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05 RÉU: Tobias Silva de Melo
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07 RÉU: Juvenal Barbosa de Lima
08 RÉU: Ramonilson Cassimiro da Conceição
09 RÉU: Josenildo Augusto da S. do Nascimento
10 RÉU: Jailson Assis Braz
11 RÉU: Severino do Ramos da Conceição
12 RÉU: Genilson Soares da Silva Filho
13 RÉU: Josenildo Augusto
14 RÉU: José Nilton Félix Francisco
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CONFLITO  NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA.
INQUÉRITO  POLICIAL  CONCLUÍDO.  SUPOSTA
PRÁTICA  DE  INFRAÇÕES  PERMANENTES,  EM
TERRITÓRIO  DE  MAIS  DE  UMA  COMARCA.
COMPETÊNCIA  FIRMADA  PELA  PREVENÇÃO.
EXEGESE  DOS  ARTS.  71  E  83  DO  CPP.  JUÍZO  QUE
DESPACHOU EM PRIMEIRO LUGAR. COMPETÊNCIA
DO  JUÍZO  SUSCITADO  (3ª  VARA DA COMARCA DE
MAMANGUAPE).

- Tratando-se de suposta prática de infrações permanentes, em
território de mais de uma comarca, tem-se que ambos os juízos
(suscitante e suscitado) são competentes para o processamento e
julgamento  da  causa,  hipótese  em  que  a  competência,  nos
termos do art. 71 do CPP, será definida pela prevenção, recaindo



naquele que primeiro tiver proferido decisão, conforme redação
do art. 83 do CPP.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Colendo Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em  JULGAR  PROCEDENTE  O
CONFLITO para declarar competente o juízo suscitado (3ª Vara da Comarca de
Mamanguape).

RELATÓRIO

Instaurado inquérito policial para apuração de fatos relacionados
a tráfico de drogas e associação criminosa, foi o mesmo distribuído, por dependência,
para a 3ª Vara da Comarca de Mamanguape, sob o nº 0001033-61.2016.815.0231 (fl.
89).

O Juízo de tal Vara, nos termos do parecer ministerial, entendeu
“que toda a articulação criminosa voltada para a comercialização de drogas nesta
cidade  e  região,  objeto  deste  inquérito  policial,  ocorreu  no  município  de  Baía  da
Traição/PB e  suas  adjacências”,  pelo  que  a  competência  seria  da  Comarca  de  Rio
Tinto, pois “o art. 70 do CPP é expresso no sentido de que a competência jurisdicional
será determinada, em regra, pelo lugar onde se consumou a infração”. 

Ainda,  acrescentou  que  “não  obstante  a  medida  cautelar  de
interceptação telefônica – que serviu de base à instauração do presente procedimento –
haver sido determinada por este Juízo, mas considerando que, no caso destes autos, os
crimes de tráfico de drogas e  associação para o tráfico se deram fora da área de
jurisdição desta  Comarca,  entendo que este  Juízo  é  incompetente  para processar  e
julgar a respectiva ação penal”.

Determinou, assim, a remessa dos autos do inquérito policial à
Vara Única da Comarca de Rio Tinto (fls. 130).

Aportando o inquérito policial na Comarca de Rio Tinto, sob o
nº  0000953-17.2016.815.0581,  o  juízo  desta,  em harmonia  com o  representante  do
Ministério  Público,  entendeu  que  a  competência  seria  da  3ª  Vara  de  Mamanguape,
suscitando o presente conflito (fls. 173/174),  sob o argumento de que a organização
criminosa estava espraiada por toda a região do Vale do Mamanguape, não havendo um
núcleo geográfico de concentração, e como a 3ª Vara de Mamanguape foi o primeiro
juízo a se manifestar nos autos, deferindo interceptações de comunicações telefônicas,
tornou-se preventa, conforme redação dos arts. 71 e 83 do CPP.

A Procuradoria de Justiça, em parecer do ilustre Procurador de
Justiça Francisco Sagres Macedo Vieira, opinou pela competência do Juízo suscitado (3ª
Vara da Comarca de Mamanguape) (fls. 212/217).

É o relatório.

VOTO:



O Juízo suscitado (3ª Vara de Mamanguape), em decisão de
fls. 130, concluiu que a competência seria da Comarca de Rio Tinto porque os crimes a
que fazem referência o inquérito policial foram praticados apenas na cidade de Baía da
Traição, pelo que deve incidir a norma do art. 70 do CPP, não sendo aplicável, no caso,
a regra de prevenção. Em outras palavras, entendeu tal Juízo que, embora tenha deferido
interceptações  telefônicas  relacionadas  ao  caso,  não  se  tornou  prevento,  pois  não
haveria concorrência de competência entre os juízos envolvidos.

Por sua vez, o Juízo suscitante (Comarca de Rio Tinto), às fls.
173/174, entendeu que a competência seria da 3ª Vara de Mamanguape, pois, como os
crimes  foram  praticados  em  território  das  duas  comarcas,  haveria  concorrência  de
competência entre juízes, definindo-se esta pela prevenção, que, no caso, seria desta
última  vara,  por  ter  autorizado  interceptações  telefônicas  por  04  (quatro)  vezes.  A
seguir, transcreva-se as razões fáticas expostas pelo Juízo suscitante:

“Compulsando  os  autos,  constata-se  que  a  organização  criminosa  estava
espraiada por toda a região do Vale do Mamanguape, conforme se infere dos
documentos colacionados nos anexos da peça investigativa, não havendo um
núcleo geográfico de concentração.  Tanto isso é verdade que os trabalhos
investigativos se iniciaram na comarca de Mamanguape, a requerimento do
Ministério Público naquela comarca.
Igualmente,  o  primeiro  juízo  a  se  manifestar  nos  autos,  deferindo  a
interceptação  das  comunicações  telefônicas,  foi  o  da  3ª  Vara  daquela
comarca, e o fez por quatro vezes.”

O cerne do presente feito, portanto, é saber se os crimes a que
fazem referência  o  inquérito  policial  se  concentraram apenas  na  cidade  de  Baía  da
Traição, sob a jurisdição única da Comarca de Rio Tinto, ou em outras cidades também,
com jurisdição pertencente à Comarca de Mamanguape.

Compulsando  os  autos,  infere-se  do  relatório  constante  do
inquérito  policial  em  epígrafe  (fls.  67/85),  que  o  procedimento  investigatório  foi
instaurado  em Mamanguape,  atendendo à  requisição  do representante  do  Ministério
Público, no intuito de apurar o tráfico de drogas naquela cidade,  “tendo em vista o
depoimento e declarações de moradores do Bairro do Areal que apontavam nomes de
alguns suspeitos envolvidos na organização criminosa que fomenta a comercialização
de drogas nesta cidade e região”.

Ainda, consta do referido inquérito policial, que  “determinada
as  interceptações  telefônicas  dos  primeiros  números  e,  posteriormente,  com  a
renovação dos  monitoramentos  todas  com autorização do juízo desta  Comarca,  foi
possível  identificar  associações  criminosas  que  fomentam o  tráfico  de  droga  neste
município e paralelamente na cidade da Baía da Traição, a qual integra a 7ª Área
Integrada  de  Segurança  Pública-AISP,  impondo o  desenvolvimento  da  investigação
ante as ligações que o tráfico de entorpecentes naquela região tem com esta comarca,
notadamente, a passagem de armas e drogas vindas de outras cidades”.

Outrossim,  as  peças  de  informação  anexas  ao  presente  feito
(cópia do processo nº 0002479-36.2015.815.0231) tratam da suposta prática de crimes
relacionados ao tráfico de entorpecentes na região do litoral norte paraibano, isto é, nas
cidades de Mamanguape, Rio Tinto e Baía da Traição, havendo menção de que aquela
seria eixo principal do tráfico, servindo de acesso e distribuição para as outras (fl. 13 do
anexo).



Há, ainda, no processo anexo, decisão do Juízo da 3ª Vara da
Comarca de Mamanguape – que deferiu pleito de interceptação telefônica formulado
por Delegado de Polícia, referente a 38 aparelhos celulares utilizados por suspeitos de
envolvimento com quadrilha especializada em tráfico de drogas na região – no sentido
de ter sido constatado “uma intensa comercialização de drogas na região, sobretudo no
Conjunto Nossa Senhora da Penha, Bairro do Alto do Cemitério e Bairro do Areial,
todos  da  cidade  de  Mamanguape-PB,  incluindo,  ainda,  atividades  na  cidade  de
Itapororoca, Rio Tinto e regiões adjacentes” (fl. 112 do anexo).

Além dos  elementos  supracitados,  outros  dão conta  de  que a
articulação criminosa não se concentrava apenas no município de Baía da Traição e
adjacências, mas também em Mamanguape e outras cidades sob a jurisdição desta, de
modo que não procede o argumento do Juízo suscitado.

Ora, versando o caso em deslinde sobre a prática, em tese, de
infrações  permanentes,  em território  de  mais  de  uma comarca  (Mamanguape e  Rio
Tinto),  tem-se que  ambos  os  juízos,  suscitante  e  suscitado,  são  competentes  para  o
processamento e julgamento da causa, hipótese em que a competência, nos termos do
art. 71 do Código de Processo Penal, será definida pela prevenção, recaindo naquele que
primeiro tiver proferido decisão a respeito do caso, conforme redação do art. 83 do CPP.
Vejamos:

“Art.  71. Tratando-se de infração continuada ou permanente,  praticada em
território  de  duas  ou  mais  jurisdições,  a  competência  firmar-se-á  pela
prevenção.”

“Art.  83.  Verificar-se-á  a  competência  por  prevenção  toda  vez  que,
concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição
cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do
processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da
denúncia ou da queixa (arts. 70, § 3º, 71, 72, § 2º, e 78, II, c).”

Destarte, tendo em vista que Juízo da 3ª Vara da Comarca de
Mamanguape  antecedeu  o  de  Rio  Tinto  na  prática  de  atos  decisórios,  por  haver
proferido decisão a respeito de interceptações telefônicas, tornou-se prevento, no caso,
firmando-se, por conseguinte, sua competência.

 
Diante do exposto, declaro competente para o processamento e

julgamento  do  feito  em  epígrafe  o  Juízo  suscitado  (3ª  Vara  da  Comarca  de
Mamanguape).

É como voto.

Presidiu o  julgamento,  com  voto,  o Excelentíssimo Senhor
Desembargador Joás de Brito Pereira Filho, decano no exercício da Presidência, dele
Participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Carlos Antônio Sarmento
(juiz de Direito convocado para substituir o Exmo. Des. Márcio Murilo da Cunha
Ramos)  e Marcos  William de Oliveira (juiz  de Direito  convocado para substituir  o
Exmo. Des. João Benedito da Silva). 

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



Sala de Sessões da Câmara Criminal “Desembargador Manoel
Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 06 de dezembro de 2016.

                                                       Carlos Antônio Sarmento
            juiz convocado


