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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  Nº  2006418-
38.2014.815.0000 –  Vara de Entorpecentes da Comarca de Campina 
Grande

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
SUSCITANTE : Juízo da Vara de Entorpecentes da Comarca de

  Campina Grande
SUSCITADO : Juizado Especial Criminal da Comarca de Campina

  Grande

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO 
CRIMINAL. Processo originariamente afeto ao 
JECRIM. Declinação da competência do Juizado 
Especial e remessa dos autos ao Juízo Comum ante 
a complexidade da causa e a necessidade de novas 
diligências. Investigações posteriores que 
apontaram a inexistência de crime  de  maior 
complexidade. Retorno  dos  autos  ao  Juizado 
Especial Criminal de Campina Grande. Mudança de 
competência que afrontaria o princípio do juiz 
natural. Procedência do Conflito.  

− Mesmo não havendo se iniciado a ação 
penal, pois  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, 
uma vez que houve o encampamento pelos Juízes 
das respectivas manifestações dos promotores que 
atuam em suas Varas.

− O envio dos autos ao Juízo Comum, em 
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virtude da necessidade de diligências na fase do 
inquérito, não afasta por si só a competência do 
Juizado Especial Criminal quando as novas 
investigações revelarem que o crime praticado, em 
tese, é de menor potencial ofensivo e que a causa 
não revela, por sua natureza, uma particular 
complexidade, não sendo incompatível, portanto, 
com o rito previsto na Lei nº 9.099/95.

− A modificação de competência sem causa 
plausível violaria o princípio constitucional do juiz 
natural, que, no campo do Direito Processual 
Penal, ganha contornos mais relevantes, uma vez 
que é direito fundamental do acusado saber 
antecipadamente por qual juízo vai se ver 
processado e julgado.

Vistos,  relatados  e  discutidos  estes  autos  acima 
identificados.

Acorda a  Câmara  Criminal  do  Egrégio  Tribunal  de 
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, CONHECER DO PRESENTE 
CONFLITO  DE  COMPETÊNCIA  E  JULGÁ-LO  PROCEDENTE  PARA 
DECLARAR  COMPETENTE  O  JECRIM  DA  COMARCA  DE  CAMPINA 
GRANDE, em desarmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Em 04 de março de 2012, a autoridade policial lavrou 
termo circunstanciado de ocorrência,  às  fls.  03/04,  tendo por  acusado 
Fagner Soares de Andrade, incidente nas penalidades do art. 28, da Lei nº 
11.343/2006. conforme historiou-se:

“... ao passar no cruzamento da Rua Ramalho Nonato  
com a Rua Elpídio de Almeida,  quando observou um 
incidente  de  trânsito,  no  qual  havia  um  tumulto.  
Pararam para averiguar, e constataram que o motivo 
do  tumulto  era  porque  o  condutor  do  veículo,  
retornando  ao  local.  Neste  momento,  populares  
informaram que o veículo estava escondido por trás do  
posto  de  combustível,  na  feirinha  de  Catolé.  Ao  
abordarem  o  veículo,  constataram  que  no 
compartimento  da  direção  onde  fica  a  buzina,  havia 
uma pequena quantidade de substância assemelhada a 
cocaína. O veículo foi apreendido, pois o conduzido não  
possui o CRLV nem o Recibo do veículo.”
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Formalizado o termo de compromisso, nos moldes da 

Lei nº 9.099/95 (fl. 05).

Laudo  de  constatação  preliminar,  na  fl.  08,  positivo 
para cocaína.

Autos  distribuídos  ao  Juizado  Especial  Criminal  de 
Campina  Grande,  determinou  o  juiz  a  quo diligência,  no  sentido  de 
descobrir a procedência do veículo apreendido em poder do investigado fl. 
11.

Certificada a propriedade do veículo, à fl. 13.

Vistas ao Ministério Público, na fl. 17, manifestou-se o 
parquet pela remessa do procedimento para uma das Varas Criminais da 
Comarca de Campina Grande, dada a suposta complexidade do feito (fl. 
19).

Acolhido o parecer ministerial, declinada a competência 
(fls. 20/22).

Autos redistribuídos, à fl. 24.

Aberto  vistas  ao  órgão  ministerial  (fl.  25),  requereu 
instauração de inquérito policial (fl. 26).

Formalizado  o  inquérito  policial  (fls.  28/50),  com 
relatório, nas fl. 51, e com novas vistas dos autos ao Ministério Público, 
em parecer, de fls. 52/53, requereu declínio de competência, com remessa 
dos autos ao Juizado Especial Criminal.

Suscitado o conflito de competência, pelo Juízo da Vara 
de Entorpecentes da Comarca de Campina Grande, na fl. 54.

Instada  a  se  manifestar,  a  Procuradoria  de  Justiça, 
através do Doutor José Roseno Neto, 2º Procurador Criminal de Justiça, 
opinou pelo não conhecimento do conflito, uma vez que entendeu tratar-
se de conflito de atribuições entre membros do MP, e não de competência.

É o relatório.

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

Inicialmente, a Procuradoria de Justiça, em seu parecer 
de fls. 59/63, opinou pelo não conhecimento do conflito, uma vez que a 
divergência refere-se à qual órgão ministerial deve oferecer a denúncia, 
tornando o conflito de atribuições entre membros do Ministério Público, e 
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não conflito de competência entre unidades jurisdicionais distintas.

Todavia,  com  as  devidas  vênias  ao  parecer  da 
Procuradoria de Justiça, houve, no caso dos autos, a encampação pelas 
duas autoridades judiciárias conflitantes, respectivamente às fls. 20/22 e 
fl. 54, das manifestações dos promotores que atuam em suas Varas, o que 
transmuda a natureza do conflito.

Nesse sentido, 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.

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:

CRIMINAL.  CONFLITO  DE  ATRIBUIÇÕES. 
PRONUNCIAMENTO DAS AUTORIDADES JUDICIÁRIAS.  
CONFIGURAÇÃO  DE  CONFLITO  NEGATIVO  DE 
COMPETÊNCIA.  JUSTIÇA  FEDERAL  E  JUSTIÇA 
ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO QUE ATRAIA 
A  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  FEDERAL.  CRIME 
CONTRA  A  ORDEM  TRIBUTÁRIA.  AUSÊNCIA  DE 
INDÍCIOS.  PARECER  ACOLHIDO.  COMPETÊNCIA  DA 
JUSTIÇA  ESTADUAL.  1.  Evidenciado  que  as 
autoridades  judiciárias  se  pronunciaram  a 
respeito da controvérsia, ainda que acolhendo as  
manifestações  do  Ministério  Público  Federal  e  
estadual, configura-se o conflito de competência.  
Precedentes. 2.  Não  havendo,  nesse  primeiro  
momento, irregularidade na gestão e na aplicação de 
recursos  federais,  nem  ofensa  a  bens,  serviços  ou  
interesses  diretos  da  União,  mas  sim eventualmente 
afetos  ao  âmbito  municipal,  as  supostas  condutas 
ilícitas praticadas devem ser apreciadas pelos órgãos  
estaduais competentes. 3. A mera tese de investigação  
de existência de crime contra a ordem tributária não é  
apta  a  ensejar  o  deslocamento  da  apuração  para  o  
âmbito  federal.  Nem  sequer  há  notícia  de  ter  sido  
instaurado processo administrativo para a verificação  
da  hipotética  supressão  ou  redução  de  obrigação 
tributária.  Até  a  descoberta  de  concretos  elementos,  
deve a inquirição ser mantida no âmbito estadual. 4.  
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Conflito de atribuição conhecido como de competência  
para declarar competente o Juízo de Direito da 1ª Vara  
Criminal da comarca de Ribeiro Preto/SP.  (STJ, CAt .
231/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 
04/06/2012)

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   

Conheço, portanto, o presente Conflito Negativo de 
Competência Criminal e passo ao exame do mérito.

Pois bem. O Conflito deve ser julgado procedente.

Na hipótese, a simples baixa do termo circunstanciado 
de ocorrência para complementação das investigações na Delegacia de 
origem não torna o Juizado Especial Criminal incompetente se, das 
investigações realizadas, foram colhidos elementos de que o delito 
praticado é de menor potencial ofensivo e de que não comporta, por sua 
natureza, maior complexidade, não sendo, portanto, incompatível com o 
rito previsto na Lei nº 9.009/95.

No caso, o § 2º do art. 77 da Lei 9.099/95 preceitua 
que, se da complexidade ou circunstâncias do caso não for possível o 
oferecimento da denúncia pelo MP  no  JECRIM, este solicitará que se 
encaminhe os autos a um Juízo Comum. 
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Entretanto, se neste Juízo for constatado, depois de 

posteriores diligências, que o delito é de menor potencial ofensivo e que 
não detém particular complexidade, nada mais natural do que o retorno 
dos autos à unidade de origem, isto é, ao Juizado Especial, por possuir 
competência constitucional para processar e julgar esse tipo de crime.

Assim, inclusive, é a jurisprudência:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - REMESSA 
DO PROCESSO AO JUÍZO COMUM - REQUERIMENTO 
DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE 
INQUÉRITO POLICIAL - INEXISTÊNCIA DE 
COMPLEXIDADE - COMPETÊNCIA DO JUIZADO 
ESPECIAL CRIMINAL. A remessa precoce do feito 
para o juízo comum, em face de requerimento de 
dilação de prazo para conclusão do inquérito 
policial, não afasta a competência do Juizado 
Especial Criminal, pois, somente se verificada a 
complexidade da causa ou não encontrado o 
acusado para citação, o processo prosseguirá na 
Vara Criminal comum. Declarada a competência do 
Juízo suscitado. (TJMG, CONFLITO NEGATIVO DE 
JURISDIÇÃO Nº 1.0000.06.435390-7/000. 
SUSCITANTE: JD 1 V COMARCA UNAI - 
SUSCITADO (A): JD JUIZADO ESPECIAL 
COMARCA UNAÍ –  QUARTA CÂMARA 
CRIMINAL - RELATOR: DES. EDIWAL JOSÉ DE 
MORAIS – JULGADO EM 05/07/2006)  

Na hipótese dos autos,  foi  realizada,  no  JECRIM, 
diligência  para  averiguar  a  procedência  do  veículo  aprendido  com  o 
investigado,  uma  vez  que  pesava  a  suspeita  de  ser  furtado/roubado. 
Concluída a diligência, não foi revelado, a priori, cometimento de crime de 
maior potencial ofensivo. Todavia, o representante do MP pugnou, no que 
foi atendido pelo Juiz do Juizado Especial Criminal de Campina Grande, 
pelo envio dos autos a uma das Varas Criminais  Comuns da  mesma 
Comarca para que fossem realizadas, em inquérito policial, novas e mais 
aprofundadas investigações sobre a procedência do veículo.

 Redistribuídos  os  autos  e  realizadas essas  novas 
investigações, chegou-se ao mesmo resultado das diligências do JECRIM, 
vale dizer, a ausência de qualquer indicativo de crime de maior potencial 
ofensivo, a exemplo de furto ou roubo.

Ora, diante  desse  quadro, o retorno dos autos para 
serem processados no JECRIM é resultado natural das investigações que 
concluíram pela inexistência de  crime  de  maior  potencial  ofensivo, 
corroborando  as  primeiras  diligências  realizadas  no  âmbito  do  próprio 
Juizado Especial Criminal, pois a este incumbia de início o julgamento da 
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causa,  devendo  com  o  Juizado  permanecer  a  competência  diante  da 
ausência de qualquer fato novo revelado pelas investigações.

O entendimento contrário, isto é, a modificação da 
competência sem causa plausível, seria uma clara violação ao princípio do 
juiz natural, que, no campo do Direito Processual Penal, ganha contornos 
mais relevantes, uma vez que é direito fundamental do acusado saber 
antecipadamente por qual juízo vai se ver processado e julgado.

Nesse sentido, se todos os elementos probatórios 
colhidos até agora indicam a ocorrência do delito de de menor potencial 
ofensivo, não há razão em modificar a competência, subtraindo o feito de 
seu juiz natural, para remetê-lo a um Juízo Comum. Caso, porventura, 
surjam novas provas posteriormente indicando a existência de crime mais 
grave, aí sim se justificaria a mudança de competência.  

Ademais, as investigações realizadas na fase 
inquisitorial não revelaram grande complexidade do crime que tornasse 
prudente a manutenção dos autos no Juízo Comum, a fim de que se 
fizesse uma instrução mais rigorosa e aprofundada.  

Ante o exposto, em total desarmonia com o parecer 
ministerial, conheço e JULGO PROCEDENTE o Conflito para declarar a 
competência do Juízo Suscitado, determinando, em consequência, o 
processamento do feito perante o Juizado Especial Criminal da Comarca 
de Campina Grande. 

É como voto.

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

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

Sala das Sessões “Desembargador Manoel Taigy 
de Queiroz Mello Filho”, em João Pessoa (PB), 19 de agosto do ano 
de 2014.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


