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GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Nº 0001837-77.2015.0000.
RELATOR: Marcos  William de  Oliveira,  juiz  convocado  em substituição  ao  Des. 
Márcio Murilo da Cunha Ramos.
SUSCITANTE: Juízo da 3ª vara regional de Mangabeira.
SUSCITADO: 2º Juizado especial misto de Mangabeira.
RÉUS:  Wagner  José  Galdino  da  Silva  (Adv.  João  Franco  da  Costa  Neto)  e 
Rhemistóclys Rayuan Porciúncula Monteiro

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CRIMINAL. 
RESISTÊNCIA, DESOBEDIÊNCIA E DESACATO (ARTS. 
329,  330  E  331  DO  CÓDIGO  PENAL).  INFRAÇÕES 
PRATICADAS EM CONCURSO.  INCOMPETÊNCIA DO 
JUIZADO  ESPECIAL.  COMPETÊNCIA  DO  JUÍZ  DA 
VARA CRIMINAL COMUM.

1.  Embora  seja  possível  aplicar-se  o  princípio  da  
consunção aos crimes de resistência, desobediência e desacato  
cometidos no mesmo contexto de fato, essa matéria pertence ao  
mérito da demanda, de modo que a competência para processar  
e julgar as infrações cabe ao juízo da vara criminal comum e  
não ao do juizado especial criminal.

2.  Conflito  conhecido  para  declarar  a  competência  do  
juízo suscitante (3ª vara regional de Mangabeira), nos termos do  
art. 120, parágrafo único do Código de Processo Civil.

Vistos etc.

Trata-se de conflito de competência instaurado por iniciativa do 
juízo da 3ª vara regional de Mangabeira, nos autos da processo destinado a apurar a 
suposta responsabilidade criminal de  Wagner José Galdino da Silva e  Rhemistóclys  
Rayuan  Porciúncula  Monteiro,  pela  prática,  em  tese,  dos  crimes  de  resistência, 
desobediência e desacato por eles perpetrados em maio de 2011.

Segundo o juízo suscitante, o caso exige a aplicação do princípio 
da consunção penal, de modo que os agentes devem responder apenas pelo delito de 
resistência, sendo absorvidas as demais imputações. Por essa razão, entende caber o 
julgamento da causa ao juizado especial.

O juízo suscitado, contudo, afirma que, como as infrações penais 
foram praticadas em concurso material, as penas devem ser somadas, motivo pelo qual 
não lhe caberia o julgar os acusados por esse fato.

É o breve relatório. Decido.

A  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  reconhece 



competir  ao juízo criminal  comum processar  e  julgar  as  infrações  penais  de menor 
potencial ofensivo praticadas em concurso, quando a soma ou exasperação de penas, 
conforme o caso, impuser reprimenda penal em montante superior ao admitido pela lei 
nº 9.099/95. Nesse sentido, destaco, ilustrativamente, o seguinte aresto:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM 
HABEAS CORPUS. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. ALEGADA 
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. NÃO OCORRÊNCIA. 
COMPETÊNCIA DEFINIDA PELA SOMA DAS PENAS MÁXIMAS 
COMINADAS AOS DELITOS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. 
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA 
ATIPICIDADE DO FATO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.
I - Na linha da jurisprudência desta eg. Corte, tratando-se de 
concurso de crimes, a pena considerada para fins de fixação da 
competência do Juizado Especial Criminal será o resultado da 
soma, em concurso material, ou a exasperação, na hipótese de 
concurso formal ou crime continuado, das penas máximas 
cominadas ao delitos, caso em que, ultrapassado o patamar de 2 
(dois) anos, afasta-se a competência do Juizado Especial. 
(Precedentes).
(...)
(RHC 35.440/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, 
julgado em 16/12/2014, DJe 02/02/2015)

Essa é justamente a hipótese dos autos. Aqui, os acusados são 
suspeitos de terem cometido  resistência, desobediência  e desacato (arts. 329, 330 e 
331 do Código Penal),  quando,  no dia  15  de maio  de  2011,  foram abordados por 
militares,  em  uma  associação  de  moradores  localizada  no  conjunto  habitacional 
Valentina Figueiredo, nesta capital, nagando-se à revista pessoal realizada pela polícia.

Para o juízo suscitante, a hipótese seria de aplicação do princípio 
da consunção, devendo os agentes responderem apenas pelo delito de resistência. Para o 
suscitado,  entretanto,  as  penas  cominadas  aos  delitos  imporiam o  patamar  superior 
àquele previsto como limite para a competência dos juizados especiais, o que imporia o 
processo e julgamento da justiça criminal comum.

Em casos absolutamente análogos, os tribunais têm sufragado a 
última posição.  Em síntese,  embora seja perfeitamente possível  aplicar-se ao caso o 
princípio da consunção – de maneira a atribuir-se aos agentes unicamente o crime de 
resistência,  absorvendo-se os  demais  delitos  – essa discussão pertence ao mérito  da 
causa, cujo exame deverá ser realizado por ocasião da sentença. Afinal, como bem diz o 
STJ,  “o conflito de competência não é a via adequada para se alterar a tipificação  
penal  da  conduta,  inicialmente  efetuada  pelas  instâncias  ordinárias,  notadamente  
quando o feito ainda se encontre em fase de investigação policial, como na espécie” 
(AgRg no CC 123.407/MT, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 04/12/2013). Veja-se:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUIZADO ESPECIAL E 
JUSTIÇA COMUM. RESISTÊNCIA,DESOBEDIÊNCIA E DESACATO. 
CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. COMPETÊNCIA DEFINIDA 
PELA SOMA DAS PENAS MÁXIMAS COMINADAS AOS DELITOS. 
PRECEDENTES DO STJ E DESSA CORTE. CONSUNÇÃO. 
MATÉRIA DE MÉRITO QUE NÃO SERVE COMO CRITÉRIO PARA 
FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 
COMUM.CONFLITO IMPROCEDENTE. 1. Em consonância com a 
jurisprudência desta corte e do e. Superior Tribunal de justiça, em 
casos de concursos de crimes, a pena a ser considerada para fins de 



fixação da competência será o resultado da soma, em concurso 
material, ou a exasperação, na hipótese de concurso formal ou crime 
continuado, das penas máximas cominadas aos delitos, caso em que, 
ultrapassado o patamar de 2 (dois) anos, afasta-se a competência do 
juizado especial. 2. Na hipótese dos autos, observa-se que o termo 
circunstanciado de ocorrência descreve a suposta prática dos delitos 
de resistência (art. 329 do CP), de desobediência (art. 330 do CP) e 
de desacato (art. 331), cuja soma das penas máximas cominadas 
suplantam 02 (dois) anos, afastando-se, portanto, a competência do 
juizado especial. Ademais, a alegada consunção é matéria relativa ao 
mérito da ação, não servindo como critério para a fixação 
de competência, sobretudo porque a apuração da ocorrência ou não 
do instituto demandaria inevitável 37 incursão probatória, o que não é 
admitido no rito do conflitode competência. 3. Conflito negativo 
improcedente, restando fixada a competência do juízo suscitante. 
Com o parecer. (TJMS; Rec. 1602660-03.2014.8.12.0000; Campo 
Grande; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Francisco Gerardo de 
Sousa; DJMS 24/03/2015; Pág. 36) 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETENCIA. DESOBEDIÊNCIA. 
DESACATO. RESISTÊNCIA. SUPOSTA OCORRÊNCIA DE 
CONSUNÇÃO A ENSEJAR A COMPETÊNCIA DO JUIZADO 
ESPECIAL CRIMINAL. Não deve prosperar o conflito negativo 
de competência suscitado pelo juiz de direito da Vara Criminal 
comum, sob pretexto de que os crimes supostamente praticados pelo 
acusado estão inseridos em um contexto de consunção de maneira a 
atrair a competência do juizado especial criminal, sobretudo porque a 
apuração da ocorrência ou não do instituto de consunção com 
a absorção de um dos crimes, é matéria fático probatória que não 
deve ser avaliada no rito do conflito de competência, devendo 
prevalecer a competência do juízo mais abrangente sob pena de 
ineficácia jurisdicional estatal. Conflito julgado improcedente para 
declarar competente o juízo suscitante. (TJGO; CC 0033087-
15.2014.8.09.0006; Anápolis; Seção Criminal; Relª Desª Carmecy 
Rosa Maria A. de Oliveira; DJGO 21/08/2014; Pág. 230)

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO O CONFLITO E 
DECLARO A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE (3ª VARA REGIONAL 
DE MANGABEIRA) PARA PROCESSAR A DEMANDA, NA FORMA DO ART. 
120, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, APLICÁVEL 
POR ANALOGIA.

Publique-se e intime-se.

João Pessoa, 16 de abril de 2015.

MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA
   JUIZ CONVOCADO – RELATOR


