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A C Ó R D Ã O

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CRIMINAL nº 0001055-02.2017.815.0000
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
SUSCITANTE: Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Campina Grande/PB
SUSCITADO: Juízo do Juizado Especial Criminal da Comarca de Campina Grande/PB
Acusados  (4): Vladimir  Vasconcelos  Costa  Júnior,  William da  Silva  Marques,  Ivo  José
Gomes Silva Lima e Gilmar Rodrigues da Silva
Vítima: Cícero Batista Dias Neto

CONFLITO  NEGATIVO  DE  JURISDIÇÃO
CRIMINAL.  SUPOSTOS  CRIMES  DE  AMEAÇA  E
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE
CRIMES  E  DE  PESSOAS.  DIVERGÊNCIA  ENTRE
ÓRGÃOS  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  OFICIANTES
NA JUSTIÇA COMUM E JUIZADO ESPECIAL. FASE
DE  INQUÉRITO  POLICIAL.  DENÚNCIA  NÃO
OFERECIDA.  REAL  CONFLITO  DE  ATRIBUIÇÕES.
QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELA PROCURADORIA-
GERAL DE JUSTIÇA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA
INEXISTENTE.  REMESSA  DOS  AUTOS  AO
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. INTELIGÊNCIA
DO  ART.  28  DO  CPP,  C/C  O  ART.  10,  X,  DA LEI
FEDERAL  Nº  8.625/1993  E  ART.  15,  IX,  DA  LEI
COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 97/2010.

- Quando a divergência se cinge, no âmbito do inquérito
policial,  a  membros  do  Ministério  Público,  atuantes  em
juízos  distintos,  quanto  à  competência  para  o
processamento da causa, 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, 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.

VISTOS,  relatados e discutidos estes  autos de conflito negativo de
competência criminal identificados,

ACORDA a  Egrégia Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça da
Paraíba,  à unanimidade,  em não conhecer  do conflito de jurisdição, para recebê-lo como
conflito de atribuições, encaminhando-se os autos ao Procurador-Geral de Justiça do Estado
da Paraíba, nos termos do voto do Relator.
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RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência Criminal, em que é suscitante
o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Campina Grande/PB, e suscitado o Juizado Especial
Criminal da mesma Comarca, diante da dissidência de jurisdição, em razão da matéria, para
processar  o  Inquérito  n°  0025156-75.2014.815.0011,  instaurado  em  face  de  Vladimir
Vasconcelos Costa Júnior, William da Silva Marques, Ivo José Gomes Silva Lima e Gilmar
Rodrigues da Silva, acusados de praticarem, em tese, os crimes do art. 147 do Código Penal e do
art. 14 da Lei n° 10.826/2003, porque, no dia 16.8.2013, ameaçaram, com arma de fogo, o
Agente  de  Trânsito  Cícero  Batista  Dias  Neto,  por  ter  chamado  a  atenção  do  primeiro
indiciado, ante a ocorrência de duas faltas de trânsito, o que fez dito condutor ligar para os
demais  acusados,  que lá chegaram de arma na mão e só não a agrediram porque ela  se
refugiou na viatura da STTP.

Distribuído o Procedimento Especial  ao Juizado Especial  Criminal  de
Campina Grande/PB, a respectiva Promotora de Justiça requereu a declinação de competência,
por apontar que só  a pena máxima em abstrato prevista para o crime do art. 14 da Lei n°
10.826/03 já ultrapassa o teto de 2 (dois) anos exigido pela Lei n° 11.313/2006 (fls. 16-17),
quando o seu magistrado, o Dr. Giovanni Magalhães Porto, declinou da competência e remeteu
os autos a uma das Varas Criminais da Comarca (fls. 18-23).

Redistribuído tal Procedimento para a 4ª Vara Criminal da Comarca de
Campina Grande/PB, a Promotoria de Justiça desse Juízo comum rogou pela instauração do
Inquérito Policial (fl. 17) e, após a colheita das provas orais e documentais, pleiteou pela
arguição do conflito negativo de competência (fls. 46-47), ocasião em que o Juiz singular, o
Dr.  Vandemberg  de Freitas  Rocha,  se  julgou incompetente  para  processar  e  julgar  feito,
alegando, para tanto, que não restou demonstrado o delito de porte ilegal de arma de fogo,
visto que os investigados são vigilantes da empresa de Transporte de Valores  Prosegur e
possuem autorização  para  portar  arma  de  fogo  em serviço,  restando  apenas  o  delito  de
ameaça, de menor potencial ofensivo, compatível com o rito da Lei n° 9099/95, razão pela
qual suscitou o presente conflito de jurisdição (fls. 49-50).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça, no Parecer de
fls.  70-72,  opinou  pela  improcedência  do  conflito,  para  declarar  competente  o  Juízo
Suscitante da 4ª Vara Criminal da Comarca de Campina Grande/PB.

Conclusos os autos, coloquei-os em mesa para julgamento.

É o relatório.

VOTO
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1. Do não conhecimento do conflito negativo de jurisdição, por se
tratar de conflito de atribuições:

Ao compulsar os autos, verifica-se que os supostos crimes de ameaça e
de porte  ilegal  de arma de fogo ainda  são  objeto  de investigação em sede de Inquérito
Policial, não tendo sido, ainda, inaugurada a fase judicial.

Diante disso, cumpre analisar se o presente caso é, de fato, um conflito
de  jurisdição  ou  um  conflito  de  atribuições,  cuja  dissidência  deve  ser  dirimida  pelo
Procurador-Geral de Justiça, por aplicação analógica do art. 28 do Código de Processo Penal.

CPP – “Art. 28. Se o órgão do Ministério Público, ao invés
de  apresentar  a  denúncia,  requerer  o  arquivamento  do
inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o
juiz,  no  caso  de  considerar  improcedentes  as  razões
invocadas,  fará  remessa  do  inquérito  ou  peças  de
informação  ao  procurador-geral,  e  este  oferecerá  a
denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para
oferecê-la, ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual
só então estará o juiz obrigado a atender.”

Com efeito, o que diferencia o conflito de atribuições do conflito de
jurisdição não é, necessariamente, as autoridades em confronto, mas a natureza do ato a ser
praticado. Deve-se, primordialmente, analisar se já houve, de fato, o início da ação penal.

O art. 24 do CPP prescreve como se inicia a ação penal:

“Art. 24. Nos crimes de ação pública, esta será promovida
por  denúncia  do  Ministério  Público,  mas  dependerá,
quando a lei o exigir, de requisição do Ministro da Justiça,
ou  de  representação  do  ofendido  ou  de  quem  tiver
qualidade para representá-lo.”

Dessa forma,  tratando-se de Ação Penal  Pública,  esta  somente tem
início com a denúncia. Portanto, se antes do oferecimento da exordial acusatória não há o que
se falar em ação, muito menos se pode falar em jurisdição, uma vez que vige, em nosso
sistema, o princípio da inércia.

Na  hipótese,  a  vítima  Cícero  Batista  Dias  Neto,  que  é  Agente  de
Trânsito, estava trabalhando, no dia 16.8.2013, por volta das 11h, em frente ao Shopping
Edson Diniz, no Centro da Comarca de Campina Grande/PB, quando chamou a atenção do
motorista Vladimir Vasconcelos Costa Júnior, que conduzia o veículo Celta, de cor prata,
placas NIJ 0114/PB, pois havia cometido pelo menos duas infrações de trânsito, consistentes
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em usar buzina de forma prolongada e em ameaçar pedestres.

Insatisfeito  com  a  intervenção  da  vítima,  o  mencionado  motorista
pegou o seu aparelho celular e efetuou uma ligação. Após alguns minutos, chegaram ao local,
em um veículo Gol, de cor branca, placas PEG 661I/PE, os indiciados  William da Silva
Marques, Ivo José Gomes Silva Lima e Gilmar Rodrigues da Silva, que já estavam de arma
de fogo em punho e começaram a ameaçar o referido Agente de Trânsito, que só não foi
agredido porque se refugiou em uma viatura da STTP.

Inquiridos pelo Delegado, os indiciados William da Silva Marques, Ivo
José  Gomes  Silva  Lima  e  Gilmar  Rodrigues  da  Silva disseram  que  trabalhavam  como
vigilantes (agentes de segurança) da empresa Prosegur (Transporte de Valores), afirmando
que  possuíam  porte  de  arma  quando  em  serviço,  no  que  apresentaram  as  respectivas
xerocópias do porte de arma, consoante se vê às fls. 36-44.

Diante desse constatação e após ouvir o Ministério Público (fls. 46-
47),  o  Juízo  de  Direito  da  4ª  Vara  Criminal  de  Campina  Grande/PB entendeu  pela  não
ocorrência do crime previsto no art. 14 da Lei n° 10.826/2003, motivo pelo qual suscitou o
presente conflito negativo de competência.

O objeto da dissidência envolve o direcionamento contido no contexto
fático probatório, por ventilar que os indiciados, ou parte deles, são agentes de segurança de
transporte de valores da Empresa Prosegur e que o “porte de arma” apresentado por 3 (três)
dos 4 (quatro) acoimados é de restrita utilização “quando em serviço” (fls. 38, 41 e 44).

Assim, busca-se saber se a chegada dos indiciados, com arma de fogo
em punho, no dia 16.8.2013, ao local dos fatos, em face de um agente de trânsito (funcionário
público)  “em pleno exercício da função”,  foi  desvio de função ou fazia  parte  de alguma
manobra para  proteger  o  patrimônio  de quem contratou os serviços  da Empresa Privada
Prosegur, visto que as armas de fogo em questão só poderiam ser utilizadas nessas condições,
ou seja, apenas no exercício da função de vigilante de valores, consoante dispõem os arts. 10,
I e II, § 1º, e 19 da Lei n° 7.102/1983.

Tais fatos, ainda, estão sob o decurso de um Inquérito Policial, cuja
natureza se trata de um processo/procedimento de natureza administrativa, de modo que não
há que se falar de conflito negativo de competência.

Nesse sentido, é a lição do Professor Afrânio Silva Jardim (in Direito
Processual Penal. Rio de Janeiro: Forense, 10. ed., 2010, p. 225 e segs), que assim pontuou:

“Como  se  sabe,  o  inquérito  policial  tem  natureza
administrativa,  sendo  atividade  investigatória  do  Estado-
Administração, destinada a dar lastro probatório mínimo a
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eventual  pretensão  punitiva.  Se  tal  é  a  natureza  do
procedimento policial,  outra não pode ser a natureza dos
diversos atos que o compõem.
[...].
Mesmo os atos praticados pelo Juiz no curso do inquérito
tem a natureza administrativa, sendo, por isso, chamados
pelo  Professor  Fernando  da  Costa  Tourinho  Filho  de
anômalos,  tendo em vista  o  sistema acusatório.  Não são
jurisdicionais, pois sem ação não há jurisdição.”

Dessa forma, antes de se iniciar a Ação Penal, com o oferecimento da
denúncia  (ou  da  queixa-crime),  não  se  pode  falar  em  conflito  de  competência  ou  de
jurisdição, mas, tão somente, em conflito de atribuições entre as autoridades do Ministério
Público, pois, como dito anteriormente, não havendo ação, não há jurisdição e, não havendo
jurisdição, impossível haver conflito de jurisdição.

Nesse sentido, trago, novamente, o pensar de Afrânio Jardim (ob. cit.):

“Inexiste  possibilidade  de  conflito  de  competência  ou
jurisdição na fase inquisitorial,  pela própria natureza dos
atos que aí são praticados […]. O simples fato de os Juízes,
no  inquérito,  terem encaminhado os  respectivos  autos,  a
requerimento do MP, para outro órgão judicial não implica
em afirmar  ou  negar  a  sua  competência,  tratando-se  de
despachos de mero expediente ou ordinatórios. Note-se que
o  art.  109  do  CPP  permite  que  o  juiz  declare  sua
incompetência  em  qualquer  fase  do  processo,  não  do
inquérito policial.”

Perfilhando  esse  entendimento,  o  Professor  Paulo  Cézar  Pinheiro
Carneiro, afirma que “O juiz, quando determina o encaminhamento dos autos do inquérito
para  outro  órgão  do  Ministério  Público,  o  faz  exercitando  unicamente  atividade
administrativa, como chefe que é dos serviços administrativos do cartório” (in O Ministério
Público no Processo Civil e Penal, Rio de Janeiro: Forense, 5. ed., 1995, págs. 190 e segs.).

Igual conclusão é a do doutrinador Damásio de Jesus (in Código de
Processo Penal Anotado, São Paulo: Saraiva, 8. ed., 1990, p. 109), ao aduzir:

“Não há conflito de jurisdição antes do início da ação penal
quando  dois  Promotores  de  Justiça,  funcionando  em
Comarcas diversas, entendem não poder oferecer denúncia
em face da incompetência do juízo. O caso é de conflito de
atribuições,  a  ser  resolvido  pelo  Procurador-Geral  de
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Justiça  (JTACrimSP  36/143;  RJTACrimSP  34/372;  JTJ
178/322),  pouco  importando  que  os  juízes  tenham  se
manifestado  sobre  o  assunto  (RT  183/134,  192/568,
316/66, 376/203, 432/332, 487/338 e 455/396).”

Esse  é  o  entendimento  da  nossa  E.  Câmara  Criminal,  que,  por
unanimidade, vem 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 -  CNC Nº 00016729320168150000 -  Rel.
Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos - j. 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 - CNC Nº 00103523420168150011
– Rel. Des. Arnóbio Alves Teodósio - j. 18-04-2017).

“CONFLITO  NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA
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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 -
CNC  Nº  20130179020148150000  –  Rel.  Des.  Carlos
Martins Beltrão Filho -  j. 04-12-2014).

Dessa forma, em respeito ao princípio da separação dos poderes, deixo
de  conhecer  o  presente  conflito  como de  jurisdição  para,  de  ofício,  recebê-lo  como de
atribuição, remetendo os autos ao crivo do douto Procurador-Geral de Justiça, que detém
competência  para  dirimir  este  empasse,  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:

Lei  Federal  nº  8.625/1993  -  “Art.  10  -  Compete  ao
Procurador-Geral de Justiça:
[...];
X  -  dirimir  conflitos  de  atribuições  entre  membros  do
Ministério Público, designando quem deva oficiar no feito.”

LCE nº 97/2010 - “Art.15 - São atribuições do Procurador-
Geral de Justiça:
[...];
IX  -  dirimir  conflitos  de  atribuições  entre  membros  do
Ministério Público, designando quem deva oficiar no feito.”

Ante o exposto, em desarmonia com o Parecer da douta Procuradoria
de Justiça,  não conheço do Conflito Negativo de Competência e, de ofício, recebo-o como
conflito de atribuição, determinando a remessa dos autos ao crivo do douto Procurador-Geral
de Justiça, para fins do art. 28 do Código de Processo Penal, em observância aos arts. 10, X,
da  Lei  Federal  nº  8.625/1993  e  15,  IX,  da  Lei  Complementar  Estadual  nº  97/2010,
comunicando-se aos respectivos Juízos e Promotorias.
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É o meu voto.

A  cópia  deste  acórdão  serve  de  ofício  para  as  comunicações
judiciais que se fizerem necessárias.

Presidiu ao julgamento, com voto, o Desembargador Arnóbio Alves
Teodósio,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele  participando,  além  de  mim,  Relator,  o
Desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos.

Presente à Sessão 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, aos 10 (dez)
dias do mês de agosto do ano de 2017.

João Pessoa, 17 de agosto de 2017.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                     Relator
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