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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Jurisdição nº 
0026610-15.2017.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é suscitante MM 
JUIZ DE DIREITO 2ª VARA CRIMINAL DE GUARULHOS, é suscitado MM 
JUIZ DE DIREITO VARA JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE GUARULHOS.

ACORDAM, em Câmara Especial do Tribunal de Justiça de São 
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram procedente o conflito e declararam 
competente o Juízo Suscitante. 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 sem voto), LUIZ 
ANTONIO DE GODOY(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO) E 
RICARDO DIP (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO).

São Paulo, 23 de outubro de 2017.

XAVIER DE AQUINO (DECANO)
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Conflito de Jurisdição nº 0026610-15.2017.8.26.0000
Suscitante: Mm Juiz de Direito 2ª Vara Criminal de Guarulhos 
Suscitado: Mm Juiz de Direito Vara Juizado Especial Criminal de Guarulhos 
Interessados: Joana D Arc Aparecida e Ana Cristina Bonifácio da Silva
Comarca: Guarulhos

Voto nº 30.646

CONFLITO DE JURISDIÇÃO. Queixa Crime. Inicial que 
aponta a prática das infrações penais de difamação e 
injúria previstas nos artigos 139, 140 “caput” e §2º, 
combinados com o artigo 141, III, todas do Código Penal. 
Em que pese tratar-se de figuras típicas consideradas 
individualmente de menor potencial ofensivo, tem-se que a 
competência deve ser firmada pela somatória das penas 
máximas em abstrato. Exegese da Súmula nº 82 deste 
Egrégio Tribunal de Justiça. Precedentes. Competência do 
Juízo suscitante, ou seja, 2ª Vara Criminal de Guarulhos.

Trata-se de conflito negativo de jurisdição 

suscitado pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal em 

face do MM. Juiz de Direito da Vara do Juizado Especial 

Criminal, ambos da Comarca de Guarulhos, com o fim de 

definir o Juízo competente para dar prosseguimento da 

queixa crime ajuizada por Joana D'Arc Aparecida contra 

Ana Cristina Bonifácio da Silva no que concerne à alegada 

prática dos delitos descritos nos artigos 139, 140, “caput” e 

140, § 2º, combinados com o artigo 141, III, todos do 

Código Penal.

Entende o Juízo suscitante que por se tratar de 

delitos de menor potencial ofensivo em concurso material, 

cujo somatório de penas ultrapassa 2 (dois) anos, afastada 

será a competência do Juizado Especial (fl. 8). 
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O Juízo suscitado, por seu turno, sustenta que, 

independente da cominação exposta na queixa crime, da 

leitura da peça inicial e de seus documentos, vislumbra-se 

tão somente a prática do crime de injúria, por suposta 

ofensa à dignidade da querelante pela querelada, a ser 

processado e julgado pela Justiça Especializada. Alega, 

nada obstante, que ainda que se tratar de concurso 

material, a competência continuaria sendo do Juizado 

Especial, nos exatos termos do Enunciado Criminal 120 do 

FONAJE (FLS. 37 e vº).

Adveio parecer da douta Procuradoria Geral de 

Justiça opinando às fls. 14/19.

É o relatório. 

Configurado está o conflito negativo de 

jurisdição, uma vez que os Juízos suscitante e suscitado 

negam ter competência para o julgamento do feito.

In casu, cinge-se a controvérsia acerca do Juízo 

competente para processar e julgar queixa crime em razão 

da suposta prática dos delitos previstos nos artigos 139, 

140, “caput” e 140, § 2º, combinados com o artigo 141, III, 

todos do Código Penal.

Por se cuidar, na prática, de condutas 

consideradas de menor potencial ofensivo, cuja soma de 

penas máximas em abstrato ultrapassa o limite de dois 

anos, impõe-se aplicar no caso o disposto na Súmula 82 
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deste E. Tribunal de Justiça:

“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 art. 61 da Lei 9.099/95”.

Nesse sentido, aliás:

“CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇAÕ. Queixa 

crime pela prática de crimes de calúnia e 

difamação. Competência fixada com base na 

imputação contida na inicial acusatória. 

Impossibilidade de análise prévia da viabilidade 

da ação penal quanto a algum dos crimes ou 

causas especiais de aumento ou diminuição de 

pena. Concurso de crimes. Competência fixada a 

partir da somatória das penas máximas em 

abstrato. Inteligência da Súmula 82 do TJSP. 

Conflito conhecido para declarar a competência 

da 2ª Vara Criminal de Assis (suscitante)” 

(Conflito de jurisdição nº 

0008135-45.2016.8.26.0000, Rel. Des. Salles 

Abreu, j.8.8.2016).

“CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Queixa-

crime promovida para apuração dos crimes de 

calúnia, difamação e injúria. Juízo suscitado que 
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determina a redistribuição dos autos para o 

Juizado Especial Criminal. Impossibilidade. 

Competência firmada pela somatória das penas 

máximas em abstrato dos delitos. Inteligência da 

súmula 82 deste Tribunal de Justiça. Conflito 

julgado procedente. Competência do Juízo da 4ª 

Vara Criminal da Capital, ora suscitado” (Conflito 

de jurisdição nº 0054.520-85.2015.8.26.0000, 

Rel. Dr. Issa Ahmed, j.9.5.2016).

“Conflito Negativo de Jurisdição. Vara Criminal e 

Juizado Especial Criminal. Crimes de calúnia, 

difamação e injúria, supostamente ocorridos por 

meio de publicações em rede social (facebook). 

Diligências de relevante complexidade 

incompatíveis com os procedimentos que 

tramitam nos Juizados Especiais Criminais. 

Artigo 77, § 2º da Lei nº 9.099/95. Somatória das 

penas máximas que supera a limitação de 02 

anos prevista pelo artigo 61 da lei dos Juizados 

Especiais. Súmula 82 do TJSP. Conflito 

procedente para declarar a competência do MM. 

Juízo suscitado, da 4ª Vara Criminal de 

Campinas” (Conflito de jurisdição nº 

0014550-10.2017.8.26.0000, Rel. Dra. Lídia 

Conceição, j.7.82017).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Conflito de Jurisdição nº 0026610-15.2017.8.26.0000 -Voto nº 6

Ante o exposto, julga-se procedente o conflito 

negativo de jurisdição, para declarar competente o Juízo 

Suscitante para processar e julgar a queixa crime em 

comento.

XAVIER DE AQUINO

                                         Relator e Decano
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