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10.7 Citação com hora certa ........ ............ .. .... .. ....... .. ............................ .. ................... 493 

10.8 Citação por meio eletrônico................................. .. ................................. .. ......... 494 

11. Intimação e notificação. .. ... .... ... . ................. ... .. ...... .... .. .. ... .. .. ..... ....... ............ ............... 494 

Capítulo IV 

DA FASE PRELIMINAR 

I. O processo. Ajase preliminar (arts. 69, 70, 71 e 72 da Lei 9.099/95) .. .. .. ........ ............ . 498 

2. Autoridade policial.... ............................................................ .. ........ .. ..... .. .. .... .. .. ... ...... 498 

3. Termo circunstanciado .... ............ .................... ... ... .... .... .... ........ .. .. .. ....... ...... .. .. .... ... .... 499 
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7. Prisão processual nos processos do juizado Especial ...... .... ........ .......... .... ... ........ ........ 502 

8. Fiança ....................... .. ...... ............. .. ...... .. .. ... .... .. .... .... .............. ...... ....... ... ... .......... ... ... 503 
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10. Identificação criminal ......... .. .... ...... .... .. .. ................ .......... .. ... ........... ... ... ..... ............ .. .. 504 

11. Impossibilidade da realização da audiência preliminar (art. 70 da Lei 9.099/95) ......... 507 

12. Audiência preliminar. Intimação do faltoso (art . 71 da Lei 9.099/95) ...... .................... 509 

13. A audiência preliminar (art. 72 da Lei 9.099/95).......... ...... .. ..... ...... .... ...................... ... 509 

  㖀 駺駺뮫 甒甒 甒畅̦$̦ ǻ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS CÍVEIS E CRIMINAIS 34 

14. A conciliação (art. 73 da Lei 9.099/95).... .... ...... .... .. ...... ..... ... .. ..... ... ....... ..... ......... .. .... .. 512 

15. Os conciliadores .......... ....... .. .... .. ... .. .... .. .... ...... ........ .......... ... .. .. .. ........ ...... ..... ........ ...... 515 

16. A composição dos danos (art. 74 da Lei 9.099/95) ... .... ..... ... ..... ..... .... ... ...... ....... .. ....... . 516 

16.1 O não cumprimento do acordo ..... ....... .. .. ... .... ...... ...... ....... ... .... .. ....... ........... ..... 518 

16.2 A execução do título judicial .. ... .. ... ..... .... ... .... .... .. ..... .... ... .... ..... .... ...... ...... ..... .. . 519 

17. A ação penal. A representação (art. 75 da lei 9.099/95) ....... ......... ......... ...... ..... ... ........ 519 

17.1 O menor de 18 anos e o direito de representação .. ... ...... ... ...... .... ... .......... ..... ..... 523 

18. A actio civilis ex delicto ...... .... .. .... ......... .. ... .. ....... ... ... ...... .. ...... .. ..... .. ..... .. .... ... .... .... .. ... ... 524 

19. Frustração da composição civil e a ação penal privada ..... .. ....... ... ... ..... .... ...... ....... .... .. . 524 

20. Transaçào ou composição penal (art . 76 da lei 9.099/95) ............... ...... ... .... .... ......... .. . 525 

20.1 Natureza jurídica da transação ... .. .............. ...... ... ......... .. .... .. ..... ...... ........ ... ...... .. 529 

20.2 Homologação da transação ........ .. .. .... .. .. .. .... ..... ........... ........ .... .... .. .... .. .. ... ...... .. 530 

20.3 O princípio da obrigatoriedade........ .. .... .... .. .. .. .... .. .... .. .... .. .. .. .. .. .... ... .. ..... ...... .... 531 

20.4 A transação e os princípios processuais constitucionais .... ........ .... .. ..... ............. 532 

20.4.1 O devido processo legal ........... .... ....... .. ................ .... .. ................. .. ...... 532 

20.4.2 O juiz natural. .... .. .. ...... .. .... ..... .. ...... ... .... .... .. .. .. ... .. ... .. .... ... .... ...... .. ..... .. 534 

20.4.2.1 Requisição de inquérito pelo juiz ......... .. .... .. ......... ...... ..... ....... . 534 

20.4.3 O promotor natural.... ..... .. .. ... ... ... ... ... ...... ......... .... ...... .. ... .... .... ........ .... 537 

20.5 O princípio do contraditório .. .... .. .. .... .... .. .... .. .. ...... ... ..... ...... .... ..... ....... .. .. .. . .. .... 538 

20.6 O Princípio da presunção da inocência .... .... . ................. .. ..... ..... .... .. .... . ........ ..... . 539 

20.7 Presunção de culpabilidade .. .... ..... ........ .. ...... ..... .. ....... ......... .. .. .. ... ..... ........ .. ... .. 541 

20.8 Algemas .... ......... ....... .. ... . ........... .. ... .............. . ..... . .......... .. ...... ..... ... ..... . ... ... .. .. .. .. 541 

20.9 O princípio da independência do juiz .. .... .. ... .. ..... ........ .. ..... .. .... ... .. .... .. ... .. .... ..... 543 

20.10 Requisitos para a concessão da transação ............ .. .................... .. .......... .... ......... 544 

20.10.1 Maus antecedentes e penas restritivas de direitos ou multa ...... ... .. .... .. . 548 

20.10.2 A personalidade do acusado ...................................... .... , .. ...... .... ......... 550 

20.11 A proposta de transação .. .. ........ ..... .. . :... ...... .... . .. ... .... .. .... ... ................ .... ... ......... 551 

20.11.1 Proposta de transação por precatória ... ...... .. .... .. ......... ..... .... ... .. .... .. ..... 551 

20.11.2 Proposta formulada pelo autor do fato ............ ... .... .. ...... .. ......... .... ....... 552 

20.11.3 Transação penal ex officio.. .. .. .. .. .. .. ...... .. .... .. .... .. .... ...... .... ... .... .... ..... .. ... 553 

20.11.3.1 Aplicação analógica do art. 28 do cpp .. .. .. .. .... .. .. .. .... .... .. .. .. . 555 

20.11.3.2 Ausência de proposta de transação . Recurso. Princípio da 
fungibilidade .. .. ..... .... .... . .. ... .. .... ..... .... .... .. .. .. .... .. . .. .. .. . .. .. .. .... 556 

20.12 Ação penal privada e transação .. ...... .. .. .... .. .... .. .. ..... .. .. .. ... ...... ..... .. ........... ... .. .. .. . 557 

20.13 Ação penal pública e transação .. .... ...... .. .... .... .. .. ... .. .. ..... .. .. .... . .. ...... .. .. .. .. .... ... .. .. 558 

20.14 Aceitação da proposta de transação . ........ .. .. .. ........ .. ......... .... .... .... .. .. .. .. ...... ....... 559 

20.15 Homologação da transação .... .. .. ... ....... .. .... .. .. ... .... ... .. ... .. ... .... ....... .. ................. .. 561 
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20.16 Recurso contra sentença homologatória da transação ..... ...... .. .... ...... ... ..... ....... . 563 

20.17 EfeiLOs da sentença homologatória .... .... ... ........ ..... ..... .. ..... ..... ..... .... .. .......... .... .. 565 

20.18 A transação nos crimes ambientais ....... ........ .... .... .............. ... .... .. ..... ........ ...... ... 565 

20.19 A transação e o Tribunal do Júri .. ............ ...... .... ...... .... .. ........ .... ...... .. .... ...... .. ..... 566 

20.20 Espécies de penas aplicáveis por força da transação... .. ......... .. .. ......................... 567 

20.20.1 A aplicação da pena. Dosimetria .. .. .. .. .. .................... ........... ...... ............ 570 

20.20.1.1 A pena de multa ............................ .. .................... .. ... ............ 570 

20.20.1.2 Multa originária e multa substitutiva .. .... ... ....... .... .. ...... ...... . 572 

20.20.1.3 Modo de aplicar-se a pena de multa ................. .. ............. .. ... 573 
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21 . Descumprimento do acordo ................................. ... ............................ .... ........ ............ 575 
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2.2 O procedimento.......... .. ... .. .... ..... ............ ......... .. .. ... ....... ...... ............ .. .. .. .... ... ... .. 585 

2.3 Diligências imprescindíveis .. ...... ....... .... .... ........... .... ..... ... ......... .. .... ................ .. 586 

2.3. 1 Exame de corpo de delito................. .. .. ..... ...................... .. ........ .. .... ... .. 586 

2.4 A denúncia.. ....... .. ......... ............. ... .......... ... . .................. ....... .. ...... . .................... 588 

2.4.1 Denúncia alternativa............ ...... .... ........... ....... ... .... .. ..... .. .. .... .... ... ....... 589 

2.4.2 Denúncia acrítica............. .. ................... .. .... .......... .. ... ........... .. ............ . 590 

2.4.3 Aditamento ... .. .... .. .. ............... ..... .. ......... .. ..... .. ............ ... .................... .. 590 

2.4.4 Denúncia por escriLO ................... ..... .......... ....... .. .. .......... ... ...... ............ 591 

2.4.4. 1 Falta de justa causa para a denúncia ............ ...... .............. .. ...... 591 

3. Caso complexo ............. .. ........... ... ........................... .. ..... ....... ....................... .. ... .. ........ 593 

3.1 Complexidade verificada no curso da ação penal... .... .. ..... .... .. ... .. ............ .... .... .. 596 

4. Ação penal. Queixa ....... ... ... ..... ........ ....... ....... ............... ........... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ....... ... 596 
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5. Ação penal privada subsidiária .... ....... .. ..... ...... .. ....... .... ... ... ... .... ..... .... ... ..... ....... .... .. .. .. 597 

6. Oferecimento da denúncia (art. 78 da Lei 9.099/95) .... ....... ...... .... .. ... ..... .......... ........... 599 

6.1 As testemunhas........... ........ ..... ............... ......... ...... ... ..... ..... .. .. ... ..... .... ..... ....... ... 600 

6.1.1 Número de testemunhas. .... .. ........ ... ......... .. ..... .... .. ..... ..... ................ .... 600 

6.1.2 Ouvida de testemunha por carta precatória ...... ... .. ..... .. .... ... .. .... ... ...... . 601 

7. Prisão preventiva.... ... ...... .. .. ...... .. ... ...... .... ..... ...... ...... ..... ... ..... .. ..... ... ...... .......... ... ..... ... 602 

7.1 Prisão para fins de execução da pena .. .. ... .. .. ........ ............. ... ... .... ..... ... ... ...... ...... 606 

7.2 Prisão preventiva para fins de extradição ..... ......... ...... ... . .. ........ ..... ... .... ......... .. .. 607 

8. Tentativa de conciliação (art. 79 da Lei 9.099/95) .... .. .......... ...... ....... ... .. .... .. ..... .... .. ... .. 607 

9. Condução coercitiva (art. 80 da Lei 9.099/95) .. .... ..... .. ..... .... ...... .... ........ .... .. ..... .... ...... 608 

10. Audiência de instrução e julgamento (art. 81 da Lei 9 .099/95) .... ... ........ ... .. ...... .. ... .... . 611 

10.1 Tentativa de conciliação e proposta do Ministério Público .. .. .. ...... .. ....... .. .... ...... 611 

10.2 Resposta à acusação. Defesa preliminar .. ...... .... ........ ... .... .. ...... .... . ....... .. .... ..... .. . 612 

10.3 Recebimento da denúncia ....... .. ... .. ....... .. ..... ... .. ....... ... ... ... .. .......... .... .... ... .. ....... . 614 

10.3.1 Rejeição e não recebimento da denúncia. Diferenciação ....... .... ..... ... .. . 614 

10.3.2 Provimento do recurso interposto contra decisão que rejeita a denún-
cia... .. .. ... .... ...... .... ...... ........ .... .. ... .. .. ......... .... ..... ..... ... ..... ... .... .... .... .. ..... 615 

11. Provas inadmissíveis, impertinentes , excessivas ou protelatórias ... ........ .. ... ... .. ..... ... .. . 615 

a) Provas inadmissíveis ... .......... ....... ....... ..... ....... .... ... .... .... ... .. ..... .. .... ....... ... ..... ....... ... 616 

b) Provas ilícitas .... ..... ....... .. ..... .... ... ........ ...... ..... ... ... ...... ..... .... .... ... ... ... .. ... ..... .. ....... .. .. 616 

c) Prova excessiva..... ..... ...... ..... ........ ... ..... ....... ... ..... .... ........ ... .... ..... ....... ..... .... ... .. .... .. . 617 

d) Prova impertinente ... ..... ..... .. .... .. .. ......... .... ..... ...... ......... ...... ... .. ...... ... ... ...... ...... ...... 618 

e) Prova procrastinatória ... .. ... ..... ........ ......... .. ... ...... .... .... ... ...... ....... ....... .... ...... ...... ... .. 618 

12. DireilO à prova ............ ....... ... .. ...... ... ....... ....... ..... ..... ... ...... ..... .. ... ........ ........ ... ..... .. .. .. .. . 618 

13. Depoimento da vítima e das testemunhas ... ........ .. ..... ..... .. .... ... ..... ....... ......... ... ..... ... ... . 619 

13.1 A vítima .... ... ...... ..... ... ....... .. ................ .. ....... ..... ..... ..... .. ....... .... ..... .. .. ......... ...... . 619 

13.2 A testemunha...... ... ........ ..... ........ .. ... ....... .. .. .... .. .. ... .. ....... ... ..... ...... .... .... .. ... .... ... . 619 

13.3 O interrogatório. .. ............ ..... ... ... ..... .... .. ..... .... ... .. ...... ....... ... .. ........ .... ......... ... .. .. 621 

13.3.1 O silêncio do interrogado... ............ ........ ..... ..... ... ....... .... ...... .. .. .......... .. 621 

13.3 .2 Como é realizado o interrogatório? .... ....... ....... .... ............... ... ... .... .. ..... 622 

13.3.3 O direito do réu de acompanhar a audiência ....... ... .. ....... . ..... ... .. ... ..... .. 623 

13.3.4 Interrogatório por videoconferência .. ... . ... .. . ... . ... .... . ... .... ... .. ...... . .... ..... 624 

13.3.4.1 Requisitos de admissibilidade.... .... .... ....... .. .... .. .. .. ..... ....... ..... 625 

14. Audiência de instrução e julgamento ... ...... .. .. .... ..... .... ... ..... ........ ........ ... .... .... ...... ... .. ... 625 

14.1 Testemunha referida .... .. ........ ....... ........ ... .. .. .. ..... ... .... ... ... .. ..... .. ..... ........ .... ... .. ... 626 

14.1.2 Inquirição por carta precatória .... ..... .... .. .... ... .. ... .. ...... ... .... .. ..... ....... .. ... 626 

14.1.3 Inquirição por carta rogatória .. ... .... ... .... ..... .. .............. ... .. .. .. .... .. .. ........ 627 
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14.2 Ausência do autor do fato na audiência ........ .... ... . ........ ... .. .. ......... .. .... ............... 627 

14.3 Debate oral ...... ...... .......... ....... .. .. .... ... ............ ........... ........................................ . 627 

15. Sentença .. ............................ ....... ....... ........ ... ......................... ..... .... .. ...... .. .... .. ............. 628 
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15.3.1 Emenda/io libelli .............. .. ...................... ..... .. ....................... .. .. .......... 632 

15.3.2 MutaLio libelli ................... .. .. ... ... .. .......... ..... ..... .................. .. ........ .. ..... 633 

16. Consequência da inobservãncia do procedimento ................ .... ... .. .. .... ...... ...... ............ 635 

Capítulo VI 

DOS RECURSOS 

1. Recursos (art. 82 da Lei 9.099/95) .. ...... .. ..................................................................... 636 

1.1 A razão dos recursos.... .... .. ...... .. ....................................................................... . 636 

1.2 Objetivos dos recursos... ..... ..................... ................ .. ................................. ....... 637 

1.3 Pressupostos e requisitos dos recursos..................... .. .......... .. .. ... .. ........ ..... .. .. .... 637 

1.4 Pressupostos objetivos............................................ ... .... ........ ..... ........ .... ... .... .... 638 

1.5 Pressupostos subjetivos.. ...... .... . .. ..... ..... .......... .. ......... ...................... .... ... ..... ..... 639 

1.6 Unirrecorribilidade...... ... ... ......... ...... ...... .... ....... .... .. .. .... ... .... ............. ... ............. 639 

1.7 Juízo de admissibilidade .............. ... .. ....... ................................... .. ..................... 640 

1.8 Efeitos dos recursos ........ .. .. .. ...... .. ....................................... .. .......... ... .... .. ... ...... 640 

2. Apelação ......... ................... ............ ........ ..... ..... ...... ...... ..... ........ ... .................. .. ............ 642 

2.1 Do cabimento da apelação . ...... .. ... .. ... .. .. .... .. ...... ... ......... ..... ....... . ................... .. .. 644 

2.1.1 Da sentença que absolve ou condena .... ... .. ............................. .. ...... ..... 644 

2.1.2 Da decisão que rejeita a denúncia ou a queixa .................... .. .. .. .... ...... .. 645 

2.1.3 Rejeição e não recebimento da denúncia. Diferenciação........ .. ............ 64 7 

2.1.3.1 Da decisão que receber a denúncia ou queixa , qual o recurso 
cabível? .. ... ............................ ..... ....... ... ................... ... ........... 648 

2.1. 4 Qual o recurso contra a decisão que rejeita o aditamento à denúncia? . 648 

2.2 Da decisão homologatória ........ .... .. .. .................... .... .. ...................................... . 648 

2.3 Pressupostos subjetivos da apelação .......... ........................................................ 648 

2.4 Efeitos do recurso de apelação .... ...... .... .. .................................................. .. ...... . 649 

2.5 Renúncia ao direito de apelação ........ .. ...... .... .... .... ...... .. .................... .... .. .. ......... 650 

2.5. 1 Renúncia e desistência .............. .. .. ...... .... .. .... ...... ........................... ..... . 650 

3. Recurso em sentido estrito.. ....... ......... ... ... ...... ............................................................. 650 

3.1 Qual recurso admissível contra as decisões deferitórias de medidas cautelares 
previstas no art. 4.° da Lei 10.259, de 2001? ........................ ............ .................. 651 

4. Embargos infringemes................................................ ...... ... .... ............. .... ... .. ...... ..... ... 65 1 
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5. Carta testemunhável...... ...... .. .... ..... ....... ......... .... .... ... .. .. ............. ...................... ........... 652 

6. Recurso de ofício .. .... .... .. ......... ..... ........ ... ..... ... .. ....................... ... .......... ........ ....... ....... 652 

7. Agravo ........................................... .. ..... .... ............... .... ... .... .. ...... .... ........ ... ............... ... 653 

7.1 Agravo em recurso extraordinário criminal.... ................................. ....... .... ... .... 654 

7.2 Agravo na execução .......... .. ................ ....................... ..................................... ... 654 

8. Correição parcial......... .................. .......... ...... ............ .... ..... ... ...... .......... .... .............. ..... 654 

9. Embargos de declaração (art. 83 da Lei 9.099/95) ................. ......... ........... ... .... ... .. ....... 656 

9.1 Os defeitos da decisão .... ............................. ........ ............. ....... ........ ................... 656 

9.2 Finalidade dos embargos ................................................................ ................... 657 

9.2.1 Questionário formulado pelo embargante ............ ........... .... ........ ...... .. 658 

9.2.2 Pormenor irrelevante .. ...... ........... ...... ..... .. .................................... ..... .. 658 

9.2.3 

9.2.4 

9.2.5 

9.2.6 

9.2 .7 

9.2.8 

Procedimento ........... ........ .......... ........ .. ............................... ... ............ . 

Suspensão do prazo para recurso ........................................................ . 

Embargos contra decisão monocrática de relator ........ ...... .... .............. . 

Embargos com a finalidade de prequestionamento .... ............ ...... ... .... . 

Embargos procrastinatórios .............. .... ...................................... ........ . 

Efeitos modificativos dos embargos ............................. .... ............ ....... . 

658 

659 

659 

660 

661 

661 

9.2.9 Rejeição in limine dos embargos e o agravo inominado ...... .... .............. 662 

9.2.10 Órgão competente para julgar os embargos.. ........... .. .................... .. ..... 662 

9.2.11 Retratabilidade ............... ..... ................................ ......... ..... ... ............... 663 

9.2.12 Embargos de declaração a embargos de declaração .................... ... ....... 663 

9.3 Erros materiais.................... .. .................. .... ................ .. .................................. .. . 663 

10. Turma Recursal .. .................... ............... .. ........................................................... .. ........ 663 

10.1 Motivação per relationem ...... ................ .......................... ......... ....... ................... 666 

10.2 Intimação da decisão de Turma Recursal ...... .............................. ..... .. .... .......... .. 666 

1l. Pedido de uniformização.. .. ........ .. ...... ............ ... ..... ........... ....... ............. ...................... 667 

11.1 Divergência entre decisões de Turmas da mesma Região (a rt . 14 da Lei 
10.259/2001).. .... ............... .. ................................ ........................ ....... ....... .. ...... 667 

1l.2 Divergência entre decisões de Turmas de diferentes Regiões . .... ........................ 667 

12. Recurso especial .. ..... ..... .. .. .................. ............ ........ .... ..... ............. .... .. .......... .... ...... .... 668 

13. Recurso extraordinário .... ..... ..... ... ...... ...... .... ....................................... ....... ... ............. 669 

Capítulo VII 
DA EXECUÇÃO 

1. A execução Carl. 84daLei9.099/95)...................... ... ......... .......... ....................... ........ 671 

1.1 Natureza da multa ......... ...... .. .......... ...... ......................... ... .................. .. ............ 672 

l.2 Prazo para pagamento da multa. Termo (l quo .................................................... 672 

l.3 Pagamento parcelado e mediante desconto na remuneração do condenado ...... 672 

1.4 Cobrança da multa......... ...... .. ..... ... ........... .... .. ...... .. .. ................. .... ... ... ........ . ..... 672 

l.4.1 Qual o procedimento para cobrar a multa? ............................. ............. 673 

l.5 A multa e a correção monetária ... ........................... .. ....... ................. .................. 675 

l.6 Extinção da punibilidade pelo pagamento ....... .... ..... .. ...... ................................. 675 

  㖀 駺駺뮫 甒甒 甒畅̦$̦ ǻ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 SUMÁRIO 

1.7 Registrocriminal .. .... ............ ... ...... ...... .... ... ...... .. ........... .... ...... ..... ...... ... ...... .. .... 675 

1.8 A multa e a herança........... .... .... ... ... ..... .. ... .. . ........ ...... ... ....... ........ ....... .... .. ... .. .... 675 

1.9 O inadimplemento.... ... ....... .... .......... ......... .... .... .......... .... .. .................. ..... ......... 676 

1.9.1 A multa decorrente de transação e a conversão em cesta básica .. ........ . 676 

1.9.2 Competência para execução .... .. ......... ... ... ....... .... .. ..... ........... .. .. .... .. .... 676 

2. Não pagamento da multa. Consequência.................. ... .. ... ... ......................... .. ............ . 676 

3. A prescrição da pena de multa........ ...... .. .... ..... ..... .............. ............ .... .. ........ .. .... .. .... .. .. 678 

4. A execução das penas privativas de liberdade, restritivas de direitos ou de multa cumu-
lada com estas. ........... .... .... ................... ... .. .... ...... ............ ... ..... ... ........ ............... ... ... .... 679 

5. A pena restritiva de direitos e sua conversão em pena privativa de liberdade .......... .... . 680 
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