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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Conflito de 

Jurisdição nº 0036863-96.2016.8.26.0000, da Comarca de Jales, em que é 

suscitante MM JUIZ DE DIREITO 5ª VARA JUDICIAL DE JALES, é suscitado 

MM JUIZ DE DIREITO VARA JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE JALES.

ACORDAM, em Câmara Especial do Tribunal de Justiça de São 

Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram para determinar a competência 

do M. Juízo suscitado, qual seja, a do Juízo da Vara do Juizado Especial 

Criminal de Jales. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra 

este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 

ADEMIR BENEDITO (VICE PRESIDENTE) (Presidente) e SALLES ABREU 

(PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL).

São Paulo, 15 de dezembro de 2016.

RICARDO DIP (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

Câmara Especial

Conflito de Jurisdição 0036863-96.2016.8.26.0000

Procedência: Jales

Relator: Des. Ricardo Dip (Voto 42.999)

Suscitante: Juízo da 5ª Vara Judicial de Jales

Suscitado: Juízo do Juizado Especial Criminal de 

Jales 

Interessados: José Eduardo Saes Alcindo (e outro).

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO.

Injúria e Difamação. Infrações de menor potencial ofensivo. 

Vara Criminal e Vara do Juizado Especial. 

Competência do Juizado Especial ditada pela natureza da 

infração, estabelecida em razão da matéria e, portanto, de caráter 

absoluto. Base constitucional e legal. Aplicação do inc. I do art. 98 

da CF e art. 61 da Lei n. 9.099/1995 (de 26-9).

- A suposta necessidade de prova pericial e eventual 

complexidade da matéria de direito não é apta a infirmar a 

competência absoluta, prevendo a Lei n. 9.099/1995 (de 26-9) a 

realização de prova técnica.

Competência do M. Juízo suscitado para apreciar e decidir 

na espécie.

RELATÓRIO:

1. Versam os autos conflito negativo de jurisdição 
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suscitado pelo M. Juízo da 5ª Vara Judicial de Jales em 

face do M. Juízo do Juizado Especial Criminal da mesma 

comarca, nos autos da queixa-crime n. 0008596-33.2015, 

proposta por José Eduardo Saes Alcindo contra Vitor 

Henrique da Silva, por suposta prática de crimes de 

difamação e injúria.

Desfiou-se o confli to sob o argumento de que não 

há elementos nos autos que indiquem a necessidade de 

produção de prova pericial a ensejar o deslocamento da 

competência para a Vara Criminal comum.

Deu-se vista ao Ministério Público (f ls.  86-9).

É o relatório.

VOTO:

2. Cinge-se a controvérsia quanto à competência para 

apreciar e julgar as acusações descritas nas queixas-

crimes alhures mencionadas.

3. Indica o M. Juízo suscitado a quebra de sigilo 

decretado pelo M. Juízo suscitante, a complexidade da 

causa e a eventual produção de prova pericial, com 

fundamento, inclusive, no §2º do art. 77 da Lei n. 

9.099/1995 como motivos ensejadores do deslocamento 

da competência para a Vara Criminal comum.

Ex ante , registre-se que a quebra refere-se a 

suposto crime de coação de testemunha apurado em ação 

penal (proc. n. 0010058-25.2015  f ls. 80) e não guarda 

relação com os crimes apurados nos presentes autos, não 
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ensejando qualquer reconhecimento de prevenção.

Para logo, igualmente, não se pode afirmar, 

peremptoriamente, que eventual perícia datum sed 

non concessum que seja necessária, o que ainda se 

está por ver  é ou não complexa , o que interdita até 

mesmo admit ir moldar-se o pleito à jurisprudência que 

parece preponderar na egrégia Câmara Especial deste 

Tribunal de Just iça de São Paulo, a conceder possam 

perícias de não grande complexidade efetuar-se em 

processos com trânsito pelo Juizado Especial (vid., 

brevitatis causa , CC 0147943-70.2103 -Des. CLÁUDIA 

GRIECO TABOSA PESSOA; CC 0063090-31.2013 -Des. 

SAMUEL JÚNIOR; CC 0273349-38.2013 -Des. CAMARGO 

ARANHA; não diversamente, distinguindo a possibil idade 

da prova técnica não complexa no Juizado Especial: Ag 

0141637-85.2013 -13ª Câmara de Direito Público -Des. 

PEIRETTI DE GODOY; Ag 0150727-54.2012 -5ª Câmara 

de Direito Público -Des. NOGUEIRA DIEFTENHÄLER; Ag 

2017246-24.2013 -6ª Câmara de Direito Público -Des. 

MARIA OLÍVIA ALVES).

Para mais, deve observar-se que no caso em 

exame há dúvida séria sobre a própria necessidade de 

produção da aventada perícia, haja vista que nenhuma 

das partes reportou-se a esse meio de prova.

Já por esses motivos, seria caso de reconhecer a 

competência do M. Juízo suscitado.

4. Sobreleva ressaltar,  ademais, que o texto da lei 

estabelece que a complexidade da causa deva ser aferida 

antes do oferecimento da denúncia/queixa, in verbis:
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Art. 77. Na ação penal de iniciativa pública, 
quando não houver aplicação de pena, pela 
ausência do autor do fato, ou pela não ocorrência 
da hipótese prevista no art. 76 desta Lei, o 
Ministério Público oferecerá ao Juiz, de imediato, 
denúncia oral,  se não houver necessidade de 
dil igências imprescindíveis.

 § 2º Se a complexidade ou circunstâncias do caso 
não permitirem a formulação da denúncia, o 
Ministério Público poderá requerer ao Juiz o 
encaminhamento das peças existentes, na forma 
do parágrafo único do art. 66 desta Lei.

§ 3º Na ação penal de iniciat iva do ofendido 
poderá ser oferecida queixa oral, cabendo ao Juiz 
verif icar se a complexidade e as circunstâncias do 
caso determinam a adoção das providências 
previstas no parágrafo único do art.  66 desta Lei.

Observa-se, no entanto, que, se a denúncia/queixa 

já foi oferecida, nada impede o deslocamento da 

competência para a Just iça comum1, caso haja 

necessidade e comprovação de realização de medida 

complexa, o que não verif ica, ab init io , no presente caso. 

  

A suposta necessidade  de prova pericial no feito 

em referência não é , pois, motivo idôneo para infirmar a 

competência absoluta do Juizado Especial Criminal.

5. Por f im, os princípios da celeridade, informalidade, 

oralidade e da economia processual, norteadores da 

criação dos Juizados especiais, não se apresentam 

contrários à análise de questões intr icadas de direito, 

bem como à produção de provas periciais, tanto essas 

1 STJ CC 102723/MG  Min. OG FERNANDES  Terceira Seção  

DJe.  24.4.2009.
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sejam imprescindíveis à solução da contenda. 

POSTO ISSO, assina-se a competência do M. Juízo 

suscitado, qual seja, a do  Juízo da Vara do Juizado 

Especial Criminal de Jales.

Des. RICARDO DIP -relator

Presidente da Seção de Direito Público

(Assinatura eletrônica)
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