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CONFLITO  NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA
CRIMINAL.  RECONHECIMENTO  DA
COMPETÊNCIA  PELO  JUÍZO  SUSCITADO.
PERDA DO OBJETO. PREJUDICADO.

- Tendo o juízo suscitado reconhecido a sua
competência  para  o  processamento  e
julgamento do feito sub judice, é de se julgar
prejudicado  o  conflito  negativo  de
competência instaurado, pela perda do objeto.

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 julgar prejudicado o presente
Conflito Negativo de Competência Criminal, em harmonia com o parecer da
Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se  de  conflito  negativo  de  competência  suscitado
pelo  Juízo  da  Comarca  de  Remígio,  nos  autos  do  Inquérito  Policial  nº
0002054-29.2014.815.0171, em face do Juízo da Comarca de Esperança.

Consta dos autos que, no dia 29 de junho de 2014, o Sr.
Juraci Bispo Mathias foi preso em flagrante acusado da prática dos delitos
previstos nos arts. 306 e 309 ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

Aportando  o  feito  no  Juízo  da  1ª  Vara  da  Comarca  de
Esperança/PB, após Parecer do Ministério Público que opinou pela declaração
de incompetência territorial,  a douta Magistrada declinou da competência
para processar e julgar os fatos, ao argumento de que o suposto delito fora
praticado no Distrito  de Lagoa do Mato,  termo da Comarca de Remígio,
determinando a remessa dos autos àquele Juízo.

 



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete  Des. Carlos Martins Beltrão Filho

Redistribuído  o  presente  feito  ao  Juízo  da  Comarca  de
Remígio,  a d.  Magistrada – acatando parecer ministerial  de fls.  35/37 –
suscitou o conflito negativo de competência (fls. 38/39), por entender que o
fato ocorreu no Distrito de São Miguel, pertencente a Comarca de esperança,
e não Lagoa do Mato.

Solicitadas informações ao juízo suscitado, este, por meio do
ofício nº 11/2015, de fl. 47, esclareceu que “conforme depoimento do Policial
Joelson Pereira de Melo não restam dúvidas de que o delito ocorreu neste
Município de Esperança, mais precisamente no Distrito de São Miguel que é
termo judiciário  desta  comarca”,  reconhecendo,  portanto,  a  competência
daquele juízo para apuração do delito.

Em parecer oral, a D. Procuradoria da Justiça opinou pela
prejudicialidade da ordem, com a restituição dos autos ao juízo da Comarca de
Esperança.

É o relatório.

V O T O

Pleiteia o suscitante pelo reconhecimento da competência do
Juízo da Comarca de Esperança.

Entretanto,  não  há  mais  a  necessidade  de  se  verificar  a
procedência dos argumentos expostos uma vez que o conflito perdeu seu
objeto,  pois,  consoante  informações  prestadas  (fl.  47),  o  juízo  suscitado
reconheceu a sua competência.

Nesse caminhar, forçoso reconhecer a perda do objeto do
presente conflito e, em consequência, declará-lo prejudicado. 

Essa, a propósito, é a orientação no âmbito desta Corte:

CONFLITO  NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA
CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
VERSUS  VARA  CRIMINAL.  Reconhecimento  da
competência  por  parte  do  juízo  suscitado.
Conflito  prejudicado.  Na  hipótese  de
reconhecimento por parte do juízo suscitado de
sua  competência,  e  sendo  este,  de  fato,  o
competente  para  processar  e  julgar  o  feito,
prejudicada  resta  a  análise  do  conflito  antes
suscitado. (TJPB; CNC 001.2009.023601-7/001;

CNC Nº 0001030-57.2015.815.0000
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Câmara  Criminal;  Rel.  Des.  João  Benedito  da
Silva; DJPB 12/04/2012; Pág. 8)

Diante ao exposto, em harmonia com o parecer da douta
Procuradoria de Justiça, julgo prejudicado o pedido, em virtude da perda de
seu objeto.

É o meu voto.

Presidiu o julgamento o Exmo. Sr. Des. João Benedito da
Silva, dele participando, além de mim, Relator, os Exmos. Srs. Des. Márcio
Murilo da Cunha Ramos e Joás de Brito Pereira Filho.

Presente à sessão de julgamento o Exmo. Sr. Dr. Amadeus
Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho”
da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João
Pessoa, em 23 de Abril de 2015.

João Pessoa, 24 de Abril de 2015.

    Des. Carlos Martins Beltrão Filho 
                     Relator
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