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INTRODUÇÃO 

O intuito deste trabalho é apresentar uma breve abordagem sobre a criação do Juizado Especial Criminal, regulado 

pela Lei n. 9.099/1995, e sua íntima relação com o princípio da fragmentariedade do Direito Penal, bem como discutir 

como a origem desta legislação se situa na necessidade de acabar com a morosidade do Poder Judiciário e respeitar 

o direito penal mínimo.  

DESENVOLVIMENTO 

 

A partir da década de 1980 ocorria grande preocupação 

com o garantismo penal no Brasil, seguindo as ondas 

de pensamento européias, com grande influência do 

direito penal mínimo. Após, em 1990, em busca de uma 

modernização da justiça criminal, houve uma procura 

pela eficiência na aplicação desta, entretanto, em 

paralelo, ocorriam a criação de leis como a Lei n. 

8.072/90 (Lei dos Crimes Hediondos) e a Lei n. 9.034/95 

(Lei das Organizações Criminosas), que serviam para 

saciar uma necessidade de vingança e acalmar 

sentimentos de insegurança. Jogando na vala toda a 

intervenção mínima e fragmentariedade alcançadas até 

aquele ponto (Machado, 2006, p. 26-28). Contra 

corrente, em defesa da intervenção mínima, é o 

discurso de Nucci (2013, p. 112): ”O princípio da 

intervenção mínima ou da subsidiariedade significa que 

o Direito Penal, no âmbito de um Estado Democrático 

de Direito, deve intervir minimamente na vida privada do 

cidadão, vale dizer, os conflitos sociais existentes, na 

sua grande maioria, precisam ser solucionados por 

outros ramos do ordenamento jurídico (civil, trabalhista, 

tributário, administrativo etc.). A norma penal 

incriminadora, impositiva de sanção, deve ser a ultima 

ratio, ou seja, a última hipótese que o Estado utiliza para 

punir o infrator da lei. Logo, o caminho ideal é a busca 

da descriminalização, deixando de considerar uma série 

de situações ainda hoje tipificadas como tal”. Do mesmo 

modo, para Ricci (2006, p. 129), o princípio da 

intervenção mínima se sustenta na fragmentariedade do 

direito, sendo aplicado o direito penal somente nos bens 

que necessitam de proteção mais severa do estado, não 

podendo o direito penal atingir e regrar tudo o que 

ocorre no ordenamento jurídico, devendo agir somente 

quando as outras áreas do direito não conseguirem 

resolver o conflito em voga. De outro lado, temos que a 

morosidade do Poder Judiciário não é recente, pois são 

diversos os fatores que influenciam na problemática, a 

crise advém de diversas causas, dentre as quais podem 

ser citadas, o excesso no número das demandas 

(proveniente da maior facilidade de acesso à justiça), a 

carência no quadro profissional de magistrados e de 

serventuários, a deficiência da estrutura física da 

Justiça, o excesso de formalismo da legislação 

processual e a grande demanda dos recursos remetidos 

as instâncias superiores de julgamento. (COELHO e 

MARQUES. 2013, p. 03-04). Assim, para suprir a 

necessidade social de acabar com a morosidade e 

respeitar o direito penal mínimo surgiram, segundo 

Campos (2003, p. 1), os Juizados Especiais Criminais, 

instituídos pela Lei n. 9.099, de 26 de setembro 1995, e 

que tem como norte a proposta de aplicação da pena 

não privativa de liberdade, sendo o resultado de uma 

longa discussão sobre a aplicação, ou não, do direito 

penal minimalista, o direito penal como ultima ratio. 

Desse modo, para Campos, ocorre a tentativa de se 

retirar a danosidade proveniente do sistema carcerário, 

é necessário retirar o estigma de delinquente produzido 

pelo direito penal, fomentando novas formas de punir e 

prevenir delitos. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

A criação do Juizado especial Criminal se deu na busca 

por uma justiça mais célere e na tentativa de se obter 

economia processual, através de procedimentos mais 

simplificados, e o que é mais importante na tentativa de 

utilizar o direito penal como última opção; sua principal 

proposta é evitar a aplicação de pena não privativa de 

liberdade a fim de se retirar a danosidade do sistema 

carcerário. O Juizado Especial Criminal é destinado à 

conciliação, ao julgamento e à execução das infrações 

de menor potencial ofensivo, que, nos termos do artigo 

61 desta lei, são as contravenções penais e os crimes a 

que a lei comine pena máxima não superior a dois anos, 

cumulada ou não com multa. 
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