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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO

A C Ó R D Ã O

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO CRIMINAL Nº  2007208-
22.2014.815.0000

RELATOR : O Exmo. Sr. Des. Arnóbio Alves Teodósio
SUSCITANTE : Juízo de Direito da Infância e Juventude da Comarca de 
Campina Grande
SUSCITADO : Juízo de Direito da Vara Militar da Comarca da Capital

 
 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA 
CRIMINAL. Juízo da Vara Militar da Capital x Juizado 
da Infância e Juventude de Campina Grande. Suposto 
estupro cometido por policial militar fora do exercício 
de  suas  funções.  Crime  comum  e  não  militar. 
Competência da Vara da Infância e Juventude que se 
restringe a julgar os crimes contra menores previstos 
no ECA. Súmula nº 35 do TJ/PB.  Conhece-se de 
conflito  com  remessa  dos  autos  para 
distribuição a uma das varas criminais comuns 
da Comarca de Campina Grande.  

– O suposto crime de estupro não se deu durante 
o período em que o militar exercia suas funções, mas 
exatamente no intervalo destas, quando tinha sido 
“liberado”  pela  autoridade  hierárquica  de  seus 
deveres  e  ia  para  casa  assear-se,  não  existindo 
qualquer relação entre a sua condição de policial e a 
prática do suposto estupro.  
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– A  circunstância  de  o  crime  não  ter  sido 
cometido no exercício da função de policial  ou em 
razão dela retira a natureza de crime militar do ato 
imputado  ao  investigado  e,  consequentemente,  a 
competência da Vara Castrense para o julgamento, já 
que esta, nos termos do art. 125 da CF/88 e art. 9º 
do CPM, julga somente crimes militares.

– Também não é competente a Vara da Infância 
e Juventude da Comarca de Campina Grande, uma 
vez que compete à referida unidade jurisdicional, nos 
termos da Lei de Organização Judiciária do Estado da 
Paraíba  (LOJE),  o  julgamento  dos  crimes  contra 
menores previstos no ECA, nos quais não se inclui o 
estupro de vulnerável, previsto no Código Penal.

– Tratando-se,  desse  modo,  de  crime  comum 
previsto no CP, a competência é de uma das Varas 
Criminais do local do fato, e não do Juízo suscitante 
ou suscitado.

Vistos, relatados e discutidos os autos acima 
identificados.

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça 
do Estado da Paraíba, à unanimidade, em conhecer do presente conflito 
e  determinar  a  distribuição  dos  autos  a  um  das  varas  criminais 
comuns da Comarca de Campina Grande, em harmonia com o parecer 
ministerial.

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência criminal 
suscitado pelo Juiz de Direito do  Juizado  da  Infância  e  Juventude  da 
Comarca de Campina Grande em razão da competência declinada pelo Juiz 
de Direito da Vara Militar da Comarca da Capital.

Na hipótese dos autos, consta que o investigado Daniel 
Pereira Leite,  Policial  Militar  do Estado da Paraíba, estava,  no dia  05 de 
outubro de 2012, no exercício de sua função guardando as urnas eleitorais 
do pleito realizado naquele dia na cidade de Campina Grande. Por volta das 
18h, recebeu  autorização de seu superior hierárquico para ir  à sua casa 
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tomar  um  banho.  Todavia,  no  caminho,  abordou  o  menor  de  14  anos 
identificado nos autos, que tinha saído de casa para comprar pão, e sob o 
pretexto  de  que  iria  dar  uma  carona  ao  menor,  levou-o  para  o  seu 
apartamento e, no local, supostamente teria cometido atos libidinosos com 
ele.

Na mesma noite, após voltar para casa, o menor contou o 
fato à sua mãe, que imediatamente chamou a polícia, sendo o investigado 
preso em flagrante delito.

Confeccionado  o  inquérito  policial  militar  (IPM),  sob  a 
presidência da autoridade militar competente, foi  produzido relatório pelo 
arquivamento por falta de provas e encaminhado os autos ao Juízo da Vara 
Militar  da Capital,  que,  no entanto,  declinou da competência (fl.  69) em 
favor da Vara de Infância e Juventude da Comarca de Campina Grande, 
aduzindo que esta era competente para julgar os crimes cometidos contra 
menores.

Com a chegada dos autos à Vara de Infância e Juventude 
da  Comarca  de  Campina  Grande,  o  Juiz,  acolhendo  em  parte  parecer 
ministerial  suscitou o conflito (fls. 76/78), sob o fundamento de que não 
teria competência para julgar o fato, uma vez que sua competência é para 
julgar os crimes contra menor previstos no ECA, conforme Súmula nº 35 do 
TJPB, e que o militar cometeu o fato no exercício de sua função.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer de fls. 
83/84 – subscrito pelo Dr. Álvaro Gadelha Campos, Procurador de Justiça – 
manifestou-se pelo conhecimento do conflito e determinação para que o fato 
seja processado diante de uma das Varas Criminais Comuns da Comarca de 
Campina Grande, uma vez que a competência não é nem da Vara Militar 
nem tampouco da  Vara  de Infância  e  Juventude,  respectivamente  Juízos 
suscitado e suscitante.

É o relatório.

VOTO: Exmo. Sr. Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO 
(Relator)

Conheço do conflito, já que presentes os pressupostos 
para a sua admissão. 

De início, é bom salientar que, mesmo não havendo se 
iniciado a ação penal, uma vez que os autos ainda se  encontram na fase 
inquisitorial, o presente caso trata-se propriamente de conflito negativo de 
competência entre duas unidades judiciárias, e não de conflito de atribuições 
entre membros do Ministério Público.
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Na hipótese, tanto o Juiz suscitante como o suscitado, 
encamparam, em sua decisões, as correspondentes manifestações dos 
membros do Parquet que atuam em suas unidades, para declararem-se 
incompetentes para processar e julgar o feito. O encampamento das 
manifestações ministeriais pelos Juízos suscitante e suscitado transmudou a 
natureza do conflito, que era originariamente de atribuições, posto que não 
há sequer denúncia ofertada, para um conflito de competência:

Assim, inclusive, a jurisprudência:

CONFLITO DE ATRIBUIÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO 
FEDERAL E MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PAPEL 
MOEDA FALSO. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. 
CARACTERIZAÇÃO, EM TESE, DE TENTATIVA DE 
ESTELIONATO. MANIFESTAÇÃO DOS JUÍZOS 
ENVOLVIDOS, ENCAMPANDO AS RAZÕES 
MINISTERIAIS. EFETIVO PRONUNCIAMENTO DOS 
ÓRGÃOS JURISDICIONAIS RECUSANDO, 
ANTECIPADAMENTE, A COMPETÊNCIA. CONFLITO DE 
COMPETÊNCIA CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DA 
SÚMULA N.º 73 DO STJ. 1. Muito embora estejam 
discordantes, de um lado, membro do Ministério 
Público Federal e, de outro, membro do Ministério 
Público Estadual sobre de quem é a atribuição de 
processar as peças de informação do inquérito 
policial, os respectivos Juízos encamparam suas 
razões, o que transmuda a situação de mero conflito 
de atribuições para conflito de competência, na 
medida em que, mesmo não tendo sido inaugurada 
a fase judicial, houve por parte dos órgãos 
jurisdicionais envolvidos efetivo pronunciamento 
acerca de sua competências, no caso, recusando-as 
antecipadamente  2. (…) (STJ, CAt  175  /  ES, 
Terceira  Seção,  Rel.  Min.  Laurita  Vaz,  julgado  em 
28/09/2005) negritei 

O presente conflito,  a meu sentir,  é de fácil  deslinde e 
deve seguir o entendimento esposado pela Procuradoria de Justiça em seu 
parecer. Vejamos:

O  investigado,  policial  militar  da  ativa  do  Estado  da 
Paraíba, estava em serviço montando guarda das urnas eleitorais do pleito 
que se realizava naquele dia, 05.10.2012, na cidade de Campina Grande. 
Por volta das 18h, obteve autorização de seu superior hierárquico para ir em 
casa assear-se e voltar para a guarda das urnas, conforme se colhe dos 
próprios autos do IPM confeccionado.

No caminho, entretanto, abordou o menor vítima, levou-o 
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para o seu apartamento e lá supostamente teria cometido o ato criminoso.

A questão a ser decidida é se se trata ou não de um crime 
militar contra civil praticado pelo investigado, o que atrairia a competência 
da Vara Castrense.

A competência da Justiça Militar  Estadual  está  disposta 
tanto na Constituição Federal  de 1988 como no art.  9º do Código Penal 
Militar:

Art. 125 (…):
§ 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar  
os militares dos Estados,  nos crimes militares definidos 
em  lei  e  as  ações  judiciais  contra  atos  disciplinares  
militares, ressalvada a competência do júri quando a 
vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir  
sobre a perda do posto e  da patente dos oficiais  e  da  
graduação das praças.
§ 5º  Compete aos juízes de direito do juízo militar  
processar  e  julgar,  singularmente,  os  crimes 
militares cometidos contra civis e as ações judiciais  
contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho  
de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar  
e julgar os demais crimes militares.

Já o art. 9º do CPM prevê o que é crime militar:

Art.  9º Consideram-se crimes militares, em tempo 
de paz: 
I - os crimes de que trata este Código, quando definidos  
de  modo  diverso  na  lei  penal  comum,  ou  nela  não  
previstos,  qualquer que seja o agente,  salvo disposição 
especial; 
 II  -  os  crimes  previstos  neste  Código,  embora 
também o sejam com igual  definição na lei  penal  
comum, quando praticados: 
 a) por militar em situação de atividade ou assemelhado,  
contra militar na mesma situação ou assemelhado; 
 b) por militar em situação de atividade ou assemelhado,  
em lugar sujeito à administração militar, contra militar da 
reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil; 
 c) por militar em serviço ou atuando em razão da 
função,  em  comissão  de  natureza  militar,  ou  em 
formatura,  ainda  que  fora  do  lugar  sujeito  à  
administração militar contra militar da reserva, ou 
reformado, ou civil; 
 d)  por  militar  durante  o  período  de  manobras  ou  
exercício,  contra  militar  da  reserva,  ou  reformado,  ou  
assemelhado, ou civil; 
 e) por militar em situação de atividade, ou assemelhado,  
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contra  o  patrimônio  sob  a  administração  militar,  ou  a 
ordem administrativa militar; 
 III  -  os  crimes  praticados  por  militar  da  reserva,  ou  
reformado, ou por civil,  contra as instituições militares,  
considerando-se como tais não só os compreendidos no  
inciso I, como os do inciso II, nos seguintes casos: 
 a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou  
contra a ordem administrativa militar; 
 b) em lugar sujeito à administração militar contra militar  
em  situação  de  atividade  ou  assemelhado,  ou  contra  
funcionário de Ministério militar ou da Justiça Militar, no  
exercício de função inerente ao seu cargo; 
 c) contra militar em formatura, ou durante o período de  
prontidão,  vigilância,  observação,  exploração,  exercício,  
acampamento, acantonamento ou manobras; 
 d) ainda que fora do lugar sujeito à administração militar,  
contra  militar  em  função  de  natureza  militar,  ou  no 
desempenho  de  serviço  de  vigilância,  garantia  e  
preservação  da  ordem  pública,  administrativa  ou 
judiciária, quando legalmente requisitado para aquele fim,  
ou em obediência a determinação legal superior. 
 Parágrafo  único.  Os  crimes  de  que  trata  este  artigo,  
quando dolosos  contra  a  vida e  cometidos  contra  civil,  
serão da competência da justiça comum.

 
O crime de estupro ou atentado violento ao pudor contra 

vulnerável está previsto no Código Penal Militar, respectivamente em seus 
arts. 232 e 233 c/c o art. 236, I, do mesmo Código.

Extrai-se,  portanto,  o  seguinte:  o  crime  de  estupro 
praticado por militar, em serviço ou atuando em razão da função, contra civil 
é da competência da Justiça Militar, devendo o julgamento ser singular e 
presidido pelo Juiz de Direito, nos termos do § 5º do art. 125 da CF c/c o 
art. 9º II, “c”, do CPM.

Entretanto, no caso em apreço, o militar não estava, a 
meu ver, no exercício de sua função quando praticou o fato, pois tinha sido 
autorizado pela  sua superior  a  ir  em casa tomar  banho,  o  que afasta  a 
competência da Vara Castrense.

O crime não se deu durante o período em que o militar 
exercia suas funções, mas exatamente no intervalo destas, quando tinha 
sido “liberado” pela autoridade hierárquica de seus deveres.

Ora,  não  se poderia  cogitar  ser  o  fato  em disceptação 
enquadrado como crime militar se ele não se deu no exercício das funções 
do investigado ou em razão delas.  Não há qualquer relação entre a sua 
condição de policial e a prática do suposto estupro. É mera coincidência ele 
ter praticado o fato no intervalo do exercício de suas funções, todavia, sem 
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qualquer relação com elas,  pois  poderia ter  praticado em qualquer outro 
momento de sua vida civil.

A  circunstância  de  o  crime  não  ter  sido  cometido  no 
exercício da função de policial ou em razão dela retira a natureza de crime 
militar do ato imputado ao investigado e, consequentemente, a competência 
da Vara Castrense para o julgamento, já que esta, nos termos da CF/88, 
julga somente crimes militares.

Portanto, ausente relação de causalidade entre o fato de o 
investigado ser policial militar e o suposto delito de estupro cometido, não 
há  de  se  falar  em  crime  militar  e,  portanto,  em  competência  da  Vara 
Castrense.

Não é outro o entendimento da jurisprudência pátria:

PROCESSO  PENAL.  HABEAS  CORPUS.  ESTUPRO  E 
ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CRIMES PRATICADOS 
POR POLICIAL MILITAR FORA DO EXERCÍCIO DE SUAS 
FUNÇÕES.  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  ESTADUAL.  
CITAÇÃO.  NULIDADE.  NÃO-OCORRÊNCIA.  
CONSTRANGIMENTO  ILEGAL  INEXISTENTE.  ORDEM 
DENEGADA. 1. A regra do art. 9º, II, c, do Código Penal  
Militar  estabelece que os crimes praticados por  militar,  
contra civil, somente devem ser processados e julgados 
pela Justiça Especial quando o agente estiver "em serviço  
ou  atuando  em  razão  da  função,  em  comissão  de  
natureza  militar".  2.Não  há  falar  em  crime  militar  
impróprio,  in  casu,  uma  vez  que  o  paciente,  embora  
policial  militar,  não  praticou  o  delito  em  serviço,  
tampouco,  no  exercício  de  suas  funções.  3.  Como  é  
cediço,  a  citação do militar  far-se-á  por  intermédio  do  
chefe do respectivo serviço, inteligência do art.  358 do 
Código de Processo  Penal.  4.  Ordem denegada (STJ - 
HC:  59472  MG  2006/0109415-8,  Relator: 
Ministro  ARNALDO  ESTEVES  LIMA,  Data  de 
Julgamento: 06/09/2007, T5 - QUINTA TURMA, 
Data  de  Publicação:  DJ  22.10.2007  p.  321, 
undefined)  

De  outro  lado,  sem  maiores  delongas,  também  não  é 
competente a Vara da Infância e Juventude da Comarca de Campina Grande, 
uma vez que compete a esta, nos termos da Lei de Organização Judiciária do 
Estado  da  Paraíba  (LOJE),  o  julgamento dos  crimes contra  menores 
previstos no ECA, nos quais não se inclui o estupro de vulnerável, previsto 
no Código Penal.

A  nossa  Lei  de  Organização  Judiciária  distribuiu  a 
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competência para julgar os delitos cometidos contra menores às Varas de 
Infância e Juventude, todavia, restringiu essa competência para os crimes 
previstos no ECA, e não para todos os delitos, conforme Súmula 35 deste 
Sodalício:

CONFLITO  NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA  CRIMINAL.  
Prática,  em tese,  dos  delitos  tipificados nos  arts.  157,  
§2°, II do CP e art. 244-B do ECA. Delito praticado por  
maior contra inimputável. Incidência da Súmula n° 35 do 
TJPB. Competência do Juízo da Infância e da Juventude.  
Concurso de crimes.  Competência.  Regras  de conexão.  
Necessidade de cisão. Art. 79, II, do CPP. Concurso da  
jurisdição  comum com  a  de  menores.  Procedência  do  
conflito, para declarar o Juízo da 2 Vara da Comarca de  
Patos como competente apenas para processar e julgar o  
delito previsto no art. 244-B do ECA , bem como declarar  
o  Juizo  da  4a  Vara  da  Comarca  de  Patos  como  
competente para processar e julgar o crime previsto no  
art. 157, §2°, II, do CP.  A competência do Juízo da 
Infância  e  da  Juventude  para  apreciar  e  decidir  
processo acerca de crime praticado contra criança 
ou  adolescente,  restringe-se  aos  tipos  penais  
descritos  nos  artigos  228  a  244  do  respectivo  
estatuto. Súmula n° 35 do TJPB. Segundo os termos 
do  art.  79,  II,  do  CPP,  a  conexão  e  continência  
decorrentes do concurso entre a jurisdição comum e a do  
juízo de menores, não importa na unidade do processo e  
julgamento.” (TJPB  -  CNCC  nº 
02520110054340001  -  Órgão  (CAMARA 
CRIMINAL)  -  Relator  Dr.  Onaldo  Rocha  de 
Queiroga,  juiz  convocado  para  substituir  o 
Exmo. Des. JOÃO BENEDITO DA SILVA - j. em 
03/04/2012) 

Tratando-se,  desse modo,  de crime comum previsto no 
CP, a competência é de uma das Varas Criminais do local do fato, e não do 
Juízo suscitante ou suscitado.

Além  do  mais,  trata-se  de  competência  em  razão  da 
matéria  (ratione  materiae) e,  portanto,  de  natureza  absoluta.  Logo,  o 
reconhecimento  da  competência  de  um  terceiro  juízo  não  integrante 
originariamente  do  presente  conflito  é  perfeitamente  possível,  tendo  em 
vista sua improrrogabilidade e natureza indeclinável.  

Ante o exposto, conheço do conflito arguido com 
remessa  dos  autos  para  serem  distribuídos  a  uma  das  Varas 
Criminais comuns da Comarca de Campina Grande, em harmonia com 
o parecer ministerial.
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Enviar cópia do acórdão aos Juízos suscitante e suscitado.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Joás de Brito Pereira Filho, Presidente da Câmara  
Criminal,  dele participando os Excelentíssimos Senhores 
Desembargadores Arnóbio Alves Teodósio, relator, João Benedito da 
Silva e Luiz Sílvio Ramalho Júnior. 

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Doutor 
José Roseno Neto, Procurador  de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal 
“Desembargador Manoel Taigy de Queiroz Mello Filho”  do 
Egrégio  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  em João 
Pessoa, 07 de agosto de 2014.

DES. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR
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