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CONFLITO  NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA
CRIMINAL.  DIVERGÊNCIA  SOBRE
TIPIFICAÇÃO  PENAL  ANTERIOR  AO
OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. ART. 268 DO
CP C/C ART. 32,  §  2º DA LEI N. 9.605/98 OU
ART.  268  C/C  ART.  259  AMBOS  DO  CP.
CONFLITO SUSCITADO. EXCEPCIONALIDADE
DE  O  JUDICIÁRIO  PRONUNCIAR-SE  SOBRE
POSSÍVEL  ENQUADRAMENTO  TÍPICO  DAS
CONDUTAS  ANTES  DA  SENTENÇA.  EXAME
SUPERFICIAL. ELEMENTOS QUE INTEGRAM A
FASE  INVESTIGATIVA.  EXISTÊNCIA  DE
INDÍCIOS  QUE  INDICAM,  PELO  MENOS,  A
CONFIGURAÇÃO  DO  CRIME  DESCRITO  NO
ART.  259  DO CP.  PENA QUE EXTRAPOLA A
ALÇADA  DOS  JUIZADOS  ESPECIAIS.
COMPETÊNCIA  DO  JUÍZO  SUSCITADO.
PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. 

Ao menos em princípio, a qualificação jurídica dos
fatos  deve  ser  dada,  no  momento  inicial  do
processo, pelo titular da ação penal,  no caso, o
Ministério Público do Estado. Assim, em regra, ao
magistrado  somente  é  dado  incursionar  nesse
aspecto por ocasião da prolação da sentença (art.
383  e  384  do  CPP),  após  encerrada  toda  a
instrução  penal.  Caso  contrário,  estar-se-ia
admitindo  que  o  Judiciário  manifestasse,  antes
mesmo da produção das provas em contraditório,
sua  visão  sobre  os  fatos,  adiantando-se
indevidamente  ao  próprio  julgamento,  o  que
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resultaria, sem sombra de dúvidas, em mácula à
sua imparcialidade.

Instado  o  Judiciário  a  manifestar-se  sobre  a
qualificação  jurídica  da  conduta  investigada  no
presente Inquérito Policial, para fins de definição
de competência, deve haver máxima cautela para
não  se  adentrar  no  mérito  e  exercer,
indevidamente, um antecipado julgamento. Assim,
a decisão há que se pautar nos elementos que
integram a fase investigativa.

Pelas  circunstâncias  iniciais  apuradas  na
investigação policial, há elementos que indicam a
ocorrência do crime previsto no art. 259 do Código
Penal, que, por si só, já possui pena em abstrato
superior  aos limites  da competência  do  Juizado
Especial Criminal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
da Paraíba, por unanimidade, em  julgar procedente o conflito para declarar
competente o juízo suscitado (  Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de
Sousa), nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência Criminal tendo

como suscitante o Juízo de Direito do 2º Juizado Especial Misto da Comarca

de Sousa em face do Juízo da 1ª Vara da mesma Comarca.

O Inquérito Policial que embasa os presentes autos foi instaurado

para  apurar  infração  penal  a  requerimento  do  Ministério  Público  (Ofício  n.

102/090), tendo em vista evidência de possíveis crimes previstos nos arts. 259

e 268, caput,  c/c art. 29 do Código Penal Brasileiro, praticados pelos agentes
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Marcos Vicente de Lima, Valdemar Lima Pedrosa e Alcino Alves Pedrosa. 

Consta dos autos que duas vacas,  que se encontravam sob o

poder  de  Marcos  Vicente  de  Lima,  após  submetidas  a  exames,  estavam

infectadas com a bactéria causadora da doença BRUCELOSE e, por tal motivo,

deveriam ser separados do rebanho para serem sacrificadas. Ocorre que, em

vez  de  atender  às  determinações  dos  agentes  sanitaristas,  o  investigado

Marcos Vicente de Lima mandou retirar os animais da propriedade pelo seu

cunhado Alcino  Alves para  um sítio  pertencente  a Valdemar Lima Pedrosa.

Posteriormente  esses  animais  foram  retirados  desse  local  e  ficaram

perambulando pelas estradas do Sítio Trapia, da cidade de Nazarezinho/PB.

Depreende-se ainda que o Sr. Alcino Alves Pedrosa juntamente

com o popular Geraldo Alves da Silva sacrificaram os dois animais a golpes de

machado e deixaram os corpos em meio ao matagal,  tendo sido os restos

mortais consumidos pelos cachorros e urubus. (Relatórios fls. 43 e 59)

Após conclusão e relatado o feito,  foram distribuídas as peças

informativas à 1ª Vara da Comarca de Sousa. O Juiz desta, baseando-se em

parecer ministerial, declarou-se incompetente para processar e julgar o feito,

entendendo que a capitulação atribuída às infrações penais praticadas pelos

indiciados (art. 268 do CP c/c art. 32, § 2º da Lei nº 9.605/98) é da competência

do Juizado Especial (fl. 66).

O magistrado do 2º Juizado Especial Misto, por sua vez, à fl. 97,

considerando os termos do parecer do Ministério Público, suscitou o presente

conflito de jurisdição, entendendo que estão caracterizados os crimes descritos

nos arts.  268 e 259 do CP, cujas penas,  somadas,  excedem a alçada dos

Juizados Especiais Criminais.

A  Procuradoria  de  Justiça  (parecer  de  102/103)  opina  pelo

Desembargador João Benedito da Silva
3



Processo nº 0001038-34.2015.815.0000

acolhimento do conflito negativo de competência, declarando-se competente o

juízo suscitado, qual seja, Juízo de Direito da 1ª Vara da comarca de Sousa,

considerando que remete aos indiciados a prática do delito previsto no art. 259

do CP, revogado pelo art. 61 da Lei n. 9.605/98, cuja pena máxima cominada

ultrapassa a competência dos Juizados Especiais.

É o relatório.

VOTO

Observa-se que o feito tramitava perante a 1ª Vara da comarca de

Sousa,  tendo  ocorrido  o  declínio  da  competência  por  ter  entendido  o

magistrado daquele juízo, com respaldo em manifestação ministerial, que os

perpetradores do delito teriam cometido o crime previsto no art.  268 do CP

(Infração de medida sanitária preventiva), além do previsto no art. 32, (Praticar

ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou

domesticados, nativos ou exóticos) no seu § 2º (A pena é aumentada de um

sexto a um terço, se ocorre morte do animal) da Lei n. 9.605/98, sendo este

cometido, em tese, por Alcino Alves Pedrosa e Geraldo Alves da Silva.

Já o magistrado do 2º Juizado Especial Misto, também embasado

em  parecer  do  Ministério  Público,  suscitou  o  referido  conflito  negativo  em

virtude de que, pelas circunstâncias fáticas, caracterizam os crimes descritos

nos  arts.  268  (Infração  de  medida  sanitária  preventiva)  e  259  (Difusão  de

doença  ou  praga),  ambos  do  CP,  cujas  penas  somadas  excedem  a

competência dos Juizados Especiais.

Como se  vê,  a  questão  cinge-se  a  saber  qual  tipificação

pode ser dada à conduta investigada no presente Inquérito Policial, pois, uma

vez  definido  o  enquadramento,  a  competência  se  estabelece  em  face  da

espécie  de  delito  cometido,  o  que  gerará  a  atribuição,  inclusive,  para  o
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oferecimento da denúncia. 

Primeiramente,  importa  registrar  que,  ao  menos  em

princípio, a qualificação jurídica dos fatos deve ser dada, no momento inicial do

processo, pelo titular da ação penal, no caso, o Ministério Público. Assim, em

regra, ao magistrado somente é dado incursionar nesse aspecto por ocasião da

prolação da sentença (art. 383 e 384 do CPP), após encerrada toda a instrução

penal.  Caso  contrário,  estar-se-ia  admitindo  que  o  Judiciário  manifestasse,

antes mesmo da produção das provas em contraditório, sua visão sobre os

fatos,  adiantando-se indevidamente  ao próprio  julgamento,  o  que resultaria,

sem sombra de dúvidas, em mácula à sua imparcialidade.

Ocorre que o Judiciário foi Instado a se manifestar sobre a

qualificação jurídica da conduta investigada no presente Inquérito Policial, para

fins de definição de competência, inclusive no que se refere ao oferecimento da

denúncia,  ante  as  controvérsias  geradas pelos  juízos  conflitantes.  Contudo,

deve  haver  máxima  cautela  para  não  se  adentrar  no  mérito  e  exercer,

indevidamente, um antecipado julgamento. Assim, a decisão há que se pautar

nos elementos iniciais que integram a fase investigativa.

Pois  bem.  Pelas  circunstâncias  iniciais  apuradas  na

investigação policial, há elementos que indicam a ocorrência do crime previsto

no art. 259 do Código Penal, cuja pena, por si só, extrapola a competência do

Juizado Especial. Vejamos o que preceitua mencionado dispositivo legal, com

destaques de agora:

Difusão de doença ou praga

Art. 259 - Difundir doença ou praga que possa causar
dano  a  floresta,  plantação  ou  animais  de  utilidade
econômica:

Pena - reclusão, de dois a cinco anos, e multa.
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Em  virtude  da  redação  constante  no  art.  61  da  Lei  nº

9.605/98 (que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de

condutas e atividades lesivas ao meio ambiente), a melhor doutrina posicionou-

se no sentido de entender como revogado tacitamente o art. 259 do Código

Penal. Contudo, a pena máxima cominada continua sendo superior à alçada

do Juizado Especial.

Art. 61 da Lei 9.605/98. Disseminar doença ou praga
ou espécies que possam causar dano à agricultura, à
pecuária, à fauna, à flora ou aos ecossistemas:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Analisando  os  elementos  de  prova  até  então  trazidos  ao

feito,  observa-se  que  as  condutas  praticadas,  em  tese,  pelos  indiciados

amoldam-se,  pelo  menos,  ao  dispositivo  do  art.  61  da  Lei  9.605/98,  cuja

redação revogou tacitamente o art. 259 do Código Penal.

Relembre-se que consideram-se infrações penais de menor

potencial ofensivo afeitos à competência da Lei n. 9.099/95, as contravenções

penais e os crimes a que a lei comine  pena máxima não superior a 2 (dois)

anos, cumulada ou não com multa (dicção do art. 61 da Lei nº. 9.099/95).

 Mesmo na hipótese de não se enquadrar ao presente caso

o tipo  descrito  no  art.  268 do CP (Infringir  determinação do poder  público,

destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa) indicado

na esfera policial, consoante sustenta a Douta Procuradoria de Justiça, vê se

que apenas a incursão dos fatos apurados no crime do  art. 259 do diploma

penal,  revogado  tacitamente  pelo  art.  61  da  Lei  9.605/98 já  afasta  a

competência  do  Juizado  Especial,  devido  à  quantidade  de  pena  máxima

cominada. 
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Ante  todo  o  exposto,  julgo  PROCEDENTE o  presente  Conflito

Negativo de Competência Criminal, para declarar competente para processar e

julgar o presente feito o juízo suscitado, da 1ª Vara da Comarca de Sousa.

É como voto.

  Presidiu a sessão, com voto,  o Exmo. Sr. Des. João Benedito da

Silva,  Presidente da Câmara Criminal,  que também funcionou como relator.

Participaram do julgamento,  o Exmo. Sr. Des. Luis Silvio Ramalho Junior e o

Exmo. Sr. Des. Carlos Martins Beltrão Filho. Presente à sessão  o Exmo. Sr. Dr.

José Marcos Navarro Serrano, Procurador  de Justiça.

    Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do

Estado da Paraíba, aos 07 (sete ) dias do mês de abril do ano de 2015.

   Des. João Benedito da Silva 
RELATOR
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