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1-Godofredo tem a obrigação legal de cuidar de determinado idoso, mas o 
abandonou em um hospital   conduta prevista no art. 98, do Estatuto do Idoso, com 
pena de detenção de seis meses a três anos e multa. Paulo negou trabalho a um 
idoso, com a justificativa de que o pretendente ao emprego encontrava-se em idade 
avançada   conduta enquadrada no art. 100, II, do Estatuto do Idoso, com pena de 
reclusão de seis meses a um ano e multa. Nessas situações, as medidas 
despenalizadoras, previstas na Lei n.º 9.099/1995 (lei dos juizados especiais),
A. poderão beneficiar ambos os acusados, desde que haja anuência das vítimas.
B. poderão beneficiar Paulo, com a transação penal, ao passo que Godofredo, com a 
suspensão condicional do processo.
C. não poderão beneficiar Godofredo nem Paulo.
D. poderão beneficiar apenas Godofredo.
E. poderão beneficiar apenas Paulo.
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2-Sobre os Juizados Especiais Criminais, é INCORRETO:
A. Não se admite a suspensão condicional do processo por crime continuado, se a soma da pena 
mínima da infração mais grave com o aumento mínimo de um sexto for superior a um ano.
B.É cabível recurso extraordinário contra decisão proferida por turma recursal de juizado especial 
criminal.
C. Reunidos os pressupostos legais permissivos da suspensão condicional do processo, mas 
recusando o Promotor de Justiça a propô-la, o Juiz, dissentindo, remeterá a questão ao 
Procurador-Geral, aplicando- se por analogia o art. 28 do Código de Processo Penal.
D. No procedimento Sumaríssimo, nos termos da Lei no 9.099/1995, para o oferecimento da denúncia, 
que será elaborada com base no termo de ocorrência referido no art. 69 da referida lei, com dispensa 
do inquérito policial, prescindir-se-á do exame do corpo de delito quando a materialidade do crime 
estiver aferida por boletim médico ou prova equivalente.
E. Da sentença que homologa a transação penal, com acolhimento da proposta do Ministério Público 
aceita pelo autor da infração, ensejando a aplicação da pena restritiva de direitos ou multa, não caberá 
qualquer recurso.



3-No que se refere aos juizados especiais criminais, segundo entendimento do STJ, 
assinale a opção correta.
A. Não é permitido ao beneficiário da suspensão condicional do processo realizar juízos de 
valor sobre a conveniência e oportunidade do cumprimento dos termos impostos, ficando 
ele legalmente vinculado ao adimplemento integral das medidas, sob pena de revogação 
da benesse.
B. A transação penal proposta pelo MP e aceita pelo acusado serve para gerar 
reincidência.
C. É cabível a impetração de habeas corpus para o reexame das razões de beneficiário de 
suspensão condicional do processo para justificar o inadimplemento das condições 
propostas pelo MP.
D. A aceitação de transação penal pode servir de fundamento para a não recomendação de 
candidato em concurso público na fase de investigação social.
E. É legal o aumento da pena-base, a título de maus antecedentes, com fundamento em 
registro decorrente da aceitação de transação penal proposta pelo MP.



4-Em relação à Lei dos Juizados Especiais, é correto afirmar, de acordo com entendimento 
jurisprudencial dos Tribunais Superiores, que
A. reunidos os pressupostos legais permissivos da suspensão condicional do processo, mas se 
recusando o Promotor de Justiça a propô-la, o Juiz, dissentindo, poderá propô-la de ofício.
B. não se admite a transação penal em crime continuado, se a soma da pena mínima da infração 
mais grave com o aumento mínimo de um sexto for superior a 01 (um) ano.
C. a homologação da transação penal prevista no artigo 76 da Lei no 9.099/1995 faz coisa julgada 
material e, descumpridas suas cláusulas, não se permite que o Ministério Público dê continuidade à 
persecução penal mediante oferecimento de denúncia ou requisição de inquérito policial.
D. o benefício da suspensão do processo não é aplicável em relação às infrações penais cometidas 
em concurso material, concurso formal ou continuidade delitiva, quando a pena mínima cominada, 
seja pelo somatório, seja pela incidência da majorante, ultrapassar o limite de um 01 (um) ano.
E. nos crimes em que a pena mínima cominada for superior a 01 (um) ano, ainda que 
alternativamente seja prevista pena de multa, não é cabível suspensão condicional do processo.



5- De acordo com a Lei nº 9.099/95, é correto afirmar que

A. nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a 2 (dois) anos, o 
Ministério Público, ao oferecer denúncia, poderá propor a suspensão do processo.

B. a composição dos danos civis homologada pelo juiz mediante sentença 
irrecorrível terá eficácia de título a ser executado no próprio juizado especial criminal 
competente.

C. o acordo homologado, tratando-se de ação penal condicionada à representação, 
não impede o prosseguimento da ação, tendo tal efeito unicamente na ação penal 
de iniciativa privada.

D. o não oferecimento da representação na audiência preliminar não implica 
decadência do direito, que poderá ser exercido no prazo previsto em lei.

E. nas hipóteses de ser a pena de multa a única aplicável, o juiz não poderá 
reduzi-la.



6- Quando, em se tratando de crimes de menor potencial ofensivo em trâmite no 
juizado especial criminal, o acusado não for encontrado para a citação, o juízo 
deverá
A. encaminhar as peças existentes ao juízo comum para a adoção do 
procedimento previsto em lei.
B. encaminhar os autos ao MP para que este proceda como entender de direito.
C. determinar a citação do acusado por edital.
D. determinar a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional até que 
se proceda à citação pessoal do acusado.
E. nomear defensor dativo para o acusado e conceder prazo de quinze dias para o 
oferecimento da defesa.



7-Nos juizados especiais criminais, a composição civil dos danos causados por 
infrações penais
A. terá a eficácia de título executivo judicial a ser executado no juízo civil 
competente.
B. terá a eficácia de título executivo judicial a ser executado no próprio juizado 
especial criminal.
C. conduzirá ao perdão do ofendido, quando se tratar de ação penal privada.
D. conduzirá à extinção da punibilidade do autor do fato, no caso de ação penal 
pública incondicionada.
E. conduzirá à decadência, quando se tratar de ação penal pública condicionada a 
representação.
 



8-Acerca dos procedimentos nos juizados especiais criminais, assinale a opção 
correta.
A. De acordo com o STJ, no caso de ação penal privada, são aplicáveis os 
benefícios da transação penal e da suspensão condicional do processo.
B. A citação do acusado pode se dar por edital, não havendo deslocamento da 
competência para o juízo criminal comum.
C. O juizado especial criminal é competente para julgar crimes punidos com pena 
alternativa de multa, ainda que a pena privativa de liberdade fixada em abstrato 
seja superior a dois anos.
D. No caso de causa complexa, haverá o deslocamento da competência para o 
juízo criminal comum, mantendo-se o procedimento sumaríssimo.
E. A medida processual cabível contra a decisão que rejeitar a denúncia ou a 
queixa-crime será o recurso em sentido estrito, que deverá ser interposto no prazo 
de dez dias



9-De acordo com a Lei n.º 9.099/1995 e com o entendimento doutrinário e 
jurisprudencial dominantes, a proposta de transação penal
A. configura hipótese de retratação da ação penal já oferecida.
B. é cabível nos crimes de ação penal privada, caso não haja prévia composição 
dos danos cíveis.
C. deve ser ofertada, de ofício, pelo juiz ao autor do crime quando não tiver sido 
apresentada pelo MP.
D. depende do consentimento prévio do ofendido ou de quem o represente na 
ação penal pública condicionada à representação.
E. prescinde da presença de DP para a aceitação pelo autor do fato.



10-O processo da Lei no 9.099/1995, orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 
simplicidade
A. formalidade, economia processual e celeridade, buscando a conciliação ou a 
transação.
B. informalidade, economia processual, celeridade, sendo defeso a conciliação ou a 
transação.
C. informalidade, irrecorribilidade, celeridade, sendo defeso a conciliação ou a 
transação.
D. formalidade, irrecorribilidade, celeridade, sendo defeso a conciliação ou a 
transação.
E. informalidade, economia processual e celeridade, buscando a conciliação ou a 
transação.



11- No que concerne aos Juizados Especiais Criminais, considere as seguintes assertivas: 

I. a composição civil dos danos em todos os crimes de menor potencial ofensivo impede a 
propositura da ação penal; 

II. a sentença que decide pela aplicação o imediata de pena restritiva de direitos ou multa 
(transação penal) é irrecorrível;

III. o rito procedimental admite oferecimento de denúncia oral por parte do Ministério Público. 

É correto o que se afirma em:

 a) III, apenas.
 b) I e III, apenas.
 c) II e III, apenas.
 d) I, II e III.



12-Leia atentamente as assertivas a seguir

I. Nos crimes sujeitos ao procedimento da Lei n.º 9.099/95, a respeito do lugar do crime, adota-se a 
teoria da atividade. 

II. No delito plurilocal, no caso de a conduta e o resultado ocorrerem dentro do território nacional, 
aplica-se a teoria da ubiquidade. 

III. Nos casos de exclusiva ação privada, o querelante poderá preferir o foro do domicílio ou da 
residência do réu somente quando não conhecido o lugar da infração. 

IV. Em relação ao foro especial, previsto em lei ordinária ou de organização judiciária, no caso de 
cometimento de crime contra a vida, prevalecerá a competência do Tribunal do Júri. 

Estão corretas apenas as afirmativas

a) I e IV.

 b) II e III.
 c) II e IV.
 d) I, II e IV.



13-Antônio foi denunciado por receptação simples (art. 180, caput, do Código Penal), e o juiz, verificando que 
seria caso, em tese, da apresentação de proposta de suspensão condicional do processo (art. 89, da Lei n.º 
9.099/95), determina a abertura de vista dos autos ao Promotor de Justiça para tal finalidade. O Promotor, 
porém, recusa-se a oferecer a proposta de suspensão, alegando que o crime de receptação é incompatível 
com o benefício, pois incentiva a prática de furtos, roubos e até mesmo de latrocínios, e requer o 
prosseguimento do feito. Qual a medida que o juiz, caso discorde do posicionamento do Promotor, deve 
tomar, inclusive, se o caso, consoante jurisprudência sumulada dos Tribunais Superiores (STJ e STF).

 a) Remeter os autos à apreciação do Procurador Geral de Justiça, mediante aplicação analógica do art. 28, do 
Código de Processo Penal.
 b) Designar data para apresentação, de ofício, da proposta de suspensão, pois se trata de matéria de ordem 
pública e direito subjetivo do acusado, que atende a todos os requisitos legais.
 c) Determinar o prosseguimento do processo, pois, segundo o art. 89, caput, da Lei n.º 9.099/95, a 
apresentação de proposta de suspensão é faculdade do Promotor de Justiça e não direito subjetivo do 
acusado.
 d) Conceder habeas corpus de ofício, para trancar o processo, diante do evidente constrangimento ilegal 
imposto ao réu com o prosseguimento do feito sem a oferta da proposta de suspensão.
 e) Remeter os autos a outro Promotor de Justiça para que ele apresente a proposta de suspensão, com base 
no princípio da independência funcional dos membros do Ministério Público.


