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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Jurisdição nº 
0042388-25.2017.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é suscitante MM JUIZ DE 
DIREITO VARA JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE CAMPINAS, é suscitado MM 
JUIZ DE DIREITO 3ª VARA CRIMINAL DE CAMPINAS.

ACORDAM, em Câmara Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, 
proferir a seguinte decisão: "Julgaram procedente o conflito. V.U.", de conformidade com 
o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR 
MARQUES (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto), EVARISTO DOS 
SANTOS(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO) E CAMPOS MELLO (PRES. 
DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).

São Paulo, 9 de abril de 2018

LIDIA CONCEIÇÃO

RELATORA

Assinatura Eletrônica
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Conflito de Jurisdição nº 0042388-25.2017.8.26.0000
Suscitante: MM. Juízo da Vara do Juizado Especial 
Criminal de Campinas
Suscitado: MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Campinas

Processo n° 1038581-60.2016.8.26.0114

Voto nº 14.427

Conflito Negativo de Jurisdição. Queixa Crime. Apuração 
de crime de concorrência desleal, supostamente praticado 
por meio de áudios e mensagens por aplicativo digital 
(whatsapp). Diligências de relevante complexidade 
incompatíveis com os procedimentos que tramitam nos 
Juizados Especiais Criminais. Incompetência do Juizado 
Especial. Aplicação dos arts. 61 e 77, §2º da Lei nº 
9.099/95. Designado o juízo suscitado como competente 
para julgar o feito. Conflito procedente.

Vistos. 

Trata-se de conflito negativo de 

jurisdição suscitado pelo MM. Juízo da Vara do Juizado 

Especial Criminal de Campinas, em face do MM. Juízo da 3ª 

Vara Criminal de Campinas, nos autos da queixa crime que 

busca processar criminalmente o querelado do delito de 

concorrência desleal (artigo 195, incisos III e V, da lei nº 

9.279/96), sob o fundamento de que a hipótese em tela 

demanda a realização de prova pericial complexa, incompatível 

com os princípios que norteiam o sistema dos Juizados 

Especiais Criminais (fls. 58/61).

Processado o presente conflito de 
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jurisdição com a designação do MM. Juízo suscitado, da 3ª 

Vara Criminal de Campinas, para apreciar as medidas urgentes 

(fls. 68/71).

Às fls. 184/186 manifestou-se a D. 

Procuradoria Geral de Justiça pela procedência do conflito e 

pela declaração da competência do Juízo suscitado.

É o relatório.

Inicialmente, configurado o conflito 

negativo de jurisdição, uma vez que os Juízos envolvidos no 

conflito declinaram da competência para processar e julgar a 

ação, nos termos do art. 114, inciso I do Código de Processo 

Penal.

Cuida-se de queixa-crime para 

apuração da ocorrência, em tese, do crime tipificado pelo artigo 

195, incisos III e V, da lei nº 9.279/96 (concorrência desleal), 

ajuizada no MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Campinas, que 

declinou da competência, de ofício, ao MM.  Juízo da Vara do 

Juizado Especial Criminal da mesma Comarca, sob o 

fundamento de que se trata de infração de menor potencial 

ofensivo (fls. 57).

E, uma vez que redistribuídos os autos 

ao MM.  Juízo da Vara do Juizado Especial Criminal de 

Campinas, o D. Magistrado Sergio Araújo Gomes suscitou o 

presente conflito negativo de jurisdição.

De fato, a pena máxima atinente ao 
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delito apurado no presente caso (detenção de 3 meses a 1 ano, 

ou multa  fls. 56) não supera a limitação de 02 anos prevista 

pelo artigo 61 da lei nº 9.099/95 (Súmula 82 deste Eg. Tribunal 

de Justiça). Assim, no que concerne à pena cominada ao crime, 

o processamento e julgamento da ação penal poderia, à 

primeira vista, ser de competência do Juizado Especial. Não é 

assim, contudo.

Isso porque, nos termos da Lei nº 

9.099/95, para que a competência do Juizado Especial 

Criminal se estabeleça, não basta que a pena cominada esteja 

dentro do limite do art. 61 da referida lei. Necessário, ainda, 

que o processamento seja célere, não exigindo diligências 

complexas ou dilação probatória (art. 77, §2º da Lei nº 

9.099/95).

Todavia, in casu, denota-se que a 

apuração do crime de concorrência desleal supostamente 

cometido por meio de áudios e mensagens por aplicativo digital 

(whatsapp), demanda a realização de diligências de relevante 

complexidade, incompatíveis com os procedimentos que 

tramitam nos Juizados Especiais Criminais, sob pena de 

violação dos princípios da celeridade e economia processual, 

próprios de seus procedimentos, a evidenciar sua 

incompetência para conhecer da demanda.

No mesmo sentido:

“Conflito de jurisdição. Apuração de crimes 
supostamente ocorridos por meio de 
WhatsApp e publicações em rede social 
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(facebook). Diligências de relevante 
complexidade incompatíveis com os 
procedimentos que tramitam nos Juizados 
Especiais Criminais. Inteligência dos artigos 
61 e 77, §2º da Lei nº 9.099/95. Conflito 
procedente. Competência do juízo suscitado 
(vara criminal)”. (TJSP; Conflito de Jurisdição 
0064368-62.2016.8.26.0000; Relator (a): 
Salles Abreu (Pres. Seção de Direito Criminal); 
Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de 
Campinas - Vara do Juizado Especial 
Criminal; Data do Julgamento: 29/05/2017; 
Data de Registro: 31/05/2017).

Assim sendo, declara-se a 

competência do MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Campinas, 

ora suscitado, para apreciar a referida queixa-crime.

Isto posto, JULGA-SE PROCEDENTE 

o conflito de jurisdição e competente o MM. Juízo Suscitado.

LÍDIA CONCEIÇÃO

Relatora
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