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9. Lei nº 9.099/1995 
Juizados Especiais 
Cíveis e Criminais

Disposições Gerais 
Os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, órgãos 

da Justiça Ordinária, serão criados pela União, no 
Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados, 
para conciliação, processo, julgamento e execução, 
nas causas de sua competência.

Essa Lei aplica-se para a Justiça Comum Esta-
dual. Na Justiça Federal ela pode ser utilizada de 
forma subsidiária, pois o Juizado Especial Federal 
tem legislação própria (Lei nº 10.259/2001).

O processo orientar-se-á pelos critérios da orali-
dade, simplicidade, informalidade, economia pro-
cessual e celeridade, buscando, sempre que possí-
vel, a conciliação ou a transação.

O sistema dos Juizados Especiais Civis (JEC) 
aplica-se para causas cíveis de menor complexi-
dade, enquanto os Juizados Especiais Criminais 
(JECRIM) são utilizados em infrações penais de 
menor potencial ofensivo�

Dos Juizados Especiais Cíveis

Competência
O Juizado Especial Cível tem competência para 

conciliação, processo e julgamento das causas cíveis 
de menor complexidade, sendo que essa Lei define 
quais são esses casos.

Podem ser apreciadas pelo JEC:
 ˃ Causas que não excedam 40 vezes o salário 

mínimo�
 ˃ Hipóteses enumeradas no Art� 275, II, do 

Código de Processo Civil (rito sumário do 
CPC)�

 ˃ A ação de despejo para uso próprio�
 ˃ As ações possessórias sobre bens imóveis 

de valor não excedente a 40 salários-mí-
nimos�

FIQUE LIGADO

As competências do JEC são muito cobradas em 
prova. Não confundir o valor das ações do JEC (até 40 
salários mínimos) com o valor do rito sumário do CPC 
(até 60 salários mínimos).

Essa competência é facultativa, isto é, o autor po-
de optar por ingressar com ação na Justiça Comum, 
mesmo que esteja enquadrada uma dessas hipóteses.

Se determinada ação for de valor superior a 40 
salários-mínimos, e a parte optar por esse pro-
cedimento, estará renunciando ao crédito exce-
dente ao teto estabelecido, salvo conciliação (as 
partes podem fazer um acordo de valor superior).

O Juizado Especial também é competente pa-
ra executar seus próprios julgados e dos títulos 
executivos extrajudiciais de valor até 40 salá-
rios-mínimos (observadas as restrições estabele-
cidas na Lei nº 9.099/95).

Algumas ações, independentemente do valor, 
não podem ser apreciadas pelo Juizado Especial Cí-
vel, devendo tramitar na via comum.

São excluídas da competência do JEC as causas:
 ˃ De natureza Alimentar, Falimentar e Fiscal�
 ˃ De interesse da Fazenda Pública�
 ˃ Relativas a acidentes de trabalho, a resíduos 

e ao estado das pessoas (ainda que de cunho 
patrimonial)�

FIQUE LIGADO

Mesmo quando o valor for igual ou inferior a 40 sa-
lários mínimos, essas causas não poderão tramitar no 
JEC. Esse também é um dos pontos mais cobrados em 
prova.

A Lei nº 9.099/95 também traz algumas regras de 
competência (locais em que a ação deve ser proposta).

Competência do foro:
 ˃ Domicílio do réu (autor pode optar pelo 

local onde o réu exerça atividades profis-
sionais ou econômicas ou mantenha esta-
belecimento, filial, agência, sucursal ou es-
critório)�

 ˃ Local onde a obrigação deva ser satisfeita�
 ˃ Domicílio do Autor ou do local do ato/fato 

– Reparação de danos de qualquer natureza�
Apesar dessas regras, em qualquer hipótese o au-

tor pode optar por propor a ação no domicílio do réu.

Do Juiz, dos Conciliadores e dos Juízes 
Leigos
A Lei nº 9.099/95 traz um procedimento sim-

plificado. O juiz possui ampla liberdade para 
determinar as provas a serem produzidas, para 
apreciá-las e para dar especial valor as regras de ex-
periência comum ou técnica.
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Ele adotará em cada caso a decisão que reputar 
mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais 
da lei e às exigências do bem comum.

O juizado especial é fortemente caracterizado 
pelos princípios da conciliação e da celeridade. Pa-
ra privilegiar esses princípios, a Lei nº 9.099/95 traz 
a figura de dois auxiliares da justiça no âmbito da 
competência dessa lei.

São auxiliares da Justiça:
 ˃ Conciliadores (bacharéis em Direito)�
 ˃ Juízes leigos (advogados com mais de 5 

anos de experiência – impedidos de exercer 
a advocacia perante os Juizados Especiais 
enquanto no desempenho de suas funções)�

Das Partes no Juizado Especial 
No Juizado Especial não podem ser partes:

 ˃ O incapaz�
 ˃ O preso�
 ˃ As pessoas jurídicas de direito público�
 ˃ As empresas públicas da União�
 ˃ A massa falida�
 ˃ O insolvente civil�

FIQUE LIGADO

Independente do valor da causa ou matéria tratada, 
não poderão ser partes no JEC qualquer um dos acima 
indicados. Esse dispositivo também é muito cobrado.

Somente podem propor ação perante o Juizado 
Especial (legitimados ativos):

 ˃ As pessoas físicas capazes (cessionários de 
direito de pessoas jurídicas são excluídos; 
considera-se capaz o maior de 18 anos, in-
clusive para conciliação)�

 ˃ As microempresas�
 ˃ OSCIP (pessoas jurídicas qualificadas 

como Organização da Sociedade Civil de 
Interesse Público)�

 ˃ As sociedades de crédito ao microem-
preendedor�

Nos termos dessa Lei, a obrigatoriedade de assis-
tência por advogado depende do valor da causa:

 ˃ Até 20 salários-mínimos – Facultativa 
(as partes comparecem pessoalmente, elas 
constituem advogados apenas se quiserem)�

 ˃ Valor superior – Obrigatória (devem 
obrigatoriamente constituir um advogado, 
não podem praticar os atos processuais 
pessoalmente)�

No caso de assistência facultativa, se uma das 
partes comparecer assistida por advogado, ou se o 
réu for pessoa jurídica ou firma individual, terá a 
outra parte, se quiser, assistência judiciária presta-
da por órgão instituído junto ao Juizado Especial, 
na forma da lei local.

O Juiz alertará as partes da conveniência do patro-
cínio por advogado, quando a causa o recomendar.

O mandato ao advogado poderá ser verbal, salvo 
quanto aos poderes especiais (não precisa de pro-
curação escrita para conferir poderes gerais de foro 
para o advogado).

FIQUE LIGADO

Não é admitida, no processo, nenhuma forma de 
intervenção de terceiro ou de assistência (mas o litis-
consórcio é admitido).

O Ministério Público intervirá nos casos previs-
tos em lei.

Atos Processuais
Os atos processuais são públicos e poderão ser 

realizados em horário noturno, de acordo com o 
disposto nas normas de organização judiciária.

Sempre que preencherem as finalidades para 
as quais forem realizados, eles serão considerados 
válidos (atendidos os critérios definidos pela Lei nº 
9.099/05, Art. 2º). 

FIQUE LIGADO

Somente haverá nulidade se houver prejuízo. 

Aqui a Lei adota o princípio da instrumentalida-
de das formas, isto é, caso a Lei preveja determina-
da forma para a prática de um ato, sem cominação 
de nulidade, e o ato seja praticado de forma diversa, 
tendo ele alcançado a sua finalidade essencial, não 
será o mesmo anulado.

A prática de atos processuais em outras comar-
cas poderá ser solicitada por qualquer meio idôneo 
de comunicação.

Registro dos atos – serão registrados apenas 
aqueles atos que forem considerados essenciais (de 
forma resumida), em notas manuscritas, datilogra-
fada ou estenotipadas.

Os demais atos (não considerados essenciais) 
poderão ser gravados em fita magnética ou equiva-
lente, que será inutilizada após o trânsito em julga-
do da decisão.
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Do Pedido
O processo é instaurado com a apresentação do 

pedido à Secretaria do Juizado (isso pode ser fei-
to por escrito ou até mesmo de forma oral). Nele 
constará de forma simples e em linguagem acessível:

 ˃ O nome, a qualificação e o endereço das 
partes�

 ˃ Os fatos e os fundamentos, de forma 
sucinta�

 ˃ O objeto e seu valor (pode ser formulado 
pedido genérico quando não for possível 
determinar, desde logo, a extensão da obri-
gação)�

No caso de pedido oral, ele será reduzido a es-
crito pela Secretaria do Juizado, podendo ser utili-
zado o sistema de fichas ou formulários impressos.

Os pedidos Lei poderão ser alternativos ou 
cumulados. No caso de cumulação de pedidos, eles 
devem ser conexos e a soma não ultrapasse o limite 
fixado na Lei (40 salários-mínimos).

Registrado o pedido, independentemente de dis-
tribuição e autuação, a Secretaria do Juizado desig-
nará a sessão de conciliação, a realizar-se no prazo 
de quinze dias�

Comparecendo inicialmente ambas as partes, 
instaurar-se-á, desde logo, a sessão de conciliação, 
dispensados o registro prévio de pedido e a citação.

Havendo pedidos contrapostos, poderá ser dis-
pensada a contestação formal e ambos serão apre-
ciados na mesma sentença.

Das Citações e Intimações
A citação é a forma pela qual o réu tem ciência de 

que contra ele, corre um processo, sendo, nesse ato, 
chamado para integrar a relação processual.

A citação é feita:
 ˃ Por correspondência, com aviso de recebi-

mento em mão própria�
 ˃ Tratando-se de pessoa jurídica ou firma 

individual, mediante entrega ao encarrega-
do da recepção, que será obrigatoriamente 
identificado�

 ˃ Sendo necessário, por oficial de justiça, 
independentemente de mandado ou carta 
precatória�

FIQUE LIGADO

Nos Juizados Especiais, NÃO cabe citação por edital.

O comparecimento espontâneo suprirá a fal-
ta ou nulidade da citação. Dessa forma, caso o réu 

não tenha sido citado ou a mesma tenha ocorrido 
de maneira nula (citou por engano o vizinho por 
exemplo), mas ele compareça espontaneamente 
em juízo, esse vício estará sanado.

A citação conterá cópia do pedido inicial, dia 
e hora para comparecimento do citando e adver-
tência de que, não comparecendo este, considerar-
se-ão verdadeiras as alegações iniciais, e será pro-
ferido julgamento, de plano (efeitos gerados pela 
revelia do réu).

Intimações - feitas na forma prevista para cita-
ção, ou por qualquer outro meio idôneo de comu-
nicação.

Dos atos praticados na audiência, considerar-se-
-ão, desde logo, cientes as partes (não precisam ser 
intimados, pois tiveram ciência desses atos no mo-
mento em que os mesmos foram praticados).

As partes devem comunicar as mudanças de en-
dereço que ocorrerem no curso do processo. Se não 
o fizerem, as intimações enviadas ao local anterior-
mente indicado serão reputadas eficazes.

Da Revelia
Não comparecendo o demandado à sessão de 

conciliação ou à audiência de instrução e julgamen-
to, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 
pedido inicial, salvo se o contrário resultar da con-
vicção do Juiz.

Da Conciliação e do Juízo Arbitral
Aberta a sessão, o Juiz togado ou leigo esclarece-

rá as partes presentes sobre as vantagens da concilia-
ção, mostrando-lhes os riscos e as consequências do 
litígio, especialmente quanto ao disposto no § 3º do 
Art. 3º desta Lei (renúncia ao crédito que exceder a 
40 salários-mínimos).

A conciliação será conduzida pelo Juiz togado ou 
leigo ou por conciliador sob sua orientação. Obtida 
a conciliação, esta será reduzida a escrito e homolo-
gada pelo Juiz togado, mediante sentença com efi-
cácia de título executivo�

Não comparecendo o demandado (revelia), o 
Juiz togado proferirá sentença.

Não obtida a conciliação, as partes poderão op-
tar, de comum acordo, pelo juízo arbitral. O juízo 
arbitral considerar-se-á instaurado, independen-
temente de termo de compromisso, com a escolha 
do árbitro pelas partes. Se este não estiver presente, 
o Juiz convocá-lo-á e designará, de imediato, a data 
para a audiência de instrução. Esse árbitro será es-
colhido dentre os juízes leigos.
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O árbitro conduzirá o processo com os mesmos cri-
térios do Juiz (dirigirá o processo com liberdade para 
determinar as provas a serem produzidas, para apre-
ciá-las e para dar especial valor às regras de experiência 
comum ou técnica), podendo decidir por equidade.

O árbitro apresentará o laudo ao Juiz togado pa-
ra homologação por sentença irrecorrível ao tér-
mino da instrução, ou nos cinco dias subsequentes.

Da Instrução e Julgamento
Caso não seja instituído o juízo arbitral, proceder-

se-á imediatamente à audiência de instrução e julga-
mento, desde que não resulte prejuízo para a defesa.

Não sendo possível a sua realização imediata, 
será a audiência designada para um dos quinze dias 
subsequentes, cientes, desde logo, as partes e teste-
munhas eventualmente presentes.

Na audiência de instrução e julgamento, serão 
ouvidas as partes, colhidas as provas e, em seguida, 
proferida a sentença (as partes serão inquiridas ou 
interrogadas antes da produção das demais provas).

Serão decididos de plano (imediatamente) to-
dos os incidentes que possam interferir no regular 
prosseguimento da audiência. As demais questões 
serão decididas na sentença.

As partes irão se manifestar imediatamente so-
bre os documentos apresentados pela parte contrá-
ria, sem interrupção da audiência�

Da Resposta do Réu
A contestação pode ser apresentada de forma es-

crita ou oral. Na contestação, deve estar contida to-
da a matéria de defesa, exceto arguição de suspeição 
ou impedimento do Juiz, que se processará na forma 
da legislação em vigor.

No âmbito dos Juizados Especiais, não se admiti-
rá a reconvenção. Entretanto, é lícito ao réu, na con-
testação, formular pedido em seu favor, nos limites 
do Art. 3º desta Lei, desde que fundado nos mesmos 
fatos que constituem objeto da controvérsia (pedido 
contraposto).

O autor poderá responder ao pedido do réu na pró-
pria audiência ou requerer a designação da nova data, 
que será desde logo fixada, cientes todos os presentes.

Das Provas
Todos os meios de prova moralmente legítimos, 

ainda que não especificados em lei, são hábeis para 
provar a veracidade dos fatos alegados pelas partes. 

Dessa forma, mesmo que determinado meio de 
prova não esteja previsto na legislação, mas seja mo-
ralmente legítimo, ele poderá ser utilizado para de-
monstrar a veracidade dos fatos narrados pelas partes.

Todas as provas serão produzidas na audiência 
de instrução e julgamento, ainda que não requeri-
das previamente, podendo o Juiz limitar ou excluir 
as que considerar excessivas, impertinentes ou pro-
telatórias. Assim, não é requisito para a produção da 
prova que a parte a tenha requerido previamente.

No Juizado Especial Cível, é possível trazer até três 
testemunhas. Essas testemunhas comparecem à au-
diência de instrução e julgamento levadas pela parte 
que as tenha arrolado, independentemente de intima-
ção, ou mediante esta, se assim for requerido (só ocor-
re a intimação de testemunha se a parte o requerer).

Esse requerimento para intimação das testemu-
nhas será apresentado à Secretaria, no mínimo, 
cinco dias antes da audiência de instrução e julga-
mento.

Se, mesmo após regularmente intimada, a teste-
munha não comparecer, o Juiz poderá determinar 
sua imediata condução, valendo-se, se necessário, 
do auxílio da força pública (condução coercitiva).

Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá in-
quirir técnicos de sua confiança, permitida às partes 
a apresentação de parecer técnico. No curso da au-
diência, poderá o Juiz, de ofício ou a requerimento 
das partes, realizar inspeção em pessoas ou coisas, 
ou determinar que o faça pessoa de sua confiança, 
que lhe relatará informalmente o verificado.

A prova oral não será reduzida a escrito, a sen-
tença deverá referir, no essencial, os informes trazi-
dos nos depoimentos.

A instrução do processo poderá ser dirigida por 
Juiz leigo, sob a supervisão de Juiz togado.

Da Sentença
A sentença mencionará os elementos de convic-

ção do Juiz (com breve resumo dos fatos relevantes 
ocorridos em audiência), dispensado o relatório.

Não se admitirá sentença condenatória por 
quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido. 
Dessa forma, mesmo que a parte tenha formula-
do um pedido genérico, o juiz não pode proferir 
sentença ilíquida, ela já deve apresentar o valor da 
condenação.

É ineficaz a sentença condenatória na parte que 
exceder a alçada estabelecida nesta Lei. Dessa forma, 
caso a sentença condene o réu em quantia superior à 
40 salários mínimos, ela será ineficaz (sem produção 
de efeitos) no que ultrapassar esse valor.

O Juiz Leigo que tiver dirigido a instrução pro-
ferirá sua decisão e, imediatamente a submeterá ao 
Juiz Togado, que poderá homologá-la, proferir 
outra em substituição ou, antes de se manifestar, 
determinar a realização de atos probatórios indis-
pensáveis.
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Da sentença proferida, caberá recurso para o 
próprio Juizado (excetuada a homologatória de 
conciliação ou laudo arbitral). Esse recurso será 
julgado por uma turma composta por três Juízes to-
gados, em exercício no primeiro grau de jurisdição, 
reunidos na sede do Juizado (Turma Recursal).

Apesar de, em determinados casos, a assistência 
de advogado ser facultativa no âmbito dos Juizados 
Especiais, no recurso, as partes serão obrigatoria-
mente representadas por advogado.

O prazo para interposição de recurso é de dez 
dias, contados da ciência da sentença, por petição 
escrita, da qual constarão as razões e o pedido do re-
corrente.

Após a interposição, a parte recorrente tem que 
realizar o preparo em 48 horas, independentemente 
de intimação, sob pena de deserção. Após o preparo, 
a Secretaria intimará o recorrido para oferecer res-
posta escrita no prazo de dez dias.

O recurso terá somente efeito devolutivo, mas 
o Juiz poderá dar-lhe efeito suspensivo, para evitar 
dano irreparável para a parte.

O julgamento em segunda instância constará ape-
nas da ata, com a indicação suficiente do processo, 
fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sen-
tença for confirmada pelos próprios fundamentos, 
a súmula do julgamento servirá de acórdão.

Dos Embargos de Declaração
Art. 83.  Cabem embargos de declaração quando, 
em sentença ou acórdão, houver obscuridade, con-
tradição ou omissão. (Redação dada pela Lei nº 
13.105, de 2015) 
§ 2º Os embargos de declaração interrompem o 
prazo para a interposição de recurso. (Redação da-
da pela Lei nº 13.105, de 2015)

Os embargos de declaração constituem o recur-
so cabível quando, na sentença ou acórdão, houver 
obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. 
Tratando-se apenas de erros materiais, esses podem 
ser corrigidos de ofício.

Os embargos de declaração serão interpostos 
por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, 
contados da ciência da decisão. Quando interpostos 
contra a sentença, os embargos de declaração sus-
penderão o prazo para recurso.

Da Extinção do Processo Sem 
Julgamento do Mérito
O processo será extinto (sem resolução do méri-

to), além dos casos previstos em lei, quando:
 ˃ O autor deixar de comparecer a qualquer 

das audiências do processo (caso comprove 
ter sido por motivo de força maior, a parte 
poderá ser isentada pelo Juiz do pagamento 
das custas)�

 ˃ Inadmissível o procedimento instituído 
por esta Lei ou seu prosseguimento, após a 
conciliação�

 ˃ For reconhecida a incompetência territorial�
 ˃ Falecido o autor, a habilitação depender de 

sentença ou não se der no prazo de trinta dias�
 ˃ Falecido o réu, o autor não promover a 

citação dos sucessores no prazo de trinta 
dias da ciência do fato�

A extinção do processo independerá, em qual-
quer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes.

Da Execução
O Juizado possui competência para executar 

suas próprias decisões. A execução da sentença pro-
cessar-se-á, no próprio Juizado, aplicando-se, no 
que couber, o disposto no Código de Processo Civil, 
com as seguintes alterações:

 ˃ As sentenças serão necessariamente 
líquidas, contendo a conversão em Bônus 
do Tesouro Nacional - BTN ou índice equi-
valente�

 ˃ Os cálculos de conversão de índices, de ho-
norários, de juros e de outras parcelas serão 
efetuados por servidor judicial�

 ˃ A intimação da sentença será feita, sempre 
que possível, na própria audiência em que 
for proferida� Nessa intimação, o vencido 
será instado a cumprir a sentença tão logo 
ocorra seu trânsito em julgado, e adver-
tido dos efeitos do seu descumprimento 
(inciso V)�

 ˃ Não cumprida voluntariamente a sentença 
transitada em julgado, e tendo havido solici-
tação do interessado, que poderá ser verbal, 
proceder-se-á desde logo à execução, dis-
pensada nova citação�

 ˃ Nos casos de obrigação de entregar, de 
fazer, ou de não fazer, o Juiz, na sentença ou 
na fase de execução, cominará multa diária, 
arbitrada de acordo com as condições eco-
nômicas do devedor, para a hipótese de 
inadimplemento� Não cumprida a obriga-
ção, o credor poderá requerer a elevação da 
multa ou a transformação da condenação 
em perdas e danos, que o Juiz de imediato 
arbitrará, seguindo-se a execução por 
quantia certa, incluída a multa vencida de 
obrigação de dar, quando evidenciada a 
malícia do devedor na execução do julgado�

 ˃ Na obrigação de fazer, o Juiz pode determi-
nar o cumprimento por outrem, fixado o 
valor que o devedor deve depositar para as 
despesas, sob pena de multa diária�

 ˃ Na alienação forçada dos bens, o Juiz 
poderá autorizar o devedor, o credor ou 
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terceira pessoa idônea a tratar da alienação 
do bem penhorado, a qual se aperfeiçoará 
em juízo até a data fixada para a praça ou 
leilão� Sendo o preço inferior ao da ava-
liação, as partes serão ouvidas� Se o paga-
mento não for à vista, será oferecida caução 
idônea, nos casos de alienação de bem 
móvel, ou hipotecado o imóvel�

 ˃ É dispensada a publicação de editais em 
jornais, quando se tratar de alienação de 
bens de pequeno valor�

 ˃ O devedor poderá oferecer embargos, nos 
autos da execução, versando sobre:
 » Falta ou nulidade da citação no 

processo, se ele correu à revelia�
 » Manifesto excesso de execução�
 » Erro de cálculo�
 » Causa impeditiva, modificativa ou ex-

tintiva da obrigação, superveniente à 
sentença�

A execução de título executivo extrajudicial, no 
valor de até 40 salários-mínimos, obedecerá ao dis-
posto no Código de Processo Civil, com as modifi-
cações introduzidas por esta Lei.

Efetuada a penhora, o devedor será intimado a 
comparecer à audiência de conciliação, quando po-
derá oferecer embargos (Art. 52, IX), por escrito ou 
verbalmente.

Na audiência, será buscado o meio mais rápido e 
eficaz para a solução do litígio, se possível com dis-
pensa da alienação judicial, devendo o conciliador 
propor, entre outras medidas cabíveis, o pagamento 
do débito a prazo ou a prestação, a dação em paga-
mento ou a imediata adjudicação do bem penhorado.

Não apresentados os embargos em audiência, ou 
julgados improcedentes, qualquer das partes pode-
rá requerer ao Juiz a adoção de uma das alternativas 
acima descritas.

Não encontrado o devedor ou inexistindo bens 
penhoráveis, o processo será imediatamente extin-
to, devolvendo-se os documentos ao autor.

Das Despesas
Em primeiro grau de jurisdição, o acesso ao Jui-

zado Especial independerá do pagamento de custas, 
taxas ou despesas.

O preparo do recurso, na forma do § 1º do Art. 
42 desta Lei (O preparo será feito, independentemen-
te de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à 
interposição, sob pena de deserção), compreenderá 
todas as despesas processuais, inclusive aquelas 
dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressal-
vada a hipótese de assistência judiciária gratuita.

Em primeiro grau de jurisdição, não há conde-
nação do vencido em custas e honorários de advo-
gado (salvo se configurada litigância de má-fé).

Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará 
as custas e honorários de advogado, que serão fixa-
dos entre 10% e 20% do valor de condenação (não 
havendo condenação, utiliza-se do valor corrigido 
da causa como base de cálculo).

Na execução não serão contadas custas, salvo 
quando:

 ˃ Reconhecida a litigância de má-fé�
 ˃ Improcedentes os embargos do devedor�
 ˃ Tratar-se de execução de sentença que 

tenha sido objeto de recurso improvido do 
devedor�

Disposições Finais
Instituído o Juizado Especial, serão implantadas 

as curadorias necessárias e o serviço de assistência 
judiciária.

O acordo extrajudicial, de qualquer natureza ou 
valor, poderá ser homologado, no juízo competen-
te, independentemente de termo, valendo a senten-
ça como título executivo judicial.

Valerá como título extrajudicial o acordo ce-
lebrado pelas partes, por instrumento escrito, re-
ferendado pelo órgão competente do Ministério 
Público.

Nas causas sujeitas ao procedimento instituí-
do pela Lei nº 9.099/95 não é admitida a ação res-
cisória.

Dos Juizados Especiais Criminais

Disposições Gerais do JECRIM
O Juizado Especial Criminal, provido por juízes 

togados ou togados e leigos, tem competência para 
a conciliação, o julgamento e a execução das infra-
ções penais de menor potencial ofensivo, respeita-
das as regras de conexão e continência.

Na hipótese de reunião de processos, perante o 
juízo comum ou o tribunal do júri, decorrentes da 
aplicação das regras de conexão e continência, ob-
servar-se-ão os institutos da transação penal e da 
composição dos danos civis� 

FIQUE LIGADO

 → Consideram-se infrações penais de menor poten-
cial ofensivo (para os efeitos da Lei nº 9.099/95):

 ˃ As contravenções penais;
 ˃ Os crimes a que a lei comine pena máxima 

não superior a 2 anos (cumulada ou não com 
multa).
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O processo perante o Juizado Especial orien-
tar-se-á pelos critérios da oralidade, informalida-
de, economia processual e celeridade, objetivando, 
sempre que possível, a reparação dos danos sofri-
dos pela vítima e a aplicação de pena não privativa 
de liberdade.

Da Competência e dos Atos 
Processuais
Competência do Juizado → determinada pelo 

lugar em que foi praticada a infração penal.
Os atos processuais serão públicos e poderão 

realizar-se em horário noturno e em qualquer dia 
da semana, conforme dispuserem as normas de or-
ganização judiciária.

Os atos processuais serão válidos sempre que 
preencherem as finalidades para as quais foram rea-
lizados, atendidos os critérios indicados no Art. 62 da 
Lei nº 9.099/95 (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).

No âmbito do Juizado Especial Criminal, a nuli-
dade somente será pronunciada se houver prejuízo 
para alguma das partes.

A prática de atos processuais em outras comar-
cas poderá ser solicitada por qualquer meio hábil 
de comunicação.

Somente serão registrados por escrito os atos ha-
vidos por essenciais. Os atos realizados em audiên-
cia de instrução e julgamento poderão ser gravados 
em fita magnética ou equivalente.

A citação será pessoal e far-se-á no próprio Jui-
zado, sempre que possível, ou por mandado. Não 
encontrado o acusado para ser citado, o Juiz enca-
minhará as peças existentes ao Juízo comum para 
adoção do procedimento previsto em lei.

A intimação far-se-á por correspondência, com 
aviso de recebimento pessoal ou, tratando-se de 
pessoa jurídica ou firma individual, mediante en-
trega ao encarregado da recepção, que será obriga-
toriamente identificado, ou, sendo necessário, por 
oficial de justiça, independentemente de mandado 
ou carta precatória, ou ainda por qualquer meio 
idôneo de comunicação�

Dos atos que forem praticados em audiência, são 
consideradas intimadas desde logo cientes as partes, 
os interessados e defensores.

Do ato de intimação do autor do fato e do man-
dado de citação do acusado, constará a necessidade 
de seu comparecimento acompanhado de advoga-
do, com a advertência de que, na sua falta, ser-lhe-á 
designado defensor público.

Da Fase Preliminar
A autoridade policial que tomar conhecimen-

to da ocorrência lavrará termo circunstanciado e 
o encaminhará imediatamente ao Juizado, com o 
autor do fato e a vítima, providenciando-se as requi-
sições dos exames periciais necessários.

FIQUE LIGADO

Depois da ocorrência do fato, a autoridade policial 
lavra o TC (Termo Circunstanciado) e encaminha para o 
Juizado. Não há inquérito.

Se o autor do fato (trata-se do réu, mas a Lei usa 
o termo “autor do fato”) que, após a lavratura do 
termo, for imediatamente encaminhado ao jui-
zado ou assumir o compromisso de a ele compa-
recer, não se imporá prisão em flagrante, nem se 
exigirá fiança� 

Em caso de violência doméstica, o juiz poderá 
determinar, como medida de cautela, seu afasta-
mento do lar, domicílio ou local de convivência com 
a vítima. 

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.

Na falta do comparecimento de qualquer dos en-
volvidos, a Secretaria providenciará sua intimação e, 
se for o caso, a do responsável civil (intimação feita na 
forma dos Arts. 67 e 68 da Lei nº 9.099/95, acima visto).

Na audiência preliminar, presente o represen-
tante do Ministério Público, o autor do fato e a víti-
ma e, se possível, o responsável civil, acompanhados 
por seus advogados, o Juiz esclarecerá sobre a possi-
bilidade da composição dos danos e da aceitação da 
proposta de aplicação imediata de pena não priva-
tiva de liberdade.

A conciliação será conduzida pelo Juiz ou tam-
bém por conciliador (sob orientação do juiz). 

Esses conciliadores são auxiliares da Justi-
ça, recrutados, na forma da lei local, preferente-
mente entre bacharéis em Direito (mas aqueles 
que exerçam funções na administração da Justiça 
Criminal estão excluídos, não podem atuar como 
conciliadores).

FIQUE LIGADO

Na audiência de conciliação, devem estar presentes 
o Juiz, o Promotor, a vítima e o autor do fato. Nessa au-
diência eles podem fazer acordo.
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A composição (acordo) dos danos civis:
 ˃ Será reduzida a escrito�
 ˃ Homologada pelo Juiz (sentença irrecor-

rível)�
 ˃ Eficácia de título a ser executado no juízo 

civil competente�
Tratando-se de ação penal de iniciativa privada 

ou de ação penal pública condicionada à represen-
tação, o acordo homologado acarreta a renúncia ao 
direito de queixa ou representação.

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. O não oferecimento da representação na au-
diência preliminar não implica decadência do direito, 
que poderá ser exercido no prazo previsto em lei.

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 di-
reitos ou multas, a ser especificada na proposta.

Nas hipóteses de ser a pena de multa a única apli-
cável, o Juiz poderá reduzi-la até a metade.

Entretanto, não se admitirá a proposta se ficar 
comprovado:

 ˃ Ter sido o autor da infração condenado, 
pela prática de crime, à pena privativa de 
liberdade, por sentença definitiva�

 ˃ Ter sido o agente beneficiado anteriormen-
te, no prazo de cinco anos, pela aplicação 
de pena restritiva ou multa, nos termos 
deste Art��

 ˃ 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�

Se a proposta for aceita pelo autor da infração e 
seu defensor, será submetida à apreciação do Juiz.

Se acolher essa proposta, o Juiz aplicará a pena 
restritiva de direitos ou multa, que não importará 
em reincidência, sendo registrada apenas para im-
pedir novamente o mesmo benefício no prazo de 
cinco anos.

A imposição dessa sanção não constará de cer-
tidão 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.

Dessa sentença cabe apelação (mas ela segue as 
regras previstas para esse recurso na Lei nº 9.099/95).

Do Procedimento Sumaríssimo
Na ação penal de iniciativa pública, quando não 

houver aplicação de pena, pela ausência do autor do 
fato (ou pela não ocorrência da aceitação da propos-
ta acima estudada) o Ministério Público oferecerá 
ao Juiz, de imediato, denúncia oral, se não houver 
necessidade de diligências imprescindíveis.

Para o oferecimento da denúncia, que será ela-
borada com base no termo de ocorrência acima 
tratado, com dispensa do inquérito policial, pres-
cindir-se-á do exame do corpo de delito quando a 
materialidade do crime estiver aferida por boletim 
médico ou prova equivalente (nesse caso, então, não 
é preciso o exame de corpo de delito).

Se a complexidade ou circunstâncias do ca-
so não permitirem a formulação da denúncia, o 
Ministério Público poderá requerer ao Juiz o en-
caminhamento das peças existentes, na forma 
do parágrafo único do Art. 66 da Lei nº 9.099/95 
(Não encontrado o acusado para ser citado, o Juiz 
encaminhará as peças existentes ao Juízo comum 
para adoção do procedimento previsto em lei).

Na ação penal de iniciativa do ofendido, poderá 
ser oferecida queixa oral, cabendo ao Juiz verificar se 
a complexidade e as circunstâncias do caso determi-
nam a adoção das providências previstas no parágra-
fo único do Art. 66 dessa lei (anteriormente citado).

Oferecida a denúncia ou queixa, será reduzi-
da a termo, entregando-se cópia ao acusado, que 
com ela ficará citado e imediatamente cientifica-
do da designação de dia e hora para a audiência de 
instrução e julgamento, da qual também tomarão 
ciência o Ministério Público, o ofendido, o res-
ponsável civil e seus advogados.

Se o acusado não estiver presente, será citado 
na forma dos Arts. 66 e 68 da Lei nº 9.099/95 (pes-
soalmente no próprio Juizado ou por mandado) e 
cientificado da data da audiência de instrução e de 
julgamento, devendo a ela trazer suas testemunhas 
ou apresentar requerimento para intimação, no mí-
nimo, cinco dias antes de sua realização.

Não estando presentes o ofendido e o responsá-
vel civil, serão intimados nos termos do Art. 67 desta 
Lei para comparecerem à audiência de instrução e 
julgamento (intimado por carta com aviso de rece-
bimento ou qualquer outro meio idôneo).

As testemunhas arroladas serão intimadas por 
correspondência com aviso de recebimento ou qual-
quer outro meio idôneo.

No dia e hora designados para a audiência de ins-
trução e julgamento, se na fase preliminar não tiver 
havido possibilidade de tentativa de conciliação e de 
oferecimento de proposta pelo Ministério Público, 
proceder-se-á a tentativa de conciliação (na forma 
acima estudada – fase preliminar).
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Nenhum ato será adiado, determinando o Juiz, 
quando imprescindível, a condução coercitiva de 
quem deva comparecer.

Aberta a audiência, será dada a palavra ao de-
fensor para responder à acusação. Após isso o Juiz 
receberá, ou não, a denúncia ou queixa; havendo re-
cebimento, serão ouvidas a vítima e as testemunhas 
de acusação e defesa, interrogando-se a seguir o acu-
sado, se presente, passando-se imediatamente aos 
debates orais e à prolação da sentença.

Todas as provas serão produzidas na audiência 
de instrução e julgamento, podendo o Juiz limitar 
ou excluir as que considerar excessivas, imperti-
nentes ou protelatórias�

De todo o ocorrido na audiência será lavrado ter-
mo, assinado pelo Juiz e pelas partes, contendo bre-
ve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiên-
cia e a sentença. A sentença, dispensado o relatório, 
mencionará os elementos de convicção do Juiz.

O recurso cabível no caso de decisão que rejeite a 
denúncia ou queixa e também da sentença é a APE-
LAÇÃO, que poderá ser julgada por turma compos-
ta de três Juízes em exercício no primeiro grau de 
jurisdição, reunidos na sede do Juizado.

A apelação será interposta no prazo de dez dias, 
contados da ciência da sentença pelo Ministério Pú-
blico, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da 
qual constarão as razões e o pedido do recorrente (o 
recorrido será intimado para oferecer resposta es-
crita também no prazo de dez dias).

As partes poderão requerer a transcrição da gra-
vação da fita magnética e serão intimadas da data da 
sessão de julgamento pela imprensa.

Se a sentença for confirmada pelos próprios 
fundamentos, a súmula do julgamento servirá de 
acórdão (nesse caso a Turma recursal confirmou a 
sentença dada, o acórdão é simplificado, consistirá 
apenas na súmula do julgamento).

Embargos de declaração:
 ˃ Recurso cabível quando houver obscuri-

dade, contradição, omissão ou dúvida (em 
sentença ou em acórdão)�

 ˃ Serão opostos por escrito ou oralmente�
 ˃ Opostos no prazo de cinco dias (contados 

da ciência da decisão)�
Quando opostos contra sentença, os embargos 

de declaração suspenderão o prazo para o recurso.
Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício 

(o próprio Juiz corrige, sem que ninguém requeria).

Da Execução
Se a única pena aplicada for a de multa, seu 

cumprimento far-se-á mediante pagamento na Se-
cretaria do Juizado. Efetuado o pagamento, o Juiz 

declarará extinta a punibilidade, determinando que 
a condenação não fique constando dos registros 
criminais, exceto para fins de requisição judicial.

Mas caso não seja efetuado o pagamento de multa, 
será feita a conversão em pena privativa da liberdade, 
ou restritiva de direitos, nos termos previstos em lei.

A execução das penas privativas de liberdade e 
restritivas de direitos, ou de multa cumulada com 
estas, será processada perante o órgão competente, 
nos termos da lei.

Das Despesas Processuais
Nos casos de homologação do acordo civil e apli-

cação de pena restritiva de direitos ou multa, as des-
pesas processuais serão reduzidas, conforme dispu-
ser lei estadual.

Disposições Finais
Além das hipóteses do Código Penal e da legis-

lação especial, dependerá de representação a ação 
penal relativa aos crimes de lesões corporais leves e 
lesões culposas�

Nos crimes em que a pena mínima cominada 
for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não 
por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a de-
núncia, poderá propor a suspensão do processo, 
por dois a quatro anos, desde que o acusado não es-
teja sendo processado ou não tenha sido condena-
do por outro crime, presentes os demais requisitos 
que autorizariam a suspensão condicional da pena 
(Os requisitos para suspensão da pena são tratados 
no Art. 77 do Código Penal).

Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor, na 
presença do Juiz, este, recebendo a denúncia, pode-
rá suspender o processo, submetendo o acusado a 
período de prova, sob as seguintes condições:

 ˃ Reparação do dano (salvo impossibilidade 
de fazê-lo)�

 ˃ Proibição de frequentar determinados 
lugares�

 ˃ Proibição de ausentar-se da comarca onde 
reside, sem autorização do Juiz�

 ˃ Comparecimento pessoal e obrigatório a 
juízo, mensalmente, para informar e justi-
ficar suas atividades�

O Juiz poderá especificar outras condições a 
que fica subordinada a suspensão, desde que ade-
quadas ao fato e à situação pessoal do acusado.
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FIQUE LIGADO

A suspensão PODERÁ SER REVOGADA se o acusado 
vier a ser processado, no curso do prazo, por contraven-
ção, ou descumprir qualquer outra condição imposta.

Se no curso do prazo da suspensão o beneficiário 
vier a ser processado por outro crime ou não efetuar a 
reparação do dano (sem motivo justificado) a suspen-
são SERÁ REVOGADA.

Expirado o prazo sem revogação, o Juiz declarará 
extinta a punibilidade. Não correrá a prescrição du-
rante o prazo de suspensão do processo.

Se o acusado não aceitar a proposta para que seja 
feita a suspensão o processo prosseguirá em seus ul-
teriores termos.

As disposições desta Lei não se aplicam aos pro-
cessos penais cuja instrução já estiver iniciada. 

Sobre esse Art.: ADIN nº 1.719/9O do STF: O Tri-
bunal , por votação unânime , deferiu , em parte , o pe-
dido de medida cautelar , para , sem redução de texto e 
dando interpretação conforme à Constituição , excluir , 
com eficácia ex tunc , da norma constante do Art. 090 
da Lei nº 9099 /95, o sentido que impeça a aplicação de 
normas de direito penal , com conteúdo mais favorável 
ao réu , aos processos penais com instrução já iniciada à 
época da vigência desse diploma legislativo.

As disposições previstas na Lei nº 9.099/95 não 
se aplicam no âmbito da Justiça Militar� 

Nos casos em que esta Lei passa a exigir representação 
para a propositura da ação penal pública, o ofendido ou 
seu representante legal será intimado para oferecê-la no 
prazo de trinta dias, sob pena de decadência.

Aplicam-se subsidiariamente as disposições dos 
Códigos Penal e de Processo Penal, no que não fo-
rem incompatíveis com esta Lei.

Disposições Finais Comuns
Lei Estadual disporá sobre o Sistema de Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais, sua organização, com-
posição e competência.

Os serviços de cartório poderão ser prestados, e 
as audiências realizadas fora da sede da Comarca, 
em bairros ou cidades a ela pertencentes, ocupando 
instalações de prédios públicos, de acordo com au-
diências previamente anunciadas.

Os Estados, Distrito Federal e Territórios criarão 
e instalarão os Juizados Especiais no prazo de seis 
meses, a contar da vigência desta Lei.

No prazo de 6 meses, contado da publicação des-
ta Lei, serão criados e instalados os Juizados Espe-
ciais Itinerantes, que deverão dirimir, prioritaria-
mente, os conflitos existentes nas áreas rurais ou nos 
locais de menor concentração populacional

ANOTAÇÕES


