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ACÓRDÃO

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

Jurisdição nº 0011823-78.2017.8.26.0000, da Comarca de Arujá, em que é 

suscitante MM JUIZ DE DIREITO VARA JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE 

ARUJÁ, é suscitado MM JUIZ DE DIREITO 2ª VARA JUDICIAL DE ARUJÁ.

ACORDAM, em Câmara Especial do Tribunal de Justiça de São 

Paulo, proferir a seguinte decisão: "Declararam a competência do M. Juízo 

suscitado, qual seja, o da 2ª Vara Judicial de Arujá. 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, 18 de setembro de 2017.

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

Assinatura Eletrônica



Conflito de Jurisdição nº 0011823-78.2017.8.26.0000 - TJSP - Câmara Especial - MAR  - Voto 48.555   2/4

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

Câmara Especial

Conflito de Jurisdição 0011823-78.2017.8.26.0000

Procedência: Arujá

Relator: Des.  Ricardo Dip (Voto 48.555)

Suscitante: Juizado Especial Criminal de Arujá

Suscitado: Juízo da 2ª Vara Judicial de Arujá

Interessados: Prisci la Santos (e outro)

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO

Denúncia pela prática dos delitos de Calúnia, 
Injúria e Difamação Distribuição perante a Vara 
Criminal  Remessa ao Juizado Especial Criminal 

Delitos de menor potencial  ofensivo Penas em 
abstrato dos del itos que somadas ultrapassam o 
patamar de dois anos  Inteligência do art .  61 da Lei  
9.099/95 (de 26-9)  Exegese da Súmula 82 desta 
Colenda Corte.

Competência do M. Juízo suscitado para apreciar 
e decidir na espécie.

RELATÓRIO: 

1. Versam os autos conflito negativo de jurisdição 

suscitado pelo Juizado Especial Criminal de Arujá em 

face do Juízo da 2ª Vara Judicial do mesmo foro distri tal, 

em que se controverte a incidência do art. 61 da Lei 

9.099/95 (de 26-9), em queixa-crime instaurada para 

apurar a suposta prática dos delitos previstos nos arts. 

138, 139 e 140 do Código Penal.

Propiciou-se vista dos autos à digna Procuradoria 

Geral de Justiça (f ls. 60-3). 
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É o relatório.

VOTO:

2. Atribui-se à querelada, na espécie, a prática, em 

tese, dos crimes de calúnia, previsto no art.  138, do 

Código Penal, com pena de detenção de seis meses a 

dois anos; de difamação, previsto no art. 139, do Código 

Penal,  com pena de detenção de três meses a um ano; e 

injúria, previsto no art. 140, do Código Penal, com pena 

de detenção de um mês a seis meses. 

 Muito embora os crimes em questão, isoladamente, 

enquadrem-se na previsão do disposto no art.  61, da Lei 

n. 9.099/95, a  competência deve ser firmada pela 

somatória das penas máximas em abstrato dos delitos .

Nesse sentido, o verbete n. 82, de súmula desta 

Corte: "Compete ao Juízo Criminal Comum processar e 

julgar ação na qual se imputam ao réu, crimes cuja 

soma das penas máximas ultrapassa o limite de 02 

(dois) anos previsto no artigo 61 da Lei 9.099/95”.

 A propósito a jurisprudência desta Colenda Câmara 

Especial, já decidiu:

“Conflito Negativo de Jurisdição. Ação penal 

privada pela prát ica, em tese, dos delitos de 

calúnia e difamação. Incidência dos artigos 138 e 

139, ambos do Código Penal. Propositura perante 

a Vara do Juizado Especial Criminal. Remessa dos 

autos à Vara Criminal Comum Possibil idade. 

Delitos que, individualmente, são considerados de 
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menor potencial ofensivo e de competência do 

Juizado Especial Criminal. Somatória das penas 

em abstrato que ultrapassa o patamar de dois 

anos, previsto no artigo 61 da Lei 9.09/95, o que 

afasta a competência do Juizado Especial Criminal. 

Análise da competência que se dá em função da 

capitulação jurídica contida na inicial - 

Precedentes. Conflito procedente. Competência do 

Juízo Suscitante” (CJ 0033439-17.2014 Rel.  Des. 

RICARDO ANAFE, j. 20/10/2014, v.u.).

Diante desse quadro, prevalece, portanto, a l ivre 

distr ibuição que se fez ao M. Juízo suscitado.

DO EXPOSTO , assino, para o caso, a competência 

do M. Juízo suscitado, qual seja, o da digna 2ª Vara 

Judicial de Arujá.

Des. RICARDO DIP -relator

Presidente da Seção de Direito Público

(Assinatura eletrônica)
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