitos legais. 
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 Aceita a proposta de suspensão, o acusado entra em um período de prova, no 

qual deve cumprir com as condições estabelecidas; caso não as cumpra, a suspensão 

poderá ser revogada a pedido do Ministério Público, dando continuidade ao processo 

segundo o rito apropriado. A suspensão ainda pode ser revogada, caso o acusado seja 

processado por contravenção penal. 

 O §3º do art. 89 traz duas situações em que a revogação da suspensão é 

obrigatória: se o acusado vier a ser processado por outro crime ou se deixar de realizar a 

reparação do dano sem motivo justificado. 

 A suspensão condicional do processo é um acordo bilateral, portanto, o mero 

preenchimento dos requisitos não torna a suspensão automática. O acusado tem o direito 

de analisar a proposta, sendo possível que haja uma negociação das condições e duração 

da suspensão, para então aceitá-la ou não, se assim entender mais benéfico; se recusar a 

oferta, o procedimento será processado normalmente.  

 Aury Lopes Jr. (2016, p. 774-775) entende que a suspensão condicional do 

processo é um direito subjetivo do autor
10

, não sendo uma faculdade do MP oferecer ou 

não o benefício. Desse modo, preenchidos os requisitos, a suspensão deve, 

obrigatoriamente, ser oferecida, propondo, inclusive, que na sua ausência o juiz possa 

fazer a oferta, em caso de solicitação pelo acusado, muito embora a jurisprudência do 

STF
11

 indique como solução a aplicação do art. 28 do CPP, devendo os autos serem 

remetidos ao Procurador-Geral. 

  Por possuir outra base de cálculo para que possa ser oferecida, é importante 

voltar à discussão sobre concurso de crimes e crimes continuados. 

 A pena a ser considerada é aquela determinada pelo legislador em abstrato, não 

sendo possível considerar qualquer tipo de redução, como no caso da tentativa, por 

exemplo. Em relação ao concurso de crimes ou crimes continuados, é imprescindível 

que as penas mínimas cominadas ou a pena mais grave somada ao mínimo aumento 

cabível sejam inferiores a um ano, caso contrário, não caberá suspensão, conforme 

jurisprudência do STJ (súmula nº 243) e do STF (súmula nº 723)
12

. 

                                                             
10 O STJ apresenta posicionamento diverso quanto à natureza da suspensão, na Edição nº 96 da 

“Jurisprudência em Teses” referente aos Juizados Especiais Criminais II, segundo o qual, no enunciado nº 

3: “A suspensão condicional do processo não é direito subjetivo do acusado, mas sim um poder-dever do 

Ministério Público, titular da ação penal, a quem cabe, com exclusividade, analisar a possibilidade de 

aplicação do referido instituto, desde que o faça de forma fundamentada”. 
11 Súmula 696, STF: “Reunidos os pressupostos legais permissivos da suspensão condicional do processo, 

mas se recusando o promotor de justiça a propô-la, o juiz, dissentindo, remeterá a questão ao Procurador-

Geral, aplicando-se por analogia o art. 28 do Código de Processo Penal”. 
12 Súmulas transcritas anteriormente na nota de rodapé explicativa nº 3. 

http://www.stj.jus.br/SCON/jt/toc.jspjavascript:document.frmDoc1Item2.submit();
http://www.stj.jus.br/SCON/jt/toc.jspjavascript:document.frmDoc1Item2.submit();
http://www.stj.jus.br/SCON/jt/toc.jspjavascript:document.frmDoc1Item2.submit();
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 Em relação à legitimidade para propor a suspensão, Aury Lopes Jr. (2016, p. 

777) destaca que, apesar do dispositivo legal falar que cabe ao Ministério Público 

oferecer a suspensão, esta caberia também aos delitos de ação penal privada, devendo o 

ofendido oferecer, já que é ele o titular da ação. 

 

1.3. A CELERIDADE PROCESSUAL 

 

 Ao elaborar uma lei, cujo procedimento é simplificado e marcado pela oralidade, 

contando, ainda, com institutos despenalizadores que podem ser aplicados antes mesmo 

da existência de um processo propriamente dito, o legislador busca a celeridade do 

processo. 

 A celeridade processual é um princípio previsto constitucionalmente no art. art. 

5º, LXXVIII, CF/88, e tem conexão com o fato da morosidade do sistema judiciário, tão 

amplamente comentado por todos os setores da sociedade, ser um empecilho para o 

acesso à justiça, um direito fundamental.  

 Assim, a necessidade de gerar um judiciário com maior rapidez em responder às 

situações que causam distúrbio à ordem social, impulsionou a criação da lei de 

implementação da justiça consensual no país. 

 

Costuma-se apontar que a Lei 9.099/95 estruturou um “microssistema” em 

meio ao ordenamento jurídico brasileiro, almejando, segundo parte da 

doutrina, favorecer a celeridade e a eficiência no julgamento de casos penais, 

o que, supostamente, aproximaria o direito processual pátrio às tendências 

internacionais e romperia com um padrão de política criminal repressor 

característico da época (GIACOMOLLI; VASCONCELLOS, 2015, p. 1113-
1114). 

 

 Embora a celeridade do processo seja de extrema importante para aumentar a 

satisfação social com o sistema jurídico, bem como para um efetivo acesso à justiça, 

nem tudo pode ser negociado em prol da rapidez judiciária. 

 

A denominada agilização da aplicação da lei penal com a adoção do consenso 

pode se referir à rapidez dos processos ou à obtenção de um maior número de 
baixas processuais, num tempo mais curto. A adoção desses mecanismos não 

é o meio adequado para diminuir o número de causas criminais, mas um meio 

de fuga que não é capaz de extinguir a crise propriamente dita 

(GIACOMOLLI; VASCONCELLOS, 2015, p. 1122). 
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É necessário fazer uma análise crítica do que está sendo sacrificado. Além do 

fato de a demanda atual ser cada vez maior, parece que há, na população, uma crença de 

que o judiciário é o único meio capaz de resolução de problemas. No entanto, o número 

de operadores do direito no judiciário atuando como sujeito nos processos não é 

suficiente para dar vazão à crescente demanda do judiciário. 

 

1.4. O NEGÓCIO PROCESSUAL PENAL 

 

 A justiça consensual é uma prática extremamente comum nos países de sistema 

jurídico common law, sendo sua exemplificação máxima, dentro do direito penal, a plea 

bargainig
13

, que passou a ser utilizado também pelos países de tradição na civil law na 

segunda parte do século XX. 

 O consenso é um conceito que está intimamente ligado ao direito privado, no 

qual as partes buscam um acordo que satisfaça ambos através de concessões. Apesar de 

ser uma prática bastante comum no direito civil, ao ser transplantada para o direito 

penal, surge um problema: o perigo da ausência do devido processo legal. 

 O aparente ideal a ser alcançado com a Lei 9.099/95 é uma justiça mais efetiva, 

cuja resolução deve ser oferecida à população de forma mais rápida e de modo a 

desafogar um sistema jurídico sobrecarregado. 

 Tal objetivo encontra aparente resposta na justiça consensual, na qual a vítima 

tem maior participação na resolução do conflito, ao contrário do modelo tradicional, que 

busca repreender aquele que agiu de forma contrária à lei, dando pouca ou nenhuma 

importância para ressarcir, de alguma forma, aquele que teve seu direito violado.  

 Neste ponto, destaca Fabiana Pinheiro (2007, p. 91) a importância do discurso 

jurídico-penal, envolvendo a defesa e construção do JECrim como, por exemplo, o 

discurso da efetividade, que evidencia a instrumentalidade do processo, como se este 

fosse apenas meio de concretização do direito material. Assim, uma vez satisfeito o 

direito material, a forma não tem importância, podendo ser suprimida ou 

desconfigurada, ainda que para isso seja necessário atropelar preceitos constitucionais. 

 No direito civil, a instrumentalidade do processo é explicada através do conceito 

de justiça de resultado, no qual há uma aproximação do direito processual civil com o 

                                                             
13 Nos EUA, seu maior precursor, a plea bargainig consiste num acordo entre acusação e acusado ou seu 

defensor, no qual há a admissão de culpa em troca de benefícios acordados. Agindo de tal forma, o réu 

renuncia ao direito de ser julgado num processo legal que lhe conferiria ampla defesa e contraditório para 

receber vantagens oferecidas pela acusação, que podem corresponder, por exemplo, à redução de pena. 
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direito material; o processo é posto à disposição do direito material para restabelecer a 

situação anterior ao dano causado por uma ação antijurídica. Conforme Prado (2015, p. 

64), a relação jurídica entre o direito processual e o direito material é de natureza 

distinta, uma vez que 

 

O direito material invocado nas ações condenatórias tem caráter repressivo, 

reduz o exercício de direitos fundamentais e traz na própria história as marcas 
da desigualdade. Para que seu emprego não resulte exercício arbitrário de 

poder, mesmo quando reivindicado pela maioria da população, é 

imprescindível que seja mediado pelo processo. Neste caso, as garantias 

processuais não são obstáculos a serem derrubados; constituem o elemento 

fiador do direito-produto e da demanda-justiça (PRADO, 2015, p. 64). 

 

 Assim, dentro de um Estado democrático de direito, o procedimento criminal é 

fundamental para legitimar a aplicação de uma pena, independentemente de sua 

natureza, pois permite a delimitação e o reconhecimento da culpa do autor, dentro da 

esfera jurídica cercada de garantias, ampla produção probatória e contraditório (LEITE, 

2009, p. 30). Dentro desta lógica, Aury Lopes Jr. (2016, p. 794) destaca que a 

negociação no processo penal viola o princípio da inderrogabilidade do juízo “(...), pois 

a violência repressiva da pena não passa mais pelo controle jurisdicional e tampouco se 

submete aos limites da legalidade, senão que está nas mãos do Ministério Público e 

submetida à sua discricionariedade”. 

 Na Lei 9.099/95, a Transação Penal corresponde à justiça negocial, uma vez que 

o suposto autor e a acusação negociam os termos de uma antecipação de pena, fora de 

um procedimento penal clássico cercado pelas garantias constitucionais. 

 Na Transação Penal, que busca a aplicação de penas alternativas à privativa de 

liberdade, o que o autor tem a negociar com a acusação são seus direitos processuais, 

uma vez que, diferentemente da plea bargaining tradicional, na Transação Penal, como 

será visto em capítulo à parte, o autor não assume culpa e, por isso, é beneficiado com 

pena restritiva de direitos ou multa; o autor renuncia a seus direitos e garantias 

fundamentais de ser penalizado dentro de um processo penal permeado por ampla 

defesa e contraditório em troca do benefício. 

 

Seguindo a ideia de concessões recíprocas, inerentes ao conceito de 

transação, o Estado, por intermédio do ministério público, deixa de ingressar 

com a ação penal e de submeter o autor o fato a um processo destinado a 

aferir sua responsabilidade, preferindo, ao invés disso, tentar a solução 

consensual. Já o suposto infrator concorda em sujeitar-se à sanção penal 

mesmo sem uma apuração prévia de sua culpabilidade. Consequentemente, 

abdica do direito de produzir um conjunto probatório que pudesse levá-lo à 
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absolvição. Opera-se, por parte do imputado uma renúncia a direitos e 

garantias fundamentais com o objetivo de afastar os riscos do processo 

(LEITE, 2009, p. 145). 

 

 Em que pese o modelo de justiça negocial, pressupor uma verdadeira negociação 

entre as partes, a ausência do Ministério Público e, na maioria das vezes, de defesa, nas 

Audiências Preliminares, como ocorre na prática do JECrim, torna a Transação Penal 

um verdadeiro termo de adesão, no qual o autor tem duas opções: aceitar uma proposta 

fria e padronizada do MP ou recusar e sofrer as consequências estigmatizantes de ser 

denunciado.  
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2. O INSTITUTO DA TRANSAÇÃO PENAL 

 

 A Transação Penal, que diante da relevância para o ordenamento jurídico e para 

o presente trabalho será tratado em capítulo próprio, é, como já dito, um instituto 

despenalizador criado pela Lei nº 9.099/95, mais precisamente, em seu art. 76, e se 

apresenta como uma alternativa às clássicas penas de privação de liberdade. 

A primeira grande vantagem da transação penal é a não aplicação de penas que 

levam o agente ao encarceramento, o que, além de auxiliar o agente que atende aos 

requisitos legais e que cometeu um crime de menor gravidade e repercussão penal, 

ainda tenta diminuir o superencarceramento e repreender o agente de forma compatível 

com a gravidade de sua ação. 

 Além disso, diferentemente de outras formas de negociação dentro do direito 

penal, que serão analisadas no presente capítulo, a aceitação da proposta de Transação 

Penal não importa em reconhecimento de culpa, conforme já julgou o STF no Recurso 

Extraordinário nº 795.567 do Paraná, cuja tese de repercussão geral foi:  

 

As consequências jurídicas extra penais, previstas no art. 91 do Código Penal, 
são decorrentes de sentença penal 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. 
(STF, tese definida no RE 795.567, rel. min. Teori Zavascki, P, j. 28-5-2015, 

DJE 177 de 9-9-2015, Tema 187) - grifo nosso. 

 

Por conta disto, a sanção imposta pela proposta de TP aceita não deve constar na 

certidão de antecedentes criminais, com ressalva à verificação de um dos requisitos para 

o oferecimento do benefício, que é justamente não o ter recebido em outro 

procedimento de menor potencial ofensivo, nos cinco anos anteriores. Ademais, a 

mesma não terá efeitos civis, contra qual cabe, em caso de ocorrência e diante de 

interesse da vítima, ação indenizatória, conforme § 6º do art. 76 da Lei 9.099/95
14

. 

 

 

 

 

                                                             
14 Art. 76, § 6º, Lei 9.099/95: “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”. 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=9353134
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4527270&numeroProcesso=795567&classeProcesso=RE&numeroTema=187
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2.1. NATUREZA JURÍDICA 

 

Há uma grande dúvida que paira sobre a aplicação do instituto, e diz respeito à 

escolha legislativa de colocar o verbo poder nos dizeres do caput do art. 76 da Lei 

9.099/95, dando a entender que, apesar do rol taxativo com requisitos para o cabimento 

da TP, haveria ampla discricionariedade do MP para oferecimento da proposta, estando 

tal questionamento ligado à natureza jurídica atribuída à Transação. 

Assim, a doutrina discute se a Transação Penal é um direito subjetivo do autor 

ou um poder discricionário do Ministério Público. Nicolitt (2016, p. 550) adverte que 

tais discussões ultrapassam a academia, sendo importantíssimo para decidir o que fazer, 

por exemplo, em caso de não oferecimento de proposta de Transação Penal. 

A parte da doutrina que considera a TP um direito subjetivo do autor, na qual se 

insere Aury Lopes Jr., argumenta, que preenchidos os requisitos presentes no art. 76 da 

Lei 9.099/95, o titular da ação penal tem obrigação de oferecer proposta de TP. Por este 

motivo, se o MP não o fizer, entendem que o juiz poderia fazê-lo, seja de ofício ou a 

requerimento do suposto autor do fato. 

Para Aury Lopes Jr. (2016, p. 770), a possibilidade do juiz oferecer TP, no caso 

acima, não violaria o sistema acusatório, pois o juiz não estaria atuando como titular da 

ação penal, e sim respondendo a uma violação do direito do suposto autor do fato e, 

assim, “o papel do juiz aqui é o de garantidor da máxima eficácia do sistema de direitos 

do réu, ou seja, sua verdadeira missão constitucional” (LOPES JR., 2016, p. 770). 

Nicolitt (2016, p. 551), apesar de discordar, aponta que há bastante coerência na 

solução apresentada pela parcela da doutrina que acolheu a teoria da natureza jurídica 

de direito subjetivo em face do não oferecimento da TP, quando preenchidos os 

requisitos. Isto porque, tratando-se de direito subjetivo, o não oferecimento gera lesão 

ou ameaça a direito, o que, segundo o inciso XXXV
15

 do art. 5º da CF/88, enseja 

apreciação pelo Judiciário, que não pode ser afastado. 

Geraldo Prado (2015, p. 264-265) faz dura crítica à teoria de que a Transação 

Penal seria um direito subjetivo do autor fundada no fato de que a transação é um 

instituto que impõe sanções penais, apesar de ser tratada com benefício. Para o autor, o 

problema da teoria se apresenta quando “não se observam nitidamente as características 

e funções do instituto e, mais grave, não se questiona sobre o uso do conceito de direito 

                                                             
15  Art. 5º XXXV, CF/88: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a 

direito”. 
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subjetivo, que de situação jurídica de vantagem converte-se em direito a ser punido” 

(PRADO, 2015, p. 265). 

Outra parcela da doutrina, entendimento adotado também pela jurisprudência
16

, 

acredita que a TP tem natureza jurídica de poder discricionário do MP, assim, cabendo a 

este, e apenas a este, analisar se é caso para oferecimento do instituto. Como veremos 

no próximo subitem, há três requisitos para o oferecimento da TP, sendo dois objetivos 

e um subjetivo. A discricionariedade do MP estaria ligada à análise do requisito 

subjetivo (os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os 

motivos e as circunstâncias). 

Importante se faz entender o que significa um poder discricionário e, para tanto, 

devemos recorrer ao Direito Administrativo. Um dos princípios básicos da 

administração pública é o Princípio da Legalidade, segundo o qual, os atos do Poder 

Público são limitados pela lei, com a finalidade de impedir abusos e arbitrariedades que 

pudessem ser cometidos pelas autoridades e funcionário públicos. 

Diante disso, há dois tipos de atos administrativos, os vinculados e os 

discricionários. Nos atos vinculados, a legislação não dá brecha para a atividade 

administrativa, ou seja, estabelece requisitos rígidos que indicam como devem agir: 

“[...] diante de um poder vinculado, o particular tem um direito subjetivo de exigir da 

autoridade a edição de determinado ato, sob pena de, não o fazendo, sujeitar-se à 

correção judicial.” (DI PIETRO, 2018, p. 292). 

Já o poder discricionário ocorre quando a lei permite ao administrador público 

optar entre duas ou mais opções em determinada situação, devendo fazer a escolha 

segundo critérios de oportunidade, conveniência, justiça, equidade; devendo respeitar os 

limites e formas impostas pela legislação: “[...] a discricionariedade implica liberdade 

de atuação nos limites traçados pela lei; se a Administração ultrapassa esses limites, a 

sua decisão passa a ser arbitrária, ou seja, contrária à lei.” (DI PIETRO, 2018, p. 292). 

Assim, a recusa do Parquet em oferecer proposta de TP deve ser fundamentada 

dentro da discricionariedade permitida por lei, não podendo o fazer de forma arbitrária: 

 

                                                             
16 Neste ponto vale o destaque à tese nº 3 do chamado “Jurisprudências em Tese”, Edição nº 96, publicada 

pelo STJ em 2018, relativa aos Juizados Especiais Criminais, no qual: “3) A suspensão condicional do 

processo não é direito subjetivo do acusado, mas sim um poder-dever do Ministério Público, titular da 

ação penal, a quem cabe, com exclusividade, analisar a possibilidade de aplicação do referido instituto, 

desde que o faça de forma fundamentada.” Assim, fazendo interpretação análoga, o STJ posiciona-se 

junta a tese da natureza jurídica de poder discricionário do MP. 
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No caso da transação, se um promotor deixa de oferecê-la ao argumento de 

que, embora ausentes os impedimentos legais, entende por bem não propor 

em função do comportamento do acusado na audiência preliminar ou em 

função de sua religião islâmica, estaríamos diante de verdadeiro arbítrio 

(NICOLITT, 2016, p. 553). 

 

Para aqueles que entendem a transação como poder discricionário do MP, o que 

significa que apenas este poderia fazer análise sobre o requisito subjetivo trazido pelo 

inciso III do §2º do art. 76 da Lei 9.099/95, a solução para o não oferecimento de TP, 

quando o MP não o fizer, é a aplicação análoga do art. 28 do CPP
17

. Neste sentido 

temos o Enunciado nº 86, estabelecido no XXI Encontro do FONAJE e realizado em 

Vitória/ES
18

. 

Portanto, se o MP não oferecer proposta, não poderia o juiz fazê-lo, podendo 

remeter os autos ao Procurador Geral de Justiça (PGJ) para nova análise, caso discorde 

da decisão do membro de MP. Assim, a decisão passa a ser do PGJ, que pode oferecer 

ou não a TP, porém o juiz fica vinculado a decisão que este proferir. 

Nicolitt (2016, p. 555) apresenta uma terceira corrente acerca da natureza 

jurídica, sendo, para o mencionado autor, a transação penal uma ação penal suis generis. 

Esta afirmação tem como base a análise de constitucionalidade do instituto e a análise 

de um princípio fundamental: o devido processo legal. 

O inciso LIV do art. 5º da CF/88
19

 positivou o devido processo legal, que exige 

que as normas processuais penais sejam seguidas para que, apenas assim, possa ser 

aplicada uma pena. 

Como já foi dito diversas vezes a transação penal ocorre em momento pré-

processual no qual é oferecida uma antecipação de pena não privativa de liberdade. 

Assim, “[...] sem entendermos que a proposta tem natureza de ação, não temos outra 

saída senão reconhecer que a norma fere os princípios do devido processo legal e, 

consequentemente, o contraditório e a ampla defesa ao possibilitar a aplicação de pena 

sem processo” (NICOLITT, 2016, p. 556). 

                                                             
17 Art. 28, CPP: “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 oferecê-la, ou 

insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender.”. 
18 Enunciado nº 86: “Em caso de não oferecimento de proposta de transação penal ou de suspensão 

condicional do processo pelo Ministério Público, aplica-se, por analogia, o disposto no art. 28 do CPP 

(XXI Encontro – Vitória/ES)”. 
19 Art. 5º, LIV, CF/88: “Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”. 
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Seguindo solução consensual adotada pelo direito alemão, Nicolitt (2016, p. 

557) entende que a proposta de transação penal seria uma forma especial de 

oferecimento da denúncia, na qual o MP, entendendo não ser caso de arquivamento, 

pede à justiça o encerramento do processo através da aplicação antecipada de uma pena 

não privativa de liberdade, desde que o autor concorde com os termos.  

Dessa forma, a transação penal deve ser encarada com verdadeira ação, já que, 

sem ação não há processo e sem processo não pode haver pena. Portanto, sendo a TP 

antecipação de pena não privativa de liberdade, a sanção exige um processo e um 

processo precisa de uma ação (nullum judicium sine accusatione). 

Em relação ao modo de proceder diante do não oferecimento, discordando da 

teoria do direito subjetivo, não poderia o juiz oferecer proposta caso o MP não o faça, 

sob o risco de violação ao sistema acusatório, na qual a acusação é detentora da 

titularidade da ação penal e a jurisdição apenas se manifesta mediante provocação. 

A solução apresentada pelos defensores da teoria da discricionariedade do MP 

também não deve ser utilizada, uma vez que, conforme discorre Nicolitt (2016, p. 558), 

a situação prevista no art. 28 do CPP não se assemelha ao caso em que não é ofertado ao 

autor do fato a transação. Isso porque o JECrim foi estabelecido constitucional e 

infraconstitucionalmente para trazer celeridade aos delitos de menor potencial ofensivo, 

e a remessa dos autos ao PGJ certamente causaria demora na resolução do processo. 

Além disso, o artigo do CPP diz respeito aos casos em que se vê presente a obrigação de 

denúncia pelo MP, e o membro não o faz; devendo assim, ser remetido ao PGJ, se há 

discricionariedade, não haveria obrigatoriedade de oferecimento de TP, não cabendo a 

aplicação do art. 28, CPP. 

Além disso, a oferta de proposta de transação penal é a regra no JECrim, tanto 

que a lei prevê os casos nos quais não seria possível oferecer o instituto despenalizador; 

portanto, a denúncia é uma exceção.  

Para Nicolitt (2016, p. 558), caso o MP não ofereça proposta de TP ao autor, 

mesmo que não haja impedimentos legais, o juiz deve rejeitar a denúncia por falta de 

interesse de agir. 

 

Desse modo, não haveria lesão ao sistema acusatório, pois o juiz não 

investiria nas funções do Ministério Público e o exame da questão seria 
amplo, já que passaria pela análise do promotor - quando o oferecimento da 

denúncia - e do juiz - quando da rejeição fundamentada da denúncia. Haveria, 

ainda, uma revisão pelo promotor à luz da decisão fundamentada do juiz, 

oportunidade em que poderia se convencer de que a transação seria cabível, 
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consequentemente ofertando-a. Por último, não se convencendo da 

possibilidade de transação,o promotor recorreria e haveria então reexame da 

decisão do juiz por uma turma de juízes, o que sem dúvida atende aos 

princípios constitucionais e ao espírito democrático que deve nortear as 

atividade pública (NICOLITT, 2016, p. 559-560). 

  

Dentre as três correntes, a apresentada por Nicolitt parece equilibrar o direito 

consensual que a transação penal representa com os princípios constitucionais, além de 

apresentar solução para o não oferecimento compatível com o sistema acusatório 

presente no ordenamento jurídico brasileiro. 

Por oferecer uma saída despenalizadora que busca, ao mesmo tempo, desafogar 

o sistema judiciário e satisfazer a parte lesada, a Transação Penal parece configurar, em 

primeira análise, uma relativização do princípio da obrigatoriedade na ação penal 

pública. 

O referido princípio consiste na obrigação imposta ao Ministério Público de 

oferecer denúncia quando houver indícios de autoria e materialidade, da mesma forma 

em que a autoridade policial é obrigada a instaurar inquérito. Embora não implique em 

sustentação da condenação, ao Parquet, ainda que parte, por isso parcial, cabe analisar 

os fatos, podendo, se assim entender ao final da instrução, pedir pela absolvição do réu: 

 

A aplicação de tais princípios [princípios da obrigatoriedade e da 
indisponibilidade] não importa em obrigar o Ministério Público a sustentar a 

condenação ou adotar uma postura meramente acusatória. Significa exigir 

que, uma vez provocada a jurisdição, haja manifestação judicial sobre o 

conflito. Após a instrução criminal o Ministério Público, convencido da 

inocência ou da falta de provas, deverá manifestar-se pela absolvição e isso 

não implica em desistência da ação, uma vez que o juiz deverá proferir 

sentença, podendo inclusive, segundo a doutrina tradicional, condenar o réu a 

despeito da opinião do Parquet (art. 385 do CPP) (NICOLITT, 2016, p. 263). 

 

A relativização do princípio consiste no fato de que, havendo indícios de 

autoria e materialidade, bem como preenchidos os requisitos legais, o MP deixaria de 

oferecer denúncia para realizar proposta de transação penal. 

Dessa forma, conclui Geraldo Prado (2015, p. 257), que para os delitos de menor 

potencial ofensivo, o MP possui três caminhos, diferentemente do sistema penal 

tradicional que possui apenas duas vias, possíveis para lidar com o conhecimento acerca 

de um fato típico: a denúncia, o arquivamento e a transação penal. “[...] A questão que 

se põe, [...], consiste em deixar ao Ministério Público o poder de decidir sobre se 

formula a proposta de transação penal ou se apresenta denúncia” (PRADO, 2015, p. 

257).  
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Partindo da teoria da natureza de ação, não há que se falar em mitigação do 

princípio da obrigatoriedade, afinal, a proposta de Transação Penal é uma forma 

alternativa de exercício da ação penal. Assim, não sendo caso de arquivamento, o MP 

continua obrigado a realizar a ação, mas nos delitos de menor potencial ofensivo, pode 

escolher se o faz por meio da denúncia clássica ou de proposta de transação.   

Outra questão importante em relação à forma com a qual o caput do art. 76 foi 

escrito está relacionada à possibilidade de TP nos delitos de ação penal privada. O 

artigo fala que, não sendo caso de arquivamento e havendo representação, ou sendo 

crime de ação penal pública incondicionada, ao Parquet caberia oferecer a proposta, 

deixando dúvidas sobre a possibilidade de haver transação nos crimes de ação privada. 

O entendimento majoritário, seja doutrinário ou jurisprudencial
20

, é de que seria 

sim cabível TP aos crimes de ação privada. Independentemente da natureza jurídica da 

transação penal, podemos fazer análise do art. 76 no sentido de que, ao falar que caberia 

ao MP propor, o dispositivo legal faz expressa referência aos crimes públicos 

condicionados (com representação) e incondicionados, e estes são os tipos de crimes 

cuja ação é de titularidade do Parquet; já os crimes de ação privada são de titularidade 

do ofendido, não cabendo, a princípio, oferecimento pelo órgão.  

Nicolitt (2016, p. 561), defendendo que o ofendido pode oferecer proposta de TP 

na ação privada, ainda admite que, caso não o faça, poderia o MP realizar a proposta, 

em aplicação análoga do art. 45 do CPP
21

 

 

[...] se o ofendido iniciou de forma inadequada, o Ministério Público - que 

pode aditar a queixa (aditamento impróprio), poderá fazer uma espécie de 

aditamento (emenda - correção) para adequar a ação aos termos do que a lei 

determina, ou seja, a ação penal na forma de queixa, através da intervenção 

do Parquet, transmudará para a forma de transação. 

Antes da queixa, não pode o Ministério Público oferecer a transação, 

pois vigora o princípio da oportunidade, não tendo o Parquet legitimidade 

para a propositura da ação de iniciativa privada. Todavia, uma vez oferecida 

a ação, o Ministério Público deve intervir, até porque o direito de punir é do 

Estado e cabe a ele velar pela boa aplicação da justiça, da lei e da 

Constituição. (NICOLITT, 2016, p. 561) 

 

Neste mesmo sentido se posicionou o FONAJE ao elaborar seu Enunciado nº 

112
22

 no XXVII Encontro em Palmas/TO. 

                                                             
20 Neste sentido o Enunciado nº 35 do Aviso nº 43/2006 do TJRJ: “Cabe transação em crimes de ação 

penal privada - (III EJJE)”. 
21 Art. 45, CPP: “A queixa, ainda quando a ação penal for privativa do ofendido, poderá ser aditada pelo 

Ministério Público, a quem caberá intervir em todos os termos subsequentes do processo”. 
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2.2. OS REQUISITOS PARA O OFERECIMENTO  

 

Sendo a Transação Penal a regra para os crimes de menor potencial ofensivo que 

não comportam ou não interessaram às partes realizar composição civil, os requisitos 

para o oferecimento do instituto são negativos. Desse modo, para fazer jus à proposta, 

não pode incidir sobre o autor do fato nenhum dos impeditivos legais elencados no §2º 

do art. 76 da lei 9.099/95: 

 

§ 2º Não se admitirá a proposta se ficar comprovado: 

     I - ter sido o autor da infração condenado, pela prática de crime, à 

pena privativa de liberdade, por sentença definitiva; 

     II - ter sido o agente beneficiado anteriormente, no prazo de cinco 

anos, pela aplicação de pena restritiva ou multa, nos termos deste artigo; 

     III - não indicarem os antecedentes, a conduta social e a 

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

necessária e suficiente a adoção da medida. 

 

Em primeiro lugar, para poder receber o beneficiário da TP, o autor não pode ter 

sido condenado anteriormente pela prática de crime cuja sanção aplicada tenha sido 

pena de privação de liberdade. Portanto, é vedado o oferecimento do instituto se o 

mesmo for reincidente. 

Apesar da lei não falar em quanto tempo a condenação anterior deveria deixar de 

ser empecilho para oferecimento de transação, deve-se utilizar aquela prevista no art. 

65, I, do CP, segundo o qual o prazo é de cinco anos, posicionamento utilizado também 

pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro no Enunciado nº 36 do Aviso nº 43/2006:  

 

Para efeito de transação penal não prevalece a condenação anterior se, entre a 

data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior, houver 

decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período 

de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer 

revogação- (I EJTR) (TJRJ, 2006). 

 

O segundo requisito diz respeito à reincidência em transações penais, ou seja, no 

período de cinco anos, não é permitido ao autor do fato receber duas propostas de 

transação penal. 

 Os dois primeiros requisitos apresentados são objetivos; a lei determinou duas 

excludentes que podem ser avaliadas objetivamente ao analisar os antecedentes 

                                                                                                                                                                                   
22 Enunciado nº 112 (Substitui o Enunciado 90): “Na ação penal de iniciativa privada, cabem transação 

penal e a suspensão condicional do processo, mediante proposta do Ministério Público (XXVII Encontro 

– Palmas/TO)”. 
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criminais do autor. O terceiro elemento que pode excluir, ao autor do fato, a concessão 

de uma medida despenalizadora é subjetivo, e nele reside alguns dos problemas da 

transação e toda a discricionariedade do MP. 

 Tal elemento diz respeito à vida pregressa do autor do fato, dando margem para 

a discricionariedade do MP de analisar se a transação será suficiente para que o autor 

aprenda a lição e não volte a delinquir. 

 Quando analisamos a teoria da natureza jurídica do poder discricionário do MP, 

verificamos que a discricionariedade não poderia ser convertida em arbitrariedade, e 

que, em caso de não haver excludente legal, a proposta de TP deveria ser oferecida. 

Assim deveria ser, mas é exatamente através do inciso III que muitos 

promotores encontram respaldo legal para decisões arbitrárias negando ao autor do fato 

o benefício de não sofrer sanção privativa de liberdade, o que também descaracteriza a 

finalidade do JECrim e do instituto, uma vez que, a mera constância de um inquérito 

policial ou termo circunstanciada na ficha de antecedentes seriam demonstrações de 

que, conforme a conduta social do agente, a transação não seria medida suficiente
23

, 

como diz a parte final do inciso. 

Aury Lopes Jr. (2016, p. 768) destaca que a exclusão de TP mediante a presença 

de maus antecedentes viola a presunção de inocência do autor, “isto porque, em relação 

ao fato anterior, ou o agente foi condenado e já transitou em julgado (será aplicado 

então o inciso I), ou não foi definitivamente condenado [...]” (LOPES JR., 2016, p. 

768). 

Em relação à conduta social e a personalidade do agente, reside grande 

problemática que leva à inquisitoriedade, cuja existência não é compatível com o Estado 

Democrático de Direito. A análise destes itens é de caráter pessoal daquele que os 

valora, impossível de rebater. 

 

[...] Trata-se de efetivar-se o superadíssimo direito penal do autor, fruto da 

dificuldade em compreender o fenômeno da secularização e da cultura 

inquisitória que ainda dominam o processo penal brasileiro. O diagnóstico 
acerca da “personalidade” é praticamente impossível de ser feito (salvo para 

os casos de vidência e bola de cristal) e, não raras vezes, demonstra um 

psicologismo rasteiro e reducionista, até porque não possui o juiz 

conhecimento e condições de aferir a personalidade de alguém (existem mais 

                                                             
23 Ainda que a tese nº 7 do chamado “Jurisprudências em Tese”, Edição nº 96, publicada pelo STJ em 

2018 vede a utilização do inquérito para impedir a suspensão condicional do processo, podendo ser 

utilizado em análise análoga para a transação penal: “7) A existência de inquérito policial em curso não é 

circunstância idônea a obstar o oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo”. 
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de 50 definições diferentes sobre “personalidade”), menos ainda nessas 

condições (LOPES JR., 2016, p. 768-769). 

 

 Portanto, é necessária uma atenção especial do julgador para com as causas 

alegadas pelo Ministério Público para o não oferecimento de transação penal, visando 

que a eventual arbitrariedade da acusação não passe despercebida ao crivo da jurisdição. 

Agora que analisamos as causas excludentes que obsta o oferecimento de TP, é 

necessário ressaltar que, independente da natureza jurídica adotada pela acusação ou 

pelo julgador, para que o oferecimento de TP seja feito em conformidade com a ordem 

constitucional, é necessário que estejam presentes as condições para o regular exercício 

do direito da ação penal. 

 

2.2.1 Condições da Ação 
 

  

 Para que o direito de ação penal
24

 seja exercido da forma adequada, é necessário 

o cumprimento de algumas condições, como legitimidade da parte; a existência de 

prática de fato aparentemente criminoso; a punibilidade concreta; e a justa causa 

(LOPES JR., 2016, p. 194). 

 No que se refere à legitimidade da parte, esta será ativa ou passiva. A 

legitimidade ativa deve sempre ser ocupada por aquele que é o titular da pretensão 

acusatória, seja este o Ministério Público - nos crimes de ação pública incondicionada e 

na condicionada mediante representação do ofendido-, ou o ofendido - nos crimes de 

ação privada ou na ação privada subsidiária da pública, quando o Parquet não age. Já a 

legitimidade passiva é ocupada pelo suposto agente do fato delituoso. 

 A existência de prática de fato aparentemente delituoso é uma das principais 

condições da ação e diz respeito à demonstração, no ato da denúncia ou da queixa-

crime, que o fato ocorrido é típico e que, portanto, configura um delito. 

 Ainda seria necessário demonstrar, para satisfazer a presente condição, segundo 

Lopes Jr. (2016, p. 195), a demonstração da ilicitude da conduta e da culpabilidade do 

agente, completando então a teoria do delito, e provando que não houve circunstâncias 

que ensejam a absolvição sumária do réu, nos termos do art. 397, CPP
25

. 

                                                             
24 Ação penal entendida enquanto “poder político constitucional de acudir aos tribunais para formular a 

pretensão acusatória” (LOPES JR., 2016, p. 189). 
25  Art. 397, CPP: “Após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e parágrafos, deste Código, o juiz 

deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar: I - a existência manifesta de causa excludente 

da ilicitude do fato; II - a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3689.htm#art396a
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 Segundo Lopes Jr. (2016, p. 196), a punibilidade concreta era condição para o 

recebimento da denúncia prevista no revogado art. 43, II, do CPP, no qual era 

necessário demonstrar que não havia causa de extinção de punibilidade prevista no art. 

107 do CP. Para o autor, a condição persiste na forma do inciso IV do art. 397, CPP; 

assim, havendo prescrição ou decadência, o juiz deveria rejeitar a denúncia ou absolver 

sumariamente o acusado. 

 Por fim, a justa causa, prevista no art. 395, III, do CPP, tem a ver com a 

existência de indícios mínimos de autoria e materialidade, a fim de justificar a 

existência de um processo penal. 

 

Deve a acusação ser portadora de elementos – geralmente extraídos da 

investigação preliminar (inquérito policial) – probatórios que justifiquem a 

admissão da acusação e o custo que representa o processo penal em termos 

de estigmatização e penas processuais. Caso os elementos probatórios do 
inquérito sejam insuficientes para justificar a abertura do processo penal, 

deve o juiz rejeitar a acusação. 
(LOPES JR., 2016, p. 198). 

 

 Nicolitt (2016, p. 253-254) traz uma quinta condição para a ação: a 

originalidade. Esta condição, que é considerada pela doutrina majoritária como 

pressuposto processual negativo e não condição propriamente dita, diz respeito à 

ausência de litispendência e coisa julgada, já que não é permitido, pelo direito brasileiro, 

que um ação seja julgada duas vezes. 

Com as condições para o exercício de ação em mente, voltamos ao JECrim e ao 

instituto despenalizador da Transação Penal. Feito isso, podemos dizer que há aqui uma 

antecipação de pena que, mesmo ocorrendo, normalmente, fora do processo penal 

propriamente dito, necessita cumprir requisitos mínimos para o seu oferecimento. 

 Considerando que compartilhamos a visão da corrente da natureza jurídica de 

ação penal e sendo, portanto, a TP alternativa da denúncia, faz-se necessária a presença 

das condições da ação. Assim, deve a acusação demonstrar o fumus commissi delicti
26

 e 

a justa causa, caso contrário haveria uma violação no exercício da ação e estaria a TP 

funcionando como alternativa ao arquivamento e não à denúncia como deveria ser. 

 

                                                                                                                                                                                   
inimputabilidade; III - que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou IV - extinta a 

punibilidade do agente”.  
26 Fumus commissi delicti é o termo utilizado quando há a fumaça da prática de um delito, estando 

relacionada à necessidade da acusação em demonstrar que houve a prática de um fato que se demonstra 

tipificado. 
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O fato de o JECrim ter sua competência limitada às infrações penais de 

menor potencial ofensivo não dispensa a demonstração e análise das 

condições da ação, especialmente a exigência de demonstração da fumaça do 

crime e da justa causa. Ainda que se trate de crime de menor potencial 

ofensivo, deve-se verificar se há relevância jurídico-penal na conduta. 

Constatando-se ser a conduta insignificante sob ponto de vista jurídico-penal, 

deve a denúncia ou queixa ser rejeitada. Da mesma forma se não vier 

instruída com um mínimo de elementos probatórios da tipicidade, ilicitude e 

culpabilidade (LOPES JR., 2016, p. 767). 
 

 Paschoal (2016) faz importante crítica à aplicação da transação sem a devida 

análise das condições da ação, pois, muitas vezes, deixa-se de fazer uma verdadeira 

verificação sobre o cabimento da aplicação antecipada de pena, realizando uma 

distorção do princípio in dubio pro reo, para que, em sede de infrações de menor 

potencial ofensivo, na dúvida, ofereça-se a Transação Penal. 

 

Não é incomum ouvir, em audiências preliminares, magistrados alertarem aos 

imputados que, com a transação penal, por não haver discussão de culpa, não 

seria necessário avaliar se o fato existiu ou não. Ora, que não há admissão de 

culpa, isso parece óbvio, e o problema não reside aí. O dilema começa 

quando - sob o pretexto de que não se discute o fato – se interprete que a 

formulação da transação poderia prescindir da análise acerca da legitimidade 

da imputação (PASCHOAL, 2016). 
 

Dessa forma, ao juiz cabe, quando homologar a transação penal, fazer a mesma 

análise criteriosa que faz ao deparar-se com uma denúncia e queixa-crime. Caso não 

estejam presentes as condições para o exercício regular da ação, ao analisar o termo 

circunstanciado e a proposta de transação, deve o juiz deixar de homologar a TP. 

Neste sentido, há no TJRJ o Enunciado nº 73 do Aviso 43/2006: “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 (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ)” (TJRJ, 2006). 

Ressalta-se que há, e deve haver, uma diferença de tratamento, pelo MP e pelo 

juízo, entre os delitos de menor potencial ofensivo sob competência do JECrim e as 

condutas tipificadas, mas que a ação do agente incida no princípio da insignificância: 

 

A potencialidade ofensiva da conduta é proporcional à relevância do bem 

jurídico que a ação lesiva atingiu, assim nos casos de menor potencial 

ofensivo verifica-se a baixa relevância do bem jurídico, resultando daí a 

pequena reprovabilidade social ou a escassa repercussão social que 
autorizam, então, o tratamento diferenciado proposto pela Lei nº 9.099/95, a 

fim de tornar mais rápido e acessível o judiciário, ao contrário do que ocorre 

nos crimes de bagatela em que há uma mínima ou inexistente relevância 

jurídica, assim não deve incidir o tipo penal, visto que a relevância da ofensa 
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ao bem jurídico não foi atingida, a ponto de resultar na imputação de pena ao 

agente (SANTOS; SEGA, 2011, p. 37-38). 
 

 Dessa forma, a TP deveria apenas ser oferecida ou homologada quando, no caso 

concreto, estiverem presentes as condições da ação, havendo indícios de autoria e 

materialidade e, ainda, não haver incidência do princípio da bagatela, exatamente como 

se analisa a denúncia. 

 

2.3. CONSEQUÊNCIAS DO DESCUMPRIMENTO 

 

Como já apresentado no presente trabalho, quando o autor aceita a proposta de 

TP, aceita cumprir alguma pena restritiva de direitos oferecida pelo MP no qual, ao final 

de sua realização, será declarada a extinção da punibilidade, sem acarretar maus 

antecedentes ou reincidência para o agente. 

Uma das grandes controvérsias na aplicação da transação no JECrim é 

justamente o que fazer se o autor não cumprir com as exigências após ter aceitado a 

proposta oferecida pelo MP. 

 Nicolitt (2016, p. 561-563) apresenta algumas das soluções utilizadas pela 

doutrina e jurisprudência para que o autor não siga impune diante do descumprimento 

da condição, seja de multa ou restrição de direito, acordada com a acusação. 

 A primeira delas é a conversão da pena alternativa em pena privativa de 

liberdade - posição adotada pelo STJ no RHC 8.198/GO, em 1999. Tal medida, porém, 

configura grave violação ao devido processo legal e frustra o intuito do JECrim e do 

instituto, uma vez que o autor renuncia a seu direito constitucional de ser julgado num 

processo mais amplo, com todas as garantias, pela certeza de que não haverá privação 

de liberdade. Além disso, “[...] a conversão de pena restritiva de direito ou pecuniária 

em pena privativa de liberdade em sede de Juizados Especiais traduz-se em flagrante 

excesso de execução, pois a pena fixada na sentença que homologou a transação não é a 

privativa de liberdade” (NICOLITT, 2016, p. 562). 

Outra opção para resolver o problema do descumprimento seria o oferecimento 

da denúncia e o prosseguimento do feito, a partir do RHC 29.435/RJ julgado pelo STJ, 

em 2011. 

 

Dessarte, descumprido, pelo autor do fato a sua prestação, desfaz-se o 

acordo, com a conseqüente possibilidade de o Ministério Público oferecer 

denúncia, ou mesmo adotar outra providência de natureza persecutória, como 
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requisitar diligências investigatórias ou, dada a eventual complexidade do 

caso, a instauração de inquérito policial. Vislumbra-se, na hipótese, uma 

sanção de natureza processual, que não importa, em si mesma, qualquer 

agravamento ou prejuízo ao autor do fato, que tão-somente retoma à situação 

jurídica anterior à celebração do acordo. (CRUZ, 1998, p. 33) 

 

 Para Nicolitt (2016, p. 562), a denúncia em virtude do descumprimento não é 

solução aceitável, visto que, considerando que a Transação Penal é uma ação alternativa 

à denúncia, verifica-se a ausência de originalidade dentre as condições exigidas para o 

regular exercício da ação. Não seria possível oferecer a denúncia e dar prosseguimento 

ao feito, porque a ação penal já foi exercida através da TP, existindo, inclusive, 

sentença
27

. 

 O autor entende, portanto, que a sentença homologa um acordo judicial, 

gerando, assim, um título judicial que pode ser executado. Dessa forma, argumenta que, 

no caso de não cumprimento de prestação pecuniária, seria oportuno realizar a execução 

nos termos do art. 51 do CP, devendo ser aplicada as regras da legislação relativa à 

dívida ativa da Fazenda Pública. Já em relação às penas restritivas de direitos, deveria 

ser utilizada a solução do processo civil, a coerção indireta, através da qual impõem-se 

ao autor uma multa pelo descumprimento da obrigação que assumiu ao aceitar a 

proposta de transação (NICOLITT, 2016, p. 563). 

Para mitigar a questão de já haver sentença, os juízes têm condicionado a 

homologação do acordo de TP ao cumprimento das condições; tal alternativa encontra 

respaldo na jurisprudência, como por exemplo, o RHC 11.398/SP, julgado em 2001. 

Assim, sem a homologação, poderia ser realizada a denúncia em virtude de 

descumprimento. 

Assim como a própria Transação Penal, a questão do descumprimento tem 

essencial conexão com a natureza jurídica atribuída à sentença de homologação do 

acordo entre as partes em sede de infração de menor potencial ofensivo. 

Diante da hipótese da natureza jurídica da sentença homologatória ser 

condenatória, haverá os efeitos de qualquer condenação penal, sendo, portanto, um 

título executivo judicial. Por outro lado, se a sentença tiver natureza declaratória, não 

incidirá sobre ele os efeitos civis e, portanto, não terá força de título executivo, já que 

seria possível discutir o mérito da medida aplicada (SIRVINSKAS, 1998, p. 208). 

                                                             
27 Este era o entendimento do STJ, em 1999, ao julgar no REsp 205.739/SP, que a sentença de 

homologação da TP teria natureza condenatória, gerando coisa julgada material e formal, impedindo 

assim, oferecimento de denúncia por descumprimento da transação. 
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Sirvinska (1998, p. 209) argumenta em favor da teoria de natureza declaratória, 

utilizando-se da própria Lei 9.099/95, pois o artigo 85 prevê a possibilidade de 

conversão de multa não paga em restritiva de direitos. 

 

E mais: como se explica ainda o artigo 85 da citada Lei que permite a 

conversão da multa não paga em pena privativa de liberdade ou restritiva de 

direitos, nos termos legais. Ressalte-se, contudo, que a Lei n° 9.268/96 

alterou o artigo 51 do CP e, por sua vez, modificou o artigo 85 da Lei n° 

9.099/95, impedindo a conversão da pena de multa em pena privativa de 

liberdade, mas permitiu a conversão da pena de multa em restritiva de direito. 

Não estaria, aí, se modificando a decisão homologatória? Claro que sim. Tal 

decisão não faz coisa julgada material, mas somente coisa julgada formal 

(SIRVINSKAS, 1998, p. 209). 

 

Nesse sentido, o posicionamento da jurisprudência é de que a sentença de 

homologação possui natureza declaratória, não produz efeitos civis
28

 e não produz coisa 

julgada material. 

Em 2015, o STF julgou, no RE 795.567, que, como já foi discutido neste 

capítulo, impede a aplicação à sentença que homologa a transação penal os efeitos da 

condenação previstas no art. 91, CP. Tal tese, de repercussão geral, estabeleceu, ainda, 

que a sentença tem natureza declaratória e que as sanções aplicáveis ao autor que aceitar 

a TP são somente as previstas no acordo celebrado. 

Apesar da discussão doutrinária, a jurisprudência tem a questão da natureza 

jurídica e da solução para o descumprimento da TP pacificadas, sendo, no primeiro 

caso, tratando a sentença de homologação de natureza declaratória. 

Através da edição da Súmula Vinculante nº 35, o STF estabelece que, havendo 

descumprimento, restaura-se a situação anterior à celebração do acordo, sendo oferecida 

a denúncia, visto que a sentença apenas produz coisa julgada formal: 

 

Súmula Vinculante nº 35: 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. (STF, 2014). 

 

 Minagé e Rosa (2015) advertem que a Súmula Vinculante 35 acabou por 

transformar a TP em suspensão condicional da ação, no qual afasta-se a coisa julgada 

                                                             
28 Ausência de efeito civil da transação reconhecido pelo STJ no REsp  1.327.897/MA, julgado em 2016, 

segundo o qual, a existência da TP na esfera criminal não é suficiente para ensejar condenação por danos 

morais, já que não há assunção de culpa. 
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em desfavor do autor. Assim, o STF teria utilizado a lógica do direito consensual, 

autorizando o juiz a revogar sua própria decisão que homologou a transação. 

 

[...] inventaram a insubsistência da decisão homologatória por 

descumprimento. A inteligente saída, iniciada em São Paulo na década de 90, 

desconsidera o devido processo legal substancial e promove, no campo penal, 

a concepção da decisão própria dos procedimentos de jurisdição voluntária 

ou dita graciosa. Isso porque apresenta-se como função meramente 

administrativa, sem conteúdo decisório, em que a intervenção do Estado é 

meramente formal e chanceladora de direitos privados (?), mas aplicada no 
campo penal (MINAGÉ; ROSA, 2015). 

 

Importante destacar que a sentença de homologação não interrompe a 

prescrição. Assim, o descumprimento das condições em TP homologada não obsta o 

reconhecimento da extinção da punibilidade, caso tenha ocorrido a prescrição, 

 conforme previsão do Enunciado 44, do Aviso 43/2006 do TJRJ: “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 punitiva. (nova 

redação - XXXVII - Florianópolis/SC)” (TJRJ, 2006). 

 

2.4 A COAÇÃO TRANSACIONAL  

 

Como já foi apontado diversas vezes ao longo do presente trabalho, a proposta 

de TP é alternativa à denúncia
29

, situação na qual o autor renuncia a um processo penal 

amplo, com todas as garantias constitucionais, sem que haja qualquer verificação 

processual da culpabilidade do agente. Isso significa que o autor possui todos os direitos 

e prerrogativas atribuídos aos indivíduos pelo ordenamento jurídico, inclusive, a 

presunção de inocência. 

Quando uma pessoa aceita a proposta de transação, o que ela está fazendo é 

aceitar que o Estado lhe imponha a aplicação de uma pena sem que o mesmo comprove 

sua culpa. E no caso da TP, a falta de comprovação não se dá pela falta de prova ou 

incapacidade do Estado de fazê-lo, e sim, porque, dentro da ideologia que circunda o 

JECrim, não é exigido que o faça, sendo o acordo entre suposto autor e vítima/MP é 

suficiente. 

                                                             
29 O art. 79, Lei 9.099/95 prevê a possibilidade da transação ser proposta após o oferecimento da denúncia 

na AIJ. 
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Analisando por este viés, é praticamente impossível não pensar que, ainda que 

não o faça formalmente, a aceitação da pena antecipada sem processo implica em 

confissão, em algum nível, afinal, é difícil compreender porque alguém inocente (no 

sentido mais popular da palavra) se submeteria a uma pena, ainda que não privativa de 

liberdade, se não tivesse praticado o delito que lhe foi imputado. 

Geraldo Prado (2015, p. 337-338) posiciona-se de forma a considerar que a 

presunção de inocência só faz sentido se houver uma atividade probatória, assim “[...] a 

dispensa da prova [como ocorre na transação penal] objetivando a imposição imediata 

de sanção penal representa, sob todos os ângulos, admissão de culpa” (PRADO, 2015, 

p. 337). 

E é neste momento que se mostra mais claro a coação transacional. 

Na maioria das vezes os autores se sentem coagidos a aceitar a transação, 

porque, caso contrário, terão que enfrentar um processo penal. O autor, que, muitas 

vezes, pouco ou nada sabe do direito, não é devidamente instruído de suas opções. 

Tratamos da coação transacional por entender que o instituto despenalizador 

pode ser sim um grande benefício, além de poder ser uma solução eficiente dentro do 

direito penal; no entanto, ela não pode ser tratada como se o houvesse uma real paridade 

de forças entre o autor do fato e o Ministério Público, já que “(…) a relação entre o 

autor do fato e o acusador seria desigual por natureza, levando a parte mais fraca a ceder 

e concordar com limitações a seu direito de defesa.” (LEITE, p. 181, 2009). 

Portanto, não se pode considerar que o acordo celebrado em sede de TP é 

verdadeiramente permeada pela livre autonomia da vontade, amplamente debatida no 

âmbito civil. 

 

O problema [na negociação processual penal] é quando o dito autor do fato 

acaba aceitando os termos da transação tão somente para evitar o trilhar 

processual. Diz-se do inocente, daquele que se vê envolto junto a uma 

situação em que o fato seja atípico. Mesmo com a ausência de elementos 

legitimadores até mesmo para se estabelecer uma ação penal, quem dirá de 

uma sentença condenatória, há o receio pairante no noticiado no sentido de 

uma expectativa negativa sobre a condução do processo, de modo que, por tal 

receio, acaba se formulando o acordo com o seu aceite (TAPOROSKY 

FILHO, 2017). 

 

 Quando é este o caso, não podemos mais falar em acordo, e sim de uma cláusula 

de adesão, que excluiu a negociação e, consequentemente, o direito do autor de fazer a 

composição das condições com o MP. O que ocorre, de fato, é que o autor tem duas 

opções: aceitar as condições impostas, independentemente de sua condição financeira 
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(para arcar com a prestação pecuniária aleatoriamente imposta) ou física (sendo-lhe 

imposto prestação de serviços comunitários, muitas vezes sem levar em consideração 

idade ou eventuais deficiências, já que a ausência do Parquet nas audiências 

preliminares dificulta a individualização da sanção); ou responder a um processo penal 

(tendo a estigmatização de ser um “bandido”). 

 Geraldo Prado (2015, p. 297) tece extensa crítica ao consensualismo presente na 

transação penal, em função da falsa noção de que há autonomia pessoal do autor, pois 

esta não é natural do indivíduo, e sim adquirida: 

 

Esta [autonomia pessoal], por sua vez, significa a capacidade concreta de 
entender o modo de funcionamento da sociedade, as distinções arbitrárias e o 

dirigismo estatal e social, como sentido prático a ser dado às ações, visando 

por meio da compreensão adquirir o status de pessoa digna (PRADO, 2015, 

p. 297). 

 

 Por mais que não haja perigo de prisão preventiva no JECrim e que a TP não 

conte com os efeitos de um sentença penal condenatória, é visível que há coação, ainda 

que não por lei, mas pela falta de processo penal, no sentido de conjunto de regras e 

garantias que, entendendo a desigualdade entre as partes, busca, ao menos, uma 

paridade de armas que leve o suposto agente do fato típico a ter condições reais de se 

posicionar e se defender perante a pretensão punitiva do Estado.  

 

2.5. OUTRAS FORMAS DE NEGOCIAÇÃO 

 

 Dentro do direito brasileiro, a transação penal, apesar de ser a única que negocia 

o processo penal, não é a única forma de justiça consensual, existindo situações em que 

é permitida a negociação sobre a pena, como é o caso da delação premiada, bastante 

presente no atual imaginário da população brasileira, através das delações envolvendo 

políticos em crimes contra a administração pública; e do acordo de não-persecução 

penal, criada pelo Conselho Nacional do Ministério Público, não encontrando respaldo 

legal, pelo menos por enquanto. 

A seguir será feita uma breve análise dos institutos e como eles se diferenciam 

do instituto da Transação Penal. 
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2.5.1. A Delação Premiada  

 

 A delação, no processo penal, é quando alguém, ao confessar a prática de um 

delito, revela a identidade de outros indivíduos que atuaram como coautor ou partícipe 

do delito cometido. 

 

A delação em regra só produz efeito no sentido de contribuir para a formação 

da convicção do juiz. Não obstante, há casos (entre outros, vale citar a Lei de 

Drogas - art. 41 da Lei 11.343/2006) nos quais a lei prevê benefícios para a 

declaração é chamada delação premiada. A doutrina é controvertida em 
relação ao tema, alguns sustentam a impossibilidade de o Estado incentivar 

uma postura antiética, consistente na traição, que, aliás, consiste muitas vezes 

em qualificadora de alguns crimes. Aduz-se ainda que os fins não justificam 

os meios e o Estado não pode incentivar condutas moralmente reprováveis. 

 Por outro lado afirma-se que no mundo do crime não se pode falar em 

ética ou valores morais. No caso da delação, estar-se-ia agindo no combate ao 

crime e a favor do Estado de Direito e, como a lei prevê esta prática, não há 

razão para estranheza. (NICOLITT, 2016, p. 694). 

 

 A delação premiada, presente em diversos dispositivos penais, alcançou sua 

fama e passou a ser melhor delimitada em 2013, quando foi editada a Lei 12.850, que 

versa sobre as organizações criminais, trazendo uma seção inteira dedicada à delação 

premiada (arts. 4º a 7º). 

 Destaca-se que a colaboração do réu é tratada na Lei 9.807/99, sobre proteção de 

vítima e testemunha, e que, ao réu colaborador da justiça, são estendidas as proteções 

oferecidas à vítima e à testemunha. Sobre o tema, versam os arts. 13 e 14, ambos da 

mencionada lei, que oferecem redução de pena e até perdão judicial aos colaboradores: 

 

Art. 13. Poderá o juiz, de ofício ou a requerimento das partes, conceder o 

perdão judicial e a conseqüente extinção da punibilidade ao acusado que, 

sendo primário, tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a 

investigação e o processo criminal, desde que dessa colaboração tenha 

resultado: 

I - a identificação dos demais co-autores ou partícipes da ação criminosa; 

II - a localização da vítima com a sua integridade física preservada; 

III - a recuperação total ou parcial do produto do crime. 

Parágrafo único. A concessão do perdão judicial levará em conta a 
personalidade do beneficiado e a natureza, circunstâncias, gravidade e 

repercussão social do fato criminoso. 

Art. 14. O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a 

investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais co-

autores ou partícipes do crime, na localização da vítima com vida e na 

recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá 

pena reduzida de um a dois terços. 
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A grande problemática da delação, conforme Geraldo Prado (2015, p. 207), é a 

utilização da confissão do réu como prova. O direito brasileiro não impede que o réu 

confesse seu crime; permite-se que o acusado permaneça em silêncio, sem repercussões 

negativas, mas também premia-se
30

, com atenuante de pena, a confissão livre do 

mesmo. Para o autor, nada impediria que o MP se utilizasse da confissão para dar início 

à investigação contra o delatado, a fim de produzir as provas necessárias para sua 

condenação 

 

O que acontece agora é que a partir dessa sutil diferenciação, promovida pela 

indicação de um resultado da atividade processual do réu como meio de 

prova, no lugar de suas próprias declarações, intenta-se contornar as 

proibições constitucionais e transformar o acusado em testemunha (PRADO, 

2015, p. 207-208). 

 

 Assim, a delação consiste no réu de um processo que, a fim de ter algum 

benefício em relação à pena, confessa a autoria do crime e oferece informações sobre 

coautores, partícipes ou procedimentos utilizados, colaborando com a Justiça no 

combate à criminalidade. 

 A grande diferença em comparação com a Transação Penal está na assunção de 

culpa e os efeitos da sentença condenatória. Diferentemente da TP, na qual o autor nada 

assume, para ter a delação homologada e colher os benefícios decorrentes dela, é 

necessário que o delator assuma sua autoria e apresente informações privilegiadas da 

ação criminosa que integrou. 

 Para Geraldo Prado (2016, p. 211), o principal ponto de convergência com o 

instituto despenalizador neste trabalho retratado é o mito da autonomia da vontade do 

réu e a manipulação de sua fragilidade perante o poder punitivo do Estado para 

realização de controle social. 

 

 

2.5.2. Resolução nº 181, CNMP: o Acordo de Não-Persecução Penal 

 

 Em 07 de agosto de 2017, o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) 

editou a Resolução nº 181, causando grande polêmica no mundo jurídico, isso porque o 

art. 18 da resolução tratava da possibilidade do promotor de justiça realizar acordo de 

não-persecução penal com o acusado. 

                                                             
30 Art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. 
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Art. 18. Nos delitos cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, não 

sendo o caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor ao 
investigado acordo de não-persecução penal, desde que este confesse formal 

e detalhadamente a prática do delito e indique eventuais provas de seu 

cometimento, além de cumprir os seguintes requisitos, de forma cumulativa 

ou não: 

I – reparar o dano ou restituir a coisa à vítima;  

II – renunciar voluntariamente a bens e direitos, de modo a gerar resultados 

práticos equivalentes aos efeitos genéricos da condenação, nos termos e 

condições estabelecidos pelos artigos 91 e 92 do Código Penal;  

III – comunicar ao Ministério Público eventual mudança de endereço, 

número de telefone ou e-mail;  

IV – prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período 
correspondente à pena mínima cominada ao delito, diminuída de um a dois 

terços, em local a ser indicado pelo Ministério Público; 

V – pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do 

Código Penal, a entidade pública ou de interesse social a ser indicada pelo 

Ministério Público, devendo a prestação ser destinada preferencialmente 

àquelas entidades que tenham como função proteger bens jurídicos iguais ou 

semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito.  

VI – cumprir outra condição estipulada pelo Ministério Público, desde que 

proporcional e compatível com a infração penal aparentemente praticada.  

§ 1º Não se admitirá a proposta nos casos em que:  

I – for cabível a transação penal, nos termos da lei;  

II – o dano causado for superior a vinte salários-mínimos ou a parâmetro 
diverso definido pelo respectivo órgão de coordenação;  

III – o investigado incorra em alguma das hipóteses previstas no art. 76, § 2º, 

da Lei n. 9.099/95;  

IV – o aguardo para o cumprimento do acordo possa acarretar a prescrição da 

pretensão punitiva estatal. 

§ 2º O acordo será formalizado nos autos, com a qualificação completa do 

investigado e estipulará de modo claro as suas condições, eventuais valores a 

serem restituídos e as datas para cumprimento e será firmado pelo Membro 

do Ministério Público, pelo investigado e seu advogado.  

§ 3º A confissão detalhada dos fatos e as tratativas do acordo deverão ser 

registrados pelos meios ou recursos de gravação audiovisual, destinados a 
obter maior fidelidade das informações.  

§ 4º É dever do investigado comprovar mensalmente o cumprimento das 

condições, independentemente de notificação ou aviso prévio, devendo ele, 

quando for o caso, por iniciativa própria, apresentar imediatamente e de 

forma documentada eventual justificativa para o não cumprimento do acordo.  

§ 5º O acordo de não-persecução poderá ser celebrado na mesma 

oportunidade da audiência de custódia.  

§ 6º Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo ou não 

comprovando o investigado o seu cumprimento, no prazo e condições 

estabelecidas, o Membro do Ministério Público deverá, se for o caso, 

imediatamente oferecer denúncia 

§ 7º O descumprimento do acordo de não-persecução pelo investigado, 
também, poderá ser utilizado pelo Membro do Ministério Público como 

justificativa para o eventual não-oferecimento de suspensão condicional do 

processo.  

§ 8º Cumprido integralmente o acordo, o Ministério Público promoverá o 

arquivamento da investigação, sendo que esse pronunciamento, desde que 

esteja em conformidade com as leis e com esta resolução, vinculará toda a 

Instituição. 
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Assim, o artigo representa uma óbvia e irrestrita negociação do processo, além 

de uma inobservância completa do princípio da obrigatoriedade. 

O acordo de não-persecução penal proposto pela resolução não foi unânime em 

relação aos Ministérios Públicos estaduais tendo, por exemplo, os Ministério Públicos 

do Rio de Janeiro e de Minas Gerais recomendaram que seus membros não o 

realizassem. Além disso, a OAB e a Associação Magistrados Brasileiro impetraram 

Ação Indireta de Inconstitucionalidade, ADI nº 5.793 e ADI nº 5.790, respectivamente, 

contra a Resolução 181/CNMP, diante da inconstitucionalidade da competência 

privativa da União para legislar sobre processo penal (TEIXEIRA, 2018, p. 38). 

Após as reações à Resolução, o CNMP, através da Resolução nº 183, de 24 de 

janeiro de 2018, alterou a redação do art. 18 da Resolução nº 181. Segundo a redação 

original, o acordo seria possível em relação a qualquer crime, independe se sua 

gravidade ou de sua pena em abstrato, quando não houvesse violência ou grave ameaça. 

Na nova redação, o caput, estabelece que a pena mínima cominada for inferior à quatro 

anos, vedando ainda a possibilidade de se aplicar o acordo aos crimes hediondos e 

equiparados, bem como nos crimes de violência doméstica. 

Originalmente, o acordo seria administrativo, sendo que, após cumpridas as 

condições acordadas, o MP realizaria o arquivamento por falta de interesse de agir. Já 

com a nova redação, o acordo passaria por apreciação judicial. 

Em resumo, o acordo de não-persecução penal, que não conta com respaldo 

legal, por legislar sobre matéria de competência privativa da União, apresenta-se como 

uma mistura de transação penal com delação premiada. 

Por um lado, oferece antecipação de pena, não privativa de liberdade, sem a 

denúncia propriamente dita - similar à transação, mas que conta com a previsão de que o 

agente confesse, conforme art. 18, §2º
31

, Resolução nº 181/2017, do CNMP. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
31 Art. 18, §2º, Resolução 181, CNMP: “A confissão detalhada dos fatos e as tratativas do acordo serão 

registrados pelos meios ou recursos de gravação audiovisual, destinados a obter maior fidelidade das 

informações, e o investigado deve estar sempre acompanhado de seu defensor. (Redação dada pela 

Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018)”. 
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3. A TRANSAÇÃO PENAL EM VOLTA REDONDA/RJ 

 

 Após analisar as questões e controvérsias teóricas envolvendo o JECrim e a 

Transação Penal, é hora de verificar como o direito processual é utilizado na prática. 

Para tanto, foram colhidos dados dos processos que ingressaram no Ministério Público 

do Estado do Rio de Janeiro, mais precisamente, na Promotoria de Justiça junto ao 

Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher e Especial Criminal da 

Comarca de Volta Redonda/RJ, entre os meses de Maio de 2017 a Janeiro de 2018. 

 Através da análise dos dados coletados, será possível verificar quais delitos são 

mais recorrentes no JECrim e também, ao analisar a denúncia, sob quais circunstâncias 

o MPRJ as realiza. Além disso, foi elaborada pesquisa de campo, através do 

acompanhamento de Audiências Preliminares no âmbito do JECrim, momento também 

em que foi feita breve entrevista com os autores do fato e conciliadores. 

Primeiro, faz-se necessário compreender o espaço geográfico no qual a pesquisa 

empírica foi realizada: Volta Redonda/RJ. 

Localizada no Vale do Paraíba, sul fluminense, Volta Redonda, cujo nome se 

deu devido à curva fechada, quase redonda, que o Rio Paraíba do Sul faz em 

determinado ponto da cidade. Apelidada de Cidade do Aço, alcançou a emancipação da 

vizinha Barra Mansa em 17 de julho de 1954, e adquiriu relevância nacional, e o 

apelido, quando foi escolhida para receber a primeira indústria de base do país, a 

Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), fundada por Getúlio Vargas em 1941 e 

privatizada em 1993 pelo governo de Itamar Franco. 

 A cidade, que chegou a ser área de segurança nacional
32

 durante da Ditadura 

Militar de 1964, foi palco de intensa atividade sindical e operária, com destaque à Greve 

de 1988, pós-redemocratização, na qual se demonstrou o caráter autoritário e opressor 

do governo federal, que, utilizou-se do Exército para coibir a ocupação que estava sendo 

realizada pelos operários na CSN. Da ação do Exército, resultou o assassinato de três 

operários: William Fernandes Leite, tiro na nuca; Valmir Freitas Monteiro, baleado no 

peito; e Carlos Alberto Barroso, crânio esmagado por coronhadas de fuzil. Até hoje os 

arquivos militares referentes à invasão da CSN não puderam ser acessados, ninguém 

respondeu pelos assassinatos e outras diversas violações do período (GRANDELLE, 

2018). 

                                                             
32 Decretada em 1973, prevalecendo até 15 de novembro de 1985, quando foram restabelecidas a eleições 

diretas para prefeito. 
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 Segundo o censo de 2010 do IBGE, a cidade contava com 257.803 habitantes, 

sendo a estimativa para 2018 de 271.998 habitantes, possuindo como densidade 

demográfica, em 2010, de 1.412,75 hab/km²; em 2010, o IDH era igual a 0,771 (IBGE, 

2010). 

 Depois de breve explanação sobre alguns aspectos históricos e populacionais do 

Município fluminense de Volta Redonda, passamos a analisar como a transação foi 

aplicada no intervalo de meses pesquisados.  

 

3.1. ANÁLISE DAS TRANSAÇÕES PENAIS OFERECIDAS 

 

 Nos nove meses de análise e coleta de dados foram oferecidas pelo Ministério 

Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) um total de 239 propostas de Transação 

Penal, distribuídas entre 35 tipos penais diversos, tendo maior representatividade o 

crime de lesão corporal leve (art. 129, CP) com 16,5% e o crime de ameaça (art. 147, 

CP) com 14,8%, conforme gráfico abaixo. 

 

 

Gráfico - elaboração própria, a partir de dados coletados junto ao MPRJ. 

 

Fazendo o agrupamento dos delitos para os quais foram oferecidas propostas de 

TP em categorias temáticas ou em relação ao bem jurídico protegido, podemos ver com 
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mais clareza a problemática com a definição de crime de menor potencial ofensivo 

apenas em relação à pena abstrata atribuída pelo legislador. 

O MPRJ ofereceu, no período analisado, TP para crimes contra a pessoa (arts. 

129 e 136, ambos do CP); contra a liberdade individual (arts. 147 e 150, CP); contra o 

patrimônio (arts. 156 e 180, §3º, ambos do CP); contra a dignidade sexual (art. 233, 

CP); contra a paz pública (arts. 287 e 307 do CP);  contra a fé pública (art. 311, CP); 

contra a administração pública (arts. 319, 329, 330, 331, 340 e 348, todos do CP); 

crimes da lei de drogas (art. 28 e 33, §3º, ambos da lei nº 11.343/06); crimes de trânsito 

(art. 303, 309, 310, todos do CTB); crimes de abuso de autoridade (art. 3º, “a”, lei nº 

4.898/65); crimes contra a propriedade industrial (art. 190, lei nº 9.279/96 - oferecida 

apesar da ação penal ser privada, e não ter ocorrido representação do crime, não 

possuindo o MP, portanto, legitimidade para tanto); crimes ambientais (arts. 29, 32, 54, 

60 e 65, todos da lei nº  9.605/98); crimes contra a economia popular (art. 32, lei nº 

1.521/51); e contravenções penais (arts. 21, 31, 47 e 61, todos do Decreto-Lei nº 

3.688/41 e art. 58, do Decreto-Lei nº 6.529/44). 

Como é possível verificar, em nove meses, o Parquet fluminense ofereceu 

antecipação de pena para quase todos os bens jurídicos tutelados pelo Direito Penal. 

Durante os meses houve alterações na quantidade de transações oferecidas, 

como possível verificar no gráfico abaixo, tal inconstância pode ser explicada de 

diversas formas, entre elas diferenciações nos dias úteis de cada mês, variação de 

procedimentos nos quais o autor do fato estaria enquadrado numa das hipóteses de 

excludente legal do art. 76, §2º da Lei 9.099/95, diferentes entendimentos dos 

promotores (apesar de contar com promotor titular, ao longo de nove meses, atuaram na 

promotoria seis promotores diversos, tendo ocorrido, ainda, alteração na titularidade da 

promotoria em dezembro). 

 Como é possível perceber com o gráfico abaixo, o mês de setembro apresentou 

o maior número de propostas formuladas pelo Parquet, sendo realizadas 53 TP, 

enquanto dezembro apresentou uma quantidade muito baixa, o que pode ser justificado 

pela troca na titularidade na promotoria e também pelo recesso judiciário, que acaba por 

influenciar a quantidade de processos enviados ao MPRJ. 
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Gráfico - elaboração própria, a partir de dados coletados junto ao MPRJ. 

 

 Em relação ao conteúdo das 239 transações oferecidas no período analisado, 

verifica-se que o MPRJ apresentou preferência pela aplicação de prestação pecuniária, o 

que fez com que, a 84,1% (oitenta e quatro vírgula um porcento) dos autores de infração 

de menor potencial ofensivo, fosse ofertado a possibilidade de encerrar o processo 

através do pagamento de determinado valor. Assim, pode-se entender como o poder 

aquisitivo influencia na possibilidade em impedir o prosseguimento do processo. 

 

 

Gráfico - elaboração própria, a partir de dados coletados junto ao MPRJ. 
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 Diante da importância da situação econômica, é necessário relembrar um ponto 

já debatido no item 2.4 da presente pesquisa e que tem ligação com a capacidade de 

negociação do autor com o MP: a coação transacional. Além da coação para renunciar a 

um processo, com todos os direitos constitucionais, aceitar a TP tem implicação na vida 

econômica, o que representa um outro problema para o autor. 

 Sendo a transação apresentada como única forma do autor se ver livre de 

adentrar na máquina judiciária criminal e, diante da impossibilidade real de negociar 

com o MP - seja pela desigualdade entre toda a estrutura e o poder simbólico por trás do 

promotor, ou pelo simples fato dele não estar presente na audiência-, o autor se vê 

obrigado a assumir uma dívida que não pode suportar economicamente, fazendo-o pelo 

simples medo de ser réu. 

 Os valores, conforme gráfico abaixo, variam de R$ 724,00 (setecentos e vinte e 

quatro reais) à R$ 1.874,00 (mil oitocentos e setenta e quatro reais), muitas vezes sem a 

possibilidade de parcelamento.  

 

 

Gráfico - elaboração própria, a partir de dados coletados junto ao MPRJ. 

 

A maioria das transações tiveram sua proposta de prestação pecuniário fixada 

em R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais), cerca de um salário mínimo, o que 

representa um valor elevado, principalmente quando olhamos informações do panorama 

da cidade feito pelo IBGE, segundo o qual, em 2016 a porcentagem da população 



58 
 

ocupada era de apenas 29,5%, e que o salário médio dos trabalhadores formais era de 

2,4 salários mínimos (IBGE, 2010). 

 Apesar da variedade de delitos cujos autores receberam ofertas para antecipar 

suas penas, seja em reprovação social, gravidade ou importância do bem jurídico 

tutelado, verifica-se que as propostas do MPRJ demonstraram-se padronizadas, sendo 

possível perceber que não há um critério definido que relacione delito praticado com 

sanção correspondente, salvo dois casos. 

 O primeiro caso é o da posse de drogas, previsto no art. 28 da Lei 11.343/06. 

Durante o período, foram oferecidas 31 transações penais em virtude da conduta 

prevista na Lei de Drogas; em todas as propostas, a sanção consistia em pena de 

restrição de direitos, composta em prestação de serviço à comunidade, por cinco meses, 

ou comparecimento a programa ou curso educativo, pelo mesmo período de tempo.  

As propostas apresentadas pelo MPRJ são exatamente iguais à pena aplicada em 

caso de condenação
33

. Assim, a única diferença da transação para a sentença 

condenatória são as consequências penais e civis da própria existência de sentença 

condenatória, cabendo ao autor analisar se a certeza da punição é melhor que a dúvida 

pelos efeitos, já debatidos, do art. 91, CP. 

O outro caso é a da contravenção penal conhecida como jogo do bicho, art. 58 

do decreto-lei 6.529/44, conduta para qual foi sempre determinada o maior valor de 

prestação pecuniária registrado nos meses de análise, R$ 1.874,00, cerca de dois salários 

mínimos. 

Em diversas oportunidades, os autores solicitaram, em audiência preliminar ou 

em momento posterior através de defesa técnica, a redução do valor, para o habitual 

salário mínimo. A postura do MPRJ, em todos os casos de tentativa de negociação por 

parte do autor, foi de negar-se a diminuir o valor da prestação pecuniária sob o 

argumento de que o jogo do bicho seria uma atividade ilícita através do qual o autor 

aufere lucro, sendo, portanto, inviável diminuição do valor. 

Tal situação demonstra, de forma muito lúcida, a dificuldade em realmente 

haver uma negociação, com a igualdade e a autonomia pessoal pretendidas ao 

transportar um instituto civil como o consenso para a esfera criminal. Não houve, como 

                                                             
33 Art. 28, Lei nº 11.343/06: “Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, 

para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar 

será submetido às seguintes penas: 

I - advertência sobre os efeitos das drogas; 

II - prestação de serviços à comunidade; 

III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo”. 
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em regra não há, negociação na transação penal; o MPRJ, com todo o aparato estatal 

que possui, não tentou uma composição com o autor, apenas informou o contrato de 

adesão, em forma de Transação Penal, que poderia libertar o autor das amarras judiciais; 

como este não concordou com o valor, deve suportar a denúncia e o processo penal, na 

visão do Parquet. 

 

3.2 A AUDIÊNCIA PRELIMINAR 

 

Dentro da pesquisa de campo a que este trabalho se propôs, acompanhei a 

realização de 29 Audiências Preliminares (AP), no Fórum da Comarca de Volta 

Redonda/RJ, em quatro dias, dois dias em dezembro de 2017 e dois dias em novembro 

de 2018. 

 Após a realização de cada uma das audiências, pude realizar uma pequena 

entrevista com os autores, na qual questionei o motivo de terem aceitado ou recusado a 

proposta do MP e, para os que estavam desacompanhados de defesa técnica (quase a 

totalidade dos autores), se teriam sido informados sobre a necessidade de advogado ou 

defensor para orientá-los durante a audiência. 

Aproveitando o ambiente da audiência preliminar e a disposição dos 

conciliadores, foi feita entrevista com estes, em relação ao instituto e à sua aplicação, 

bem como sobre a dinâmica da audiência. 

 

3.2.1 Observações Sobre a Audiência Preliminar 

 

 As audiências preliminares do JECrim ocorrem em espaço próprio no 2º andar 

do Fórum. A sala, que fica em frente ao cartório, é a última sala dentro de um complexo 

com outras duas salas de conciliação, copa e banheiro. Diferentemente das tradicionais 

salas de audiência, conciliador e partes ficam no mesmo nível: conciliador no meio, 

uma mesa comprida, com duas cadeiras em cada lado, a clássica separação entre vítima 

e autor; há ainda três cadeiras reservadas para o público. 

 Nos quatro dias de acompanhamento, a audiência foi presidida por 

conciliadores: uma graduanda de direito, em dezembro de 2017 no quarto período, e 

uma dupla de conciliadores e mediadores, ambos com graduação em direito. 

 Durante a AP, os conciliadores leram os termos do MPRJ, explicando que 

tratava-se de proposta de transação penal oferecida para encerrar o processo, em alguns 
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momentos, afirmando que aquela seria a única forma de acabar com o procedimento, e 

caso não fosse aceita, haveria o prosseguimento do feito com denúncia do Parquet.  

 O primeiro dia de audiências preliminares acompanhadas foi em 01 de dezembro 

de 2017, uma sexta-feira, realizada pela conciliadora graduanda do quarto período. 

Foram realizadas um total de sete audiências, em três delas os autores aceitaram a TP; 

em duas não foi possível realizar a AP, diante da ausência das vítimas
34

; e em outras 

duas, AP não puderam ser realizadas diante da ausência do autor do fato
35

. 

 Em rápida entrevista com os três autores do fato, ficou demonstrado que os 

autores não adquirem real entendimento do que pode ocorrer após a AP, em especial o 

segundo autor, como veremos. O primeiro autor, cuja conduta foi tipificada como o 

crime de trânsito previsto no art. 309, CTB, informou que, apesar de não ter sido 

acompanhado por defesa técnica durante a audiência, o mandato indicava a necessidade 

de estar acompanhado e que teria aceitado a proposta pois a teria achado justa 

(prestação pecuniária no valor de R$ 880,00 em até três parcelas). Já o segundo autor, 

conduta prevista no art. 28 da Lei de Drogas, afirmou não ter sido orientado sobre a 

necessidade de constituir defesa técnica, e que aceitou a proposta porque se não o 

fizesse (comparecimento em curso ou palestra educativa), a transação penal se 

converteria em multa. Já o último autor, cujo advogado particular chegou após a 

realização da AP, informou que aceitou a proposta (prestação pecuniária no valor de R$ 

937,00 em até cinco vezes) para não ter mais problemas, porém destacou que era 

inocente, sendo as acusações da prática da conduta tipificada no art. 129 do CP falsas, e 

que iria processar a vítima. 

 Em 04 de dezembro de 2017, segunda-feira, acompanhei mais um dia de 

audiências na qual a dupla de conciliadores realizou oito audiências, nas quais a TP foi 

aceita por três autores; em três delas a vítima optou por retratar-se da representação e 

encerrar o procedimento; em uma delas não foi possível fazer a proposta diante da 

ausência da vítima; e na última, que tratava-se de ação penal privada, o querelado não 

estava presente e a querelante afirmou desejar continuar com o procedimento
36

. 

                                                             
34 Ambos os crimes eram de ação penal pública condicionada, sendo necessária a presença da vítima para 

tentativa de composição civil. Neste caso, o MPRJ costuma pedir o arquivamento diante da retratação 

tácita, caso a vítima tenha sido positivamente citada para a AP, ou requerer a designação de nova 

audiência, devendo ser realizada a intimação da vítima e do autor novamente. 
35 Aqui, a depender da certidão do mandado de intimação, o MPRJ requer seja designada nova audiência 

preliminar ou realiza a denúncia. 
36 Diante de ação privada, o MPRJ, no período analisado, não realizava qualquer diligência, limitando-se 

a analisar os requisitos da queixa-crime oferecida e, estando de acordo com a previsão legal, fazia a 

requisição de designação de AP para que o querelante oferecesse TP ou tentassem a composição civil. 
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Na primeira TP aceita, o suposto autor da conduta prevista no art. 309 do CTB, 

estava desacompanhado de advogado, não tendo sido informado sobre a necessidade de 

defesa técnica, e aceitou a proposta (prestação de serviço comunitário, 4h/semana 

durante cinco meses), pois já havia se envolvido com o judiciário por três vezes e não 

queria mais problema. A segunda audiência, com dois supostos autores da conduta 

prevista no art. 28, Lei de Drogas, que estavam acompanhados por advogados, 

aceitaram a proposta de comparecimento em curso ou palestra educativa, apesar do 

advogado os ter aconselhado a recusar, pois queriam pagar pelo que tinham feito e 

queriam evitar o efeito da condenação. Por fim, o último autor, que teria praticado os 

crimes ambientais previstos nos arts. 54, §1º, e 60, ambos da Lei 9.605/98, não foi 

informado da necessidade de constituir defesa técnica, e aceitou a proposta (prestação 

pecuniário no valor de R$ 937,00) para acabar com o processo; este caso, porém, 

merece uma análise mais detalhada. 

O autor parecia ser um homem muito simples, natural do estado do Paraná, veio 

para Volta Redonda - RJ para tentar uma vida melhor; era caminhoneiro, porém não 

tinha caminhão próprio, e havia perdido o emprego; morava de favor nos fundos da casa 

de um parente. Diante da falta de trabalho, começou a fazer coleta de materiais 

recicláveis, armazenando-os no quintal dos fundos, para poder vender o metal recolhido. 

Em determinado dia, segundo o autor, algum vizinho colocou fogo no material, e ele 

acabou sendo autuado pela prática de crime ambiental. 

Assim que o conciliador começou a ler a proposta do MPRJ, o autor começou a 

chorar, pois não tinha intenção de cometer nenhum crime ou dano ambiental, apenas 

achou que a coleta seria uma alternativa para auferir algum dinheiro para seu sustento, 

contando ao conciliador que tinha diversos problemas de saúde; que estava tentando 

voltar para o Paraná; que seus familiares estavam tentando juntar dinheiro para lhe 

mandar e que assim conseguiria comprar a passagem de ônibus. 

A crítica que deve ser feita com base na audiência acima descrita está justamente 

no poder de barganha que o autor, supostamente, tem dentro do procedimento do 

JECrim; sobre a ausência do Parquet, cuja presença é essencial. O autor, nesta 

audiência, demonstrou falta absoluta de poder econômico para arcar com a prestação 

pecuniária imposta, além da falta de conhecimento para querer uma outra medida que 

não lhe fosse tão pesarosa. Os conciliadores, apesar de tentarem tornar a situação menos 

desconfortável, apenas informaram o autor de que ele poderia comparecer à Defensoria 

Pública para solicitar que a prestação pecuniária pudesse ser comprovada no Paraná, 
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quando este efetivasse a mudança. O autor, para se livrar do procedimento, afirmou que 

faria o que fosse possível para arrumar o dinheiro com o intuito de realizar o pagamento 

e dar fim ao processo.  

A ausência do membro do MPRJ nas Audiências Preliminares é fator que mina, 

quase que completamente, qualquer pretensão do legislador de que o JECrim fosse um 

espaço de consenso do Direito Penal; diante da ausência de negociação e de 

individualização da pena que, de forma geral, o MP não se faz juízo sobre a conduta do 

autor para a delimitação da pena antecipada. Talvez se estivesse presente na audiência 

descrita, o promotor teria feito a negociação como a lei determina, e aí então, poderia 

falar em um tentativa de composição para a sanção antecipada, ainda que pudesse ser 

questionada a autonomia pessoal do autor. 

Após quase um ano de pausa, retornei a pesquisa de campo, participando de 

mais dois dias de audiências em novembro de 2018. Apesar do decurso do tempo, me 

deparei com os mesmos conciliadores de 2017. 

Em 09 de novembro de 2018, sexta-feira, acompanhei sete audiências realizadas 

pela dupla de conciliadores. Em quatro destas audiências, os autores aceitaram as 

propostas formuladas pelo MPRJ; em uma delas, o autor fez uma contraproposta, para 

que a transação pudesse ser parcelada em dez vezes, pois não teria condições de realizar 

a prestação pecuniária nas apenas três parcelas propostas pelo Parquet; numa delas o 

autor recusou a proposta; e na última, as vítimas se retrataram da representação 

oferecida, encerrando o processo. 

O primeiro suposto autor do fato tipificado no art. 147 do CP aceitou a proposta 

de transação (prestação pecuniária no valor de R$ 880,00), após a vítima informar que 

não seria possível realizar a composição civil; estava sem defesa técnica, do qual não foi 

informado a necessidade, e aceitou a transação penal para terminar com o processo. O 

segundo autor, estava recebendo proposta do MPRJ pela terceira vez diante da prática 

do crime previsto no art. 129 do CP, na primeira audiência, informou que não teria 

condições de arcar com a prestação pecuniária, diante disso, o Parquet realizou oferta 

de prestação de serviço, entretanto, o autor, idoso, não tem condições de realizar 

atividades, voltando o MPRJ a oferecer prestação pecuniária no valor de R$ 788,00, 

sendo aceita pelo autor, sem advogado, após o conciliador dizer que a TP seria a única 

parte dele resolver esse problema com a justiça.  

Na terceira conciliação, dois autores, sem advogado, que teriam cometido o 

crime previsto no art. 28, Lei de Drogas, aceitaram proposta de TP (um deles na 
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modalidade serviço à comunidade e o outro na modalidade comparecimento a curso ou 

palestra educativa), também para acabar com o processo. Na última audiência com 

transação aceita, os autores, também supostos autores da conduta tipificada no art. 28 da 

Lei de Drogas, aceitaram a proposta de prestação de serviço comunitário, informaram 

não terem sido orientados a constituir de defesa técnica e aceitaram para dar fim ao 

processo. 

Interessante destacar o autor que ofereceu contraproposta ao Parquet, por 

conselho do conciliador, já que não possuía defesa e nem sabia que deveria ter e que 

poderia pedir ao MPRJ que a prestação pecuniária no valor de R$ 937,00 fosse 

parcelada em mais vezes. Assim como, deve-se destacar a recusa, o autor no caso, 

acompanhado de advogada, assim agiu por entender que o valor da prestação pecuniária 

(R$ 1.874,00) era demasiado elevado. 

O último dia acompanhado foi dia 23 de novembro de 2018, sexta-feira, no qual 

pude reencontrar a conciliadora estagiária, agora no sexto período do curso de Direito, 

que realizou AP de sete processos, das quais cinco autores aceitaram a proposta de TP e 

dois recusaram. 

Na primeira audiência, a suposta autora do crime previsto no art. 340 do CP, 

após ouvir as opções de transação (pecuniária no valor de R$ 937,00 em até quatro 

vezes ou serviço à comunidade), pediu licença à conciliadora para telefonar para a mãe 

e se aconselhar sobre a melhor opção, já que não contava com defesa técnica e nem 

havia sido informada sobre a necessidade; ao retornar, resolveu aceitar a pena 

pecuniária, para encerrar o processo e não ter mais problemas com a justiça.  

Na segunda audiência, que contava com três autores dos fatos previstos no art. 

32 da Lei 9.605/98 e no art. 1º da Lei 5.197/67, o MPRJ apresentou proposta de 

prestação pecuniária no valor de R$ 937,00 parcelada em até quatro vezes ou prestação 

de serviço à comunidade; um dos autores afirmou que tinha provas de que tinha licença 

para ter os animais silvestres e que o delegado havia feito acusações de que eles eram 

uma quadrilha, tendo tais informações sido veiculadas em redes sociais, e, assim, 

questionou sobre o momento de apresentar tais provas, sendo que a conciliadora 

informou que ali não era o momento, que para isso seria necessário recusar a proposta e 

virar réu; diante disso, os três autores optaram por aceitar a prestação pecuniária, apesar 

de afirmarem serem inocentes, pois, segundo uma delas informou, estava tentando 

conseguir a guarda da sobrinha, não querendo ter problemas com o MPRJ para não 

influenciar na decisão em esfera familiar, e outro autor informou que não poderia ter 
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problemas na justiça, pois, caso contrário, não conseguiria renovar seu contrato como 

vigia; o autor informou ainda que procurou a Defensoria Pública para ser assistido, 

tendo sido informado que o defensor seria designado para sua defesa e estaria presente 

na audiência. 

Aqui ressalta-se a atuação da Defensoria Pública, que assim como o Ministério 

Público, não tem o hábito de se fazer presente em audiências conciliatórias, por mais 

que a conciliação no JECrim seja questionável, uma vez é alternativa à denúncia, 

configurando, segundo analisado no subitem 2.1 deste trabalho, quando analisamos o 

natureza jurídica da TP, um processo propriamente dito. 

Na terceira audiência com TP aceita, o autor do fato típico, art. 32 da Lei 

9.605/98, afirmou ser inocente; que os maus-tratos ao seu cachorro não ocorreram; e, ao 

final, aceitou a sanção antecipada de prestação pecuniária no valor de R$ 937,00 em até 

quatro vezes, para ver-se livre do processo (apesar de não ter certeza se o autor 

conseguiu entender que se tratava de uma opção). O quarto autor, art. 28 da Lei de 

Drogas, sem advogado e orientação sobre a necessidade ou importância de um, aceitou 

proposta de TP na modalidade comparecimento a curso ou palestra educativa, para 

acabar logo com o procedimento, questionando se não poderia ser prestação pecuniária, 

porém sem formalizar o pedido para análise do MPRJ. 

Por fim, o último autor a aceitar proposta de TP, art. 329 do CP e art. 28 da Lei 

de Drogas, estava em AP pelo processo pela segunda vez. Inicialmente, o Parquet 

ofereceu prestação pecuniária, sendo recusada porque não tinha como arcar com o valor, 

mas que poderia prestar serviço à comunidade; assim, alterou-se a proposta, apesar 

disso, informou que o policial não teria se identificado, e por isso houve uma resistência 

inicial, que a princípio não queria aceitar, pois não era culpado, mas que decidiu que era 

melhor encerrar logo o procedimento. 

Passando a tratar daqueles que recusaram as propostas, verifica-se que o motivo 

é o mesmo: a prova de inocência. Embora a aceitação da TP não importe em assunção 

de culpa, não é esta a impressão da sociedade, e mesmo dos autores. 

O primeiro dos autores, art. 147 do CP, afirmou que o fato comunicado não era 

verdadeiro; que a suposta vítima tinha implicância por problemas de vizinhança; que 

possuía provas de sua inocência e queria prová-la. A conciliadora informou que ao 

aderir à proposta, não haveria assunção de culpa, mas o autor estava irredutível e queria 

poder apresentar suas provas ao juiz e, por isso, optou por recusar a proposta; foi 

informado então que na AIJ seria necessária a defesa técnica. No segundo caso de 
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recusa, a autora do fato tipificado no art. 136 do CP, acompanhada pela advogada, nem 

esperou a leitura da proposta: a advogada imediatamente informou à conciliadora que 

não seria aceita a TP, já que o fato não ocorreu, explicando que a vítima e a autora, uma 

casal de idosos, discutiram, tendo a vítima ido à casa de uma amigo e contou o ocorrido, 

tal amigo teria feito a denúncia, mas que não procedia, e que provaria em juízo. 

Nas audiências acompanhadas em dezembro de 2018, pode-se perceber uma 

pequena mudança nas propostas do MPRJ que, apesar dos valores terem permanecido 

similares aos dos nove meses de dados coletados
37

, passou a possibilitar ao autor a 

escolha de sanção pecuniária ou restritiva de direitos.  

Finda as audiências observadas, verifica-se que a maioria esmagadora dos 

autores aceitaram a transação para encerrar o processo; que muitos não foram orientados 

a buscar defesa técnica; e apenas aqueles que buscaram a advocacia privada, contaram 

com patrono em audiência.  

Poucos autores foram informados sobre a possibilidade de realizarem algum tipo 

de negociação com o MPRJ. Para a maioria, a TP foi apresentada como verdadeiro 

termo de adesão, sendo tratada como única forma de solucionar o problema criminal no 

qual estavam envolvidos. 

Portanto, a prática do JECrim mostra que em nenhum momento a Justiça se 

preocupou em realizar o direito consensual. Além disso, a doutrina demonstra ter 

grandes preocupações com a constitucionalidade do instituto; com sua natureza jurídica; 

com o modo de solucionar a falta de oferecimento do grande benefício despenalizador 

que é a Transação Penal; com o conceito de autonomia pessoal; e com o legislar e o 

sumular, nos quais não há assunção de culpa e nem efeitos de condenação; mas, na 

prática, verifica-se haver um termo de adesão que para nenhum autor é recebido como 

benefício; que para se livrar de um crime, basta ter dinheiro; e que aceitar a TP 

representa sim culpa. 

A forma com a qual o JECrim funciona com ausência do MP e de defesa técnica, 

seja porque o autor não é informado da necessidade ou seja pelo fato de que a 

Defensoria adota postura similar ao MP em não comparecer à Audiências Preliminares, 

importa em grande prejuízo para a implementação de qualquer consenso no direito 

penal. 

                                                             
37 Inclusive na questão do tipo de sanção oferecida para o crime de posse de drogas (art. 28 da Lei 

11.343/06) e no valor irredutível para a contravenção penal do jogo do bicho (art. 58 do Decreto-Lei 

6.529/44) 
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Ao final de cada uma das audiências, o conciliador deve preencher uma ata 

(anexo I), modelo padrão, na qual constam todas as medidas despenalizadoras presentes 

na Lei 9.099/95, havendo espaço para que façam a marcação indicando o que ocorreu na 

referida audiência. Em relação à TP, há um espaço para o juiz assinar e, assim, 

homologar a transação, e o outro, já como a manifestação padrão do MP, apenas 

esperando pela assinatura. Após a realização da audiência, o cartório envia os processos 

em que foi possível realizar alguma das medidas despenalizadoras para o Parquet sem 

abertura de vista formal, simulando assim a presença efetiva do membro do MPRJ na 

AP. 

 

3.2.1.1. Os Conciliadores 

 

 Com os conciliadores foi possível realizar entrevista, questionando alguns 

pontos sobre a conciliação, bem como a opinião deles sobre o instituto; sobre a 

necessidade de defesa técnica; e sobre a presença do MP, já que, conforme 

demonstrado, eles são, de fato, os responsáveis por realizar a audiência e explicar as 

implicações de recusar ou aceitação da TP aos autores. 

 Em 01 de dezembro de 2017, conversei com a conciliadora 1, graduanda de 

Direito no quarto período, voluntária no 1º Juizado Especial Criminal de Volta Redonda 

- RJ. Questionada sobre a habilitação dela para realizar conciliação, informou que tinha 

realizado o curso de conciliadora oferecida pelo TJRJ durante um mês (agosto de 2017), 

que dava enfoque às questões psicológicas em lidar com as partes, sendo que tal curso 

não era especial para o âmbito penal, e sim um curso que falava de conciliação em 

geral. 

Como estudante do quarto semestre (segundo ano do curso), em matéria penal, 

tinha aprendido até a teoria da ação, e ainda não tinha tido aula de processo penal, tendo 

aprendido o procedimento do JECrim na prática, já que realizava AP há sete meses. 

Para a conciliadora 1, a TP era um benefício para o autor, que escapava de 

responder a um processo criminal e recebia apenas uma pena branda, mas que a vítima 

não tinha qualquer participação, não concordando assim, com a tese doutrinária de que a 

Lei 9.099/95 busca uma maior satisfação da vítima. Confirmou, também, que nunca viu 

um promotor ou um defensor participar da audiência, mas acreditava que era importante 

que o autor estivesse acompanhado de defesa, pois muitos não entendem o que acontece 

na AP, por mais que ela explique diversas vezes. 
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O art. 73, caput e parágrafo único, da Lei 9.099/95, dispõe sobre a possibilidade 

da AP ser realizada por conciliador, preferencialmente bacharel em Direito. Apesar do 

dispositivo legal utilizar a palavra preferencialmente, é necessário analisar que tal 

previsão não é vã. Quando a presença do MP e da defesa técnica parecem ser 

dispensáveis, parece-me ainda mais importante que o conciliador tenha capacidade 

técnica para realizar o feito. É preciso verificar se convém ao procedimento do JECrim 

que o negócio processual seja responsabilidade de alguém que não tem os 

conhecimentos básicos de processo penal, e que, talvez, ainda não consiga entender 

tudo a que o autor está renunciando para receber uma pena branda.     

No dia 04 de dezembro de 2017, foi possível realizar entrevista com os 

conciliadores 2, que representam a situação ideal no quesito conciliadores. Ambos 

graduados em Direito, com formação complementar em conciliação e mediação; 

realizando conciliação em todas as áreas cabível do Direito há dez anos, sendo que há 

três anos realizam Audiências Preliminares no âmbito do JECrim. 

Questionados sobre a natureza jurídica, informaram ser de direito subjetivo do 

autor, mas combinado com poder discricionário do MP, com base no art. 127 da CF/88, 

haja vista ser este o titular da ação penal. 

Afirmaram já terem atuado em AP com presença de membro do MP, e que 

houve casos em que a audiência foi melhor, com alteração de propostas em face do caso 

concreto, e outros em que o membro atrapalhou a andamento da audiência; mas que, no 

geral, a presença do MP, em sua experiência, não resulta em maior negociação.  

Destacaram a importância da presença dos advogados nas audiências 

preliminares, conforme o Estatuto da OAB (Lei 8.906/94) combinado com a Resolução 

nº 2/2015 do CFOAB, pois a presença dos mesmos auxiliam os autores a terem melhor 

esclarecimento sobre suas opções, podendo escolher com maior autonomia. 

Os conciliadores 2 explicaram também a importância crescente que tem sido 

atribuída à conciliação e à mediação, pois seriam a melhor forma de concretizar a 

celeridade processual que a sociedade atual demanda, além de possibilitar maior 

autonomia às partes e aos seus advogados. 

A formação dos conciliadores 2 os tornou mais capacitados para realizar a 

audiência, sendo nítida a diferença na qualidade da audiência, apesar de, algumas vezes, 

utilizarem linguagem simplista para tentarem explicar aos autores a situação que lhes 

estavam sendo oferecida na AP. 
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3.3 BREVE ANÁLISE DAS DENÚNCIAS OFERECIDAS 

 

 Considerando que a Transação Penal é a regra do JECrim, devendo a denúncia 

ocorrer quando houver alguma excludente legal, o MPRJ deve apresentar justificativa 

para o fato de ter optado por oferecer a denúncia e não a proposta de TP. 

 No período de Maio de 2017 a Janeiro de 2018, o MPRJ apresentou oito 

justificativas distintas para o não oferecimento de TP, sendo que a grande maioria das 

denúncias oferecidas foi justificada pela recusa por parte do suposto da proposta 

oferecida (23,6%). 

 

Gráfico - elaboração própria, a partir de dados coletados junto ao MPRJ. 

 

 Em segundo lugar, temos como justificativa mais usada a excludente legal da 

reincidência, inciso I do §2º. Os excludentes correspondem a 47,2% das justificativas, 

das quais 30,7% utilizam-se das excludentes de análise objetiva (inciso I - 

reincidência
38

; inciso II - ter sido beneficiado com outra TP em menos de cinco anos), 

deixando 16,5% dos autores à mercê da análise subjetiva do que corresponderia a maus 

antecedente. 

                                                             
38 Durante a pesquisa empírica houveram processos em que o decurso temporal de cinco anos para que 

um condenação anterior deixe de ser considerada para efeitos de reincidência foi totalmente 

desconsiderada. 
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Em seguida temos, com 11%, denúncias com fulcro no art. 66, pú, da Lei 

9.099/95, que corresponde a uma das causas de remessa dos autos para a Justiça 

comum, a impossibilidade de localizar o autor. O dispositivo legal prevê que o 

procedimento ser a remessa dos autos com as peças existentes, dessa forma, ao não 

conseguir localizar o autor, o MPRJ elabora a denúncia e requer a remessa dos autos; o 

interessante é a postura do juiz que, em todas as 14 denúncias por este motivo, limitou-

se a designar AIJ, mantendo os autos sob competência do 1º Juizado Especial Criminal. 

O descumprimento da condição imposta em sede de Transação Penal também é 

motivo que enseja o oferecimento de denúncia, o que significa que a teoria de natureza 

jurídica da sentença adotada pelo MPRJ é a declaratória e, seguindo a jurisprudência já 

analisada no capítulo anterior, a sentença apenas produz coisa julgada formal. 

O não comparecimento do autor, regularmente citado, à Audiência Preliminar 

tem como o fundamento o fato de que a TP é um momento de negociação consensual; 

se o autor escolhe não comparecer, de forma tácita, afirma que não tem interesse em 

aceitar qualquer proposta oferecida pelo Parquet. 

Por fim, a última justificativa apresentada no período diz respeito à dificuldade 

ou indisposição do MPRJ em realizar negociações com o autor do fato. Nos dois, 

justificados desta forma, o autor tentou negociar a proposta; ambos os casos envolviam 

a prática da contravenção penal conhecida como jogo do bicho (art. 58, DL 6.259/44), e 

os autores tentaram diminuir o valor estabelecido; como já foi apontado no subitem 3.1, 

por ser prática ilegal em que se aufere lucro, o Parquet é irredutível, e não aceita 

negociações. 

Em relação à quantidade de denúncias, percebe-se pelo gráfico abaixo que o 

número é consideravelmente menor: 127 denúncias contra 239 transações no mesmo 

tempo, e que, com exceção do mês de Dezembro de 2017, todos os meses apresentaram 

quantidade de denúncias oferecidas menores que a de transações penais. 
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Gráfico - elaboração própria, a partir de dados coletados junto ao MPRJ. 

 

Assim, verifica-se que o MPRJ tem utilizado a denúncia de forma alternativa, 

como deve ser, além do fato de que em 18,2% das denúncias oferecidas terem sido 

oferecidas proposta de transação ao autor.  

Na maioria das justificativas têm fundamento em dispositivos legais cuja análise 

é feita de maneira objetiva. Apesar da maioria das denúncias por maus antecedentes ter 

como justificativa a existência de anotações criminais, independentemente do desfecho 

de tais imputações, contrariando a jurisprudência do STJ
39

. 

 

3.4. ESTUDO DE CASO: DIFERENÇA DE TRATAMENTO DIANTE DA 

TRANSAÇÃO PENAL E A DENÚNCIA 

  

 No subitem 2.2 deste trabalho, tratou-se das condições para o exercício regular 

da ação penal, no qual foi feita a análise de que, para que a TP pudesse ser legalmente 

oferecida, deveria ser feita pela acusação e pelo juízo valoração quanto à conduta do 

agente. 

 Este quesito é de extrema importância para garantir que a renúncia do suposto 

autor aos direitos contidos num devido processo legal penal não é em vão e que está lhe 

                                                             
39 Ver nota de rodapé explicativa nº 24. 
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sendo oferecido um benefício que verdadeiramente substitui a denúncia e não o 

arquivamento. 

A título de exemplo, utilizaremos o crime de desacato, art. 331 do CP, que 

correspondeu, no período analisado a 5,9% das transações oferecidas. A 5ª Turma do 

STJ, no REsp n. 1.640.084/SP em 2016, decidiu, de forma unânime, que o crime de 

desacato à autoridade é incompatível com o art. 13 do Convenção Americana de 

Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), do qual o Brasil é signatário, 

tendo sido recepcionado pelo ordenamento jurídico através do Decreto nº 678/92. Dessa 

forma, diante do entendimento firmado pelo STF que os tratados internacionais 

ratificados no país têm natureza supralegal, o STJ firmou uma espécie de 

descriminalização do tipo penal mencionado (REDAÇÃO, 2017). 

 Assim, verifica-se que, embora o tipo continue existindo até que se faça a 

revogação pelo Poder Legislativo, a ordem jurídica brasileira não mais comporta a 

pretensão punitiva do Estado, não cabendo também a antecipação da pena. 

 O estudo de caso a ser analisado a partir de agora é um pouco mais complexo e 

mostra a falta de isonomia, pelo menos do 1º Juizado Especial Criminal de Volta 

Redonda - RJ, no tratamento dispensado à denúncia e à Transação Penal. Para tanto, 

usaremos o crime de posse de drogas, previsto no art. 28 da Lei 11.343/06. 

 No período de nove meses, o MPRJ apelou 27 sentenças em que o juiz rejeitou a 

denúncia pela absoluta falta de justa causa, diante da atipicidade do fato, já que, para o 

magistrado, a posse de drogas para consumo pessoal não configura risco suficiente a 

nenhum bem jurídico tutelado, conforme trecho de sua sentença: 

 

[...] Com fundamento no artigo 395, III, do Código de Processo Penal, 

REJEITO a exordial acusatória, ante a absoluta falta de justa causa para o 

exercício da ação penal. [...] O Direito Penal tem caráter fragmentário, 

tutelando os mais importantes bens jurídicos e impondo as mais severas 

sanções. Dessa forma, a incidência dessas rigorosas sanções sobre o agente 

só se justifica quando a conduta perpetrada por este lesar significativamente 
um bem jurídico tutelado ou expor este bem a risco de lesão significante [...] 

Dessa forma, constata-se que a posse de insignificante quantidade de 

entorpecentes, aproximadamente, 0,2g (dois decigramas) da substância 

entorpecente Cannabis Sativa L. e 0,8g (oito decigramas) de cloridrato de 

Cocaína, não lesiona, nem expõe a risco lesão significante o bem jurídico 

supostamente tutelado. 

(BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Ação Penal 

Pública nº 0007180-68.2017.8.19.0066, do 1º Juizado Especial Criminal, 

Volta Redonda, RJ, 02 de outubro de 2017). 
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 O argumento de ausência da justa causa, condição para o exercício regular da 

ação penal, foi utilizado como embasamento para todas as 27 rejeições de denúncias 

realizadas pelo juízo. 

 Porém, tal uniformidade de pensamento apresentou três exceções. Em três dos 

processos de posse de drogas havia mais de um autor. Ao analisar a possibilidade de 

propor TP, o MPRJ percebeu que, no mesmo processo, apenas um autor fazia jus à 

proposta de Transação Penal. Diante disso, realizou o oferecimento de denúncia para 

aquele que apresentava um dos excludentes legais do §2º do art. 76, Lei 9.099/95, e, na 

cota de denúncia, ofereceu proposta de transação penal para o outro. 

 Nos três casos o juiz rejeitou a denúncia, suscitando a falta de justa causa da 

ação penal, bem como designou audiência preliminar para oferecimento de TP àquele 

que fazia jus ao benefício. Ora, sendo a TP uma forma alternativa de denúncia, na qual o 

autor renuncia ao processo em troca de uma antecipação de pena não privativa de 

liberdade; a falta de justa causa para o exercício da ação penal deveria obstar qualquer 

negociação processual penal. 

 

1- Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público em face de [...] 

Com fundamento no artigo 395, III, do Código de Processo Penal, REJEITO 

a exordial acusatória, ante a absoluta falta de justa causa para o exercício da 

ação penal. Com efeito, trata-se de denúncia em que se imputa ao acusado a 

prática do crime previsto no artigo 28, da Lei 11.343/06, uma vez que, 

segundo a peça inaugural, o réu trazia consigo, para seu próprio uso, 2,4g 

(dois gramas e quatro decigramas) da substância entorpecente Cloridrato de 

Cocaína, conforme laudo de fls. 12/12 verso. [...] 

2- Com relação aos autores do fato [...], designo Audiência Preliminar para o 
dia 01/09/2017, às 14:00 horas [...]. 

(BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Ação Penal 

Pública nº 0022741-69.2016.8.19.0066, do 1º Juizado Especial Criminal, 

Volta Redonda, RJ, 14 de julho de 2017). 

 

 

 Portanto, analisando os três casos verifica-se que, não houve qualquer juízo de 

admissibilidade da Transação Penal por parte do magistrado, confirmando que, quando 

trata-se das medidas despenalizadoras do JECrim, todos os atores processuais esquecem 

qualquer princípio constitucional penal e processual. 

 Por ser vista como um benefício, já que não incorrem em privação de liberdade 

ou assunção de culpa (aqui a ênfase não é na culpa, mas nos efeitos da sentença 

condenatória que não são aplicáveis), não precisa seguir as mesmas regras a todo o 

processo penal; aqui, a Justiça chancela que a negociação é permitida, mesmo que o fato 

seja atípico ou insignificante, mesmo que não haja indícios suficientes da conduta do 
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autor; a negociação é liberada, e se algum desses fatos incidir sobre o caso concreto, o 

autor que recuse a proposta e responda ao processo; apenas se assim o fizer, o juiz fará o 

juízo de valor que o art. 395 do CPP
40

 prevê. 

 Quando analisamos os três casos apresentados, percebe-se que nem sempre a 

transação é um benefício, afinal, aquele que tinha bons antecedentes e nenhuma 

condenação anterior foi contemplado com o benefício de escolher entre cinco meses de 

prestação de serviço comunitário ou cinco meses de comparecimento a curso ou palestra 

educativa; enquanto aquele que não fazia jus, por qualquer dos motivos elencados no 

art. 76, §2º da Lei 9.099/95, não recebe nenhuma sanção (ainda que se possa argumentar 

que em segunda instância a denúncia possa ser recebida e uma futura condenação 

geraria a fixação da pena), haja vista o juízo considerar que o fato configura 

insignificante lesão à bem jurídico. 

 O juiz no processo penal tem função de zelar pelo devido processo com 

observância à lei e à Constituição, papel este que, diante da importância, não deve ser 

restringido, ainda que em sede de negociação processual, não é possível permitir que o 

juiz se torne mero homologador de acordos. 

Em outras áreas do direito, talvez, esse papel seja aceitável, porém, no âmbito 

penal, a estigma social é muito grande para que o juiz garantidor seja apenas testemunha 

da negociação processual penal. 

No Direito Penal, lidando com penas, e qualquer pena é demasiada onerosa 

quando não há comprovação do acontecimento da conduta típica. A prestação de 

serviços à comunidade ou comparecimento a curso ou palestra educativa extrapola 

qualquer pretensão punitivista do Estado, quando estamos diante de fato atípico ou 

insignificante. O que não é lesão de bem jurídico suficiente para ensejar denúncia, não o 

pode ser para aplicação de medidas alternativas despenalizadoras.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
40 Art. 395, CPP: “A denúncia ou queixa será rejeitada quando: 

I - for manifestamente inepta; 

II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou 

III - faltar justa causa para o exercício da ação penal”. 
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CONCLUSÃO 

 

 Ao realizar a pesquisa teórica e empírica sobre a Transação Penal, buscou-se 

comparar o imaginário dos operadores do Direito, no qual o instituto significou uma 

revolução no Direito Penal clássico, configurando um benefício, à maneira de 

apresentação aos autores, destinatários do processo, apesar de sua suposta tentativa de 

representar um rito no qual há maior satisfação e participação da vítima. 

O tema analisado tem grande relevância para o processo penal, já que é a única 

forma de negociação direta do processo dentro do ordenamento jurídico brasileiro, 

sendo o JECrim um rito que se pretende despenalizador, com institutos que seriam 

capazes de proporcionar uma resolução mais rápida e desafogar o sistema judiciário, 

possibilitando maior atenção aos procedimentos de maior repercussão social e maior 

complexidade de gravidade, enquanto ofereciam ao autor uma chance de não ser 

inserido no sistema carcerário, já que sua conduta é classificada como de menor 

potencial ofensivo. A escolha do tema também tem por base uma impressão pessoal, 

através de contato com a matéria enquanto estagiária do MPRJ, de que nem sempre a 

TP era um benefício, por vários critérios como a ausência de defesa técnica, a 

banalização da sanção imposta por não implicar em prisão e pela falta de consideração 

sobre a conduta do autor para fixar a prestação pecuniária ou restritiva de direitos. 

O legislador, ao instituir o JECrim, através da Lei 9.099/95, tentou trazer um rito 

processual simplificado, com o intuito de resolver as pequenas causas que abarrotam o 

sistema judiciário, por intermédio do consenso. 

Ainda que se possa questionar a autonomia pessoal do autor, como foi feito por 

vários doutrinadores e por este trabalho, o legislador deu ferramentas para a Justiça 

realizar a negociação processual, sem que a renúncia de direitos pelo autor fosse tão 

prejudicial: através da previsão de AP, com presença do MP, defesa técnica e 

conciliador (bacharel em Direito) ou juiz; com a aceitação da TP não correspondendo à 

assunção de culpa. 

Apesar da tentativa legislativa, não há como negar que a Transação Penal mitiga 

direitos e, portanto, não deveria ser utilizada indiscriminadamente, como é feita, e aqui 

neste trabalho, percebe-se, através da pesquisa empírica, com ênfase no estudo de caso, 

que, nitidamente, há diferença de tratamento entre denúncia e transação. 

Para que a transação, além de instituto despenalizador, possa ser reconhecida 

como efetivo benefício, seria necessário que o autor tivesse real autonomia pessoal para 
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que fosse possível sua determinação no processo e, assim, com auxílio de defesa 

técnica, escolher se abdicar do processo será mais vantajoso do que utilizar o 

contraditório e a ampla defesa. 

Por esse motivo, faz-se necessário, não só um maior comprometimento dos 

membros do MP com a negociação a que o JECrim se propõe, de forma que eles 

possam, sem prepotência, dialogar com o suposto autor do fato, mas também que o 

próprio juiz atue como garantidor de direitos e realize o devido juízo de admissibilidade 

da negociação, feita entre o autor e o Parquet. 

Conforme foi demonstrado, nada disso ocorre na prática do JECrim, dificultando 

a classificação da TP como benefício; é uma oportunidade, que poderia ser benefício, 

caso o procedimento fosse seguido, mas que hoje, como demonstrado através da 

pesquisa empírica, não é vantajoso em todos os casos. 

A grande vantagem oferecida pela TP, a não aplicação de pena privativa de 

liberdade, é motivo mais que suficiente para que os autores aceitem qualquer sanção 

imposta pelo MP. Entretanto, não é este o objetivo do JECrim, o legislador estabeleceu 

a negociação, que depende da composição entre autor e titular da ação penal, a TP não é 

apenas punição substitutiva de pena privativa de liberdade. 

Por tudo isso, podemos concluir que a Transação Penal faz parte de uma 

tentativa do Poder Legislativo de dar celeridade aos processos de menor potencial 

ofensivo, no qual o autor renuncia seus direitos processuais constitucionais com a 

promessa de que não haverá prisão e, por esse motivo, seria um benefício.  

A prática no 1º Juizado Especial Criminal de Volta Redonda - RJ nos mostrou 

que a transação é aplicada indiscriminadamente e que não é feito juízo de 

admissibilidade. Dessa forma, instituiu-se no Direito Penal uma negociação na qual é 

permitido às partes qualquer tipo de negociação, até mesmo sobre antecipação de pena 

para fatos atípicos. 
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