
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
CONFLITO  NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA  CRIMINAL  Nº  0001546-
09.2017.815.0000.
RELATOR: Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
SUSCITANTE: Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Campina Grande
SUSCITADO: Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Campina Grande
RÉU: Márcio Ivan dos Santos
ADVOGADO: Marxsuell Fernandes de Oliveira

CONFLITO  NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA.  CRIME
TRIBUTÁRIO.  EVENTUAL  POSSIBILIDADE  DE
RECONHECIMENTO  DE  CONTINUIDADE  DELITIVA.
INOBSERVÂNCIA.  AUSÊNCIA  DE  UNIDADE  DE
DESÍGNIOS. MODUS OPERANDI DIVERSO. CONFLITO
DE  COMPETÊNCIA  CONHECIDO  PARA  DEFINIR  A
COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

- “Embora reste constatada uma, suposta, habitualidade do réu
em praticar o crime de estelionato, essa circunstância, por si só,
não dá ensejo ao instituto do crime continuado, uma vez não
presente os requisitos do art. 71 do Código Penal, ou seja, que se
visualize as  mesmas condições  de tempo,  lugar  e  maneira  de
execução”  (PRECEDENTE  DO  TJPB  -  Processo  Nº
00017318120168150000, Relator DES. JOÃO BENEDITO DA
SILVA, j. em 22-06-2017).

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba,  à unanimidade,  em julgar procedente o conflito para declarar
competente o juízo suscitado (1ª Vara Criminal da Comarca de Campina Grande),
nos termos do voto do relator, em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Trata-se  de  conflito  negativo  de  competência  suscitado  pelo
Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Campina Grande, em razão da competência
declinada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Campina Grande.

No  caso,  o  Juiz  suscitante  apresenta  discordância  sobre  a
decisão do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campina Grande/PB (fls. 319/320), que, em



razão da eventual ocorrência de crime continuado em delito idêntico à este, ora apurado
na Ação Penal nº 0011798-72.2016.815.0011 e distribuído em 16/11/2016 na 4ª Vara
Criminal  daquela  mesma  comarca,  declinou  a  competência  em  favor  da  4ª  Vara
Criminal, por critério de prevenção.

Por seu turno, o Magistrado da 4ª Vara Criminal da Comarca de
Campina Grande suscitou o presente conflito negativo de competência, por entender que
não existe continuação delitiva mas sim reiteração criminosa perpetrada por diferentes
modos  de  execução,  motivo  pelo  qual  suscitou  o  conflito  negativo  de  competência
(400/403).

A Procuradoria  de  Justiça,  através  de  parecer  subscrito  pelo
insigne Procurador de Justiça Joaci Juvino da Costa Silva, opinou no sentido de que se
declare competente o juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Campina Grande (fls.
421/426).

É o relatório.
VOTO:

O caso em deslinde diz respeito à Ação Penal instaurada perante
a  1ª  Vara  Criminal  da  Comarca  de  Campina  Grande,  visando  a  apuração  de  crime
tributário  ocorrido  durante  o  período  de  01/01/2013  a  30/08/2014,  uma  vez  que,
supostamente,  o  denunciado Márcio  Ivan Silva  dos  Santos,  na condição de  sócio  e
administrador da empresa COMERCIAL DE ALIMENTOS NORDESTE ME, suprimiu
e/ou reduziu tributos mediante declaração falsa para eximir-se do pagamento, fraudando
a fiscalização tributária, pelo não lançamento de notas fiscais de aquisição nos livros
próprio.

Já em relação a Ação Penal nº 0011798-72.2016.815.0011, em
tramitação junto à 4ª Vara Criminal da Comarca de Campina Grande, o fato apurado é
no sentido de que o mesmo denunciado, havia, supostamente, suprimido e/ou reduzido
tributos mediante a omissão de informação às autoridades fazendárias sobre a saída de
mercadorias tributáveis, durante o período de 31/12/2014 a 31/01/2015.

Como podemos observar, apesar dos crimes serem idênticos, os
modus operandi são totalmente diversos, o que impede a necessidade de reunião de
processos por conexão/continência ou possibilidade de reconhecimento da continuidade
delitiva.

Com  efeito,  para  a  configuração  do  crime  continuado  é
necessário a presença dos requisitos elencados no artigo 71 do Código Penal, ou seja,
que se visualize as mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, in verbis:

“Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão,
pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de
tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os
subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe
a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas,
aumentada,  em qualquer  caso,  de  um sexto  a  dois  terços.”  -  grifo
nosso.

Ademais, embora reste constatada uma suposta habitualidade do
réu em praticar o crime tributário, essa circunstância, por si só não dá ensejo ao instituto
do crime continuado, pois faz-se mister a verificação de crimes decorrentes de um plano



previamente  elaborado  pelo  agente,  diferenciando  então  a  continuidade  delitiva  da
delinquência habitual.

Nesse sentido, tem-se o seguinte julgado proferido pela câmara
Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“CONFLITO  DE  JURISDIÇÃO.  CRIMES  DE  ESTELIONATO.
CONTINUIDADE DELITIVA. PREVENÇÃO. INOBSERVÂNCIA.
CASO  DE  HABITUALIDADE  DELITIVA.  CONFLITO
IMPROCEDENTE.  Embora  reste  constatada  uma,  suposta,
habitualidade  do  réu  em  praticar  o  crime  de  estelionato,  essa
circunstância,  por  si  só,  não  dá  ensejo  ao  instituto  do  crime
continuado,  uma  vez  não  presente  os  requisitos  do  art.  71  do
Código Penal,  ou seja,  que se visualize as mesmas condições de
tempo, lugar e maneira de execução”
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00017318120168150000,  Câmara  Especializada  Criminal,  Relator
DES. JOÃO BENEDITO DA SILVA , j. em 22-06-2017)

Além  disso,  a  análise,  em  separado,  dos  julgados  não  trará
qualquer  prejuízo  para  o  réu,  que  poderá  requer  o  reconhecimento  da  continuidade
delitiva perante o juízo das Execuções Penais, conforme o seguinte precedente do STJ:

“CONFLITO  POSITIVO  DE  COMPETÊNCIA.  PROCESSO
PENAL. FURTOS PRATICADOS EM QUATRO CIDADES. TRÊS
EM  MINAS  GERAIS  E  UM  NO  RIO  DE  JANEIRO.
CONTINUIDADE  DELITIVA  ENTRE  TODOS  OS  CRIMES.
RECONHECIMENTO  INDEVIDAMENTE  ANTECIPADO.
POSSIBILIDADE  DE  AFERIÇÃO  EM  SEDE  DE  EXECUÇÃO
PENAL  APÓS  COMPLETA  INSTRUÇÃO  DOS  FEITOS.
AUSÊNCIA DE  PREJUÍZO  AOS  DENUNCIADOS.  CONFLITO
CONHECIDO  PARA  RECONHECER  A  COMPETÊNCIA  DA
JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PARA O CRIME
PRATICADO EM ITAPERUNA/RJ.
- O reconhecimento antecipado da existência de continuidade delitiva
entre os crimes praticados não é a melhor solução para o caso, uma
vez que depende da análise detalhada dos autos, que somente poderá
ser aferida de forma correta após a instrução do feito.
- Não estando totalmente afastada a controvérsia sobre a existência da
continuidade  delitiva,  seja  pela  ausência  dos  requisitos  objetivos
necessários  ao  seu  reconhecimento,  seja  pela  possibilidade  da
caracterização  de  reiteração  delitiva,  circunstância  que  impede  o
reconhecimento da ficção legal, mostra-se prudente que essa análise
seja  postergada  para  um  momento  em  que  já  concluída  a
instrução probatória relativa aos crimes praticados.
- Caso os denunciados venham a ser condenados pela prática de
todos ou alguns dos crimes imputados na denúncia da Comarca de
Miraí/MG e pelo furto cometido na Comarca de Itaperuna/RJ,
poderão  requerer,  em  sede  de  execução,  o  reconhecimento  da
continuidade delitiva. Lá o Juiz das Execuções fará a análise do
pedido,  porém  após  a  completa  instrução  dos  processos,  não
restando qualquer prejuízo aos acusados.
- Conflito positivo conhecido para declarar competente o JUÍZO DE
DIREITO DA 2ª  VARA DE ITAPERUNA -  RJ,  o  suscitado,  para
processar e julgar o furto praticado no Estado do Rio de Janeiro.”



(STJ  -  CC  122.545/MG,  Rel.  Ministro  ERICSON  MARANHO
(DESEMBARGADOR  CONVOCADO  DO  TJ/SP),  TERCEIRA
SEÇÃO, julgado em 25/02/2015, DJe 05/03/2015).

Ante  o  exposto,  conheço  o  presente  conflito  negativo  de
competência  para  declarar  a  competência  jurisdicional  do  Juízo  da  1ª  Vara
Criminal  da  Comarca  de  Campina  Grande  (suscitado) e,  assim,  determinar  a
remessa dos autos para aquela unidade jurisdicional.

Remeta-se cópia dessa decisão ao juízo suscitante.

É como voto.

Presidiu o julgamento,  com  voto,  o Excelentíssimo Senhor
Desembargador  Carlos  Martins  Beltrão  Filho,  Presidente  da Câmara  Criminal,  dele
participando também os Excelentíssimos Senhores Desembargadores  Márcio Murilo
da Cunha Ramos, relator, Arnóbio Alves Teodósio e Marcos William de Oliveira (Juiz
de Direito Convocado até o preenchimento da vaga de Desembargador).

Presente à sessão o  Excelentíssimo  Senhor  Amadeus  Lopes
Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

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, 3 de abril de 2018.

Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


