
 

  

SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA  

 

INFORMATIVO 37: Cadastro dos processos dos assuntos de 

trânsito. 

 
 

1. Como fazer o cadastro das infrações de trânsito? 

 
 Nos casos de homologação de acordos no Sistema PJe na Comarca de Natal: 

 

Processo > Novo Processo > Direito Civil > Responsabilidade Civil (Matéria) > 

Pré-Processual – CEJUSC (Jurisdição) > Homologação da Transação 

Extrajudicial – 12374 (Classe Judicial) > Indenização por Dano Material -10439 / 

Acidente de Trânsito – 10441 (Assunto) > Natal – CEJUSC – Juizados Pré-

Processual (Aba – Protocolar Inicial). 

 

 

 Nos casos de procedimento dos juizados Especiais Cíveis no sistema PJe na 

Comarca de Natal: 

 

Processo > Novo Processo > Direito Civil > Responsabilidade Civil (Matéria) > 

Natal – Criminal – Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e Trânsito 

(Jurisdição) > Procedimento do Juizado Especial Cível - 436 (Classe 

Judicial) > Indenização por Dano Material -10439 / Acidente de Trânsito – 10441 

(Assunto) > Juizado Especial Cível – Trânsito (competência selecionada 

automaticamente pelo sistema PJe). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NORMAS ENVOLVENDO INFRAÇÕES DE TRÂNSITO NO PJE 

DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL 
 

Em 2021, o Poder Judiciário Estadual do Rio Grande do Norte por meio da RESOLUÇÃO n.º 008, DE 

24 DE MARÇO DE 2021 alterou as competências dos Juizados Especiais da Comarca de Natal, tendo 

como principal alteração, a inserção da matéria cível de trânsito como competência dos então criados 

Juizados Especiais Criminais e de Trânsito, assim como separando a parte da conciliação com a parte que 

precisa de instrução processual dos processos de trânsito. São disposições desta resolução in verbis: 

 

Art. 4º A Comarca de Natal passa a contar com catorze Juizados Especiais Cíveis, dois 

Juizados Especiais Criminais e do Trânsito e seis Juizados Especiais da Fazenda 

Pública, com alterações no quantitativo de unidades judiciárias previstas no Anexo IV da 

Lei Complementar nº 643, de 18 de dezembro de 2018, conforme Anexo a esta 

resolução. (...) 

§ 2º Os dois Juizados Especiais Criminais e do Trânsito da Comarca de Natal, 

transformados nos termos dos incisos I e II do art. 1º desta Resolução, terão como 

competência, por distribuição, as causas criminais e cíveis definidas no Anexo VII da Lei 

Complementar nº 643, de 18 de dezembro de 2018, conforme Anexo a esta resolução. 

(...) 

Art. 10. A demanda pré-processual de trânsito oriunda das unidades móveis, passará a 

ser homologada pelo CEJUSC do Juizado Especial de Natal. (grifos nossos) 

Alterações no ANEXO VII – COMARCA DE NATAL (LEI COMPLEMENTAR Nº 

643/2018): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos ver nos textos normativos copiados, a parte de conciliação pré-processual ficou a 

cargo do CEJUSC – Juizados como pode ser visto nas disposições do artigo 10 acima transcritas, enquanto a 

parte que requer instrução a cargo dos Juizados Especiais Criminais e de trânsito da Comarca de Natal. 

A Portaria Conjunta n. 30/2021 disciplinou o cumprimento da RESOLUÇÃO n.º 008, DE 24 DE 

MARÇO DE 2021 e instala os 1º e 2º Juizado Especial Criminal e de Trânsito da Comarca de Natal a partir do 

dia 07 de junho de 2021. 

UNIDADES JURISDICIONAIS COMPETÊNCIA 

1º a 14º Juizado Especial Cível 
 

(...) (...) 
-Por distribuição, processar e julgar as causas cíveis de 
menor complexidade previstas na Lei nº 9.099, de 26 de 
setembro de 1995, respeitadas as competências 
privativas, inclusive as que envolvam microempresas e 
empresas de pequeno porte, como autoras, em toda a 
Comarca de Natal. (...) (...) 

1º a 2º Juizado Especial Criminal e de 
Trânsito 
 

-No âmbito criminal, por distribuição: a) processar e 
julgar as infrações penais de menor potencial ofensivo, 
mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, 
permitida, nas hipóteses previstas em lei, a transação; b) 
processar e julgar as infrações de menor potencial 
ofensivo, assim definidas na Lei nº 9.099, de 26 de 
setembro de 1995, decorrentes de fatos ocorridos em 
eventos esportivos, artísticos ou culturais, em Natal, nos 
termos da Resolução nº 17/2014-TJ, de 9 de abril de 
2014, sem prejuízo do plantão previsto na referida 
Resolução; c) cumprir atos oriundos de Juizados 
Especiais Criminais, inclusive no tocante à transação 
penal e suspensão condicional do processo da Lei nº 
9.099, de 26 de setembro de 1995;  
-No âmbito cível, por distribuição: processar e julgar as 
causas cíveis de menor complexidade, oriundas do 
trânsito ou do uso de veículos automotores. (grifos 
nossos) 


