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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 
2215158-58.2015.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é impetrante 
CLARA SAYURI MURAKAMI, é impetrado MM. JUIZ (A) DE DIREITO DA 
VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE MOGI DAS 
CRUZES.

ACORDAM, em 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram da ação de mandado de 
segurança e, de conseguinte, determina-se a urgente remessa dos autos ao Egrégio 
Colégio Recursal ou Turma Recursal da Comarca de Mogi das Cruzes.V.U.", de 
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA 
DA SILVA (Presidente), DE PAULA SANTOS E FRANÇA CARVALHO.

São Paulo, 25 de agosto de 2016. 

Moreira da Silva
Relator

(assinatura eletrônica)
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MANDADO DE SEGURANÇA N° 2215158-58.2015.8.26.0000

COMARCA: MOGI DAS CRUZES

13ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL

IMPETRANTE: CLARA SAYURI MURAKAMI 

IMPETRADO: MM. JUIZ (A) DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE MOGI DAS CRUZES 

INTERESSADO: VIVIAN MAYUMI KONO  

VOTO Nº 23.156

EMENTA: Mandado de Segurança – Difamação – Insurgência 
contra omissão de Juiz de Direito de Juizado Especial Cível e 
Criminal sobre pleito de remessa da ação penal privada para a 
Justiça Criminal comum – Competência de Colégio Recursal ou 
Turma Recursal - NÃO CONHECIMENTO. O mandado de 
segurança contra ato ou decisão de Magistrado de Juizado Especial 
Criminal deve ser dirigido ao Colégio Recursal ou à Turma 
Recursal, consoante as normas inscritas na Lei nº 9.099/95 e no 
Provimento nº 2.203/2014 do Colendo Conselho Superior da 

Magistratura. 

1. Trata-se de Mandado de Segurança, com 

pedido de liminar, impetrado em causa própria por Carla Sayuri 

Murakami, contra ato que, segundo alega, fere seu direito líquido e 

certo. Diz que, em 27 de maio de 2015, ajuizou queixa-crime perante o 

Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes dando 

a querelada Vivian Mayumi Kono como incursa no artigo 139, com a 

causa de aumento do artigo 141, inciso III, ambos do Código Penal e em 

continuidade delitiva. Não havendo conciliação em audiência preliminar, 

realizada no dia 23.01.2014, a querelante pugnou pelo prosseguimento 

da ação e o Ministério Público opinou pelo recebimento da queixa-crime. 

Ante a incompetência verificada, a querelante requereu, em 14 de julho 

2014, redistribuição dos autos a uma das Varas Criminais do Juízo 
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comum. O MM. Juiz a quo, no entanto, ratificou o recebimento da queixa-

crime realizado por Magistrado anterior, entendendo não ser o caso de 

absolvição sumária, mas não se pronunciou quanto ao pedido de 

redistribuição dos autos em virtude da incompetência do Juizado 

Especial Criminal para o processamento do feito. Aduz, ainda, que a 

querelada impetrou, em 25 de setembro de 2015, habeas corpus no 

Colégio Recursal de Mogi das Cruzes, sendo concedida liminar pelo 

Relator Presidente da 2ª Turma Recursal para a suspensão do feito 

originário, em prejuízo para a querelante em face da iminente 

“prescrição do crime”. 

Por isso, requer a concessão da segurança para 

determinar a imediata redistribuição da queixa-crime ao juízo 

competente e a suspensão do habeas corpus que tramita no Colégio 

Recursal. 

Instruída a petição inicial com cópias 

reprográficas extraídas dos autos da ação penal privada, foi indeferida a 

liminar e sobrevieram as informações da digna Autoridade Judiciária 

apontada como coatora, manifestando-se a d. Procuradoria Geral de 

Justiça no sentido da denegação da segurança.

É o relatório.

2. A presente ação mandamental não comporta 

apreciação e julgamento por este Augusto Tribunal de Justiça, ao qual 

falta competência para tanto.
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Com efeito, o artigo 98 da Constituição Federal 

de 1988 instituiu os Juizados Especiais Criminais para a conciliação, o 

julgamento e a execução das infrações de menor potencial ofensivo, 

bem como o julgamento dos recursos por turma de juízes de primeiro 

grau.

Em 1995, foi editada a Lei nº 9.099, que 

disciplinou os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, cujo artigo 61 definiu 

que as infrações de menor potencial ofensivo são aquelas com pena 

máxima cominada de até um ano. 

Ademais, por força da Lei nº 10.259/01, que 

instituiu os Juizados Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça 

Federal, o conceito de infração de menor potencial ampliou-se para 

abarcar todos os delitos punidos com pena de até dois anos, tendo a 

ressalva contida, originariamente, no artigo 61 da Lei nº 9.099/95 

deixado de existir, na medida em que o diploma legal subsequente (Lei 

10.259/01), no seu artigo 2º, parágrafo único, não faz qualquer menção 

a procedimento especial. Em igual sentido, a subsequente Lei nº 11.313, 

de 28 de junho de 2006, que deu nova redação ao sobredito artigo 61, 

readequando-o nos moldes da Lei nº 10.259/01.

Pois bem. As informações da Autoridade 

Judiciária impetrada dão conta de que a ilustre impetrante ajuizou ação 

penal privada contra Vivian Mayumi Kono, por infração ao artigo 139, 

combinado com o artigo 141, inciso III, todos do Código Penal, em 
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continuidade delitiva.1

No entanto, embora se saiba que o preceito 

secundário da norma jurídico-penal em questão não é superior a 01 ano 

de detenção, a insurgência aqui apresentada é quanto à omissão do MM. 

Juiz a quo em se pronunciar sobre pleito de remessa da ação penal para 

a Justiça Criminal comum, pois, segundo o entendimento da ilustre 

impetrante, seria a competente para o julgamento da causa, na medida 

em que, considerada a causa de aumento do artigo 141, inciso III, do 

Código Penal, mais o acréscimo de suposta continuidade delitiva, estar-

se-ia diante de situação com pena máxima superior a 2 (anos) anos de 

detenção.

Evidente, pois, que a ilustre impetrante se 

insurge contra ato supostamente ilegal praticado no âmbito do Juizado 

Especial Criminal, em primeira instância.

Vale lembrar, nesse passo, que com a edição 

do Provimento nº 806/2003, alterado pelo Provimento nº 1.670/2009, 

ambos do Conselho Superior da Magistratura, todas as sedes das 

circunscrições judiciárias do Estado de São Paulo e os Foros da Capital 

passaram a ter Colégios Recursais ou Turmas Recursais, aos quais foi 

conferida competência, como órgãos de segundo e último grau de 

jurisdição, para julgar os recursos das decisões e “habeas corpus” dos 

atos proferidos em ações penais por infrações de menor potencial 

1 - p. 81/82.
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ofensivo.

Ademais, importa anotar que o Provimento nº 

2.203/2014, do Conselho Superior da Magistratura do Estado de São 

Paulo, revogou o mencionado Provimento nº 1.670/2009, mas 

estabeleceu que haverá cinco Colégios Recursais na Capital e um em 

cada sede de Circunscrição Judiciária no interior (art. 40), com 

competência para julgamento, como órgão de segundo grau de 

jurisdição, de recursos de decisões proferidas pelos Juizados Especiais 

Criminais (art. 39), preservando, assim, o que já preceituava o 

Provimento nº 806/2003.  

De outra banda, oportuno salientar que a 

decisão atinente ao habeas corpus em tramitação no Colégio Recursal do 

mesmo Juizado Especial Criminal é suscetível de ser atacada por 

instrumentos processuais cuja competência para o julgamento é daquele 

mesmo colegiado.

É bem de ver, a propósito, que o Superior 

Tribunal de Justiça já decidiu que deve a própria Turma Recursal dos 

Juizados Especiais apreciar mandado de segurança contra seus próprios 

membros.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE 

SEGURANÇA. ATO DO MINISTRO COORDENADOR DA TURMA 

NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS 

JUIZADOS FEDERAIS. INCOMPETÊNCIA DESTE SUPERIOR 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. É pacífico no âmbito desta 

Corte Superior de Justiça, bem como do Supremo 

Tribunal Federal que deve a própria Turma Recursal 

dos Juizados Especiais apreciar o mandado de 

segurança impetrado contra atos de seus próprios 

membros. 2. Isso porque, mesmo estando os membros das 

Turmas Recursais subordinados administrativamente ao 

respectivo Tribunal, estas Turmas devem ser 

consideradas como órgão independente. Assim, vale 

ressaltar que, o vínculo administrativo do 

magistrado, que é membro da Turma Recursal, com o 

respectivo Tribunal, não determina a competência da 

referida Corte para julgar o mandado de segurança 

impetrado contra ato do juiz. 3. No caso em apreço, 

apesar da autoridade coatora ser ministro componente 

desta Corte Superior de Justiça, o ato impugnado 

emanou da Turma Nacional de Uniformização de 

Jurisprudência dos Juizados Federais, ou seja, o ora 

Impetrado estava investido no cargo de Presidente da 

Turma Nacional, proferindo atos inerentes àquele 

Colegiado. 4. Na esteira desse entendimento, e 

aplicando-se analogicamente o art. 21, VI, da LOMAN, 

entendo que a competência para processar e julgar o 

writ impetrado contra ato do Ministro Coordenador da 

Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos 

Juizados Federais é da própria Turma Nacional. 5. 
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Agravo regimental desprovido.2

Destarte, a melhor solução consiste em 

reconhecer a incompetência deste Augusto Tribunal de Justiça para 

conhecer e julgar o presente mandamus, determinando-se a remessa 

dos autos ao Colégio ou Turma Recursal competente.

3. Pelo exposto, não se conhece da ação de 

mandado de segurança e, de conseguinte, determina-se a urgente 

remessa dos autos ao Egrégio Colégio Recursal ou Turma Recursal da 

Comarca de Mogi das Cruzes. 

RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
        Relator

         (assinatura eletrônica)

2 - AgRg no MS 11874 / DF - AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA 2006/0109372-0 - Relator(a) Ministra 

LAURITA VAZ (1120) - Órgão Julgador - CE - CORTE ESPECIAL - Data do Julgamento DJ 18/02/2008 p. 20. 
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