
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO  
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO CRIMINAL Nº 0000549-
60.2016.815.0000  - 7ª Vara Criminal da Capital
RELATOR: O Exmo. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
SUSCITANTE: Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de João Pessoa
SUSCITADO: Juizado Especial Criminal da Capital 
RÉU: Bruno Rodrigues da Silva

CONFLITO  NEGATIVO  DE  JURISDIÇÃO
CRIMINAL — CRIME DE TRÂNSITO — DELITO
DE  MENOR  POTENCIAL  OFENSIVO  —
AUSÊNCIA  DE  DÚVIDA  QUANTO  À  SAÚDE
MENTAL  DO  INCREPADO  —  EXISTÊNCIA  DE
LAUDO  TÉCNICO  CONCLUSIVO  SOBRE  A
CAPACIDADE  MENTAL  DO  ACUSADO  —
DESNECESSIDADE  DE  INSTAURAÇÃO  DE
INCIDENTE  DE  INSANIDADE  MENTAL  —
ADEQUAÇÃO  AO  RITO  PROCESSUAL  DO
JUIZADO  ESPECIAL  CRIMINAL  —
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIAL (JUÍZO
SUSCITADO) — PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. 

— Sendo a hipótese de delito de menor potencial ofensivo,
a  competência  natural  para  processamento  recai  no
Juizado Especial Criminal, especialmente, quando laudo
técnico,  acostado  aos  autos,  de  forma  concludente,  dá
conta acerca da higidez mental do processado.

— Procedência do conflito negativo de competência para
declarar o Juízo suscitado, ou seja,  o Juizado Especial
Criminal  desta  Capital,  como  o  competente  para
processar e julgar o feito.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS  os presentes  autos
acima identificados.

ACORDA a  Egrégia  Câmara  Criminal  do  Tribunal  de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em julgar procedente o conflito para
declarar competente o Juízo suscitado (Juizado Especial Criminal desta Capital).

RELATÓRIO:



Trata-se de conflito negativo de competência criminal suscitado
pelo Juiz de Direito Titular da 7a. Vara Criminal desta Capital em razão da competência
declinada pelo Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal, também da citada comarca
Comarca. 

Consta  dos  autos  que  o  Juízo  Suscitado  (Juizado  Especial
Criminal  de  João  Pessoa  cujo  Juiz  Titular  é  o  Dr.  Hermance  Gomes  Pereira),  em
atendimento ao requerido pelo Ministério Público (42-45), determinou a remessa deste
processo  para uma das Varas Criminais Comuns desta comarca (fls. 46), em virtude de,
segundo consta na decisão, não ser possível ao JECRIM o processamento de incidentes
de insanidade.

Distribuídos os autos à 7a. Vara Criminal, o Juízo Suscitante, em
decisão subscrita pela
o  Dr.  Geraldo  Emílio  Porto  (fls.  52/53),  após  manifestação  ministerial  (fls.  50/51),
ressaltando  a  existência,  nos  autos  (fls.  38/40),  de  Laudo  Psiquiátrico  que  atesta  a
sanidade  mental  do  increpado,  suscitou  conflito  negativo  de  competência ao
argumento de que inexistem dúvidas razoáveis sobre a capacidade mental do autor do
fato capazes de ensejar a  instauração do incidente de insanidade mental.

Os autos, então, foram remetidos a este Tribunal.

Instada a pronunciamento,  a Procuradoria Geral de Justiça,  em
parecer  da lavra da insigne Procuradora  de Justiça,  a  Dra.  Maria  Lurdélia  Diniz  A.
Melo, se manifestou pelo desprovimento do conflito, nos termos constantes no parecer
de fls. 58-60.

É o relatório.

VOTO: 

Conheço do conflito, já que presentes os pressupostos para a sua
admissão.

Quanto ao mérito, cinge-se a questão em definir qual a autoridade
judiciária seria a competente para o processamento e julgamento da ação penal em tela,
na qual se apura a suposta prática de crime de trânsito (art. 309, CTB), com tramitação
atual perante a 7a. Vara Criminal da Comarca de João Pessoa.

Nos termos do art. 309, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, a
pena máxima cominada ao delito de dirigir veículo automotor, em via pública, sem a
devida permissão para dirigir ou habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir,
gerando perigo de dano é de 1 (um) ano de detenção, tratando-se, assim, de crime de
menor  potencial  ofensivo  cuja  competência,  em  regra,  é  atribuída  aos  Juizados
Especiais.

Pois  bem.  Compulsando  os  autos,  não  vislumbro  qualquer
complexidade que justifique o deslocamento da competência natural do Juízo originário
(Juizado Especial Criminal) para o processamento e julgamento do feito.  Ademais, já
consta no presente caderno processual Laudo Técnico (Laudo No 419/2015/PPF-
PB, fls. 38/40), produzido pelo Setor de Psiquiatria Forense, o qual atesta a higidez
mental  do acusado,  afastando,  consequentemente,  a  “fundada dúvida”, referida



pelo  órgão do ministério  público  às  fls.  42-43,  quanto à  integridade mental  do
increpado. 

Consta no referido laudo:

“(...)  o  periciando  apresenta  um  quadro  compatível  com
acentuação  dos  traços  de  personalidade.  Estas  situações  não  se
encontram como doença mental, desenvolvimento mental incompleto
ou retardado ou perturbação da saúde mental. Tal condição não altera
a  capacidade  de  entendimento  sobre  o  ilícito  ou  de  determinar-se
sobre  o  mesmo.  (...)  Assim  sendo,  o  examinando  não  pode  ser
enquadrado no caput do parágrafo do art. 26 do CPB”. 

Ora, à luz do disposto no § 2° do artigo 77 da Lei n° 9.099/95,
apenas na hipótese de imprescindibilidade da realização do exame (procedimento
complexo)  se justificaria o deslocamento da competência natural, como referido pelo
suscitado. Assim, mostrando-se despicienda, até o momento, a realização de exame de
insanidade mental do réu, a competência para a processamento da causa, a meu sentir, é
do Juízo Especial.

Sobre o assunto, convém a transcrição do dos seguintes arestos
jurisprudenciais:

CONFLITO  DE  COMPETÊNCIA.  INFRAÇÃO  DE  MENOR
POTENCIAL  OFENSIVO.  CONTRAVENÇÃO  PENAL  DE
PERTURBAÇÃO  DE  TRANQUILIDADE.  JUIZADO  ESPECIAL.
INSTAURAÇÃO  DE  INCIDENTE  DE  INSANIDADE  MENTAL.
COMPLEXIDADE.  COMPETÊNCIA  DO  JUÍZO  COMUM.  1.
Havendo necessidade de instauração de incidente de insanidade
mental, a competência para o julgamento do feito desloca-se do
Juizado Especial Criminal para o Juízo Comum, de acordo com o
disposto no § 2° do artigo 77 da Lei n° 9.099/95, oportunizando-se
às  partes  executarem faculdades  processuais  de  forma mais  ampla,
uma vez que o processo não estará mais subordinado aos critérios de
oralidade, informalidade e celeridade, que são princípios norteadores
do Juizado Especial  Criminal.  2.  Conflito  negativo de competência
conhecido  para  declarar  o  Juizo  suscitante,  a  Terceira  Vara  de
Entorpecentes  e  Contravenções  Penais  do  Distrito  Federal,
competente para processar e julgar o processo n° 2007.01.1.141063-2,
e  que  deverá  submeter  o  autor  do  fato  pela  contravenção  de
perturbação da tranqüilidade, a exame de insanidade mental. (TJDF;
Rec. 2008.00.2.003812-8; Ac. 306.790; Câmara Criminal; Rel. Des.
Roberval Casemiro Belinati; DJDFTE 28/05/2008; Pág. 164) (g.n.)

No caso em epígrafe, verifico a desnecessidade de realização
de  qualquer  diligência  acerca  da  sanidade  mental  do  acusado  já  que,  até  o
momento, pelo que se colhe dos autos, inexistem dúvidas acerca de tal situação.
Insta registrar que o fato de o réu ter sido internado no Complexo Psiquiátrico
Juliano Moreira, por si só, não infunde, necessariamente, qualquer dúvida acerca
da sua sanidade mental, ainda mais quando tal situação resta descartada através
do laudo técnico de fls. 38-40 e inexistem nos autos os motivos que ensejaram a sua
internação.

Assim, superada a complexidade alegada,  já que, no momento,
desnecessária  a  realização  de  exame  de  sanidade  mental  no  réu,  como  explicitado,
restando o  delito,  supostamente  praticado,  compreendido  entre  aqueles  considerados
como sendo  de menor potencial ofensivo, o seu processamento adequa-se ao rito



célere estabelecido pela Lei n. 9.099/95,  ressalvada, por óbvio, a possibilidade de
deslocamento da competência, acaso evidenciada, a qualquer tempo, a necessidade
de realização de diligência não suportada pelo rito do juizado especial. 

Ante o exposto, em desarmonia com o parecer da Procuradoria
Geral  de  Justiça,  JULGO  PROCEDENTE o  presente  conflito,  declarando
competente  o  Juízo  suscitado,  qual  seja,  o  Juizado  Especial  Criminal  de  João
Pessoa-PB,  para  processar  e  julgar  este  feito,  devendo os  autos  para  lá  serem
remetidos.

Envie-se cópia do acórdão aos Juízos envolvidos. 

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Márcio Murilo da Cunha Ramos,  Presidente  da Câmara Criminal e relator, dele
Participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores José Guedes  Cavalcanti
Neto (Juiz de Direito convocado para substituir o Exmo. Sr. Des. Joás de Brito Pereira
Filho) e 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, 07 de junho de 2016.

Márcio Murilo da Cunha Ramos
                                                             Relator


