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CONFLITO  NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA
CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. JUÍZO
DO TRIBUNAL DO JÚRI. CONEXÃO. OCORRÊNCIA.
SENTENÇA  SUPERVENIENTE. INVIABILIDADE  DE
REUNIÃO DOS PROCESSOS. SÚMULA Nº 235 DO
STJ.  APLICAÇÃO. COMPETÊNCIA  DO  JUÍZO
SUSCITANTE. IMPROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

1. O conflito de competência ocorrerá quando duas
ou  mais  autoridades  judiciárias  se  considerarem
competentes, ou incompetentes, para conhecer do
mesmo fato criminoso (art. 114, I, do CPP).

2. Ainda que fosse reconhecida a conexão entre as
ações, tendo sido proferida sentença condenatória
na  ação  em  curso  no  1º  Tribunal  do  Júri  da
Comarca de Campina Grande/PB, obstada está a
reunião dos processos, conforme dispõe o art. 82
do CPP.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos  de  Conflito
Negativo de Competência Criminal acima identificados:

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, à unanimidade, em conhecer do conflito para julgá-lo
procedente,  declarando  como  competente  o  Juízo  Suscitante,  o  Juizado
Especial Criminal da Comarca de Campina Grande/PB.

RELATÓRIO

Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado
pelo  Juízo de Direito do Juizado Especial Criminal da Comarca de Campina
Grande/PB  em face  do  Juízo  do  1º  Tribunal  do  Júri  da  mesma Unidade



Judiciária. 

Consta dos autos que Edilene Pereira de Andrade agrediu
fisicamente a vítima Renaly da Silva Oliveira, na mesma ocasião em que
sua irmã, Renata da Silva, foi esfaqueada, vindo a óbito.

Ocorre  que  os  autos  que  apura  a  lesão  corporal,  cuja
vítima  é  Renaly  da  Silva,  foi  distribuído  ao  Juizado  Especial  Criminal,
enquanto o crime de homicídio,  cuja vítima é Renata da Silva,  irmã de
Renaly, foi distribuído ao 1º Tribunal do Júri.

Ciente dos fatos, o Juízo do JECRIM remeteu os presentes
autos  ao  1°  Tribunal  do  Júri  da  Comarca  em  tela,  declinando  de  sua
competência, sob o argumento de que a lesão corporal leve, em apuração
nestes, foi praticada em conexão ao crime de homicídio que deu origem ao
processo n° 0008062-51.2013.815.0011, em tramitação naquele juízo,  e
assim,  imperiosa  seria  a  reunião  dos  feitos,  cuja  competência  para
processar e julgar seria do 1º Tribunal do Júri (fls. 23-25).

Redistribuído o feito ao 1° Tribunal do Júri (fl. 33), o douto
magistrado  a quo, em observância ao preceito do artigo 82 do Código de
Processo Penal, determinou o retorno do caderno processual ao JECRIM, ante
a impossibilidade de reunião dos feitos conexos, uma vez que já havia sido
proferida sentença no processo em tramitação naquele juízo, que apurava o
homicídio de Renaly (fls. 58).

 Ás  fls.  64/67,  o  MM Juiz  do  Juizado  Especial  Criminal
suscitou o conflito negativo de competência por entender que deveria, in casu,
haver a reunião dos processos, e a lesão corporal em comento ser julgada e
processada pelo Juízo do 1° Tribunal do Júri.

Em parecer a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pela permanência dos autos no Juízo suscitante, por entender ser este o
competente (fls. 72-75).

Examinados, coloquei os autos em mesa para julgamento
(fls. 76).

É o relatório.

V O T O

Inicialmente, cumpre destacar que o conflito em questão,
prima  facie,  emergiu  por  divergência  de  entendimento  dos  Magistrados
atuantes no Juizado Especial Criminal e no 1° Tribunal do Júri da Comarca de
Campina Grande-PB.

A controvérsia recai sobre a reunião ou não dos processos
em razão da conexão entre o crime de homicídio, processado e julgado pelo
1°  Tribunal  do  Júri,  e  a  lesão  corporal,  em  apuração  neste  caderno
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processual, inicialmente distribuído ao JECRIM.

De início, registre-se que a conexão entre os processos,
de homicídio, cuja vítima é Renaly, e o que apura a lesão corporal, na qual
a vítima é Renata, ambas irmãs, é matéria incontestável.

Ao que se me afigura, existe liame instrumental, relação
de causa e efeito, entre os delitos. Vê-se, inclusive que a prova de um
crime acomete a do outro, o que autoriza o reconhecimento da ocorrência
da conexão instrumental ou probatória.

Contudo, a possível existência de conexão ou continência
não determina a reunião dos processos em tela, porquanto já foi proferida
sentença penal condenatória, ainda que não tenha o trânsito em julgado,
conforme  remansosa  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,
consolidada no verbete sumular n.º 235 da Súmula desta Corte:

"A  conexão  não  determina  a  reunião  dos
processos, se um deles já foi julgado."

Assim, ainda que os referidos processos sejam conexos,
como reconhecido em primeiro grau, a sua reunião não mais se justifica
porque um deles já foi julgado. 

Ora,  a  reunião  dos  processos  visa  exatamente  evitar
decisões  conflitantes,  o  que  não  é  mais  possível  quando  já  houve  um
julgamento.

Nesse diapasão, a jurisprudência:

“PENAL.  HABEAS  CORPUS.  LAVAGEM  DE
DINHEIRO.  CONFLITO  JULGADO.  PRESENTE
WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL.
INVIABILIDADE.  VIA  INADEQUADA.  CONEXÃO
PROBATÓRIA.  OCORRÊNCIA.  SENTENÇA  JÁ
PROLATADA.  SEPARAÇÃO  PROCESSUAL.
POSSIBILIDADE. ARTIGO 82 DO CPP. TRÂNSITO
EM  JULGADO  DO  FEITO  PRIMEVO.
DISPENSABILIDADE. SÚMULA Nº 235 DO STJ.
PREVENÇÃO.  BLOQUEIO  DE  CONTAS
BANCÁRIAS.  CARÁTER  ADMINISTRATIVO-
INVESTIGATIVO.  POSTERIOR  LIVRE
DISTRIBUIÇÃO  DO  PROCESSO.
POSSIBILIDADE.  FLAGRANTE  ILEGALIDADE.
INEXISTÊNCIA.  HABEAS  CORPUS  NÃO
CONHECIDO. […]
2.  Estando as provas dos delitos  intimamente
ligadas,  comunicando-se intrinsecamente entre
si, verifica-se a ocorrência da chamada conexão
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probatória ou instrumental.
3.  Na  hipótese,  inexiste  flagrante  ilegalidade
pois  a  separação  dos  processos  mostra-se
pertinente, com espeque no artigo 82 do Código
de Processo Penal,  em virtude da prolação de
sentença em feito primevo, sendo despiciendo o
trânsito em julgado, a teor do enunciado nº 235
da Súmula desta corte.
[...]
5.  Habeas  corpus  não  conhecido.”  (STJ;  HC
198.435;  Proc.  2011/0038986-8;  SP;  Sexta
Turma; Relª  Minª Maria  Thereza  Assis  Moura;
DJE 16/12/2013)  

"PENAL.  CONFLITO  DE  COMPETÊNCIA.  AÇÃO
PENAL.  CRIMES  DE  CONTRABANDO,
FALSIFICAÇÃO  DE  DOCUMENTO  PÚBLICO,
FORMAÇÃO  DE  QUADRILHA  E  LAVAGEM  DE
DINHEIRO.  ORGANIZAÇÃO  CRIMINOSA
ACUSADA  DE  INTERNALIZAR  CIGARROS
CONTRABANDEADOS DO PARAGUAI. CONEXÃO
COM  FEITO  EM  QUE  SE  APURA  O
ENVOLVIMENTO DE OUTROS DENUNCIADOS NA
AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS.
INEXISTÊNCIA. OBJETOS DISTINTOS. VÍNCULO
ESTRITAMENTE  COMERCIAL  ENTRE  AS
QUADRILHAS.  INVIABILIDADE  DE  REUNIÃO
DOS  FEITOS  POR  FORÇA  DA  CONEXÃO.
SUPERVENIÊNCIA  DE  SENTENÇA.  SÚMULA
235/STJ. 
1. Conforme preceitua o art. 76, III, do Código
de  Processo  Penal,  a  competência  será
determinada pela conexão quando a prova de
uma  infração  ou  de  quaisquer  de  suas
circunstâncias  elementares  influir  na prova de
outra infração. 
[...] 
3. Embora vinculadas na origem, não há falar
em conexão probatória entre as ações, uma vez
que  inexiste  liame  direto  entre  as  quadrilhas
investigadas, à exceção do vínculo estritamente
comercial.
4.  Ainda  que  se  cogite  de  conexão  entre  os
crimes  sob  apuração,  a  superveniência  de
sentença  condenatória  em  um  dos  feitos
inviabiliza a reunião dos processos (art. 82 do
CPP). Incidência da Súmula 235/STJ.
5.  Conflito  conhecido  para  declarar  a
competência  do  Juízo  Federal  da  1ª  Vara
Criminal de Foz do Iguaçu - SJ/PR, o suscitado."
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(STJ/CC 124.807/BA, Rel.  Ministro  SEBASTIÃO
REIS  JÚNIOR,  TERCEIRA  SEÇÃO,  julgado  em
10/04/2013, DJe 17/04/2013)

Por tais motivos,  julgo improcedente o conflito, para
declarar  competente  o  Juízo  Suscitante,  o  Juizado  Especial  Criminal  da
Comarca de Campina Grande/PB.

                    
É o meu voto.

Presidiu ao julgamento, com voto, o Desembargador João
Benedito da Silva, dele participando, além de mim Relator, Marcos William de
Oliveira (Juiz de Direito convocado para substituir o Desembargador Márcio
Murilo da Cunha Ramos) e Joás de Brito Pereira Filho.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor Álvaro
Cristino Pinto Gadelha Campos, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  “Des.  Manoel  Taigy  de  Queiroz  Melo
Filho” da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, aos 09 (nove) dias do mês de abril do ano de 2015.

João Pessoa, 13 de abril de 2015

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
          - Relator –

Conflito negativo de competência criminal n° 0000909-29.2015.815.0000                                            5


	RELATÓRIO

