
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECLAMAÇÃO Nº 7.014 - DF (2011/0246954-4)
  

RELATOR : MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECLAMANTE : JÉSSICA RAQUEL VIEIRA GONÇALVES 
ADVOGADO : SANDRA APARECIDA DOHLER FERREIRA - 

DEFENSORA PÚBLICA E OUTRO
RECLAMADO : TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO DISTRITO 
FEDERAL 

INTERES.  : DANNIEL VARGAS DE SIQUEIRA CAMPOS 
DECISÃO

Com o propósito de dirimir divergência entre acórdão prolatado pela 

Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito 

Federal (HC n. 2010.10.1.007558-5) e a jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça (HC n. 90.126/MS, AgRg no Ag n. 1.131.076/MT, HC n. 

176.181/MG e HC n. 91.054/RJ), Jéssica Raquel Vieira Gonçalves, por meio 

da Defensoria Pública, oferece a presente reclamação (art. 1º da Resolução n. 

12/2009 do STJ). Eis a ementa do acórdão reclamado (fl. 103):

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS . JUIZADO ESPECIAL 
CRIMINAL. TRANSAÇÃO REVOGADA. DENÚNCIA. 
PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

1. Nenhum óbice existe ao oferecimento da denúncia quando 
revogada a transação penal, porque tal importa no retorno do processo 
ao estado anterior, não sendo autorizada a simples conversão da sanção 
transacionada em pena, em afronta ao devido processo legal jungido à 
ampla defesa, nem constituindo isso meio para impunidade do fato ilícito 
penal. Precedentes do STF e TJDFT.

2. Ordem denegada.

Aqui, a reclamante requer a concessão de medida liminar para 

suspender o prazo recursal nos autos do Processo n. 2010.10.1.007558-5, a 

fim de evitar o trânsito em julgado, "bem assim sejam obstadas todas as 

instaurações de ações penais, cujo fundamento seja o descumprimento de 

acordo homologado em transação penal com trâmite nos juizados especiais, 

até decisão final da presente reclamação" (fl. 7). Requer, no mérito, a reforma 

do acórdão impugnado e o consequente trancamento da ação penal em curso 

no 2º Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria/DF (Processo n. 
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7558-5/2010).

São estas as alegações da reclamante (fls. 1/5):

Trata-se, na origem, de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria 
Pública, em favor de JESSICA RAQUEL VIEIRA GONÇALVES, em face 
do ato realizado pelo M.M. Juiz do Segundo Juizado Especial Criminal e 
de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Circunscrição 
Judiciária de Santa Maria-DF, o qual tomou insubsistente o acordo da 
transação penal (homologado) tendo em vista o seu descumprimento 
pela reclamante/beneficiária, retomando assim a ação penal contra esta. 

Ressalta-se que o acordo consiste na prestação de 60 (sessenta) 
horas de serviço à comunidade junto à entidade cadastrada no Setor de 
Medidas alternativas, sendo este acordo devidamente homologado por 
sentença judicial, em audiência realizada aos 20 de janeiro de 2011, 
conforme fl. 14 no processo de origem. Cabe lembrar que não há 
qualquer menção ou cláusula-expressa alertando que, caso fosse 
descumprido o acordo feito na transação penal homologado 
judicialmente, o processo iria prosseguir. Insta observar que a 
reclamante/beneficiária cumpriu 13 horas e 40 minutos da medida 
ajustada.

No dia 23 de maio de 2011, conforme fl. 22 (processo de origem), sob 
o fundamento de descumprimento do acordo da transação penal 
homologada em sentença judicial, foi proposta em desfavor da 
reclamante a ação penal pelos mesmos fatos resolvidos em audiência, 
realizada aos 20 de janeiro de 2011, conforme fl. 14 no processo de 
origem. 

Diante desse desiderato foi proposto o habeas corpus  junto à Turma 
Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal e 
Territórios, que em seguida sobreveio o acórdão nº 533.484, fl. 80, em 
que conhece o habeas corpus , contudo não foi concedida a ordem pela 
Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 
DF, a qual propugna o seguinte entendimento, a saber: 

[...]
Nestes termos, a presente reclamação visa expurgar a ilegalidade 

alcançada pela decisão impugnada, posto que se verifica o 
descumprimento à legislação de regência e jurisprudência firme e 
consolidada desta E. Cone, consoante passaremos a demonstrar. 

[...]
É oportuno trazer à baila que urna vez aceita a transação penal o juiz 

irá verificar a regularidade da proposta e, ao fim dessa análise, proferirá 
sentença homologatória. 

A homologação impede o oferecimento de denúncia ulterior, em 
caso de descumprimento da medida aplicada, tanto que neste 
Superior Tribunal de Justiça já tem sua jurisprudência firme e 
consolidada nesta posição, consoante vastos e variados julgados, HC 
90.126-MS, DJe 01-07-2010; AgRg no Ag 1131076-MT, DJe 08-06-2009; 
HC 176181, DJe 17-08-2011. Para exemplifica colecionamos a ementa 
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do HC 91.054-RJ, publicado no DJe 19-04-2010, que teve como relator o 
Ministro Jorge Mussi, a saber: 

[...]
Assim verifica que a jurisprudência desta Corte firmou-se no 

sentido de que a homologação da transação penal pelo juiz gera 
eficácia de coisa julgada formal e material, o que por si só impede a 
instauração de ação penal no caso de descumprimento do acordo 
pelo autor do fato.

Contudo, o que se vê na praxe forense são artifícios que visam 
constranger o autor do fato e que não encontra respaldo legal, quiçá 
constitucional. Revelando-se em certa medida um estado de incerteza 
jurídica e de total arbitrariedade quando se tem decisões ao arrepio do 
ordenamento jurídico pátrio bem como por desconsiderar a orientação 
jurisprudencial firme desta Corte. 

[...]

É o relatório.

Pelo que se lê, manifesta a reclamante inconformismo com o 

acórdão que, ao denegar o habeas corpus , manteve o decisum  do Juizado 

Especial Criminal de revogação da anterior decisão homologatória da 

transação penal e determinou o prosseguimento do feito em razão da 

denúncia ofertada pelo Ministério Público (infração do art. 329, caput , do CP). 

O pedido, direcionado à unificação da jurisprudência, é cabível e 

tempestivo. Além disso, apesar de a reclamante não ter cuidado de 

comprovar o dissídio à luz dos parâmetros legais e regimentais – confira-se, a 

propósito, este julgado da Segunda Seção: Pet na Rcl n. 5.002/RJ, Ministro 

Sidnei Benetti, DJe 16/2/2011 –, a divergência é notória. E, assim, uma vez 

comprovada, dispensa-se a demonstração analítica do dissenso. Vejam-se, a 

propósito, estes precedentes:

[...] DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE 
COMPROVAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental, dado o 
seu caráter manifestamente infringente, em observância aos princípios da 
fungibilidade recursal. Precedentes do STJ.

[...]
3. "A divergência notória, quando admitida, guarda pertinência 

exclusiva com a demonstração analítica da divergência jurisprudencial, 
nada tendo a ver com a sua comprovação" (AgRg nos EREsp 332.972/PI, 
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Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, Corte Especial, DJ de 13/12/04).
4. Embargos de declaração admitidos como agravo regimental, ao qual 

se nega provimento.
(EDcl nos EDcl no REsp n. 1.105.006/RJ, Ministro Arnaldo Lima, 

Primeira Turma, DJe 3/3/2011)

[...]
I - Em se tratando de matéria por demais conhecida da Egrégia Seção, 

dispensáveis se mostram maiores exigências formais na comprovação da 
divergência, bastando a transcrição de ementas. Precedente.

[...]
(EREsp n. 329.269/RS, Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, DJ 

23/9/2002)

Com efeito, como se pode ver do HC n. 91.054/RJ, Ministro Jorge 

Mussi, Quinta Turma, DJ 19/4/2010, mencionado pela reclamante, e dos mais 

recentes HC n. 97.642/ES, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta 

Turma, DJe 23/08/2010, e HC n. 176.181/MG, Ministro Gilson Dipp, Quinta 

Turma, DJe 17/8/2011, quanto à proposta de transação penal, após aceita e 

homologada pelo Juiz, no caso, conforme fl. 61, a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça tem-se orientando no sentido da impossibilidade do 

posterior oferecimento de denúncia, mesmo quando descumprido o acordo. 

Cumpre anotar que, na hipótese em análise, após revogar a 

transação penal regularmente homologada e dar andamento ao Processo n. 

7558-5/2010, a Juíza de Direito do 2º Juizado Especial Cível e Criminal de 

Santa Maria/DF designou o dia 10/8/2011 (fl. 30) e, depois, o dia de hoje para 

dar continuidade à audiência de instrução (fls. 66/68).

Posto isso, presentes os requisitos do periculum in mora  e do fumus 

boni iuris , com base no art. 2º, I, da Resolução n. 12/2009 do STJ, defiro a 

liminar para sobrestar o curso do mencionado feito, bem como para 

determinar a suspensão de todos os processos em trâmite em juizados 

especiais criminais nos quais tenha sido estabelecida controvérsia 

semelhante à dos presentes autos, até o julgamento final desta reclamação. 

Oficie-se: a) aos Presidentes dos Tribunais de Justiça, bem como 

aos Corregedores-Gerais da Justiça de cada Estado membro e ao Corregedor 
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da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a fim de que comuniquem às 

Turmas Recursais acerca da suspensão; e b) ao Presidente do Tribunal de 

Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ao Corregedor da Justiça do 

Distrito Federal e dos Territórios e ao Presidente da Turma Recursal prolatora 

do acórdão reclamado, comunicando o processamento desta reclamação e 

solicitando informações.

Decorrido o prazo para informações, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público Federal.

Publique-se edital no Diário da Justiça, com destaque no noticiário 

do Superior Tribunal de Justiça na internet, dando ciência aos interessados 

sobre a instauração desta reclamação, a fim de que se manifestem, querendo, 

no prazo de 30 dias (art. 2º, III, da Resolução n. 12/2009 do STJ).

Brasília, 11 de outubro de 2011.

Ministro Sebastião Reis Júnior 
Relator
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