
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

ACÓRDÃO
Conflito Negativo de Competência Criminal (Processo Nº 2011950-90.2014.815.0000)
Relator        : Desembargador Luiz Silvio Ramalho Junior
Suscitante   :Juízo de Direito da 1ª Vara Mista da Comarca de Sousa
Suscitado    :Juízo de Direito da 6ª Vara Mista da Comarca de Sousa
Réu              :Evangelista Oliveira da Silva e Raimundo Franco Pereira da Silva

PROCESSUAL  PENAL.  Conflito  Negativo  de  Competência. 
Homicídio  doloso  tentado  e  consumado.  Aborto.  Crimes 
dolosos contra a vida. Competência constitucional do Tribunal 
do Júri. Mandado de busca e apreensão. Crime contra o meio 
ambiente.  Posse  ilegal  de  arma  de  fogo.  Tráfico  ilícito  de 
drogas  e  associação.  Situação  fática  diversa  dos  crimes 
dolosos contra a vida. Ausência. Competência da Vara comum 
para julgar os crimes nãos contra o meio ambiente, posse de 
arma e os previstos na Lei de Drogas. Procedência parcial.

_ Não que se falar em crimes conexos quando há prática de 
crimes  praticados  em  contextos  individualizados,  sem  que 
tenham sido cometidos ao mesmo tempo, nem cometidos para 
facilitar ou ocultar os outros, ou para conseguir impunidade ou 
vantagem em relação a elas, como também a prova de um não 
influencia na prova da outra infração ou de qualquer de suas 
circunstâncias elementares  de outro delito,  não atendendo a 
nenhuma das situações dos crimes conexos descritos no art. 
76 do Código de Processo Penal

_ Procedência parcial.

VISTOS, RELATADOS e DISCUTIDOS estes autos, em que são partes as 
acima identificadas.
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ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, 
à  unanimidade,  em julgar  procedente,  em parte,  o  conflito  negativo  de  competência,  para 
determinar competente a 1ª Vara da Comarca de Sousa para julgar os crimes dolosos contra a  
vida, e a 6ª Vara da Comarca de Sousa para os demais crimes, nos termos do voto 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 1ª Vara Mista da Comarca de Sousa, nos autos do processo 
quem se apura a prática de crimes dolosos contra a vida (art. 121, § 2º, I e IV, c/c o 14, 
caput, § 2º, I e IV, e 125, c/c o 69, todos do CP), de competência do júri popular, e crimes 
os crimes, a priori, da competência da justiça comum, previstos nos arts. 29, III, da Lei n. 
9.605/98, art. 12 da Lei 10.826/2003, art. 33, caput, e 35 da Lei de Drogas, em concurso 
material (art. 69, CP), por discordar da declinatória de competência do Juiz de Direito da 
6º Vara Mista da Comarca de Sousa, 

 
Infere-se  dos  autos,  que  no  dia  04/05/2011,  dois  indivíduos 

identificados como “Evangelista” e também conhecido como “Rogério Seguestro”, e o seu 
comparsa “Dodô” estão sendo investigados, sob a acusação de terem cometido tentativa 
de homicídio doloso (art. 121, caput, § 2º, I e IV, c/c o art. 14, II, do CP) em face da vítima 
Claudemir  Sarmento e  homicídio  doloso contra  as  vítimas  Luana Maria  da  Silva que 
estava grávida, após os médicos conseguirem antecipar o parto, a criança veio a falecer 
pouco depois.

Em decorrência das declarações da vítima Claudemir Sarmento, que 
sobreviveu  a  tentativa  de  assalto,  a  polícia  tomou  conhecimento  de  que  “Rogério 
Sequestro” comercializava drogas na residência dele e que “Dodô” era quem fornecia as 
drogas para “Sequestro. 

Diante de tais informações, a polícia solicitou o mandado de busca e 
apreensão (f. 04), que foi deferida (f. 05), em que foram apreendidas armas, munições, 
substância  ilícita,  entre  outros  objetos,  conforme  Auto  de  Cumprimento  de  busca  e 
apreensão (f. 06). 

O juiz  da 6ª Vara Mista da Comarca de Sousa entendeu que se 
tratava de crime conexo com os delitos dolosos contra a vida, de competência do Tribunal 
do Júri, e remeteu os autos para a 1ª Vara Mista da Comarca de Sousa. 

Por sua vez, o juiz da 1ª Vara Mista da Comarca de Sousa entendeu 
que inexiste a conexão, e suscitou o conflito negativo de competência (fs. 165/166).
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A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela procedência do confilito 
negativo para que seja declarado competente a 6ª Vara Mista da Comarca de Sousa, 
quanto  aos  crimes  previstos  nos  arts.  29,  III,  da  Lei  n.  9.605/98,  art.  12  da  Lei  
10.826/2003, art. 33, caput, e 35 da Lei de Drogas, em concurso material (art. 69, CP), 
por não haver conexão com os crimes dolosos contra a vida (fs. 175/179).

É o relatório.

− VOTO –  Desembargador Luiz Silvio Ramalho Junior (Relator)

O conflito deve ser julgado procedente, em parte.

Com  efeito,  não  há  que  se  falar  em  conexão  entre  os  crimes 
investigados. Os fatos apurados nos autos são bem claros ao identificar a ocorrência de 
crimes praticados em contextos  individualizados,  sem que tenham sido  cometidos  ao 
mesmo tempo,  nem praticados  para  facilitar  ou  ocultar  os  outros,  ou  para  conseguir  
impunidade ou vantagem em relação a elas, como também a prova de um não influencia  
na prova do outro ou de qualquer de suas circunstâncias elementares, não atendendo a 
nenhuma das situações dos crimes conexos descritos no art. 76 do Código de Processo 
Penal.1

Infere-se  que  os  investigados  estão  sendo  acusados  de,  no  dia 
04/05/2011,  por  volta  das  09:03  hs,  terem  tentado  dolosamente  contra  a  vida  de 
Claudemir Sarmento (art. 121, § 2º, I e IV, c/c o art. 14, II, do CP) e homicídio doloso 
contra as vítimas Luana Maria da Silva que estava grávida, após os médicos conseguirem 
antecipar o parto, a criança veio a falecer pouco depois (art. 121, § 2º, I e V, e art. 125 do 
CP, em concurso material (art. 69, CP).

Enquanto que os crimes previstos no arts. 29, III, da Lei n. 9.605/98, 
art. 12 da Lei 10.826/2003, art. 33, caput, e 35 da Lei de Drogas, em concurso material 
(art. 69, CP) foram cometidos em outra situação fática, havendo o flagrante destes crimes 
na residência dos meliantes durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, 
que, realmente, originou em decorrência dos crimes dolosos contra a vida, mas a prática  
daqueles em nada influenciou no cometimento deste, portanto, não há que se falar em 
1Art. 76.  A competência será determinada pela conexão:    

I - se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas, ao mesmo tempo,  
por várias pessoas reunidas, ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por  
várias pessoas, umas contra as outras;

II  -  se,  no mesmo caso,  houverem sido umas praticadas para facilitar  ou ocultar  as 
outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas;

III - quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares 
influir na prova de outra infração.
CC 20119509020148150000_05.doc                                                                                                                             3 de 5



conexão, nem avocação da competência do Tribunal do Júri para julgar os crimes contra o 
meio ambiente, de posse e munição de armas, e os descritos na lei de drogas.

Desse modo, vê-se que não é a hipótese de aplicação do art. 78, I, 
do CPP, devendo-se manter o desmembramento dos processos, pois a 1ª Vara Mista de 
Souza, competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, deve julgar apenas os 
homicídios  dolosos  tentados  e  consumados  contra  as  vítimas  Claudemir  Sarmento  e 
Luana Maria da Silva e o aborto provocado pela morte da segunda vítima; enquanto que a 
6ª Vara Mista de Sousa é a competente para processar e julgar os crimes previstos 
nos arts. 29, III, da Lei n. 9.605/98, art. 12 da Lei 10.826/2003, art. 33,  caput, e 35 da 
Lei de Drogas, em concurso material (art. 69, CP), os quais são acusados os mesmos 
investigados,  quais sejam  EvangelistaOliveira da Silva,  conhecido como  “Sequestro”  e 
Raimundo Franco Pereira da Silva, vulgo “Dodô”.

Ante o exposto,  em julgar procedente, em parte,  o conflito negativo de 
competência,  para determinar  competente  a 1ª Vara da Comarca de Sousa para julgar  os 
crimes dolosos contra a vida, e a 6ª Vara da Comarca de Sousa para os demais crimes.

Remetam-se cópias desta decisão aos Juízes envolvidos no conflito,  nos 
termos do art. 116, §6º2, do CPP.

É o voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador  Joás 
de Brito Pereira Filho, em face da eventual ausência do Desembargador João Benedito 
da Silva, Presidente da Câmara Criminal, dele participando os Excelentíssimos Senhores 
Desembargadores  Luiz Sílvio Ramalho Júnior, relator, 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 José Roseno Neto, 
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, 16 de 
abril de 2015.

2CPP  -  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.

[…].
§ 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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Desembargador Luiz Silvio Ramalho Junior
                     Relator
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