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Código de Trânsito Brasileiro - Lei nº 9.503/97 (artigos 302 a 312). 
 

CAPÍTULO XIX 
DOS CRIMES DE TRÂNSITO 

Seção II 
Dos Crimes em Espécie 

 
Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor:  
Penas - detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação 
para dirigir veículo automotor. 
§ 1o  No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 (um terço) 
à metade, se o agente: (Incluído pela Lei nº 12.971, de 2014) (Vigência) 
I - não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação; (Incluído pela Lei nº 12.971, de 2014)  (Vigência) 
II - praticá-lo em faixa de pedestres ou na calçada;  (Incluído pela Lei nº 12.971, de 2014) (Vigência) 
III - deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do acidente;  (Incluído pela Lei 
nº 12.971, de 2014)  (Vigência) 
IV - no exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo veículo de transporte de 
passageiros.  (Incluído pela Lei nº 12.971, de 2014) (Vigência) 
V - estiver sob a influência de álcool ou substância tóxica ou entorpecente de efeitos análogos.  (Incluído pela 
Lei nº 11.275, de 2006)  (Revogado pela Lei nº 11.705, de 2008) 
         
§ 2o  Se o agente conduz veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de 
álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência ou participa, em via, de corrida, disputa 
ou competição automobilística ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo 
automotor, não autorizada pela autoridade competente:  (Incluído pela Lei nº 12.971, de 2014) (Vigência) 
Penas - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a 
habilitação para dirigir veículo automotor. (Incluído pela Lei nº 12.971, de 2014) (Vigência) 
 
Art. 303. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor: 
Penas - detenção, de seis meses a dois anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a 
habilitação para dirigir veículo automotor. 
Parágrafo único.  Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) à metade, se ocorrer qualquer das hipóteses do § 1o 
do art. 302. (Redação dada pela Lei nº 12.971, de 2014) (Vigência) 
 
Art. 304. Deixar o condutor do veículo, na ocasião do acidente, de prestar imediato socorro à vítima, ou, não 
podendo fazê-lo diretamente, por justa causa, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública: 
Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa, se o fato não constituir elemento de crime mais grave. 
Parágrafo único. Incide nas penas previstas neste artigo o condutor do veículo, ainda que a sua omissão seja 
suprida por terceiros ou que se trate de vítima com morte instantânea ou com ferimentos leves. 
 
Art. 305. Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente, para fugir à responsabilidade penal ou civil 
que lhe possa ser atribuída: 
Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa. 
 
Art. 306.  Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool 
ou de outra substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012) 
Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a 
habilitação para dirigir veículo automotor. 
§ 1o  As condutas previstas no caput serão constatadas por: (Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012) 
I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 
miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou (Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012) 
II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora. (Incluído pela 
Lei nº 12.760, de 2012) 
§ 2o  A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, 
exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o 
direito à contraprova. (Redação dada pela Lei nº 12.971, de 2014) (Vigência) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9503.htm%23art302%C2%A72
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9503.htm%23art302%C2%A72
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9503.htm%23art302%C2%A72
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§ 3o  O Contran disporá sobre a equivalência entre os distintos testes de alcoolemia ou toxicológicos para efeito 
de caracterização do crime tipificado neste artigo. (Redação dada pela Lei nº 12.971, de 2014) (Vigência) 
 
Art. 307. Violar a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo 
automotor imposta com fundamento neste Código: 
Penas - detenção, de seis meses a um ano e multa, com nova imposição adicional de idêntico prazo de 
suspensão ou de proibição. 
Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre o condenado que deixa de entregar, no prazo estabelecido no § 
1º do art. 293, a Permissão para Dirigir ou a Carteira de Habilitação. 
 
Art. 308.  Participar, na direção de veículo automotor, em via pública, de corrida, disputa ou competição 
automobilística não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública 
ou privada: (Redação dada pela Lei nº 12.971, de 2014) (Vigência) 
Penas - detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão 
ou a habilitação para dirigir veículo automotor. (Redação dada pela Lei nº 12.971, de 2014) (Vigência) 
§ 1o  Se da prática do crime previsto no caput resultar lesão corporal de natureza grave, e as circunstâncias 
demonstrarem que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena privativa de 
liberdade é de reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste 
artigo. (Incluído pela Lei nº 12.971, de 2014) (Vigência)   
§ 2o  Se da prática do crime previsto no caput resultar morte, e as circunstâncias demonstrarem que o agente 
não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena privativa de liberdade é de reclusão de 5 (cinco) 
a 10 (dez) anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo. (Incluído pela Lei nº 12.971, de 2014) (Vigência)   
 
Art. 309. Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, 
ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano: 
Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa. 
 
Art. 310. Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação 
cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou 
por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança: 
Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa. 
 
Art. 310-A.  (VETADO) (Incluído pela Lei nº 12.619, de 2012) (Vigência) 
         
Art. 311. Trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, 
estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos, ou onde haja grande 
movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano: 
Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa. 
         
Art. 312. Inovar artificiosamente, em caso de acidente automobilístico com vítima, na pendência do respectivo 
procedimento policial preparatório, inquérito policial ou processo penal, o estado de lugar, de coisa ou de 
pessoa, a fim de induzir a erro o agente policial, o perito, ou juiz: 
Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa. 
Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo, ainda que não iniciados, quando da inovação, o 
procedimento preparatório, o inquérito ou o processo aos quais se refere. 
 

EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO 
Gabarito: No final dos exercícios 

 
01)  O cap. XIX, (dos crimes de trânsito), seção II, (dos crimes em espécie), art. 302, do C.T.B., diz que: 
Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor, terá como pena. 
A) Detenção, de dois (02) a quatro (04) anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação 
para dirigir. 
B) Prisão, de dois (02) a quatro (04) anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação 
para dirigir. 
C) Detenção, de três (03) a quatro (04) anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação 
para dirigir. 
D) Prisão, de três (03) a cinco (05) anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação 
para dirigir. 
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E) Nenhuma das respostas. 
 
02) O Artigo 304 do CTB, que dispõe sobre prestar socorro à vítima no caso de acidente de trânsito, 
podendo fazê-lo constitui crime de trânsito, estando prevista como penalidade: 
A) detenção de 2 a 4 anos e suspensão do direito de dirigir; 
B) detenção de 2 a 4 a nos e multa; 
C) detenção de 6 meses a 1 ano ou multa se o fato não constituir elemento de crime mais grave; 
D) detenção de 6 meses a 1 ano e multa de 500 Ufir; 
E) multa e suspensão do direito de dirigir. 
 
03) De acordo com a lei 9503/97 (Lei do Trânsito), praticar lesão corporal culposa na direção de veículo 
automotor incorrerá na pena de detenção de:  
A) dois meses a um ano e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo 
automotor. 
B) três meses a um ano e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo 
automotor 
C) seis meses a dois anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir 
veículo automotor 
D) um ano a dois anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo 
automotor 
 
04) De acordo com a lei 9503/97 (Lei do Trânsito), deixar o condutor do veículo, na ocasião do acidente, 
de prestar imediato socorro à vítima, ou, não podendo fazê-lo diretamente, por justa causa, deixar de 
solicitar auxílio da autoridade pública, estará sujeito a pena de detenção de:  
A) dois a seis meses, ou multa, se o fato não constituir elemento de crime mais grave. 
B) seis meses a um ano, ou multa, se o fato não constituir elemento de crime mais grave. 
C) oito meses a um ano, ou multa, se o fato não constituir elemento de crime mais grave. 
D) um ano, ou multa, se o fato não constituir elemento de crime mais grave. 
 
05) De acordo com a lei 9503/97 (Lei do Trânsito), afastar-se o condutor do veículo do local do acidente, 
para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída, estará sujeito a pena de 
detenção de: 
A) dois a 6 meses, ou multa. 
B) dois a 8 meses, ou multa. 
C) seis meses, ou multa. 
D) seis meses a um ano, ou multa. 
 
06) De acordo com a lei 9503/97 (Lei do Trânsito), conduzir veículo automotor, na via pública, estando 
com concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 6 (seis) decigramas, ou sob a 
influência de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, estará sujeito a pena 
de detenção de: 
A) seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir 
veículo automotor. 
B) um a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo 
automotor. 
C) dois a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo 
automotor.  
D) dois a quatro anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir 
veículo automotor. 
 
07) De acordo com a lei 9503/97 (Lei do Trânsito), participar, na direção de veículo automotor, em via 
pública, de corrida, disputa ou competição automobilística não autorizada pela autoridade competente, 
desde que resulte dano potencial à incolumidade pública ou privada, ficará sujeito a pena de detenção 
de: 
A) seis meses a dois anos, e multa.  
B) seis meses a dois anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir 
veículo automotor. 
C) um ano e seis meses, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir 
veículo automotor. 
D) dois anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo 
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automotor. 
 
08) De acordo com a lei 9503/97 (Lei do Trânsito), dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida 
Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano, 
ficará sujeito a pena de detenção de: 
A) seis meses, ou multa. 
B) seis meses a um ano, ou multa. 
C) um ano, ou multa. 
D) dois anos, ou multa. 
 
09) De acordo com a lei 9503/97 (Lei do Trânsito), permitir, confiar ou entregar a direção de veículo 
automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, 
ainda, a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições 
de conduzi-lo com segurança, ficará sujeito a pena de detenção de: 
A) seis meses a um ano, ou multa. 
B) oito meses a um ano, ou multa. 
C) um ano, ou multa. 
D) dois anos. 
 
10) De acordo com a lei 9503/97 (Lei do Trânsito), trafegar em velocidade incompatível com a segurança 
nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, 
logradouros estreitos, ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando 
perigo de dano, ficará sujeito a pena de detenção de: 
A) seis meses. 
B) seis meses, ou multa. 
C) seis meses a um ano, ou multa. 
D) um ano, ou multa. 
 
11) Um condutor dirigindo veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou 
Habilitação, gerando perigo de dano, estará cometendo crime de trânsito, que poderá resultar em penas 
de detenção de seis meses a um ano 
A) e suspensão ou proibição para dirigir veículo automotor. 
B) e multa e recolhimento do Certificado de Registro do veículo. 
C) e cassação da Carteira Nacional de Habilitação. 
D) e multa e suspensão ou proibição para dirigir veículo automotor. 
E) ou multa. 
 
12) Considerando a prática do crime de trânsito tipificado como homicídio culposo, assinale a opção 
correta. 
A) A pena imputada é aumentada caso o condutor deixe de prestar socorro à vítima do acidente, quando possa 
fazê-lo sem risco pessoal. 
B) Eventuais penas podem ser eliminadas quando o condutor participar de disputa ou competição não 
autorizada, desde que não resulte em dano à incolumidade pública ou privada. 
C) A pena imputada é atenuada quando o profissional, no exercício de suas funções, estiver conduzindo veículo 
de transporte de passageiros. 
D) A pena por trafegar em velocidade incompatível com a segurança pode ser atenuada na proximidade de 
hospitais, em face da existência de ambulâncias. 
 
13) Guiando o seu automóvel na contramão de direção, em outubro de 2010, Tício é perseguido por 
uma viatura da polícia militar. Após ser parado pelos agentes da lei, Tício realiza, espontaneamente, o 
exame do etilômetro e fornece aos militares sua habilitação e o documento do automóvel. No exame 
do etilômetro, fica constatado que Tício apresentava concentração de álcool muito superior ao patamar 
previsto na legislação de trânsito. Além disso, os policiais constatam que o motorista estava com a 
habilitação vencida desde maio de 2009. 
Com relação ao relatado acima, é correto afirmar que o promotor de justiça deverá denunciar Tício 
A) pela prática dos crimes de embriaguez ao volante e direção sem habilitação. 
B) apenas pelo crime de embriaguez ao volante, uma vez que o fato de a habilitação estar vencida constitui 
mera infração administrativa. 
C) apenas pelo crime de direção sem habilitação, uma vez que o perigo gerado por tal conduta faz com que o 
delito de embriaguez ao volante seja absorvido, em razão da aplicação do princípio da consunção. 
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D) apenas pelo crime de direção sem habilitação, pois o delito de embriaguez ao volante só se configura 
quando ocorre acidente de trânsito com vítima. 
 
14) De acordo com o CTB, assinale a opção correta acerca das ações penais por crimes cometidos na 
direção de veículos automotores.  
A) Em nenhuma hipótese se admite a aplicação aos crimes de trânsito de disposições previstas na lei que 
dispõe sobre os juizados especiais criminais.  
B) A suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pode ser 
imposta como penalidade principal, mas sempre de forma isolada, sendo vedada a aplicação cumulativa com 
outras penalidades.  
C) A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo 
automotor tem a duração de dois anos.  
D) Transitada em julgado a sentença condenatória, o réu será intimado a entregar à autoridade judiciária, em 
24 horas, a permissão para dirigir ou a CNH.  
E) Ao condutor de veículo, nos casos de acidentes de trânsito de que resulte vítima, não se imporá a prisão 
em flagrante, nem se exigirá fiança, se ele prestar pronto e integral socorro àquela. 
 
15) Ao condutor de veículo, nos casos de acidente de trânsito que resulte vítima, não se imporá a prisão 
emflagrante nem se exigirá fiança, se 
A) prestar pronto e integral socorro à vítima.  
B) estiver conduzindo a sua Carteira de Habilitação.  
C) no exercício de sua profissão, estiver conduzindo veículo de transporte de passageiros. 
D) comunicar o ocorrido à autoridade pública.  
E) for comprovada a velocidade compatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais ou onde 
haja grande concentração de pessoas. 
 
16) No dia 15 de junho de 2007, por volta das 09h, pela Avenida Canal, proximidades do "Atacadão Rio 
do Peixe", José Antônio, guiando o veículo ônibus, ano 1998, de cor branca, provocou atropelamento 
contra Marinalva, que pedalava uma bicicleta próximo à guia da calçada, sofrendo traumatismos 
generalizados. O socorro foi prestado por solicitação de populares do SAMU ao Hospital Regional de 
Urgência e Emergência de Campina Grande, e o infrator se evadiu. No que se refere à conduta praticada, 
uma vez que o infrator se evadiu sem prestar socorro à vítima, é correto afirmar que o condutor 
A) não merece aplicação, em tese, do aumento de pena daí decorrente, conforme estipulado pela Lei nº 
9503/97.  
B) merece aplicação, em tese, do aumento de pena daí decorrente, conforme estipulado pela Lei nº 9503/97.  
C) não merece aplicação do aumento de pena daí decorrente, uma vez que a vítima não era pedestre, conforme 
estipulado pela Lei nº 9503/97.  
D) merece aplicação, em tese, do aumento de pena daí decorrente, se testemunhas confirmarem que ele 
conduzia o veículo em alta velocidade, sendo irrelevante a não prestação de socorro, conforme estipulado pela 
Lei nº 9503/97.  
E) merece aplicação, em tese, do aumento de pena daí decorrente, se testemunhas confirmarem que ele 
conduzia em aparente estado de embriaguez, conforme estipulado pela Lei nº 9503/97. 
 
17) O condutor de um determinado veículo, após cometer um acidente, afastou-se do local, para fugir 
à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída. Neste caso, o condutor cometeu 
A) infração de trânsito.  
B) multa de trânsito.  
C) crime de trânsito.  
D) infração de medida administrativa.  
E) nenhum tipo de delito de trânsito. 
 
18) Em um acidente de trânsito, com vítima em estado grave, pessoas que se encontravam no local se 
prontificaram a socorrê-la imediatamente. O condutor envolvido nesse acidente, verificando que a 
vítima estava sendo socorrida, ausenta-se do local do acidente. Conclui-se que o referido condutor: 
A) deveria permanecer no local do acidente e prestar socorro à vítima, independentemente da ação de 
terceiros. 
B) tem toda a razão em ausentar-se, pois, considerando-se também vítima do acidente, deveria, do mesmo 
modo, procurar socorro para si mesmo. 
C) nesse caso, fica isento de punições e das conseqüências relacionadas à vítima, pois o socorro foi prestado. 
D) fica isento da hipótese de omissão de socorro, pois a vítima foi socorrida e responderá apenas por lesões 
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corporais. 
 
19) Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa, que determine 
dependência, constitui infração gravíssima. 
Analise as afirmativas abaixo: 
1. Penalidade será de multa agravada cinco vezes e cassação da Carteira Nacional de Habilitação. 
2. A medida administrativa será a remoção do veículo e recolhimento do Certificado de Licenciamento Anual. 
3. A embriaguez também poderá ser apurada na forma do art.277 da lei 9.503/97 que discorre que  
 o condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito 
será submetido a teste de alcoolemia ou outro exame. 
Está(ão) correta(s): 
A) 1 e 3, apenas. 
B) 1, 2 e 3, apenas. 
C) 3, apenas. 
D) 1 e 2, apenas. 
E) 2 e 3, apenas. 
 
20) Dirigir sob influência de álcool, em nível superior a seis decigramas por litro de sangue, ou qualquer 
substância tóxica é proibido por lei. Podemos afirmar que: 
A) na direção defensiva, esse assunto não é considerado. 
B) em qualquer aspecto da segurança no trânsito, é proibido dirigir sob efeito de bebida alcoólica ou de qualquer 
substância tóxica. 
C) efeito da bebida alcoólica na direção do veículo depende das condições atmosféricas da época. 
D) a ingestão de bebida alcoólica nada tem a ver com a direção de veículos. 
E) se trata além de uma infração de transito, também crime de transito previsto no artigo 306 do ctb. 
 
GABARITO 
 
01 - A 02 - C 03 - C 04 - B 05 - D 06 - A 07 - B 08 - B 09 - A 10 - C 
11 - E 12 - A 13 - B 14 - E 15 - A 16 - B 17 - C 18 - A 19 - C 20 - E 

 

 
 

LEI Nº 9.099, DE 26 DE SETEMBRO DE 1995. 
Artigos 60 ao 76 

 
Capítulo III 

Dos Juizados Especiais Criminais 
Disposições Gerais 

 
Art. 60.  O Juizado Especial Criminal, provido por juízes togados ou togados e leigos, tem competência para 
a conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo, respeitadas as 
regras de conexão e continência. (Redação dada pela Lei nº 11.313, de 2006) 
        Parágrafo único. Na reunião de processos, perante o juízo comum ou o tribunal do júri, decorrentes da 
aplicação das regras de conexão e continência, observar-se-ão os institutos da transação penal e da 
composição dos danos civis. (Incluído pela Lei nº 11.313, de 2006) 
 
Art. 61.  Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as 
contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou 
não com multa. (Redação dada pela Lei nº 11.313, de 2006) 
 
Art. 62. O processo perante o Juizado Especial orientar-se-á pelos critérios da oralidade, informalidade, 
economia processual e celeridade, objetivando, sempre que possível, a reparação dos danos sofridos pela 
vítima e a aplicação de pena não privativa de liberdade. 
 

Seção I 
Da Competência e dos Atos Processuais 
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Art. 63. A competência do Juizado será determinada pelo lugar em que foi praticada a infração penal. 
 
Art. 64. Os atos processuais serão públicos e poderão realizar-se em horário noturno e em qualquer dia da 
semana, conforme dispuserem as normas de organização judiciária. 
 
Art. 65. Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais foram 
realizados, atendidos os critérios indicados no art. 62 desta Lei. 
        § 1º Não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo. 
        § 2º A prática de atos processuais em outras comarcas poderá ser solicitada por qualquer meio hábil de 
comunicação. 
        § 3º Serão objeto de registro escrito exclusivamente os atos havidos por essenciais. Os atos realizados 
em audiência de instrução e julgamento poderão ser gravados em fita magnética ou equivalente. 
 
Art. 66. A citação será pessoal e far-se-á no próprio Juizado, sempre que possível, ou por mandado. 
        Parágrafo único. Não encontrado o acusado para ser citado, o Juiz encaminhará as peças existentes ao 
Juízo comum para adoção do procedimento previsto em lei. 
 
Art. 67. A intimação far-se-á por correspondência, com aviso de recebimento pessoal ou, tratando-se de 
pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente 
identificado, ou, sendo necessário, por oficial de justiça, independentemente de mandado ou carta precatória, 
ou ainda por qualquer meio idôneo de comunicação. 
        Parágrafo único. Dos atos praticados em audiência considerar-se-ão desde logo cientes as partes, os 
interessados e defensores. 
 
Art. 68. Do ato de intimação do autor do fato e do mandado de citação do acusado, constará a necessidade 
de seu comparecimento acompanhado de advogado, com a advertência de que, na sua falta, ser-lhe-á 
designado defensor público. 
 

Seção II 
Da Fase Preliminar 

 
Art. 69. A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará termo circunstanciado e o 
encaminhará imediatamente ao Juizado, com o autor do fato e a vítima, providenciando-se as requisições dos 
exames periciais necessários. 
        Parágrafo único. Ao autor do fato que, após a lavratura do termo, for imediatamente encaminhado ao 
juizado ou assumir o compromisso de a ele comparecer, não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá 
fiança. Em caso de violência doméstica, o juiz poderá determinar, como medida de cautela, seu afastamento 
do lar, domicílio ou local de convivência com a vítima. (Redação dada pela Lei nº 10.455, de 13.5.2002) 
 
Art. 70. Comparecendo o autor do fato e a vítima, e não sendo possível a realização imediata da audiência 
preliminar, será designada data próxima, da qual ambos sairão cientes. 
 
Art. 71. Na falta do comparecimento de qualquer dos envolvidos, a Secretaria providenciará sua intimação e, 
se for o caso, a do responsável civil, na forma dos arts. 67 e 68 desta Lei. 
 
Art. 72. Na audiência preliminar, presente o representante do Ministério Público, o autor do fato e a vítima e, 
se possível, o responsável civil, acompanhados por seus advogados, o Juiz esclarecerá sobre a possibilidade 
da composição dos danos e da aceitação da proposta de aplicação imediata de pena não privativa de liberdade. 
 
Art. 73. A conciliação será conduzida pelo Juiz ou por conciliador sob sua orientação. 
        Parágrafo único. Os conciliadores são auxiliares da Justiça, recrutados, na forma da lei local, 
preferentemente entre bacharéis em Direito, excluídos os que exerçam funções na administração da Justiça 
Criminal. 
 
Art. 74. A composição dos danos civis será reduzida a escrito e, homologada pelo Juiz mediante sentença 
irrecorrível, terá eficácia de título a ser executado no juízo civil competente. 
        Parágrafo único. Tratando-se de ação penal de iniciativa privada ou de ação penal pública condicionada 
à representação, o acordo homologado acarreta a renúncia ao direito de queixa ou representação. 
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Art. 75. Não obtida a composição dos danos civis, será dada imediatamente ao ofendido a oportunidade de 
exercer o direito de representação verbal, que será reduzida a termo. 
        Parágrafo único. O não oferecimento da representação na audiência preliminar não implica decadência 
do direito, que poderá ser exercido no prazo previsto em lei. 
 
Art. 76. Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo 
caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos 
ou multas, a ser especificada na proposta. 
        § 1º Nas hipóteses de ser a pena de multa a única aplicável, o Juiz poderá reduzi-la até a metade. 
        § 2º Não se admitirá a proposta se ficar comprovado: 
        I - ter sido o autor da infração condenado, pela prática de crime, à pena privativa de liberdade, por sentença 
definitiva; 
        II - ter sido o agente beneficiado anteriormente, no prazo de cinco anos, pela aplicação de pena restritiva 
ou multa, nos termos deste artigo; 
        III - não indicarem os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos 
e as circunstâncias, ser necessária e suficiente a adoção da medida. 
        § 3º Aceita a proposta pelo autor da infração e seu defensor, será submetida à apreciação do Juiz. 
        § 4º Acolhendo a proposta do Ministério Público aceita pelo autor da infração, o Juiz aplicará a pena 
restritiva de direitos ou multa, que não importará em reincidência, sendo registrada apenas para impedir 
novamente o mesmo benefício no prazo de cinco anos. 
        § 5º Da sentença prevista no parágrafo anterior caberá a apelação referida no art. 82 desta Lei. 
        § 6º A imposição da sanção de que trata o § 4º deste artigo não constará de certidão de antecedentes 
criminais, salvo para os fins previstos no mesmo dispositivo, e não terá efeitos civis, cabendo aos interessados 
propor ação cabível no juízo cível. 
.......................................................... 
.......................................................... 
.......................................................... 
.......................................................... 

Brasília, 26 de setembro de 1995; 174º da Independência e 107º da República. 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

Nelson A. Jobim 
 

EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO 
Gabarito: No final dos exercícios 

 
01) Ao estabelecer os juizados Especiais Criminais (art. 60 da Lei nº 9.099/95), permitindo o acordo e a 
conciliação, o legislador processual penal:    
A)  manteve o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública.  
B)  instituiu o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública.  
C)  aboliu, pura e simplesmente, o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública.  
D)  modificou o princípio da legalidade da ação penal pública, transformando-o em legalidade mitigada.  
 
02) Os atos processuais previstos na Lei nº 9.099/95 
A) serão realizados em segredo de justiça. 
B) obedecerão a todas as formalidades expressamente previstas em lei. 
C) serão devidamente registrados a termo nos autos. 
D) deverão seguir a conveniência do juiz da causa. 
E) poderão ser realizados em horário noturno. 
 
03) Julgue os itens abaixo.  
I - Para os fins da Lei nº 9.099/95, consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo os crimes a 
que a lei comine pena máxima igual ou inferior a dois anos, excetuados os casos em que haja previsão legal 
de procedimento especial.  
II - A tentativa é punida com a pena correspondida ao crime consumado.  
III - Não se pune a tentativa quando o meio empregado na prática do crime for relativamente ineficaz.  
IV - Pratica o crime de denunciação caluniosa quem dá causa à instauração de investigação policial contra 
alguém, imputando-lhe contravenção, sabendo da inocência do acusado.  
V - Somente em processo judicial pode ocorrer o crime de falso testemunho.  
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A quantidade de itens certos é igual a: 
 
A)  1.        B)  2.    C)  3.     D) 4.      E) 5. 
 
04) Com relação à Lei nº 9.099/95, assinale a opção correta.  
A) A sentença homologatória do acordo tem eficácia de título sujeito à execução perante o próprio juízo que a 
proferiu.  
B) Frustrada a composição dos danos civis, deve o ofendido oferecer, na própria audiência preliminar e sob 
pena de decadência, o direito de representação verbal.  
C) O acordo homologado não importa em renúncia ao direito de queixa ou representação.  
D) A multa aplicada pelo juiz, em atendimento à proposta do Ministério Público aceita pelo autor do fato, pode 
dar margem à reincidência.  
E) É inadmissível a proposta de sanção formulada pelo Ministério Público, quando o autor da infração houver 
sido definitivamente condenado, pela prática de crime, à pena privativa de liberdade. 
 
05) Analise estas afirmativas referentes aos Juizados Especiais Criminais:  
I.    Se o acusado não for encontrado, será citado por edital, com o prazo de 10 dias.  
II. As intimações poderão ser efetuadas por Oficial de Justiça, independentemente de mandado ou de carta 
precatória.  
III. A prática de atos processuais em outras Comarcas poderá ser solicitada por qualquer meio hábil de 
comunicação.  
A partir dessa análise, pode-se concluir que  
A)  apenas a afirmativa I está correta.  
B)  apenas a afirmativa II está correta.  
C)  apenas as afirmativas I e III estão corretas.  
D)  apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
 
06)  A competência do Juizado Especial Criminal é determinada pelo lugar em que:   
A) houve a consumação da infração.  
B) a infração foi praticada.  
C) a infração produziu o resultado.  
D) houve esgotamento dos meios necessários à execução da infração.  
 
07) De acordo com a Lei nº 10.259/2001, que instituiu os Juizados Especiais Criminais no âmbito da 
Justiça Federal, são considerados crimes de menor potencial ofensivo todos aqueles: 
A) em que a pena privativa de liberdade mínima cominada não seja superior a 2 anos, independentemente da 
quantidade máxima da pena em abstrato. 
B) em que a lei comine pena privativa de liberdade máxima não superior a 2 anos, ou multa.  
C) cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa.  
D) cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, desde que o sujeito ativo seja tecnicamente primário. 
 
08)  Assinale a alternativa INCORRETA, quanto ao Juizados Especiais.  
A) o Juizado Especial Criminal tem competência para a conciliação, transação, processo, julgamento e 
execução das infrações penais de menor potencial ofensivo, a exemplo do que ocorre com as contravenções 
penais.   
B) é vedada a atuação das unidades jurisdicionais de forma móvel ou itinerante.  
C) o termo circunstanciado a que alude o artigo 69 da Lei nº 9.099, de 26.09.95, será lavrado pela autoridade 
policial civil ou militar que tomar conhecimento da ocorrência.   
D) as unidades jurisdicionais cíveis e criminais dos juizados especiais poderão funcionar em horário noturno, 
bem como, aos sábados, domingos e feriados, atendidas as peculiaridades de cada uma delas ou da Comarca.   
 
09) Os atos processuais previstos na Lei nº 9.099/95 
A) serão realizados em segredo de justiça. 
B) obedecerão a todas as formalidades expressamente previstas em lei. 
C) serão devidamente registrados a termo nos autos. 
D) deverão seguir a conveniência do juiz da causa. 
E) poderão ser realizados em horário noturno. 
 
10) Assinale a alternativa correta com relação à Lei nº 9.099/95: 
A) Não se fará citação por edital. 

http://bit.ly/b7FV5d
http://bit.ly/b7FV5d
http://bit.ly/b7FV5d
http://bit.ly/b7FV5d
http://bit.ly/bzCoPF
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B) Poderá ser feita citação por edital. 
C) As partes deverão comunicar ao Juízo as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo, pois 
reputaram ineficazes as intimações enviadas ao local anteriormente indicado. 
D) Registrado o pedido, independentemente de distribuição e autuação, a Secretaria do Juizado designará a 
sessão de conciliação, a realizar-se no prazo de 20 dias. 
 
11)  Quanto ao procedimento a ser adotado nos Juizados Especiais Criminais, assinale a alternativa 
correta. 
A) A audiência preliminar visa à transação civil e à transação penal. 
B) Por não ter sido o réu encontrado para ser citado pessoalmente, o juiz ordenou sua citação por edital, já 
que isso é compatível com a sistemática da Lei nº 9.099/95. 
C) A transação penal independe da aceitação da proposta pelo autor do fato, pois implica a declaração 
confessa de sua culpa. 
D) Diante do princípio constitucional da presunção de inocência, o fato de o acusado estar sendo processado 
por outro crime não impede a concessão da suspensão condicional do processo. 
E) Não há a fase de instrução e julgamento nos processos sujeitos ao procedimento sumaríssimo da Lei nº 
9.099/95. 
 
12)  No tocante aos Juizados Especiais Criminais, opte pela alternativa CORRETA: 
A) Considera-se infração de menor potencial ofensivo os crime a que a lei comina pena máxima não superior 
a dois anos, ou multa; 
B) Nas infrações de menor potencial ofensivo, em nenhuma hipótese, impor-se-á a prisão em flagrante ao autor 
do fato delituoso; 
C) A transação penal acolhida pelo juiz não poderá ser levada em conta para fins de reincidência, mas poderá 
gerar maus antecedentes criminais; 
D) Se houver descumprimento da pena restritiva de direitos imposta em razão de transação penal, será ela 
convertida em pena privativa de liberdade. 
 
13)  Sobre a transação penal na forma da Lei nº 9.099/1995 (Lei dos Juizados Especiais Cíveis e 
Criminais), assinale a alternativa INCORRETA: 
A) a transação penal é cabível nos casos de ação penal pública. 
B) a lei estabelece diversos requisitos para a proposta de transação penal pelo ministério público, tal como não 
ter sido o autor da infração condenado, pela prática de outro crime, à pena privativa de liberdade, por sentença 
definitiva. 
C) aceita a proposta pelo autor da infração e por seu defensor, o juiz deve homologar o acordo, sendo a decisão 
irrecorrível. 
D) a imposição da sanção por meio da transação penal não constará de certidão de antecedentes criminais. 
 
14) No procedimento dos Juizados Especiais Criminais, assinale a alternativa falsa. 
A) A competência será determinada pelo lugar em que foi praticada a infração penal. 
B) Em qualquer tipo de ação penal, a composição dos danos civis acarretará a extinção do processo. 
C) Poderá ser realizada a transação penal, com a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas, 
mesmo na hipótese de ação penal pública incondicionada. 
D) Caberá apelação da decisão que homologar a proposta de transação penal feita pelo Ministério Público. 
E) Acolhendo a proposta de transação penal feita pelo Ministério Público, e aceita pelo autor da infração, o juiz 
aplicará a pena restritiva de direitos ou multa, que não importará em reincidência. 
 
15)  Em tema de Juizados Especiais Criminais, assinale a alternativa correta. 
A) Não encontrado o acusado para ser citado, o juiz encaminhará o termo circunstanciado ao juízo comum 
para a adoção do procedimento previsto em lei. 
B) Obtida a composição dos danos civis, em crime de ação penal pública incondicionada, o Ministério Público 
deverá promover o arquivamento do termo circunstanciado. 
C) Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, o Ministério Público 
poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multa, salvo se o autor da infração tiver 
sido beneficiado anteriormente, no prazo de 10 (dez) anos, pela aplicação de pena restritiva ou multa, por meio 
de transação penal. 
D) Não cabe aplicação de penas alternativas ou substitutivas. 
E) Caberá apelação da decisão que receber a denúncia ou a queixa. 
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16) A Lei nº 9.099/95, que instituiu os Juizados Especiais Criminais, determina, com relação aos atos 
processuais, que: 
A) sua prática em outras comarcas poderá ser solicitada por qualquer meio idôneo de comunicação, exceto 
por correspondência eletrônica. 
B) atendidos os critérios estabelecidos em lei, serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as 
quais forem realizados. 
C) não é necessário tenha havido prejuízo para que se pronuncie nulidade. 
D) os considerados essenciais serão gravados em fita magnética ou equivalente, dispensadas as notas 
manuscritas, datilografadas, taquigrafadas ou estenotipadas. 
E) não poderão ser realizados em horário noturno. 
 
17) No procedimento sumaríssimo, previsto pela Lei dos Juizados Especiais Criminais, não sendo 
possível a citação pessoal, vez que o réu encontra-se em local incerto, deve o juiz:  
A) determinar a citação por edital.  
B) encaminhar as peças existentes ao juízo comum, para a adoção do procedimento previsto em lei.  
C) suspender o processo e o curso do prazo prescricional.  
D) citá-lo por hora certa.  
 
18) Considera-se infração penal de menor potencial ofensivo, no âmbito da Justiça Federal:  
A) o crime com pena máxima não superior a 2 (dois) anos.  
B) o crime com pena mínima igual ou inferior a 2 (dois) anos.  
C) o crime com pena mínima igual ou inferior a 1 (um) ano e pena máxima igual ou inferior a 2 (dois) anos.  
D) somente os crimes com pena máxima não superior a 1 (um) ano.  
 
19) Sobre os benefícios legais introduzidos pela Lei nº 9.099/1995 (Lei dos Juizados Especiais 
Criminais), é correto afirmar que:  
A) Para corrente majoritária, é possível a aplicação de suspensão condicional do processo em crime de 
estelionato continuado.  
B) No crime de lesão corporal grave é possível a aplicação dos benefícios da transação penal e suspensão 
condicional do processo.  
C) A Lei nº 10.259/2001 (Juizado Especial Criminal no âmbito da Justiça Federal) modificou a definição de 
infração de menor potencial ofensivo para fins de suspensão condicional do processo.  
D) Via de regra é cabível aplicação de transação penal em crime cuja pena máxima não exceda dois anos.  
 
20) A competência do Juizado Especial Criminal é determinada pelo lugar em que: 
A) houve a consumação da infração.  
B) a infração foi praticada.  
C) a infração produziu o resultado.  
D) houve esgotamento dos meios necessários à execução da infração.  
 
21) Sobre o procedimento adotado no Juizado Especial Criminal, assinale a alternativa INCORRETA:  
A) a citação será pessoal e far-se-á no próprio Juizado, sempre que possível, ou por mandado.  
B) não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo.  
C) da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença caberá recurso em sentido estrito.  
D) a prática de atos processuais em outras comarcas poderá ser solicitada por qualquer meio hábil de 
comunicação.  
 
22)  Em relação aos procedimentos previstos na Lei n° 9.099/95, assinale a alternativa CORRETA:  
A) nos processos de crime da competência do tribunal do júri, quando houver a desclassificação para infração 
de menor potencial ofensivo, deverá o juiz presidente, atendendo ao disposto no art. 492, §2°, do CPP, proferir 
de imediato a sentença, uma vez que os jurados remeteram-lhe a competência para julgar como juiz singular;  
B) quando o réu não for encontrado, inviabilizando sua citação pessoal, os autos serão remetidos ao juízo 
comum, para adoção do procedimento previsto em lei;  
C) se a tentativa de conciliação civil restar frustrada, a vítima poderá se opor a aplicação imediata da pena não 
privativa de liberdade;  
D) aberta a audiência de instrução e julgamento, o juiz receberá a denúncia e dará a palavra para o defensor 
a fim de que rebata a acusação apresentada.  
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23) Quanto ao procedimento a ser adotado nos Juizados Especiais Criminais, assinale a alternativa 
correta. 
A)  A audiência preliminar visa à transação civil e à transação penal. 
B)  Por não ter sido o réu encontrado para ser citado pessoalmente, o juiz ordenou sua citação por edital, já 
que isso é compatível com a sistemática da Lei nº 9.099/95. 
C)  A transação penal independe da aceitação da proposta pelo autor do fato, pois implica a declaração 
confessa de sua culpa. 
D)  Diante do princípio constitucional da presunção de inocência, o fato de o acusado estar sendo processado 
por outro crime não impede a concessão da suspensão condicional do processo. 
E)  Não há a fase de instrução e julgamento nos processos sujeitos ao procedimento sumaríssimo da Lei nº 
9.099/95. 
 
24) Em relação aos procedimentos previstos na Lei nº 9.099/95 sobre os Juizados Especiais Criminais, 
da decisão da Turma Recursal que motive o ajuizamento de habeas corpus, assinale a alternativa 
CORRETA que contenha o foro competente para julgá-lo: 
A)  a própria Turma Recursal; 
B)  o Tribunal de Justiça; 
C)  o Superior Tribunal de Justiça; 
D)  o Supremo Tribunal Federal. 
E)  N.R.A. 
 
25) Os atos processuais previstos na Lei nº 9.099/95 
a) serão realizados em segredo de justiça. 
b) obedecerão a todas as formalidades expressamente previstas em lei. 
c) serão devidamente registrados a termo nos autos. 
d) deverão seguir a conveniência do juiz da causa. 
e) poderão ser realizados em horário noturno. 
 
26) A suspensão condicional do processo prevista no art. 89 da Lei nº 9.099/95 
A) é aplicável tão-somente às infrações de menor potencial ofensivo. 
B) é cabível na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva, segundo 
entendimento sumulado do superior tribunal de justiça. 
C) exige necessariamente a reparação do dano. 
D) é cabível no crime continuado, ainda que a soma da pena mínima da infração mais grave com o aumento 
mínimo de um sexto seja superior a um ano, conforme súmula do supremo tribunal federal. 
E) conduz à absolvição se expirado o prazo sem revogação. 
 
27) Em relação à Lei nº 9099/95, é INCORRETO afirmar que: 
A) a instauração do Inquérito Policial torna-se medida de exceção. Sua simples instauração não pode 
determinar a modificação da competência do Juizado Especial Criminal   
B) como o Juizado Especial Criminal possui competência absoluta para processar e julgar as infrações de 
menor potencial ofensivo, não haverá possibilidade de modificação da competência.   
C) mesmo havendo delito de fato permanente, a denúncia será oferecida com base no termo circunstanciado, 
prescindindo do exame de corpo de delito quando a materialidade estiver aferida por boletim médico.   
D) da decisão homologatória de transação penal caberá o recurso de apelação.   
 
28) Assinale a alternativa correta: 
A) Os atos processuais serão públicos e não poderão realizar-se em horário noturno. 
B) Não poderão ser partes, no processo instituído pela Lei nº 9.099/95, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas 
de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. 
C) A prática de atos processuais em outras comarcas somente poderá ser solicitada por escrito. 
D) É ilícito formular pedido genérico quando não for possível determinar, desde logo, a extensão da obrigação. 
 
29) Assinale a alternativa correta com relação à Lei nº 9.099/95: 
A) Não se fará citação por edital. 
B) Poderá ser feita citação por edital. 
C) As partes deverão comunicar ao Juízo as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo, pois 
reputaram ineficazes as intimações enviadas ao local anteriormente indicado. 
D) Registrado o pedido, independentemente de distribuição e autuação, a Secretaria do Juizado designará a 
sessão de conciliação, a realizar-se no prazo de 20 dias. 

http://bit.ly/b7FV5d
http://bit.ly/b7FV5d
http://bit.ly/b7FV5d
http://bit.ly/b7FV5d
http://bit.ly/bzCoPF
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30) Negídio é interrogado pelo Juiz Criminal na presença de seu advogado Agério, o qual deixa de 
apresentar procuração para tal defesa. Após isso, com a ausência deste advogado na fase processual 
seguinte, é alegada a nulidade do ato do interrogatório, por falta de instrumento de mandato. Procede 
tal alegação?   
A) Não. A constituição de defensor independerá de instrumento de mandato, se o acusado o indicar por ocasião 
do interrogatório.  
B) Sim. A nulidade é procedente, eis que inexistiu instrumento de mandato válido.  
C) Sim, desde que a nulidade seja alegada apenas pela acusação.  
D) Sim, desde que Negídio a invocasse, na primeira oportunidade em que comparecesse perante o juiz.  
  
31) Nos termos da Lei no 9.099/95, vencido o prazo da suspensão condicional do processo pelo prazo 
de dois anos, sem nenhuma impugnação, deverá o juiz:   
A) sentenciar, absolvendo o acusado.  
B) determinar o arquivamento dos autos.  
C) julgar extinta a punibilidade do acusado.  
D) julgar extinta a culpabilidade do acusado. 
 
32) Sobre os Juizados Especiais Criminais, assinale a alternativa INCORRETA: 
a) compete ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de habeas corpus impetrado contra decisão de Turma 
Recursal dos Juizados Especiais Criminais. 
b) segundo a Lei nº 9.099/1995 (Lei dos Juizados Especiais), se for caso de oferecimento da inicial acusatória, 
esta terá, como regra, a forma oral, que será reduzida a termo. 
c) o juízo de admissibilidade da acusação formulada será realizado por ocasião da audiência de instrução e 
julgamento. 
d) os eventuais erros materiais da sentença não poderão ser corrigidos de ofício pelo juiz. 
 
33)  Assinale a assertiva incorreta. 
A) A denúncia oferecida sem rol de testemunhas não poderá ser recebida, uma vez que, neste caso, a ação 
penal estará, inevitavelmente, fadada à improcedência. 
B) É dispensado o relatório na sentença prolatada em sede de Juizados Especiais Federais. 
C) A lei que dispõe sobre o Juizado Especial Criminal possibilita a oposição, mesmo oral, de embargos 
declaratórios. 
D) Durante o prazo de suspensão do processo previsto na Lei nº 9.099/1995 (Lei dos Juizados Especiais), não 
fluirá o prazo prescricional. 
 
34)  Quanto ao procedimento a ser adotado nos Juizados Especiais Criminais, assinale a alternativa 
correta. 
A) A audiência preliminar visa à transação civil e à transação penal. 
B) Por não ter sido o réu encontrado para ser citado pessoalmente, o juiz ordenou sua citação por edital, já 
que isso é compatível com a sistemática da Lei nº 9.099/95. 
C) A transação penal independe da aceitação da proposta pelo autor do fato, pois implica a declaração 
confessa de sua culpa. 
D) Diante do princípio constitucional da presunção de inocência, o fato de o acusado estar sendo processado 
por outro crime não impede a concessão da suspensão condicional do processo. 
E) Não há a fase de instrução e julgamento nos processos sujeitos ao procedimento sumaríssimo da Lei nº 
9.099/95. 
 
35)  No tocante aos Juizados Especiais Criminais, opte pela alternativa CORRETA: 
A) Considera-se infração de menor potencial ofensivo os crime a que a lei comina pena máxima não superior 
a dois anos, ou multa; 
B) Nas infrações de menor potencial ofensivo, em nenhuma hipótese, impor-se-á a prisão em flagrante ao autor 
do fato delituoso; 
C) A transação penal acolhida pelo juiz não poderá ser levada em conta para fins de reincidência, mas poderá 
gerar maus antecedentes criminais; 
D) Se houver descumprimento da pena restritiva de direitos imposta em razão de transação penal, será ela 
convertida em pena privativa de liberdade. 
 
36) Assinale a alternativa correta: 
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I. As infrações de menor potencial ofensivo e as contravenções penais são de competência dos Juizados 
Especiais Criminais, exceto quando perpetradas em detrimento de bens, serviços e interesse da União, caso 
em que a competência será da Justiça Federal. 
II. Em regra a competência será determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou no caso de 
tentativa, no lugar onde se iniciou a execução; quando incerta a jurisdição por ter sido a infração consumada 
ou tentada nas divisas de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção. 
III. Quando a ação penal tiver por objeto crime cuja sanção máxima seja inferior a quatro anos de pena privativa 
de liberdade, adotar-se-á o procedimento sumário, cuja audiência de instrução deve ser realizada no prazo 
máximo de 30 dias, podendo ser inquiridas até cinco testemunhas arroladas pela acusação e cinco pela defesa. 
IV. O interrogatório do réu preso será realizado, em sala própria, no estabelecimento em que estiver recolhido, 
desde que estejam garantidas a segurança do juiz, do membro do Ministério Público e dos auxiliares da justiça, 
bem como a presença do defensor e a publicidade do ato. 
a) Somente as proposições I e III estão corretas. 
b) Somente as proposições III e IV estão corretas. 
c) Somente as proposições I e II estão corretas. 
d) Somente as proposições II e IV estão corretas. 
e) Todas as proposições estão corretas. 
 
37)  Assinale a alternativa CORRETA: 
A) o rito dos crimes dolosos contra a vida (Tribunal do Júri) e o rito dos crimes cometidos por funcionário público 
admitem manifestação da defesa antes do juízo de admissibilidade da inicial acusatória (denúncia ou queixa). 
B) o rito das ações penais originárias e o rito dos Juizados Especiais Criminais admitem manifestação da 
defesa antes do juízo de admissibilidade da inicial acusatória (denúncia ou queixa). 
C) o rito da nova lei de tóxicos e o rito ordinário admitem manifestação da defesa antes do juízo de 
admissibilidade da inicial acusatória (denúncia ou queixa). 
D) nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 
38) Marque a alternativa INCORRETA. Na sistemática adotada pela Lei dos Juizados Especiais 
Criminais: 
A) os embargos de declaração contra sentença observarão o prazo de até 05 (cinco) dias, contados da ciência 
da decisão. 
B) os embargos de declaração contra sentença poderão ser opostos oralmente. 
C) os embargos de declaração contra sentença provocarão a interrupção do prazo para o recurso. 
D) os embargos de declaração contra sentença serão admitidos quando houver obscuridade, contradição, 
omissão ou dúvida. 
 
39) Considerando os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, assinale da opção INCORRETA: 
A) Poderão ser opostos tanto pela parte vencida, quanto pela parte vencedora. 
B) Dispõe a parte o prazo de 05 dias para a sua oposição. 
C) Sua oposição, de acordo com a Lei dos Juizados Especiais Cíveis - Lei nº 9.099/95, contra sentença, 
interrompe o prazo para a interposição do recurso seguinte. 
D) Serão admitidos quando o acórdão contiver contradição, omissão ou obscuridade. 
 
40) Em procedimento previsto na Lei dos Juizados Especiais (Lei nº 9.099/1995), após infrutíferas as 
propostas de conciliação e de transação penal, aberta a audiência de instrução e julgamento (art. 81), 
o primeiro ato processual será: 
a) a concessão da palavra ao defensor para responder à acusação. 
b) o interrogatório do réu. 
c) o recebimento ou não pelo juiz da denúncia ou queixa. 
d) a oitiva da(s) testemunha(s) de acusação. 
 
41) Segundo a Lei dos Juizados Especiais Criminais, aberta a audiência de instrução e julgamento, o 
juiz, depois de receber a denúncia, observará a seguinte ordem: 
A) concederá a palavra ao defensor para responder a acusação, ouvindo, após, a vítima e as testemunhas de 
acusação e defesa, interrogando a seguir o acusado, se presente, passando imediatamente aos debates orais 
e à prolação da sentença. 
B) realizará a oitiva da vítima e das testemunhas de acusação e defesa, interrogando a seguir o acusado, se 
presente, passando imediatamente aos debates orais e à prolação da sentença. 
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