
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

ACÓRDÃO
Conflito Negativo de Competência Criminal (Processo Nº 0000938-84.2012.812.0000)
Relator        : Desembargador Luiz Silvio Ramalho Junior
Suscitante   :Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soledade
Suscitado    :Juízo de Direito da 2ª Vara Mista da Comarca de Queimadas

PROCESSUAL  PENAL.  Conflito  Negativo  de  Competência. 
Crime  de  estelionato,  em  tese.  Autos  do  inquérito  policial. 
Dúvida acerca do local da consumação do crime. Fixação da 
competência por prevenção ou residência do réu. Inteligência 
dos arts. 70, § 3º, e 72 do CPP. Juízo suscitado competente. 
Procedência. 

_  Havendo  dúvida  acerca  do  local  aonde  o  crime  foi 
consumado, a competência firmar-se-á pela prevenção, sendo, 
portanto, o juízo suscitado em virtude dos inquérito policial ter 
sido instaurado naquela comarca. E, ainda segundo o disposto 
no art. 72 do CPP, não sendo conhecido o lugar da infração, 
será competente o domicílio ou residência do réu, motivo pelo 
qual é competente o juízo suscitado.

_ Procedência.

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

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, 
à  unanimidade,  em  julgar  procedente  o  conflito  negativo  de  competência,  para  declarar 
competente o Juízo suscitado (2ª Vara Mista da Comarca de Queimadas), nos termos do voto 
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do Relator e em harmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Conflito  Negativo  de Competência  Criminal suscitado 
pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Soledade, nos autos do processo 
em que se apura a prática do crime previsto no art. 1711 do CP (estelionato), por discordar 
da declinatória de competência do  Juiz de Direito da 2º Vara Mista da Comarca de 
Queimadas, 

 
Infere-se  dos  autos,  que  a  vítima  Giusepp  da  Silva  Couto, 

proprietário  de  um  mercado  sob  a  alcunha  de  “Mercadinho  Santo  Antônio”,  foi 
surpreendido pelo Auto de Infração expedido pelo Fisco Estadual, referente à cobrança do 
imposto ICMS e multas aplicadas, sob o fundamento de que a vítima não teria declarado 
a compra das mercadorias contidas nas notas fiscais que motivaram o auto de infração. 

Depreende-se que a vítima ao investigar descobriu que as mesmas 
foram emitidas por distribuidoras às quais ele nunca havia adquirido nenhum produto e 
teve  notícia  de  que  o  indivíduo  conhecido  como  Antenor,  residente  na  cidade  de 
Queimadas/PB,  havia  fornecido,  indevidamente,  o  número  da  inscrição  estadual  do 
requerente a comerciantes situados em cidades do interior  de Pernambuco,  mediante 
recebimento de vantagem ilícita, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). 

A investigação criminal foi instaurada, em 18 de agosto de 2008, na 
cidade  de  Queimadas  conforme  Portaria  constante  à  f.  02,  e,  em junho  de  2012,  a 
autoridade policial relatou que não houve a prática de ilícito penal naquela cidade, não 
tendo atribuição para apurar o fato (f. 115). 

A Promotora de Justiça daquela comarca opinou pela declinação da 
competência, tendo a magistrada acatado o pleito e remetido os autos para a Comarca de 
Soledade (f. 118).

Por  sua  vez,  o  Juiz  de  Direito  da  Vara  Única  da  Comarca  de 
Soledade entendeu que não houve a prática de crime em sua comarca, sendo apenas o 
local aonde reside a vítima, motivo pelo qual suscitou o presente conflito (f. 129). 

Em resposta, o juízo suscitado afirmou que o órgão do Ministério 
Público em atuação na 2ª Vara Mista da Comarca de Queimadas reconheceu, em tese, a 

1Art.  171 - Obter,  para si  ou para outrem, vantagem ilícita,  em prejuízo alheio,  induzindo ou mantendo 
alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis.
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prática do crime de estelionato e que a consumação ocorreu onde a vítima sofreu o 
prejuízo, e, por isso, declinou a competência (f. 154).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela procedência do conflito 
para que seja determinada competente a 2ª Vara Mista da Comarca de Queimadas (fs.  
157/158).

É o relatório.

− VOTO –  Desembargador Luiz Silvio Ramalho Junior (Relator)

O conflito deve ser julgado procedente.

Ora,  há  nos autos  indícios  de que o  réu  Severino Feliciano da 
Silva, mais conhecido como “Antenor”, tenha cometido o crime de estelionato, previsto 
no art. 171 do CP, ante a noticia criminis prestada pela vítima Giusepp da Silva Couto, 
sob a acusação de que o investigado repassava seus dados cadastrais da pessoa jurídica 
que lhe pertence para outros comerciantes, em troca de vantagem patrimonial, e estes 
emitiram notas fiscais no nome da sua empresa, prejudicando a vítima que foi acusada de 
não declarar imposto.

Registre-se que, em tese, por se tratar de crime de estelionato, para 
a fixação da competência basta o lugar aonde aconteceu a consumação, isto é, o local 
em que foi obtida a vantagem patrimonial. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL  E  PROCESSO  PENAL.  HABEAS  CORPUS.  NARRATIVA  DE 
CONDUTA QUE, EM TESE, SE SUBSUME AO ARTIGO 171, CAPUT, C/C 
ARTIGO  71,  DO  CÓDIGO  PENAL.  CRIME  DE  DUPLO  RESULTADO 
MATERIAL.  CONSUMAÇÃO  DO  ESTELIONATO:  OBTENÇÃO  DA 
VANTAGEM  PATRIMONIAL EM  DETRIMENTO  DA VÍTIMA.  CHEQUES 
SACADOS DIRETAMENTE NO CAIXA BANCÁRIO. INDICAÇÃO DO ATO 
CONSUMATIVO QUE SE FAZ INDEPENDENTEMENTE DE SE SABER 
SE A VANTAGEM ERA "DEVIDA" OU "INDEVIDA". JUÍZO COMPETENTE: 
O DO LUGAR EM QUE SE DERAM OS SAQUES. ORDEM DENEGADA. 
1.  A  doutrina  penal  ensina  que  o  resultado,  no  estelionato,  é  duplo: 
benefício para o agente e lesão ao patrimônio da vítima. 2. A fraude, no 
estelionato,  é  circunstância  de  meio  para  a  obtenção  do  resultado.  3. 
Desacompanhada da obtenção da vantagem, em prejuízo alheio, a fraude 
não  caracteriza  a  consumação  do  delito.  4.  Para  a  fixação  da 
competência,  basta  a  indicação  do  lugar  em  que  se  deu  a 
consumação do delito  em tese,  ou  seja,  o  local  onde foi  obtida  a 
vantagem patrimonial - o exame acerca da ilicitude dessa vantagem é 
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objeto da ação penal condenatória. 5. Benefício patrimonial obtido através 
de saques realizados diretamente no caixa de banco situado na cidade do 
Rio de Janeiro: lugar da consumação. Ordem denegada.2

Por se encontrar ainda na fase do inquérito policial, não se sabe, ao 
certo, se a consumação do crime, ou seja,  o local onde ocorreu a vantagem patrimonial 
ocorreu na cidade em que reside o investigado ou nas cidades aonde foram feitas as 
compras utilizando-se da fraude repassada pelo acusado. 

Desse modo, havendo dúvida de onde ocorreu a consumação do 
crime, ela será firmada pela prevenção, de acordo com o disposto no § 3º3 do art. 70 do 
CPP, de maneira que a 2ª Vara da Comarca de Queimadas está preventa em virtude dos 
autos do inquérito terem sido instaurados nesta comarca, conforme Portaria à f. 02,  em 
agosto de 2008, declinando da sua atribuição somente em 2012 (f.  115),  após várias  
pedidos de renovação do prazo para a investigação policial (fs. 84, 86, 90, 94, 99, 104, 
109 e 112).

Por outro lado, dispõe o art. 72 do CPP, que não sendo conhecido o 
lugar da infração, a competência regular-se-á pelo domicílio ou residência do réu. 

Portanto, não há motivo algum para que os fatos sejam investigados 
na  Comarca  suscitante,  tendo  em  vista  que  o  suposto  crime  de  estelionato  não  foi 
consumado lá, como também não é o local aonde reside o investigado. 

Ante o exposto, julgo procedente o conflito para determinar a competência 
da 2ª Vara Mista da Comarca de Queimadas. 

Remetam-se cópias desta decisão aos Juízes envolvidos no conflito,  nos 
termos do art. 116, §6º4, do CPP.

2(STJ - Processo: HC 36760 RJ 2004/0098344-8, Relator(a): Ministro  PAULO  MEDINA, 
Julgamento:01/03/2005, Órgão Julgador: T6 - SEXTA TURMA, Publicação: DJ  18.04.2005  p. 
396, RDR vol. 33 p. 460)
3  Art. 70.  A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no 
caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução.

(...)
 §  3o   Quando  incerto  o  limite  territorial  entre  duas  ou  mais  jurisdições,  ou  quando  incerta  a 

jurisdição  por  ter  sido  a  infração  consumada  ou  tentada  nas  divisas  de  duas  ou  mais  jurisdições,  a  
competência firmar-se-á pela prevenção.
4CPP  -  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.

[…].
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É o voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador  João 
Benedito da Silva, Presidente da Câmara Criminal, dele participando os Excelentíssimos 
Senhores  Desembargadores  Luiz  Sílvio  Ramalho  Júnior,  relator,  José  Guedes 
Cavalcanti  Neto  (Juiz  de  Direito  convocado  para  substituir  o  Exmo.  Sr.  Des.  Carlos 
Martins  Beltrão  Filho),  e  Marcos  William de  Oliveira  (Juiz  de  Direito  convocado  para 
substituir o Exmo. Sr. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos).

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor Francisco Sagres 
Macedo Vieira, Procurador de Justiça.

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 Junior
                     Relator

§ 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.
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