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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  COMPETÊNCIA  Nº 0000318-
62.2018.815.0000

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
SUSCITANTE : Juízo da Vara de Entorpecentes da Comarca da Capital
SUSCITADO : Juizado da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher

  da Comarca da Capital

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Delitos
de ameaças no contexto da violência doméstica.
Crimes  de  ameaça  atribuídos  a  indiciado.
Representação  por  busca  e  apreensão.  Possibilidade
de configuração de posse ou porte de armas de fogo.
Possível envolvimento do investigado com traficância e
facções  correlatas.  Notícias  que  não  se  confundem
com o cerne investigado. Relação íntima de afeto, na
qual  o agressor  conviveu com a ofendida.  Força do
art. 5º, III, da Lei nº 10.340/2006. Melhor instrução
do  feito  junto  ao  Juízo  suscitado.  Procedência  do
presente conflito.

–  Por  meio  da  presente  representação  de  busca  e
apreensão,  percebe-se  que  o  intuito,  apesar  de
notícias  acerca  do  envolvimento  do  irmão  do
investigado  com  o  universo  do  tráfico  de  drogas  e
facções  correlatas,  é  a  obtenção  de  armas  de fogo
que, possivelmente, estariam em poder do indiciado
(posse  ou  porte),  e  que  foram  utilizadas  para  a
perpetração das ameaças apuradas na esfera policial
contra vítima com a qual manteve relação de namoro.

 – Assim, não se vê dos autos, qualquer menção de
investigação com relação à possível traficância, liame
este que seria suficiente para conectar o feito ao Juízo
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suscitante,  porém, apesar  do namoro com uma das
vítimas não mais subsistir à época do possível delito,
por força dos ditames do art. 5º, inciso III, da Lei nº
11.340/2006,  a  relação  vivenciada  com  ela  é
suficiente  para  atrair  a  competência  do  Juízo
suscitado, bem como àquelas com ela conexas, como
é o caso da outra vítima.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima
identificados.

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, à unanimidade, CONHECER E JULGAR PROCEDENTE
O PRESENTE  CONFLITO  NEGATIVO DE  COMPETÊNCIA, para declarar
competente o  juízo suscitado,  Juizado  da  Violência  Doméstica  e  Familiar
Contra  a  Mulher  da  Comarca  da  Capital, em harmonia com o parecer
ministerial.

RELATÓRIO

Cuida-se  de Conflito Negativo de Competência  Criminal,
suscitado pelo Juízo da Vara de Entorpecentes da Comarca da Capital  (fls.
43/43v), em face  do Juizado  da  Violência  Doméstica  e  Familiar  Contra  a
Mulher da Comarca da Capital.

Tratam-se os presentes autos de Representação de Busca
e  Apreensão,  pela  autoridade  policial  da  Delegacia  Especializada  em
Atendimento à Mulher, em desfavor de Victor Gabriell Silva de Andrade, o
qual, na noite de 22/03/2017, proferiu ameaças de morte às jovens Valquíria
Ramos de Albuquerque, sua ex-namorada, e a menor de idade V. R. de A. (17
anos),  com  quem  havia  mantido  contatos,  via  Facebook,  e  marcado  um
encontro em sua residência.

Na  referida  residência,  deparou-se  com as  duas  moças,
iniciando-se, assim, uma acalorada discussão, após o que, sacou uma arma
de  fogo,  apontando-a  para  a  cabeça  de  Vanessa,  e,  sendo  contido  por
terceiros, debandou-se do local, mas ainda fez ligações telefônicas com tom
ameaçador. 

Ressaltou-se  no  pedido,  que,  pelo  que  descreviam  as
vítimas, o rapaz seria pessoa perigosa, envolvida com drogas e pertencente a
uma facção criminosa, tendo em sua residência 02 (duas) armas de fogo.

Os autos foram distribuídos, originalmente, ao Juizado da
Violência  Doméstica  e  Familiar  Contra  a  Mulher,  sob  o  número  0003993-
75.2017.815.2002 (fl. 25)
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Instado a se manifestar, o parquet requereu declaração de

incompetência  absoluta do Juízo  para  processar  e  julgar  o  presente  feito,
tendo em vista que a busca e apreensão serviria para consolidar investigação
de tráfico de drogas e crimes de posse e porte de arma de fogo, em face do
investigado, não guardando relação com aquele Juízo (fls. 29/32).

Conclusos,  adotou-se  o  parecer  ministerial,  deferindo  a
promoção ali contida e determinou a remessa do feito ao Juízo da Vara de
Entorpecentes da Comarca da Capital (fl. 33).

Redistribuído, conforme fl. 35.

Com vista ao Ministério Público (fl. 36v), este pugnou que
fosse suscitado o conflito negativo de competência (fls. 37/41).

Acolhendo a cota ministerial, a Juíza de Direito da Vara de
Entorpecentes  da  Comarca  da  Capital,  Dra.  Michelini  de  Oliveira  Dantas
Jatobá, suscitou conflito negativo de jurisdição, nos termos do art. 116, § 1º,
do Código de Processo Penal, determinando remessa para este Tribunal de
Justiça da Paraíba, conforme decisão de fls. 43/43v.

O  parquet deste  2º  Grau de Jurisdição  (fls. 48/50), 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, o Juizado da Violência Doméstica e Familiar Contra
a Mulher da Comarca da Capital.

É o relatório.

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

O conflito  de jurisdição está presente  nos artigos 113 a
117, do Código de Processo Penal, todavia, quanto à terminologia usada no
CPP  há  divergências  entre  doutrinadores  sobre  o  que  seria  conflito  de
jurisdição e o conflito de competências.

Segundo Nestor Távora o conflito de jurisdição é quando
há divergências entre órgãos de categorias distintas, sendo juiz estadual e
outro federal,  já o de competência se dá quando se firma entre juízes da
mesma jurisdição (Nestor Távora, Curso de direito processual penal. 7ª ed.
Revista ampliada e atualizada. Editora juspovidm).

Já  para  Eugênio  Pacelli  o  código  trata  como conflito  de
jurisdição tanto  o de competência  quanto o de jurisdição.  Segundo ele,  o
conflito  entre  juízes  de  uma  mesma  jurisdição  (juízes  de  direito)  é
normalmente  utilizado  para  o  conflito  de  competência  (competência



4
territorial).

Por outro lado, em se tratando de conflito entre jurisdição
federal e estadual, entre militar e federal, ou entre estadual e eleitoral utiliza
a expressão conflito de jurisdição.

Entretanto,  para  o  referido  autor  essas  distinções  não
possuem nenhuma utilidade prática (Oliveira,  Eugênio Pacelli  de. Curso de
processo  penal/  Eugênio  Pacelli  De  Oliveira.  –  17.  Ed.  Rev,  e  ampl.
Atualizada, 2012. – São Paulo: Atlas, 2013).

A  meu  ver,  apesar  do  disciplinamento  processual  penal
apontar o conflito entre dois juízos de mesma jurisdição, como na presente
hipótese,  como  sendo  de  jurisdição,  vislumbrou-o  como  de  competência,
inclusive, não só pela base doutrinária acima explicitada, mas especialmente
pela regra processual civil, mais antiga e adequada. Senão vejamos:

“Art. 66. Há conflito de competência quando:
(…)
II  –  2  (dois)  ou  mais  juízes  se  consideram
incompetentes,  atribuindo  um  ao  outro  a
competência;
(…)
Parágrafo único. O juiz que não acolher a competência
declinada deverá suscitar o conflito, salvo se a atribuir
a outro juízo.”

Logo, conheço da presente demanda como sendo Conflito
Negativo de Competência Criminal, passando ao seu devido enfrentamento.

Nessa senda, assiste razão ao Juízo suscitante.

O Juízo suscitado acolheu a promoção ministerial para seu
declínio de competência, que dizia (fl. 25):

“Em  razão  dos  depoimentos  coletados  na
investigação das ameaças, ora denunciadas, surgiu a
informação  de  ser  o  acusado,  supostamente,
integrante  da  facção  criminosa  denominada,
"Estados  Unidos",  e  manter  vínculos  com  o
narcotráfico,  já  que  teria  um  irmão  investigado,
E'VERTON  DOS  SANTOS,  por  envolvimento  com  o
tráfico de drogas, conforme extrai-se do Relatório de
Missão de fls. 10/14. 
Com  isso,  fica  mais  que  evidente  que  o  presente
pedido Cautelar de Busca e Apreensão Domiciliar tem
por motivação investigar o eventual envolvimento do
investigado com os crimes de tráfico de drogas e a
posse  irregular  e  porte  ilegal  de  arma  de  fogo,
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previstos,  respectivamente,  nos  arts.  33  da  Lei
11.343/2006,  12 e 14 da Lei  10.826/2003,  delitos
que  não  guardam  qualquer  Conexão  direta  ou
indireta com ameaças, ora denunciadas, por não se
aplicar nenhuma das hipóteses previstas no art. 76
do  Código  de  Processo  Penal,  o  que  afasta  a
Competência  do  Juizado  de  Violência  Doméstica  e
Familiar  contra  a  Mulher  reconheceram,  via
Facebook. 
Coincidência  ou  não,  por  ocasião  desse  encontro,
encontrava-se  na  residência  da  adolescente,  sua  amiga,
Valquiiia  Ramos  de  Albuquerque,  com  quem  o  acusado
havia namorado por um mês em janeiro de 2017. Diante
disso, a adolescente recusou "ficar"  com o investigado e
acompanhá-lo à praia, que em seguida, puxou uma pistola,
e apontando para a cabeça de Vanessa e disse: "vou te
matar porque você me fez de otário" (sic, fls. 07). Nesse
momento, VALQUIRIA, havia "ficado na frente para ele não
atirar em Vanessa" (sic, fls. 15), tendo o investigado saído
do local, ao ver a aproximação dos amigos da adolescente.
No  entanto,  por  telefone,  teria  ameaçado  esta  e  a  ex-
namorada,  Valquiria. 
Diante dessa narrativa fática, deduz-se que entre a vítima,
VANESSA e acusado não havia qualquer relação doméstica,
familiar ou afetiva, a caracterizar violência doméstica, nos
termos do art.  52 da Lei  11340/2006',  por  não incorrer
quaisquer  das  hipóteses  ali  elencadas,  mas  apenas  em
relação a ex-namorada, VALQUÍRIA, embora, estranha-se
a "surpresa" desta ao  se deparar com o investigado na
casa  da  adolescente,  quando,  certamente,  soube  de
antemão pela amiga daquele encontro e quem era o tal
"ficante", pois, quem está nas redes sociais é do mundo.
Não sendo nada razoável que a adolescente, que conheceu
o investigado, via Facebook, não o tenha mostrado à amiga
Valquiria.” Destaquei

Conforme consta dos autos, investiga-se, até que se tenha
outra perspectiva, as possíveis ameaças (art. 147, do Código Penal) sofridas
pelas  jovens  Valquíria  Ramos  de  Albuquerque,  ex-namorada  do  indiciado
Victor Gabriell Silva de Andrade, e a menor de idade V. R. de A. (17 anos),
com quem ele havia mantido contatos, via Facebook, e marcado um encontro
na residência desta.

E,  por  meio  da  presente  representação  de  busca  e
apreensão,  percebe-se  que  o  intuito,  apesar  de  notícias  acerca  do
envolvimento do irmão do investigado com o universo do tráfico de drogas e
facções  correlatas,  é  a  obtenção  de  armas  de  fogo  que,  possivelmente,
estariam em poder do indiciado (posse ou porte), e que foram utilizadas para
a perpetração das ameaças apuradas na esfera policial

Não se vê dos autos, qualquer menção de investigação de
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Victor  Gabriell  com  relação  à  possível  traficância,  liame  este  que  seria
suficiente para conectar o feito ao Juízo suscitante.

Lado  outro,  apesar  do  namoro  com  Valquíria  não  mais
subsistir à época do possível delito, por força dos ditames do art. 5º, inciso
III, da Lei nº 11.340/2006, a relação vivenciada com a vítima é suficiente
para atrair a competência do Juízo suscitado, a fim de que melhor apure as
ameaças por ela sofrida, bem como àquelas com ela conexas, como é o caso
da outra vítima, Vanessa.

Senão vejamos a dicção do supramencionado artigo:

“Art.  5º  Para  os  efeitos  desta  Lei,  configura  violência
doméstica  e  familiar  contra  a  mulher  qualquer  ação  ou
omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão,
sofrimento físico,  sexual ou psicológico  e dano moral  ou
patrimonial: 
(…)
III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o
agressor conviva ou  tenha convivido com a ofendida,
independentemente de coabitação.”

Em face do exposto, em harmonia com  o parecer
ministerial, JULGO PROCEDENTE O PRESENTE CONFLITO NEGATIVO DE
COMPETÊNCIA CRIMINAL, atribuindo a competência para o processamento
e o julgamento do presente feito ao juiz  suscitado,  Juizado  da  Violência
Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca da Capital

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com voto,  o  Excelentíssimo
Senhor Desembargador João Benedito da Silva, decano no exercício
da  Presidência  da  Câmara  Criminal,  dele  participando  os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores Arnóbio Alves Teodósio,
relator, e Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito convocado até o
preenchimento  da  vaga  de  Desembargador).  Ausente
justificadamente o Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho. 

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, 03 de abril de 2018. 

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


