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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA  
RESOLUÇÃO Nº 214/99 - PGJ, DE 01 DE DEZEMBRO DE 1999 

 
Nova denominação dada ao ATO NORMATIVO pelos arts. 1º e 4º da Resolução nº 1.177/2019-PGJ/CGMP/CSMP/CPJ, de 
11/11/2019 

 

 Cria o Grupo de Trabalho dos Juizados Especiais 
Criminais 

 
 
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais,  

 

CONSIDERANDO que os institutos da composição dos danos sofridos pela vítima e da 

transação penal, além do procedimento sumaríssimo para a apuração das infrações penais 

de menor potencial ofensivo e da suspensão condicional do processo nas infrações de menor 

gravidade, previstos na Lei nº9.099, de 26/09/95, alteraram radicalmente o direito material e 

sua aplicação; 

 

CONSIDERANDO que as inúmeras disparidades de entendimento e procedimento das várias 

Promotorias Criminais da Capital e do Interior, no trato das questões do Juizado Especial 

Criminal merecem um tratamento mais uniforme por parte do Ministério Público, visando 

fortalecer as posições que mais interessam à sociedade; 

 

CONSIDERANDO que é necessário discutir uma política de atuação do Ministério Público nos 

Juizados Especiais Criminais, sem caráter vinculativo, para análise dos benefícios previstos 

pela lei e para o desenvolvimento de instrumentos de aplicação dos institutos 

despenalizadores por ela trazidos; 

 

CONSIDERANDO que a eficácia da atuação institucional depende não somente da 

participação conjunta e integrada dos membros de diversas Promotorias de Justiça, mas 

também do efetivo controle e acompanhamento de tais atividades pelos órgãos da 

Administração Superior do Ministério Público; 

 

CONSIDERANDO, por fim, que no I Encontro Estadual dos Promotores de Justiça Criminais 

do Estado de São Paulo foram elencadas diversas questões dos Juizados Especiais 

Criminais, que necessitam ser acompanhadas; 

 

RESOLVE: 
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Art.1º - Criar, junto ao seu Gabinete e sob a coordenação do Centro de Apoio Operacional 

das Promotorias de Justiça Criminais, o Grupo de Trabalho dos Juizados Especiais Criminais. 

 

§ 1º - O Grupo de Trabalho é integrado por membros do Ministério Público, designados pelo 

Procurador-Geral de Justiça, sem prejuízo de suas atribuições normais. 

 

§ 2º - A participação neste Grupo de Trabalho não importará o recebimento de qualquer 

remuneração ou gratificação.  

 

Art. 2º - Compete ao Grupo de Trabalho, dentre outras atividades compatíveis com sua 

finalidade 

 

I - identificar as prioridades específicas da atuação institucional no Juizado Especial Criminal; 

 

II - compilar, sistematizar e analisar a legislação e a jurisprudência relativas ao Juizado 

Especial Criminal, para distribuição às Promotorias de Justiça Criminais; 

 

III - sugerir alterações legislativas, acompanhando Projetos de Lei e de regulamentação em 

tramitação; 

 

IV - elaborar assentos de entendimentos uniformes, roteiros de acompanhamento processual 

e peças processuais, sem caráter vinculativo; 

 

V - promover reuniões de trabalho, quando solicitado, em conjunto com as Promotorias de 

Justiça, com o intuito de prestar auxílio na execução de suas atividades. 

 

Art.3 – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 
 
 
Publicação em: Diário Oficial: Poder Executivo – Seção I, São Paulo, v.109, n.227, p.28, de 2 de dezembro de 1999. 
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