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

A C Ó R D Ã O

CONFLITO  DE  JURISDIÇÃO  Nº  0000053-94.2017.815.0000  –  Comarca  de
Patos/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
SUSCITANTE: Juízo da 6ª Vara Mista da Comarca de Patos/PB
SUSCITADO: Juízo da 1ª Vara Mista da Comarca de Patos/PB
RÉU: Elaine Ponte Avelino

CONFLITO  DE  JURISDIÇÃO.  INQUÉRITO
POLICIAL.  APURAÇÃO  DE  CRIMES.  INDÍCIOS
DE  PRÁTICA  DE  TRÁFICO  ILÍCITO  DE
ENTORPECENTES.  DENÚNCIA  NÃO
OFERECIDA.  DIVERGÊNCIA  ENTRE
PROMOTORES. QUESTÃO INERENTE AO CRIVO
DA  DOUTA  PROCURADORIA  GERAL  DE
JUSTIÇA.  CONFLITO  INEXISTENTE.  NÃO
CONHECIMENTO.  RECEBER  COMO  CONFLITO
DE ATRIBUIÇÕES. REMESSA AO PROCURADOR
GERAL DE JUSTIÇA. INTELIGÊNCIA DO ART. 10,
X, DA LEI Nº 8.625/1993.

Havendo  divergência  entre  membros  do  Ministério
Público, com atuações distintas, acerca da tipificação
legal  para  atribuir  competência  ao  juízo,  inexiste
conflito de jurisdição, mas sim conflito de atribuições,
que  deverá  ser  resolvido  pelo  Procurador  Geral  de
Justiça, conforme disposição contida no art.  10, X, da
Lei  Federal  nº  8.625/1993,  e  art.  15,  IX,  da  Lei
Complementar Estadual nº 97/2010.

A Câmara  Criminal  passa  a  adotar  essa  sistemática
para  unificar  entendimento,  em  processos  dessa
matéria.

V I S T O S, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

A C O R D A a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, à unanimidade, conforme voto do Relator, em CONHECER DO
CONFLITO COMO DE ATRIBUIÇÕES, para remeter os autos ao crivo do douto
Procurador Geral de Justiça, termos dos arts. 10, X, da Lei Federal nº 8.625/1993, e
15, IX, da Lei Complementar Estadual nº 97/2010, em desarmonia com o parecer da
Procuradoria de Justiça.
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RELATÓRIO

Versam os autos sobre Inquérito Policial distribuído perante a 1ª
Vara Mista da Comarca de Patos/PB, onde a douta magistrada, Dra. Isabella Joseanne
Assunção  Lopes  Andrade  de  Sousa,  declinou  de  sua  competência  para  a  vara
especializada da 6ª Vara Mista da mesma unidade judiciária, por entender tratar-se da
hipótese de tráfico de drogas.

O inquérito iniciado em 13/05/2016 decorreu da apreensão de uma
moto roubada na Cidade de Pombal/PB, fato este ocorrido em 09/05/2016 (fls.  04),
além de 300 (trezentos) pinos para acondicionamento de cocaina, balança de precisão e
celular, contendo fotos de pessoas portando armas de fogo (fls. 03), tudo localizado na
residência da acusada ELAINE PONTE AVELINO.

Narra  a  peça  investigatória  que  a  moto  Honda  Bros,  cor  preta,
placa OID 6494, encontrada em poder da acusada, estava com a placa coberta por um
saco  plástico  e,  após  consulta,  os  policiais  constataram ter  sido  roubada  da  vítima
Daiana dos Santos Oliveira, no dia 09/05/2016, por volta das 12h32, na Rua Gerônimo
Rosa, no Centro do Município de Pombal/PB, quando esta a conduzia, sendo abordada
por um rapaz que anunciou o assalto, aproveitando para subtrair, também, seu celular
Samsung Gran Prime e o de sua amiga Tamires Barbosa da Silva, de marca Samsung
Vin, conforme inquérito de fls. 02/13.

Presa em flagrante, a acusada foi posta em liberdade através do
Alvará de Soltura concedido pelo juízo plantonista (Comarca de Itaporanga/PB), as fls.
22, nos termos da decisão de fls. 23/24.

Distribuído o feito perante a 1ª Vara Mista da Comarca de Patos,
esta declinou de sua competência para a 6ª Vara Mista da mesma unidade judiciária, em
razão do crime está relacionado com o tráfico de entorpecentes (fls. 30).

Após parecer ministerial de fls. 37/38, a juíza suscitou o presente
conflito (fls. 39/40).

solicitadas as informações ao juízo suscitado (fls.  46 e 51),  este
manteve  seu  posicionamento  acerca  do  crime  ter  relação  com  o  tráfico  de
entorpecentes, portanto, relacionada a natureza da infração (fls. 54).

A douta  Procuradoria  de  Justiça,  em seu  parecer  de  fls.  57/63,
opinou pelo acolhimento para declarar competente o juízo da 1ª Vara Mista de Patos.

É o breve relatório.
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VOTO:

Nos termos postos no caderno processual, percebe-se que inexiste
conflito de competência ou jurisdição na esfera desta Corte de Justiça, pois sequer foi
ofertada  denúncia,  para  que,  tipificado  o  crime,  possa  dirimir  uma  suposta  dúvida
quanto a competência para apreciação da futura ação penal.

Na verdade, o que se verifica é um conflito de atribuições, onde os
membros  do  Ministério  Público  Estadual  consideram-se  carecedores  de  suas
atribuições, para oferecerem denúncia, e não um conflito de competência entre juízos
deste Poder Judiciário.

O cerne da questão está em definir o tipo de ato praticado pelos
agentes, gerando divergência entre os oficiantes, donos da ação, sobre a quem detém o
direito de irrogar acerca do oferecimento da denúncia.

Não há denúncia nos autos. Portanto, não se está diante de uma
ação penal formada, o que afasta do judiciário o poder de discernir acerca do conflito
instalado, pois não cabe a este, embora embasado no parecer ministerial, decidir qual
promotor deve fazer o seu mister,  mas tão somente ao seu chefe maior,  no caso,  o
Procurador Geral de Justiça, que detém competência para tanto.

O Promotor de Justiça, com assento na Primeira Vara da Comarca
de  Patos/PB  (fls.  29),  entendeu  que  os  objetos  encontrados  em poder  da  acusada,
estariam  relacionados  ao  tráfico  de  drogas  e  opinou  pelo  declínio  da  competência
daquele juízo, o que foi aceito de pronto pelo douto magistrado a quo, em sua decisão
de fls. 30.

Redistribuído perante a Sexta Vara também de Patos/PB, a douta
juíza deu vista ao Ministério Público (fls. 34), que também declarou sua incompetência,
em razão da matéria,  requerendo a devolução dos autos à Primeira Vara Mista (fls.
37/38).

Em  seguida,  a  Ilustre  magistrada  suscitou  o  presente  conflito
negativo de competência, para conhecimento e resolução desta Corte (fls. 39/40).

Repita-se, como não há denúncia formulada nos autos, não se sabe
ao  certo  qual  a  classificação  exata  do  crime,  ainda  em  apuração,  afastando  deste
Tribunal a competência para dirimir qual juízo estaria vinculado.

Os autos ainda estão na fase de investigação, sequer foi oferecida
denúncia, havendo tempo para definir a cerca da competência após o Ministério Público
concluir pelo oferecimento, ou não, da denúncia, após incursionar sobre a necessidade
de comprovação de sua materialidade, demonstrando inequívoca intenção da traficância
para que assim, se chegue a definir a quem compete processar a futura ação penal.
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E  é  nesse  sentido  que  a  Câmara  Criminal  tem  firmado  este
posicionamento, por unanimidade, decidindo da seguinte forma:

CONFLITO  NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA.  TERMO
CIRCUNSTANCIADO  DE  OCORRÊNCIA.  DENÚNCIA
NÃO  OFERECIDA.  DISCUSSÃO  QUANTO  À
TIPIFICAÇÃO  LEGAL  DO  DELITO.  DIVERGÊNCIA
ENTRE PROMOTORES.  QUESTÃO A SER DIRIMIDA
PELO  PROCURADOR-GERAL  DE  JUSTIÇA.
AUSÊNCIA  DE  CONFLITO  DE  JURISDIÇÃO.
CONHECIMENTO  COMO  CONFLITO  DE
ATRIBUIÇÕES. - Quando membros do Ministério Público,
oficiantes  perante  juízos  distintos,  consideram-se
carecedores  de  atribuição  para  oferecer  denúncia,  não  há
conflito de jurisdição, mas sim conflito de atribuições que
deverá  ser  dirimido pelo Procurador-Geral  de  Justiça,  nos
termos do art. 10, inciso X, da Lei Federal nº 8.625/93, e art.
18, XXII, da Lei Complementar nº 34/94. - Reconhecido o
conflito  de  atribuições,  com  remessa  dos  autos  à
Procuradoria-Geral  de  Justiça.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00016729320168150000,  Câmara  Especializada  Criminal,
Relator DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS , j.
em 18-07-2017).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.  Denúncia
não oferecida. Divergência entre Promotores. Caracterização
de  conflito  de  atribuições.  Questão  a  ser  dirimida  pelo
Procurador-Geral de Justiça.  Não conhecimento. - Quando
membros  do  Ministério  Público  oficiantes  perante  juízos
distintos  consideram-se  carecedores  de  atribuição  para
oferecer  denúncia,  não há conflito  de  jurisdição,  mas sim
conflito  de  atribuições  que  deverá  ser  dirimido  pelo
Procurador-Geral de Justiça, nos termos do art. 10, inciso X,
da  Lei  Federal  nº  8.625/93,  e  art.  18,  XXII,  da  Lei
Complementar  Nº  34/94.  2.  Conflito  não conhecido,  com
remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça (TJPB   -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00103523420168150011,  Câmara  Especializada  Criminal,
Relator DES. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO, j. em 18-04-
2017).
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CONFLITO  NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA
CRIMINAL.  SUPOSTO  CRIME  DE  ESTELIONATO.
DIVERGÊNCIA  ENTRE  ÓRGÃOS  DO  MINISTÉRIO
PÚBLICO.  DENÚNCIA  NÃO  OFERECIDA.  REAL
CONFLITO  DE  ATRIBUIÇÕES.  QUESTÃO  A  SER
DIRIMIDA  PELA  PROCURADORIA-GERAL  DE
JUSTIÇA.  CONFLITO  DE  COMPETÊNCIA
INEXISTENTE.  REMESSA  DOS  AUTOS  À
PROCURADORIA-GERAL  DE  JUSTIÇA.
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  28  DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO  PENAL.  Quando  a  divergência  se  cinge  a
membros  do  Ministério  Público,  atuantes  em  juízos
distintos,  quanto  à  competência  para  o  processamento  do
feito, trata-se de conflito de atribuições, e não de conflito de
competência,  a  ser  dirimido  pela  Procuradoria-Geral  de
Justiça,  para onde os autos devem ser remetidos. (TJPB -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
20130179020148150000,  Câmara  Especializada  Criminal,
Relator  DES CARLOS MARTINS BELTRÃO FILHO,  j.
em 04-12-2014).

Dessa forma, em respeito ao princípio da separação dos poderes,
deixo de conhecer o presente conflito como de jurisdição e, de ofício, recebo como de
atribuição, remetendo os autos ao crivo do douto Procurador Geral de Justiça, a qual
detém  competência,  para  dirimir  este  empasse,  evitando,  com  isso,  violação  aos
princípios  da  celeridade e economia processual,  nos termos dos  arts.  10,  X,  da Lei
Federal nº 8.625/1993, e 15, IX, da Lei Complementar Estadual nº 97/2010, in verbis:

Art. 10 - Compete ao Procurador-Geral de Justiça:

Omissis;

X  -  dirimir  conflitos  de  atribuições  entre  membros  do
Ministério Público, designando quem deva oficiar no feito.

Art.15 - São atribuições do Procurador-Geral de Justiça:

Omissis;

IX  -  dirimir  conflitos  de  atribuições  entre  membros  do
Ministério Público, designando quem deva oficiar no feito;

Por  tais  razões,  sem  mais  delongas,  e  em  desarmonia  com  o
parecer da douta Procuradoria de Justiça,  CONHEÇO DESTE CONFLITO COMO
DE  ATRIBUIÇÕES,  e  determino  a  remessa  dos  autos  ao  crivo  do  douto

CJ 0000053-94.2017.815.0000 CMBF – Relator 5



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

Procurador Geral de Justiça, com base nos arts. 10, X, da Lei Federal nº 8.625/1993,
e 15, IX, da Lei Complementar Estadual nº 97/2010.

É o meu voto.

Presidiu  a  Sessão  de  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo
Senhor Desembargador Arnóbio Alves Teodósio, Presidente da Câmara Criminal, dele
participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Carlos  Martins  Beltrão
Filho (Relator) e Márcio Murilo da Cunha Ramos.

Presente aos trabalhos o Excelentíssimo Senhor Doutor Francisco
Sagres Macedo Vieira, 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, em 10
de Agosto de 2017.

João Pessoa, 17 de Agosto de 2017.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
Relator

CJ 0000053-94.2017.815.0000 CMBF – Relator 6


