
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

ACÓRDÃO
Conflito Negativo de Competência Criminal (Processo nº 2011679-81.2014.815.0000).
Relator : Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
Suscitante   :  1ª Vara da Comarca de Sousa
Suscitado : 2º Juizado Especial Misto da Comarca de Sousa
Réu               : Isaias Gomes de Moura

PROCESSUAL  PENAL.  Conflito  Negativo  de  Competência. 
Juizado  Especial  Criminal  (Jecrim).  Audiência  preliminar. 
Intimação.  Acusado  não  encontrado.  Imediata  remessa  dos 
autos à vara comum. Desrespeito ao rito da Lei nº 9.099/95. 
Ilegalidade.  Necessidade de prévia  denúncia  e  esgotamento 
de  tentativas  de  citação  pessoal  do  réu.  Conflito  julgado 
procedente. Competência do Jecrim.

- O fato de o oficial de justiça, nos procedimentos dos Juizados  
Especiais Criminais, não encontrar o acusado por ocasião da  
intimação para audiência preliminar, não autoriza, de logo, a  
remessa  dos  autos  à  vara  comum,  para  fins  de  citação  
editalícia.

- É indispensável, portanto, que antes de efetivada a remessa  
do feito ao juízo comum, o representante do MP, no Jecrim,  
ofereça denúncia; e o juiz esgote todas as formas de citação  
pessoal do réu.

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, à 
unanimidade, julgar procedente o Conflito Negativo de Competência, nos termos do voto 
do Relator, em harmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça. 

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência Criminal suscitado 
pela 1ª Vara Mista da Comarca de Sousa, por discordar da declinatória de competência 
do  2º Juizado Especial Misto da Comarca de Sousa, no feito em que figura como 
indiciado,  Isaias Gomes de Moura, acusado da contravenção penal prevista no art. 62 
da LCP (Termo Circunstanciado de Ocorrência de f. 04).

Instado  a  prestar  informações,  o  Juiz  de  Direito  do  2º  Juizado 
Especial Misto da Comarca de Sousa, ora suscitado, aponta, em síntese, que o acusado, 
ao ser intimado para a audiência preliminar, não foi encontrado no endereço indicado, de 



sorte que em obediência ao disposto nos arts. 66 e 67 da Lei nº 9.99/95, e diante da 
impossibilidade  de  intimação  editalícia  nos  Jecrim's  (Juizados  Especiais  Criminais), 
declinou da competência para a Justiça comum. (fs. 39/41).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo acolhimento do conflito, 
declarando  o  Juízo  suscitado  (2º  Juizado  Especial  Misto  da  Comarca  de  Sousa)  o 
competente para a causa. (fs. 49/52).

É o relatório.

- VOTO - Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior (Relator).

O conflito é procedente.

Pois  bem.  De  acordo  com  os  autos,  o  processo  foi  distribuído 
originariamente para o 2º Juizado Especial Misto da Comarca de Sousa, que determinou 
a redistribuição do feito após frustrada a intimação do acusado para comparecimento à 
audiência preliminar.

Ora, inobstante o disposto nos artigos 66 e 67 da Lei nº 9.099/95, 
invocados pelo Juízo suscitado, assiste razão ao Juiz de direito da 1ª Vara Mista da 
Comarca de Sousa quando diverge da posição adotada e suscita o conflito.

Isso porque, inobstante a incompatibilidade da citação editalícia pela 
via editalícia, só pode haver a remessa do processo da competência do Juizado Especial 
à justiça comum após o oferecimento da denúncia, pelo representante do MP atuante no 
Jecrim, e, também, depois de comprovada a impossibilidade de citação pessoal do réu.

No caso vertente, o encaminhamento dos autos a umas das varas 
criminais  da  Comarca  de  Sousa  por  força  da  frustração  da  intimação  do  acusado, 
resultou, a um só tempo, na impossibilidade de transação penal e na oportunização do 
Parquet em oferecer denúncia oral.

A  decisão  do  Juízo  suscitado  redundou,  portanto,  em  acintosa 
afronta ao rito previsto na Lei  dos Juizados Especiais (9.099/95),  já que os autos só 
poderiam  ser  remetidos  à  1ª  Vara  Mista,  para  citação  editalícia  do  acusado,  após 
oferecida a denúncia oral e esgotadas todas as tentativas de citação pessoal.

Eis a posição do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria, em 
caso análogo, inclusive envolvendo feito da Comarca de Campina Grande, neste Estado:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL.  
IMPOSSIBILIDADE DE REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMUM 
EM RAZÃO DA CONSTATAÇÃO DA AUSÊNCIA DO AUTOR DO  
FATO  NA  AUDIÊNCIA  PRELIMINAR.  OBSERVÂNCIA  DO  RITO  
PREVISTO NA LEI 9.099/95.
1.  Sendo constatada a ausência do autor do fato na audiência  
preliminar, deve-se observar-se o rito da Lei 9.099/95, não sendo 
possível  a  remessa  dos  autos  à  Justiça  Comum  antes  da  
apresentação de denúncia oral e esgotamento das tentativas de  
citação pessoal do réu.
2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito do
Juizado Especial Criminal de Campina Grande-PB, o suscitado. (Grifo 



nosso).1

Registre-se, por fim, que o Enunciado Criminal nº 64 do FONADE – 
Fórum  Nacional  de  Juizados  Especiais  -,  inobstante  inicialmente  cancelado  no  XVI 
Encontro – Rio de Janeiro/RJ, ganhou, posteriormente, nova redação no XXI Encontro – 
Vitória/ES, ocasião em que restou estabelecido que:

“Verificada a impossibilidade de citação pessoal, ainda que a  
certidão  do  Oficial  de  Justiça  seja  anterior  à  denúncia,  os 
autos  serão  remetidos  ao  juízo  comum  após  o  
oferecimento  desta (Nova  redação  aprovada  no  XXI  –  
Encontro – vitória/ES)”. 2 Grifo nosso.

A competência para processar e julgar o feito, portanto, conforme 
destacado pela PGJ (Parecer de fs. 49/53), é, por ora, do Juízo suscitado.

Ante  o  exposto,  julgo  procedente  o  conflito,  para  declarar  a 
competência  do  2º  Juizado  Especial  Misto  da  Comarca  de  Sousa,  para  conhecer  e 
processar o feito.

Oficie-se o juízo suscitante, encaminhando-lhe cópia deste acórdão.

É voto.3

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador, 
João  Benedito  da  Silva, Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele  participando  os 
Excelentíssimos Senhores Desembargador Luiz Sílvio Ramalho Júnior, Relator, Carlos 
Martins Beltrão Filho e Márcio Murilo da Cunha Ramos.

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor  Manoel 
Henrique Serejo da Silva, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy  de 
Queiroz Mello Filho” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 12 de 
fevereiro de 2015.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Junior
                                        Relator

1CC 103739 / PB. CONFLITO DE COMPETENCIA 2009/0032327-8. Relator (a):Ministro JORGE MUSSI 
(1138).  Órgão  Julgador:  S3  -  TERCEIRA  SEÇÃO.  Data  do  Julgamento  24/06/2009.  Data  da 
Publicação/Fonte DJe 03/08/2009.

2http://www.fonaje.org.br/site/enunciados/
3CC2011679812014815.0000_03


