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ACÓRDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA N.º 0000587-72.2016.815.0000
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
SUSCITANTE: Juízo do 2º Tribunal do Júri da Comarca de Campina Grande/PB
SUSCITADO: Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Campina Grande/PB

CONFLITO  NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA.
TRIBUNAL  DO  JÚRI  E  VARA  CRIMINAL.
HOMICÍDIO DOLOSO (ART. 121, CAPUT, DO CP)
E  LATROCÍNIO  (ART.  157,  §3°,  DO  CP).
TESTEMUNHA PRESENCIAL.  RELATO DE QUE
O  OBJETIVO  DOS  MELIANTES  ERA  A
SUBTRAÇÃO  DO  DINHEIRO.  MORTE  DA
VÍTIMA.  CONFIGURADO  CRIME  DE
LATROCÍNIO.   COMPETÊNCIA  DE  VARA
CRIMINAL COMUM. CONFLITO PROCEDENTE.

-  Diante  da  narrativa  dos  fatos  pela  testemunha
presencial,  indicando a  prática,  portanto,  em tese,  o
crime  de  latrocínio  a  competência  para  processar  e
julgar  o  feito  é  da  Vara  Criminal  comum e não do
tribunal do júri.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de conflito negativo
de competência criminal, acima identifica dos,

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, por maioria, em conhecer do conflito para declarar a competência do
Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Campina Grande/PB.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  Conflito  Negativo  de  Competência  em  que  é
suscitante o 2º Tribunal do Júri da Comarca de Campina Grande/PB e suscitado o Juízo
da 4ª Vara Criminal da Comarca de Campina Grande/PB.

Consta nos autos que foi instaurado Inquérito Policial para apurar
o assassinato de Cícero Vicente de Araújo, vítima de disparo de arma de fogo, no dia
11.06.2011,  em  sua  residência,  localizada  no  Sítio  Tambor,  nas  proximidades  do
Aeroclube no Distrito de São José da Mata do Município de Campina Grande. 
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Ouvido, o filho da vítima, Salatiel Ananias de Araújo, que morava
com ela,  e  é  deficiente  físico,  contou  que  dois  indivíduos  arrombaram a  porta  da
residência,  disseram que  queriam o dinheiro,  e  a  vítima negou que  tivesse,  não se
conformando, os meliantes efetuaram dois disparos de arma de fogo contra a vítima,
causando-lhe a morte. A testemunha presencial constatou que os algozes do seu pai
subtraíram o dinheiro da aposentadoria que havia recebido no dia anterior, um óculos e
o relógio.

A  Autoridade  Policial,  às  fls.  86/87,  concluiu  que  os  fatos
investigados tratam indubitavelmente  de  infração tipificada no artigo 157,  §  3°,  do
Estatuto Pátrio Repressivo.

Os autos foram inicialmente distribuídos a 4ª Vara Criminal da
Comarca de Campina Grande/PB, que entendeu, em harmonia com o órgão ministerial
pelo declínio da competência dos presentes autos para uma das Varas do Tribunal do
Júri, por entender que o caso em tela trata-se de crime doloso contra a vida, e declinou
da competência determinando a distribuição do feito a uma das Varas do Tribunal do
Júri da Comarca (fls.61/62).

Distribuído os autos à 2ª Promotoria do Tribunal do Júri, o douto
Promotor de Justiça, às fls. 88/89, em harmonia com a Autoridade Policial, entendendo
que o crime investigado não estaria insculpido naqueles dolosos contra a vida, mas
trata-se  de  latrocínio,  o  douto  promotor  requereu  que  fosse  o  feito  redistribuído,
doravante,  para  uma  das  varas  do  juízo  comum,  o  que  foi  encampado  pelo  Juízo
Suscitante, nos termos da decisão de fls. 91.

Contudo, não seria o caso de redistribuição, e sim de suscitar o
conflito negativo de competência, considerando manifestação anterior do Juízo da 4ª
Vara Criminal.

Em ato contínuo, o Juízo do 2º Tribunal do Júri suscitou o conflito
negativo de competência criminal em face do Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da
Comarca de Campina Grande/PB, determinando a remessa dos autos ao Tribunal de
Justiça para processamento do conflito (fls. 100).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça, em Parecer,
opinou pela procedência do conflito, considerando competente para processar e julgar o
feito o Juízo suscitado, no caso, a 4ª Vara Criminal da Comarca de Campina Grande/PB
(fls. 105/108).

É o relatório.

CONFLITO NEGATIVO  N.º  0000587-72.2013.815.0000                                    CMBF - Relator                            2



                  Poder Judiciário
                 Tribunal de Justiça da Paraíba
                 Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

VOTO

Inicialmente, cumpre destacar que o conflito em questão,  prima
facie,  emergiu  por  divergência  de  entendimento  dos  representantes  ministeriais
oficiantes perante a 4ª Vara Criminal e o 2º Tribunal do Júri, ambos da Comarca de
Campina  Grande/PB,  dando  a  crer,  em  primeira  vista,  tratar-se  de  conflito  de
atribuições e não de competência, haja vista o feito se encontrar na fase investigativa.

Contudo, apesar da referida discordância dos órgãos ministeriais,
no momento em que o Juiz de Direito remete os autos à redistribuição, como requerido
pelo  representante  do  Parquet,  acaba  por  encampar,  implicitamente,  o  seu
posicionamento, mesmo sem uma decisão formal. 

De ambos os lados, tanto pelo MM Juiz do 2º Tribunal do Júri,
quanto da 4ª Vara Criminal, houve pronunciamento jurisdicional e, com isso, tem-se
real conflito negativo de competência e, não, de atribuições.

Portanto, conheço do conflito.

Da  forma  como  descritos,  em  especial,  a  declaração  da
testemunha presencial do fato criminoso, o filho da vítima, Salatiel Ananias de Araújo,
os fatos se amoldam, em tese, ao crime contra o patrimônio com resultado morte.

O que restou apurado foi  que os meliantes abordaram a vítima
perguntando pelo dinheiro, e como esta negou ter dinheiro, os assaltantes desferiram
dois tiros contra a mesma, resultando com a sua morte. O filho da vítima consignou,
ainda, que subtraíram os óculos e relógio do seu pai. Configurado, a prática em tese de
latrocínio, cuja competência é da Vara Criminal Comum.

Vejamos a jurisprudência:

“CONFLITO  NEGATIVO  DE  JURISDIÇÃO.
DENÚNCIA  PELO  CRIME  DE  LATROCÍNIO.
DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO.
IDENTIFICAÇÃO  DE  ANIMUS  NECANDI.
REMESSA  DO  FEITO  AO TRIBUNAL  DO JÚRI.
CONFLITO INSTAURADO. PLAUSIBILIDADE DA
CAPITULAÇÃO  PROVISÓRIA.  PREVALÊNCIA
DESTA.  DEFINIÇÃO  DA  COMPETÊNCIA.
HIPÓTESE  DE  HOMICÍDIO  A  SER
CONSIDERADA  AO  FINAL  DA  INSTRUÇÃO.
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COMPETÊNCIA  DO  JUÍZO  SUSCITADO.
Mostrando-se  plausível  a  capitulação  provisória  do
crime contida na denúncia, tendo em vista a narrativa
do  fato  e  a  prova  indiciária  colhida  na  fase
inquisitorial, ela deve prevalecer para fins de afirmação
inicial  da  competência  jurisdicional,  ainda  que  não
descartada  posterior  alteração  da  classificação,  em
decorrência  dos  elementos  que  se  apurarem  na
instrução, com a eventual declinação da competência.”
(TJMG; CJ 1.0000.15.058197-3/000; Rel. Des. Cássio
Salomé; Julg. 08/10/2015; DJEMG 16/10/2015) 

“CONFLITO  DE  JURISDIÇÃO.  CONFLITO
NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. TENTATIVA DE
LATROCÍNIO E ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA
DE  ANIMUS  NECANDI.  COMPETÊNCIA  DA
VARA  CRIMINAL  RESIDUAL.  CONFLITO
IMPROCEDENTE.  Caracterizada  a  prática,  em tese,
do crime de tentativa de latrocínio com relação a uma
das vítimas,  a competência para processar e julgar o
feito é da Vara Criminal comum e não do tribunal do
júri.  Acórdão.”  (TJMS;  CJ  0010645-
52.2015.8.12.0001;  Campo Grande;  Segunda Câmara
Criminal;  Rel.  Des.  Luiz Gonzaga Mendes Marques;
DJMS 03/08/2015) 

Vislumbrando os  fundamentos  postos  tanto pelo juiz  suscitante
quanto  pelo  juiz  suscitado,  que  encamparam  os  entendimentos  dos  respectivos
promotores de justiça, bem como as provas constantes no bojo processual, tem-se que,
de fato, existem indícios da prática de delito patrimônio seguido de morte.

Ante o exposto, declaro competente o Juízo Suscitado da  4ª Vara
Criminal da Comarca de Campina Grande/PB, a quem deverão os autos serem enviados
para os fins de direito.

É o meu voto.

Presidiu ao julgamento o Desembargador Márcio Murilo da Cunha
Ramos, dele participando, com voto, além de mim, Relator, José Guedes Cavalcanti
Neto (Juiz de Direito convocado para substituir o Desembargador Joás de Brito Pereira
Filho).
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Presente à sessão de julgamento o Excelentíssimo Senhor Doutor
Àlvaro Cristino Pinto Gadelha Campos, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho” da
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, aos 07
(sete) dias do mês de junho do ano de 2016.

João Pessoa, 08 de junho de 2016

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                 Relator -
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