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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO 

A C Ó R D Ã O

CONFLITO NEGATIVO  DE  JURISDIÇÃO  Nº 0000280-
50.2018.815.0000

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
SUSCITANTE : Juizado Especial Criminal da Comarca de Campina Grande
SUSCITADO : Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de

  Campina Grande
RÉU : Augusto César de Lima

CONFLITO  NEGATIVO  DE  JURISDIÇÃO.
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.

– Conflito não conhecido, com remessa dos autos à
Procuradoria-Geral de Justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima
identificados.

Acorda a  Câmara  Criminal  do  Egrégio  Tribunal  de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em  NÃO CONHECER DO
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CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO E DETERMINAR A REMESSA
DOS AUTOS AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, em desarmonia
com o Parecer Ministerial.

RELATÓRIO

Cuida-se de Conflito Negativo de Competência Criminal,
suscitado pelo Juízo de Direito do Juizado Especial Criminal da Comarca de
Campina Grande  (fls.  26/28), em face do Juízo  de Direito  da 3ª Vara
Criminal da Comarca de Campina Grande.

Tratam-se  os  presentes  autos  de  Inquérito  Policial
formado  por  relatório  policial,  no  qual  o  Delegado  de  Policial,  da  10ª
Seccional  de Policial  Civil,  Especializada em Crimes contra o Idoso,  da
Comarca  de  Campina  Grande,  relata  supostos  delitos  apurados  em
desfavor do indiciado Augusto César de Lima, tendo por vítima a Sra.
Josefa  Gonçalves  de  Lima,  ocorridos  na  tarde  do  dia  19/08/2018,
apontando-o  como  incurso  nas  sanções  do  art.  65,  da  Lei  das
Contravenções Penais, e art. 140, do Código Penal, c/c os artigos 99 e
102, da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).

Os autos foram distribuídos, originalmente, ao Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Campina Grande, sob o nº 0042817-
62.2017.815.0011.

Instado a se manifestar, o parquet requereu declaração
de incompetência absoluta do Juízo, para processar e julgar o presente
feito,  tendo  em  vista  que  o  somatório  das  penas  dos  delitos  em
apreciação, seriam inferiores  ao que determina a Lei  nº 9.099/95 (fls.
19/20).

Conclusos  ao Juiz  de  Direito  da 3ª  Vara Criminal  de
Campina Grande, Dra. Brâncio Barreto Suassuna, decidiu pelo declínio de
competência ao Juizado Especial Criminal na mesma Comarca (fl. 21).

Redistribuído, conforme fl. 22.

Com vistas ao Ministério Público (fl. 23), este entendeu
que os crimes espelhados nas provas dos autos, quais fossem a injúria
preconceituosa (art.  140,  §3º,  do CP) e a extorsão (art.  158,  do CP),
teriam penas somadas superiores aos 02 (dois) anos impostos na Lei nº
10.259/2001,  pugnando  que  fosse  suscitado  o  conflito  negativo  de
competência (fls. 24/25).

Acolhendo  a  cota  ministerial,  o  Juiz  de  Direito  do
Juizado Especial Criminal da Comarca de Campina Grande, Dr. Giovanni
Magalhães Porto, suscitou o presente Conflito Negativo de Jurisdição, nos



3
termos do art. 115, inciso II, do Código de Processo Penal, determinando
remessa para este Tribunal de Justiça, conforme decisão de fls. 26/28.

O parquet deste 2º Grau de Jurisdição (fls. 33/36), em
parecer do Exmo. Procurador de Justiça, Álvaro Gadelha Campos, opinou
pela procedência deste conflito, declarando competente para julgar este
feito  o  Juízo  suscitado,  qual  seja,  a 3ª  Vara  Criminal  da  Comarca  da
Campina Grande.

É o relatório.

VOTO: O Exmo. Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
(Relator)

Preliminarmente,  entendo  ser  o  caso  de  não  se
conhecer do presente conflito.

Como bem se observa dos autos, verifica-se que, na
realidade, há conflito de atribuições, no qual os membros do Ministério
Público, oficiantes perante Juízos distintos, consideram-se carecedores de
atribuições para oferecer a denúncia, e não, conflito de jurisdição entre os
Juízos.

O que diferencia o conflito de atribuição do conflito de
jurisdição  ou  competência  não  são  exatamente  as  autoridades  em
confronto, mas o tipo de ato a ser praticado. 

Assim,  o  fato  de  dois  Juízes  –  destaque-se,  ambos
atendendo  requerimento  do  Ministério  Público  –  declararem,  em  seus
respectivos despachos não serem competentes  para determinado feito,
não implica, necessariamente, que tenha surgido entre eles um conflito
negativo de jurisdição ou competência, pois, o que importa para a perfeita
identificação do problema é visualizarmos, em cada caso concreto, qual a
natureza do ato a ser praticado e não a autoridade que o venha a praticar.

Ora,  quando  se  está  diante  de  um inquérito  policial
(mesmo  concluído),  sem  que  se  tenha  sido  ofertada  denúncia  pelo
Ministério  Público,  não  há,  ainda,  evidentemente,  processo  instaurado,
sequer ação penal iniciada.

In casu, ao receber o inquérito policial o representante
do Parquet atuante no Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campina
Grande, requereu a remessa dos autos ao  Juizado Especial Criminal na
mesma Comarca.

Em contrapartida, o douto Promotor de Justiça oficiante
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no  Juizado  Especial  Criminal  em  referência,  também  considerou-se
carecedor  de atribuições  para  ofertar  denúncia  no presente  caso,  haja
vista  entender que os crimes espelhados nas provas do inquérito, quais
fossem a injúria preconceituosa (art. 140, §3º, do CP) e a extorsão (art.
158,  do  CP),  teriam  penas  somadas  superiores  aos  02  (dois)  anos
impostos na Lei nº 10.259/2001, pugnando que fosse suscitado o conflito
negativo de competência.

Nestas  condições,  os  despachos  exarados  em  um
procedimento investigatório (não há ação penal instaurada) se revestem
de caráter eminentemente administrativo – salvo as medidas de natureza
cautelar – não podendo ser considerados atos jurisdicionais, nem gerar,
por conseguinte, qualquer vinculação do ponto de vista da competência
processual.

Frise-se,  por  oportuno,  que  o  entendimento  desta
Colenda Câmara Criminal no sentido que o encapamento da manifestação
ministerial pelos magistrados gera o conflito de jurisdição não pode ser
aplicado na hipótese  sub examine, ante a divergência do  parquet a quo
quanto à tipificação do tipo penal a ser denunciado.

Com efeito,  o  impasse gerado  na  presente  demanda
corresponde à definição do tipo penal a ser atribuído ao indiciado, a fim de
possibilitar o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, ou seja, se
a conduta perpetrada configura crimes que, por si somados, tenham pena
total  superior  ou inferior  aos 02 (dois) anos determinados pela lei  que
rege os Juizados Especiais Criminais.

Assim, a questão sub examine não é o caso de conflito
de jurisdição, mas de conflito de atribuições entre órgãos do Ministério
Público, a ser resolvido pelo Procurador-Geral de Justiça, quando, antes
de ser iniciado o procedimento penal, manifesta-se divergência ou dúvida
entre os órgãos da acusação sobre qual será a tipificação do delito a ser
denunciado.

Repise-se,  ainda  não  foi  iniciada  a  ação  penal,  não
tendo os membros do órgão ministerial chegado a um consenso sobre a
competência  do  Juízo,  se  da  Justiça  Comum  ou  do  Juizado  Especial
Criminal.  Em  assim  sendo,  em  razão  da  referida  divergência,  deve  a
questão ser dirimida no âmbito do órgão Ministerial,  não podendo esta
Instância determinar a competência para ação penal.

Segue jurisprudência nesse sentido:

“EMENTA:  CONFLITO  NEGATIVO  DE  JURISDIÇÃO  –
DIVERGÊNCIA  ENTRE  OS  PROMOTORES  –
DENÚNCIA  NÃO  OFERECIDA –  AUSÊNCIA  DE
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CONFLITO  DE  JURISDIÇÃO  –  NÃO
CONHECIMENTO.  1.  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. (TJMG
Conflito  de  Jurisdição  1.0000.16.067386-
9/000, Relator (a): Des.(a) Eduardo Brum, 4ª
CÂMARA  CRIMINAL,  julgamento  em
23/11/2016,  publicação  da  súmula  em
30/11/2016). 

Destarte, o conflito de atribuições deverá ser dirimido
pelo  Procurador-Geral  de  Justiça,  consoante  regulamenta  o  artigo  10,
inciso X, da Lei Federal nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993 e artigo 15,
inciso IX, da Lei Complementar nº 97, de 22 de dezembro de 2010,  in
verbis:

"Art. 10 - Compete ao Procurador-Geral de Justiça:
(...)
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 Compete:
(...)
IX - dirimir conflitos de atribuições entre membros do
Ministério  Público,  designando  quem  deva  oficiar  no
feito.
(…).”

Ante  o  exposto,  em  desarmonia  com  o  parecer
ministerial,  NÃO CONHEÇO DO PRESENTE CONFLITO NEGATIVO DE
JURISDIÇÃO, E DETERMINO A REMESSA DOS AUTOS AO DOUTO
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, nos termos do art. 10, inciso X, da
Lei Federal nº 8.625/93, e art. 15, IX, da Lei Complementar nº 97/2010.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o
Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Carlos  Martins  Beltrão
Filho (2° vogal), Presidente da Câmara Criminal, dele participando
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os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Arnóbio  Alves
Teodósio,  relator,  e João Benedito da Silva (1° vogal).  Ausente
justificadamente  Marcos  William  de  Oliveira  (Juiz  de  Direito
convocado até o preenchimento da vaga de Desembargador). 

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor José
Roseno Neto, Procurador de Justiça. 

Sala de Sessões da Câmara Criminal "Des. Manoel
Taigy de Queiroz Mello Filho" do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, em João Pessoa, 10 de abril de 2018.

DES. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


