
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

ACÓRDÃO
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (Proc. n° 2011676-29.2014.815.0000)
RELATOR :    Desembargador Luiz Silvio Ramalho Junior
SUSCITANTE :   Juízo da 1ª Vara de Sousa
SUSCITADO :   2º Juizado Especial Misto de Sousa
RÉU :   Joab de Almeida Silva

PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  Conflito  negativo  de 
competência. Juízo comum e Juizado Especial. Intimação do 
acusado para comparecer à audiência preliminar. Inocorrência. 
Remessa dos autos à Justiça comum. Impossibilidade antes de 
esgotados os meios para a citação pessoal.  Conflito  julgado 
procedente.

- Os autos somente devem ser remetidos à Justiça comum, sob 
o fundamento do réu estar em lugar incerto e não sabido, após 
a  tentativa  de  citação  pessoal,  não  sendo  possível  que  tal 
procedimento  ocorra  no  momento  da  intimação  do  acusado 
para comparecer à audiência preliminar.

VISTOS,  RELATADOS e  DISCUTIDOS  estes  autos,  em que  são 
partes as acima identificadas.

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, à 
unanimidade,  em julgar  procedente  o  conflito  para  declarar  competente  o  2º  Juizado 
Especial Misto de Sousa (suscitado), nos termos do voto do Relator, e em harmonia com 
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.  

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência estabelecido  entre o 
uízo da 1ª Vara de Sousa (suscitante) e o 2º Juizado Especial Misto de Sousa daquela 
mesma Comarca (suscitado).
Art. 342. Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou 
intérprete em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral:  (Redação dada pela 
Lei nº 10.268, de 28.8.2001)        Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. 
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Extrai-se dos autos que Joab de Almeida Silva foi acusado da prática 
do disposto no art. 42, III, da Lei de Contravenções Penais1, motivo pelo qual foi lavrado o 
termo circunstanciado de ocorrência policial,  constante às fls.  04, tendo os autos sido 
remetidos ao 2º Juizado Especial Misto de Sousa.

Determinada  a  citação  do  réu  para  comparecer  à  audiência 
preliminar, este não foi localizado, conforme consta dos termos de audiência juntados às 
fls. 12, 16 e 20, motivo pelo qual o magistrado em exercício no Juizado Especial suscitado 
determinou a remessa dos autos ao Juízo comum – fls. 20.

O magistrado do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Sousa suscitou o 
presente conflito  asseverando que o enunciado 64 do FONAJE,  o qual  dispunha que 
verificada a impossibilidade de citação pessoal os autos deveriam ser remetidos à Justiça 
Comum, foi cancelado, aduzindo que o Juizado ainda seria competente para o regular 
trâmite processual – fls. 27

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo acolhimento do conflito e 
pela  declaração  da  competência  do  Juízo  suscitado  (2º  Juizado  Especial  Misto  da 
Comarca de Sousa) (fs. 34/38).

É o relatório.

− VOTO –  Desembargador Luiz Silvio Ramalho Junior (Relator)

O conflito deve ser julgado procedente.

De fato, conforme giza o parágrafo único do art. 66 da Lei 9.099/95, 
apenas quando o acusado não for encontrado para ser citado é que o Juiz encaminhará 
as  peças  existentes  ao  Juízo  comum para  adoção  do  procedimento  previsto  em lei,  
inclusive a determinação de citação por edital, se for o caso.

No  caso  concreto,  não  houve  sequer  tentativa  de  citação,  mas 
apenas de intimação do acusado para a audiência preliminar, não se esgotando, assim,  
os  meios  para  se  tentar  descobrir  o  endereço  do  autor  do  fato,  sendo  certo  que  o 
Ministério Público, ao oferecer denúncia, poderá requerer novas diligências no sentido de 
localizar o réu o qual, ressalte-se, não se encontra em lugar incerto e não sabido, mas 
sim, trabalha viajando, podendo, com a devida diligência, ser localizado.

Dessa forma, embora sejam as citações editalícia e a com hora certa 
incompatíveis com o rito dos Juizados Especiais, a remessa dos autos à Justiça comum 

1Art. 42. Perturbar alguem o trabalho ou o sossego alheios:I - com gritaria ou algazarra;II - exercendo 
profissão incômoda ou ruidosa, em desacordo com as prescrições legais;III - abusando de instrumentos 
sonoros ou sinais acústicos;IV - provocando ou não procurando impedir barulho produzido por animal de 
que tem a guarda:Pena - prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de duzentos mil réis a dois 
contos de réis.

Art. 342. Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou 
intérprete em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral:  (Redação dada pela 
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somente deve se efetivar após esgotados os esforços para citação pessoal do acusado, o 
que não ocorreu no presente caso, sendo certo, ressalte-se, que somente foi procedida 
sua intimação para comparecer à audiência preliminar.

Tem-se, portanto, que a remessa dos autos para a Justiça Comum 
ocorreu prematuramente, ofendendo o princípio do juiz natural e à competência absoluta 
determinada em razão da matéria.

Nesse sentido, o seguinte aresto:

“CONFLITO  NEGATIVO  DE  JURISDIÇÃO  -  JUÍZO  COMUM  E 
JUIZADO  ESPECIAL -  INTIMAÇÃO  FRUSTRADA DO  ACUSADO 
PARA A AUDIÊNCIA PRELIMINAR - REMESSA DO PROCESSO AO 
JUÍZO  COMUM  APÓS  OFERECIMENTO  DA  DENÚNCIA  - 
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - INVIABILIDADE -  COMPETÊNCIA DO 
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. - É incabível a remessa dos autos 
ao juízo comum, sem o esgotamento das diligências para a citação 
pessoal, eis que a citação por edital é medida excepcional.(TJ-MG - 
CJ: 10000150027886000 MG , Relator:  Octavio Augusto De Nigris 
Boccalini, Data de Julgamento: 24/03/2015, Câmaras Criminais / 3ª 
CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 31/03/2015)”

Ante  o  exposto,  julgo  procedente o  conflito  para  declarar 
competente o 2º Juizado Especial Misto de Sousa (suscitado) para processar e julgar o 
presente processo.

Remetam-se cópias desta decisão aos Juízes envolvidos no conflito, 
nos termos do art. 116, §6º2, do Código de Processo Penal.

É o voto.3 

Presidiu  a  sessão  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  João 
Benedito da Silva, Presidente da Câmara Criminal, dele participando os Excelentíssimos 
Senhores Desembargadores Luiz Silvio Ramalho Júnior, Relator, Carlos Martins Beltrão 
Filho e Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito Convocado para substituir o Exmo. 
Márcio Murilo da Cunha Ramos).

Presente  à  sessão  o  representante  do  Ministério  Público,  o 
Excelentíssimo Senhor Francisco Sagres Vieira Macedo, Procurador de Justiça.

2CPP - Art. 116.  Os juízes e tribunais, sob a forma de representação, e a parte interessada, sob a de  
requerimento, darão parte escrita e circunstanciada do conflito, perante o tribunal competente, expondo os 
fundamentos e juntando os documentos comprobatórios.[…]. §  6o   Proferida  a  decisão,  as  cópias 
necessárias serão remetidas, para a sua execução, às autoridades contra as quais tiver sido levantado o 
conflito ou que o houverem suscitado.
3. CC_8
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Sala de Sessões da Câmara Criminal “Des. Manoel Taigy de Queiroz 
Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 14 de  
abril de 2015.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
                         - Relator -
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