
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO BENEDITO DA SILVA

ACÓRDÃO      
Conflito de Competência n.º 2011584-51.2014.815.0000
RELATOR:  Dr.  Marcos  William  de  Oliveira,  juiz  de  direito  convocado  em 
substituição ao Des. João Benedito da Silva
SUSCITANTE: Juízo de Direito da 1ª Vara de Sousa
SUSCITADO: Juízo do 2º Juizado Especial Misto de Sousa
RÉU: Gilmar Martins de Brito

CONFLITO  NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA. 
SERVIR  BEBIDA ALCOÓLICA A  MENOR  DE 
DEZOITO ANOS. CONTRAVENÇÃO PENAL, EM 
TESE.  RITO DE COMPETÊNCIA DO JUIZADO 
ESPECIAL CRIMINAL.  AUTOR DO FATO NÃO 
CIENTIFICADO  PARA  COMPARECER  EM 
AUDIÊNCIA PRELIMINAR. LUGAR INCERTO E 
NÃO  SABIDO.  AUSÊNCIA  COMPROVADA. 
ENCAMINHAMENTO  DOS  AUTOS  AO  JUÍZO 
COMUM.  IMPOSSIBILIDADE.  NECESSIDADE 
INICIAL  DE  OFERECIMENTO  DE  DENÚNCIA 
ORAL. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. 

Constatada  a  ausência  do  autor  do  fato  à 
audiência  preliminar  designada,  ainda  que  em 
razão de não ter sido notificado, por se encontrar 
em  local  incerto  e  não  sabido,  deverá  ser 
oferecida  a  denúncia  oral,  e,  somente  após, 
encaminhados os autos à Justiça Comum, para o 
regular  processamento,  inclusive  com  citação 
editalícia.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado 
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da  Paraíba,  por  unanimidade,  em  JULGAR  PROCEDENTE  O  CONFLITO, 
PARA DECLARAR  COMPETENTE  O  JUÍZO  SUSCITADO  (  2º  JUIZADO 
ESPECIAL MISTO DE SOUSA), NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Trata-se de  conflito negativo de competência criminal tendo 

como suscitante o Juízo de Direito do Juízo de Direito da 1ª Vara de Sousa 
em face do  2º Juizado Especial Misto de Sousa.

O procedimento foi instaurado para apurar as responsabilidades 

criminais  de  Gilmar  Martins  de  Brito,  de  Rafael  de  Almeida  Sousa e  de 

Sebastião Cordeiro  Alves,  por  servirem,  em tese,  bebida alcoólica a alguns 

adolescentes que se encontravam com os supostos autores do fato em um bar, 

de propriedade de Geraldo Sulpino de Sá Garrido.

Apesar de designada a audiência preliminar (fls. 45/46), apenas o 

réu Gilmar Martins de Brito não foi regularmente intimado (certidão de fl. 44v), 

motivo pelo qual foi determinada a realização de diligências, a fim que de que 

viesse a ser localizado.

Assim, diante da impossibilidade de localização, o juízo de direito 

do  2º  Juizado  Especial  Misto,  então  suscitado, determinou  que  fossem 

extraídas  cópias  dos  autos,  e,  em  seguida,  distribuídas  a  uma  das  Varas 

Criminais da comarca de Sousa, para que dado regular prosseguimento (fls. 

62).

Aportando os autos no juízo de direito da 1ª Vara da comarca de 

Sousa (fls. 70), então suscitante, foi suscitado o presente conflito negativo de 

competência, sob a assertiva de que, nos casos de processos que tramitam em 

sede de Juizado Especial Criminal, não sendo possível a citação pessoal do 
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autor do fato, os autos somente deveriam ser encaminhados ao juízo comum, 

após oferecida denúncia.

Através de  informações complementares (fls. 78V/79), o juízo 

do 2º Juizado Especial Misto de Sousa pontua que, nos termos do art. 66 da 

Lei  n.º  9.099/95,  “a  impossibilidade  de  localização  do  indiciado  para  a  

audiência preliminar já acarreta o envio dos autos a justiça comum.” 

Acrescenta  que,  a  partir  do  momento  em que  o  autor  do  fato 

sequer chegou a ser intimado para comparecer à audiência preliminar, não há 

sentido  “em  se  proceder  à  denúncia  oral,  para  depois  tentar  localizá-lo  

novamente (…).”

A Procuradoria de Justiça (fls. 82/85), ao lançar  parecer,  opina 

pela procedência do conflito, com o consequente encaminhamento dos autos 

ao 2º Juizado Especial Misto de Sousa. Argumenta Lei n.º 9.099/95 descrever 

“que o Ministério Público, com ou sem a presença do acusado deve proceder o  

oferecimento  da  denúncia  oral,  e  caso  não  esteja  presente,  será  citado  

pessoalmente  e  somente  diante  da  impossibilidade  de  citação  pessoal,  o  

processo será encaminhado para o Juízo Comum.”.

É o relatório.

VOTO

O  cerne  da  questão  nos  presentes  autos  é  definir  o  juízo 

competente  para  o  processamento  de  eventual  ação  penal,  que  apura  a 

prática, em tese, de contravenção, precisamente o fornecimento de bebidas 

alcoólicas a adolescentes.

Pois  bem.  De  fato,  reza  o  art.  66,  parágrafo  único  da  Lei  n.º 
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9.099/95,  que,  quando  o  acusado  não  for  encontrado,  as  peças  existentes 

serão encaminhadas ao juízo comum. Não se reporta, pois, à necessidade de 

oferecimento de denúncia oral, antes de qualquer outra providência:

Art.  66. A citação será pessoal e far-se-á no próprio 
Juizado, sempre que possível, ou por mandado.

Parágrafo único. Não encontrado o acusado para ser 
citado,  o  Juiz  encaminhará  as  peças  existentes  ao 
Juízo comum para adoção do procedimento previsto 
em lei.

No entanto,  esta  disposição  legal  não  poderá  ser  aplicada  de 

forma isolada, mas sim em harmonia com as demais previsões insculpidas no 

mesmo diploma legal. 

Neste contexto, o art. 77 da Lei dos Juizados Especiais vai além 

do que previsto no art. 66: prescreve que, uma vez ausente o autor do fato na 

audiência preliminar então designada (registre-se: o dispositivo não enumera 

os motivos do não comparecimento), deverá ser oferecida denúncia oral ainda 

na ocasião. 

Eis o teor do art. 77 da Lei n.º 9.099/95:

Art.  77.  Na ação penal  de iniciativa pública,  quando 
não houver aplicação de pena, pela ausência do autor 
do fato, ou pela não ocorrência da hipótese prevista no 
art.  76  desta  Lei,  o  Ministério  Público  oferecerá  ao 
Juiz,  de  imediato,  denúncia  oral,  se  não  houver 
necessidade de diligências imprescindíveis.

Com efeito,  atentado-se  para  os  dispositivos  legais  invocados, 

observa-se que não poderia ter sido determinada a remessa dos autos ao juízo 

comum,  sem  que,  ainda  na  audiência  preliminar,  tivesse  sido  oferecida  a 

denúncia oral.  Isso  porque,  como já  destacado,  por  expressa determinação 

legal,  a  denúncia  oral  deverá  ser  oferecida,  de  imediato,  na  audiência 

preliminar, quando não houver outras diligências a serem adotadas, ainda que 
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o autor do fato não se encontre presente.

Este mesmo entendimento já foi aplicado pelo órgão fracionário 

deste Tribunal de Justiça, em casos semelhantes.  A respeito do tema:

CONFLITO  DE  JURISDIÇÃO.  TERMO 
CIRCUNSTANCIADO  DE  OCORRÊNCIA. 
CONTRAVENÇÃO À PAZ PÚBLICA (ART.  42,  I,  DA 
LCP).  INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PRELIMINAR. 
NÃO  LOCALIZAÇÃO.  LUGAR  INCERTO  E  NÃO 
SABIDO.  REMESSA  DOS  AUTOS  A  JUSTIÇA 
COMUM. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 64 DO 
FONAJE.  CONFLITO SUSCITADO.  APLICAÇÃO DA 
LEI  Nº 9.099/1995 (ART.  66,  PARÁGRAFO ÚNICO). 
ENVIO  ANTES  DE  ESGOTADAS  TODAS  AS 
POSSIBILIDADES DE CITAÇÃO. COMPETÊNCIA DO 
JUÍZO  SUSCITADO.  PROCEDÊNCIA.  A  LEI  DOS 
JUIZADOS ESPECIAIS ESTABELECE EM SEU ART. 
66,  PARÁGRAFO  ÚNICO,  QUE  ULTIMADAS  AS 
TENTATIVAS DE CITAÇÃO DO RÉU E NÃO SENDO 
ESTE  LOCALIZADO,  SERÃO  OS  AUTOS 
REMETIDOS À JUSTIÇA COMUM, PARA A ADOÇÃO 
DE PROVIDÊNCIAS LEGAIS. 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 Nº 9.099/95. 1. Sendo constatada a ausência 
do  autor  do  fato  na  audiência  preliminar,  deve-se 
observar-se  o  rito  da  Lei  nº  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.  (STJ. CC 103.739/PB, Rel.  Ministro Jorge 
Mussi,  terceira  seção,  julgado  em  24/06/2009,  dje 
03/08/  2009).  (TJPB;  CJ  2011433-85.2014.815.0000; 
Câmara  Especializada  Criminal;  Rel.  Des.  Marcos 
Coelho de Salles; DJPB 16/10/2014; Pág. 20)

No mesmo sentido:

CONFLITO  NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA 
CRIMINAL. REMESSA DO FEITO PARA A JUSTIÇA 
COMUM.  ANTES  DA  CITAÇÃO. 
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INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUIZADO 
ESPECIAL  CRIMINAL.  IMPROCEDÊNCIA  DO 
CONFLITO.  Deve-se  observar  o  rito  da  Lei  nº 
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. (STJ, CC 103739/PB, DJ 03/08/2009) ”. (TJPB; 
Rec.  001.2012.012840-1/001;  Câmara  Especializada 
Criminal;  Rel.  Juiz  Conv.  Eslu  Eloy  Filho;  DJPB 
02/09/2013; Pág. 14)

Inclusive, há posição no sentido de que, mesmo não tendo sido 

possível a intimação para comparecimento à audiência preliminar, uma nova 

tentativa  de  citação  pessoal  deverá  ser  realizada  após  o  oferecimento  da 

denúncia oral. Somente quando não for novamente possível o cumprimento do 

ato processual, em sua forma pessoal, e desde que esgotados todos os meios 

viáveis, deverão ser os autos remetidos ao Juízo Comum, para as regulares 

providências.

Em síntese, constatada a ausência do autor do fato à audiência 

preliminar  designada,  ainda  que  em  razão  de  não  ter  sido  intimado  para 

comparecimento, por se encontrar em local incerto e não sabido, deverá ser 

oferecida a denúncia oral, e, somente após, encaminhados os autos à Justiça 

Comum, para o regular processamento, inclusive com citação editalícia.

Ante todo o exposto,  julgo PROCEDENTE o  presente  Conflito 

Negativo de Competência, para declarar competente o Juízo de Direito do 2º 

Juizado Especial Misto da comarca de Sousa

É como voto.

  
Presidiu  a  sessão,  o  Exmo.  Sr.  Des.  Arnóbio  Alves  Teodósio, 

Presidente,  em exercício,  da  Câmara Criminal.  Participaram do julgamento, 

além do relator, o Exmo. Sr. Des. Carlos Martins Beltrão Filho e o Exmo. Sr. Dr. 

Wolfram da Cunha Ramos ( Juiz de Direito convocado para substituir o Exmo. 
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Sr. Des. Joás de Brito Pereira Filho). Ausente, justificadamente, o Exmo. Sr. 

Des.  Luis Silvio Ramalho Junior.  Presente à sessão o Exmo. Sr.  Dr.  Álvaro 

Cristino Pinto Gadelha Campos, Procurador  de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do 

Estado da Paraíba, aos 11 (onze) dias do mês de dezembro do ano de 2014.

Dr. Marcos William de Oliveira
Juiz de Direito convocado

RELATOR
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