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RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
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SUSCITADO : Juízo do 1º Tribunal do Júri da Comarca da Capital
RÉU : Valdivan Soares Diniz
ADVOGADO : José Weliton de Melo

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA 
CRIMINAL. Acidente  de  Trânsito. 
Desclassificação para homicídio culposo pelo Juízo 
do Tribunal  do Júri.    Omissão recursal  que não 
vincula o magistrado. Conflito suscitado pelo juízo 
da  vara  comum.  Possibilidade.  Dúvida  quanto  à 
presença  de  animus  necandi  na  conduta  do 
denunciado.  Remessa do feito para o Tribunal do 
Júri  para  dirimir  a  tipificação  penal  dada  na 
denúncia.  Procedência do conflito.

- A decisão do magistrado do Tribunal do Júri que 
desclassifica o crime de homicídio doloso para 
culposo remetendo o feito ao juízo comum, ainda 
que não tenha recurso da acusação, não vincula 
em relação ao juiz que o recebe, podendo este, 
dentro de sua livre convicção, suscitar o conflito. 
Precedentes.
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- A dúvida  quanto  à  definição  do  elemento 
subjetivo  da  conduta  –  dolo  eventual  ou  culpa 
consciente – deve ser dirimida no Tribunal do Júri, 
juízo natural para o caso.

- Conflito conhecido e julgado procedente. 
Competência do 1º Tribunal do Júri da Capital.

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 PARA DECLARAR 
COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO (1º Tribunal do Júri da Comarca 
da Capital), em harmonia com o Parecer Ministerial.

RELATÓRIO
  

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado 
pela 3ª Vara Regional de Mangabeira da Comarca da Capital, em razão da 
competência  declinada pela  Juíza  de Direito  do 1º Tribunal do Júri da 
mesma Comarca. 

Exsurge da denúncia que, no dia 02 de janeiro de 2013, 
por  volta  das  20h20min.,  na  Av.  Elias  Pereira  de  Araújo,  bairro  de 
Mangabeira,  nesta  Capital,  Valdivan  Soares  Diniz,  agindo  com  dolo 
eventual ao conduzir veículo automotor, sob a influência de álcool, causou 
a morte de Michel Márcio da Silva Nascimento e lesões corporais em Joab 
Monteiro da Silva.

Depreende-se  ainda  da  peça  pórtica  que  os  policiais 
militares  da  Rotam,  realizavam  rondas  em  suas  motos  no  bairro  de 
Mangabeira, quando foram surpreendidos pelo acusado dirigindo o veículo 
Fiat Pálio, Placa MNE 8862/PB, no sentido inverso, e sem qualquer aviso 
sonoro  ou  luminoso  fez  uma  manobra  brusca  entrando  à  esquerda, 
fazendo com que colidisse primeiramente com a moto do SD Michel, e 
depois com a do SD Joab.

Consta, ainda, que o acusado não parou seu automóvel 
para prestar socorro às vítimas, assumindo assim, nova conduta delituosa 
ao acelerar e passar com o carro por cima do corpo de Michel, que se 
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encontrava caído na via pública, o que agravou o seu estado de saúde. 

Após algumas quadras, o policial João Paulo que ficou 
ileso  do  acidente,  prendeu  o  acusado,  que  apresentava  sintomas  de 
embriaguez. Realizado o teste de alcoolemia, constatou-se concentração 
alcoólica no ar dos pulmões de 0,37 mg/L, superior ao que a lei permite, 
como também que o réu não possuía CNH.

Distribuído originariamente o presente feito ao 1º 
Tribunal do Júri da Capital, a magistrada substituta, através de decisão 
interlocutória  simples,  desclassificou  o  delito  para  o  tipo  penal  de 
homicídio culposo, determinando a redistribuição do processo a uma das 
Varas da Justiça comum (fl. 300/304).

Por seu turno, encaminhados os autos ao juízo da 3ª 
Vara Regional de Mangabeira da Comarca da Capital, este, acolhendo ao 
pleito ministerial,  suscitou o presente conflito  negativo de competência 
(fls. 326/330v).

A Procuradoria de Justiça, através de parecer subscrito 
pelo insigne Dr. Francisco Sagres Macedo Vieira, manifestou-se pela 
procedência do conflito, para que os autos sejam remetidos ao Juízo do 1º 
Tribunal do Júri da Comarca da Capital (fls. 337/342).

É o relatório.

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

DO CONHECIMENTO DO CONFLITO SUSCITADO 
PELO JUÍZO DECLINADO, SEM INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELAS 
PARTES

Uma prioritária questão a ser abordada inicialmente 
nestes autos, consiste na vinculação, ou não, proporcionada pela decisão 
que desclassifica o crime de homicídio doloso para culposo quando, contra 
isso, inexista recurso interposto pela acusação, ou até mesmo pela defesa. 
Discute-se, em relação ao juízo destinatário/recebedor, se este ficaria 
impedido de suscitar conflito de jurisdição.

Esse tema não é pacífico na doutrina pátria.  

Temos, por exemplo, em sentido contrário dessa linha 
de compreensão, Julio Fabbrini Mirabete, que pondera:
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"Não deve o juiz operar a desclassificação quando as 
provas dos autos não a permitem seja de plano 
reconhecida. Entretanto, convencido o juiz, pela 
apreciação da prova, da existência de crime que não é 
da competência do Júri, em desacordo com a denúncia 
ou queixa, não pode sentenciar o feito; deve remeter o 
processo para o juiz competente para a apuração dos 
crimes submetidos ao rito ordinário ou sumário.
(...)Desclassificado o delito, não se anulam os atos 
processuais praticados. Entretanto, transitada em 
julgado a decisão de desclassificação, passa a ser 
matéria preclusa a classificação da denúncia ou queixa, 
não podendo ser restaurada em qualquer hipótese." 
(Código de Processo Penal Interpretado, Editora 
Atlas, 8ª edição, art. 410, pág. 939)

Contra seus argumentos, todavia, encontramos 
Guilherme de Souza Nucci, Fernando da Costa Tourinho Filho e Espínola 
Filho:

“Possibilidade de suscitar conflito de competência:...
Há duas posições, bem apontadas por Jacques de 
Camargo Penteado: 'Para a primeira corrente, o juiz 
singular não poderia suscitar o conflito negativo de 
competência para sustentar que deva ser restabelecida 
a classificação originária e o caso ser julgado pelo 
Tribunal do Júri. (…) A segunda corrente sustenta que o 
julgador pode declarar a sua incompetência em 
qualquer fase procedimental e a omissão recursal das 
partes não vincula o magistrado afirmado 
incompetente.(...). Em um primeiro momento críamos 
ser mais correta a primeira posição, embora atualmente 
faça mais sentido, para nós, a segunda. Note-se que a 
competência em razão da matéria é absoluta e 
não pode ser prorrogada, razão pela qual, a todo 
instante, pode o magistrado suscitá-la, tão logo 
dela tome conhecimento.” (NUCCI, GUILHERME 
DE SOUZA. Código de Processo Penal Comentado. 
11ª edição. Edit. Revist ados Tribunais. São Paulo: 
2012, pág. 815)  

"Na oportunidade da pronúncia, pode o Juiz, diante das 
provas colhidas, convencer-se no sentido de que o 
crime não é da competência do Júri. Nesse caso, 
cumpre-lhe, nos termos do art. 410, proferir decisão 
demonstrando que a infração não se mete a rol entre 
aquelas a que se refere o § 1º do art. 74 do CPP. Não 
deve ele, sob pena de pré-julgamento, dar a 
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qualificação jurídico-penal ao fato, e sim afirmar que a 
infração não é da alçada do Tribunal leigo. Proferida a 
decisão, e não havendo recurso (art. 581, II), deve 
remeter os autos ao Juiz competente. Se na Comarca 
existir mais de um Juiz igualmente competente, os 
autos serão redistribuídos, salvo a hipótese de haver 
Juiz único, quando, então, a competência será daquele 
Juiz que proferiu a decisão de desclassificação. 
Evidente que, uma vez proferida essa decisão, e 
remetidos os autos ao Juiz competente, poderá 
este suscitar conflito negativo, em face da 
ausência de coisa julgada, posto ser de natureza 
processual a decisão que se limita a dizer que a 
infração não é da alçada do Júri. (...)" (FILHO. 
FERNANDO DA COSTA TOURINHO, Código de 
Processo Penal Comentado, Vol. 2, Editora 
Saraiva, 4ª edição, art. 410, pág. 33)

'... por isso, mesmo que o juiz da pronúncia se 
reconhece incompetente para o processo, a sua 
conclusão, sobre o fato e a responsabilidade do réu, 
não pode ser peremptória e sim, apenas, opinativa; 
visto que o seu despacho não prejulga a causa, nem 
obriga o outro juiz, que dela vai conhecer e que pode 
discordar, suscitando conflito negativo de jurisdição … 
Mas, ainda que passe em julgado a decisão nesse juízo 
por aquiescência do Ministério Público e do réu, não fica 
por ela obrigado o juízo a que os autos se remetem'. 
(FILHO, ESPÍNOLA. In Código de Processo Penal 
Brasileiro Anotado', vol. IV/273 e 274 Ed. Borsoi, 
Rio, 1965)'. Destaques nossos.

Na linha do que dispõem os arts. 114 e 115 do Código 
de Processo Penal, o conflito pode ser aventado pelas partes e pelos juízos 
em dissídio, desde que, no caso destes, não concordem, de imediato, com 
a competência para julgar o caso (conflito negativo).

Com a devida vênia dos ilustres mestres que se 
colocam em posição antagônica, não me afigura razoável impor a decisão 
desclassificatória –  que declina, por conseguinte, da competência –  ao 
Juízo que recebe os autos. 

Parece-me salutar não impedir que o juiz declinado, 
nessas circunstâncias, se manifeste acerca de sua competência para 
processar e julgar a causa, como fez o primeiro, mormente pelo singelo 
fato de não haver hierarquia jurisdicional entre os Juízos de primeiro grau 
envolvidos. 
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Pelas razões expostas, entendo que o presente conflito 
deve ser conhecido, pois a meu ver não passa em julgado, mesmo não 
desafiada por recurso, a decisão desclassificatória. Até porque, foi 
suscitado o conflito para que o processo regressasse à vara original, cuja 
competência é fixada em razão da matéria, de natureza absoluta, em 
relação à qual não existe preclusão pro judicato.

Nesse sentido, apoio-me nos seguintes julgados dos 
Tribunais superiores:

"Na hipótese do art. 410 do Código de Processo 
Penal, mesmo se da decisão afirmando a 
incompetência do Júri não houver recurso (CPP, 
art. 581, II), não fica por ela obrigado o juízo a 
que os autos se remetam. Se este discordar, 
suscitando conflito negativo de jurisdição, julgado 
procedente pelo Tribunal, dando-se pela competência 
do Júri, não há falar em nulidade de processo, porque 
transitara em julgado a decisão desclassificando o 
delito de tentativa de homicídio doloso para lesões 
corporais, fixando a competência do juízo singular. 
Habeas corpus indeferido." (STF, HC nº 59.593-6/SP, 
RT 570/395, 1982)

HABEAS CORPUS IMPETRADO PELO PROMOTOR 
PÚBLICO. ADMISSIBILIDADE. LEGITIMIDADE. JUIZ 
DO JÚRI DESCLASSIFICOU OS FATOS PARA 
CRIME DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO SINGULAR. 
DÚVIDA QUANTO À EXISTÊNCIA DE "ANIMUS 
NECANDI" NA CONDUTA DO DENUNCIADO. 
CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO POR 
CONSIDERAR COMPETENTE O TRIBUNAL DO JÚRI PARA 
JULGAMENTO DA CAUSA. TRIBUNAL ESTADUAL 
CONHECE DO CONFLITO E APONTA O JUÍZO 
SUSCITADO COMO O COMPETENTE. HABEAS CORPUS 
IMPETRADO PELO PROMOTOR CONTRA DECISÃO DO 
TRIBUNAL ESTADUAL. ORDEM DENEGADA.
1. O Ministério Público detém legitimidade para 
impetrar "habeas corpus" em benefício de réu, porque, 
nesse remédio constitucional, há uma espécie de 
mandato universal.
2. Mesmo à míngua de recurso da acusação e da 
defesa, a decisão desclassificatória para crime de 
competência do juízo singular pode ser contestada por 
este último.
3. Conflito de competência conhecido pelo 
Tribunal estadual que aponta o juiz do Tribunal 
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do Júri, o suscitado, como competente.
4. Excesso de linguagem do acórdão não reconhecido.
5. Ordem conhecida, mas denegada.
(STJ, HC 103.335/RJ, Rel. Ministro CELSO 
LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO 
TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2009, 
DJe 03/08/2009)

HABEAS CORPUS. JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO. 
REMESSA AO JUÍZO COMUM. CONFLITO DE 
JURISDIÇÃO. DECISÃO DO PRIMEIRO JUÍZO. NÃO 
VINCULAÇÃO DO JUÍZO RECEBEDOR. Na linha do que 
dispõem os arts. 114 e 115 do Código de Processo 
Penal, o conflito pode ser aventado pelas partes e pelos 
juízos em dissídio, desde que, no caso destes, não 
concordem, de imediato, com a competência para 
julgar o caso (conflito negativo). Portanto, não se pode 
aceitar a coisa julgada da decisão do primeiro juízo, 
sob pena de considerar a possibilidade de julgamento 
do caso por juiz absolutamente incompetente, longe da 
órbita do Juiz Natural. Ordem denegada.
(STJ, HC 43.583/MS, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO 
DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 
27/09/2005, DJ 24/10/2005, p. 356)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. HOMICÍDIO 
PRATICADO POR POLICIAL MILITAR CONTRA CIVIL. 
NATUREZA JURÍDICA DA DECISÃO QUE 
DESCLASSIFICA O CRIME DE HOMICÍDIO DOLOSO 
PARA CULPOSO. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM 
SENTIDO ESTRITO POR PARTE DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. 
DÚVIDA QUANTO À PRESENÇA DE ANIMUS NECANDI 
NA CONDUTA DO DENUNCIADO. COMPETÊNCIA DO 
TRIBUNAL DO JÚRI PARA DEFINIR A TIPIFICAÇÃO A 
SER DADA AO FATO DESCRITO NA DENÚNCIA.
1. A decisão que, a teor do disposto no art. 410 
do Código de Processo Penal, reconhecendo a 
incompetência do Tribunal do Júri, remete os 
autos a vara criminal comum, mesmo não sendo 
interposto recurso pelo Ministério Público, não 
tem caráter vinculante em relação ao magistrado 
que os recebe, mostrando-se possível a este, 
dentro de sua convicção, suscitar o conflito de 
competência.
2. Conflito conhecido para declarar a competência do 
Juiz de Direito da Vara do Júri da Comarca de Ribeirão 
Preto, em São Paulo, o suscitado.
(STJ, CC 35.294/SP, Rel. Ministro PAULO 
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GALLOTTI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 
13/10/2004, DJ 18/04/2005, p. 211) Grifos 
nossos.

Vale ressaltar que o art. 410 do CPP, mencionado nas 
ementas acima, corresponde ao atual art. 419, do CPP, com redação dada 
pela Lei nº. 11.689/08, onde teve algumas mudanças de caráter 
meramente procedimental.

Portanto, sem maiores delongas conheço do conflito.

Passo, nesse momento, a analisar a competência para 
processar e julgar este processo.

QUANTO À COMPETÊNCIA.

O caso sob análise restringe-se à verificação da 
competência para processar e julgar o crime de homicídio qualificado, em 
tese, cometido pelo acusado Valdivan Soares Diniz na condução de veículo 
automotor,  onde foi  operada a desclassificação do homicídio  de doloso 
para culposo pela Juíza de Direito substituta do 1º Tribunal do Júri  da 
Capital, determinando a redistribuição do processo a uma das Varas da 
Justiça comum, por entender que não ficou configurado o dolo eventual na 
conduta o acusado (fl. 300/304).

Pois bem.

Detém razão o suscitante e a douta Procuradoria de 
Justiça, porquanto a desclassificação para homicídio culposo operada na 
fase em que os autos se encontram, precisaria estar estreme de qualquer 
dúvida. 

In casu, todavia, a materialidade do delito é 
comprovada pelos Laudos Tanatoscópico de fls. 66/67 e Traumatológico de 
fl. 61.

Os indícios de autoria estão presentes nos depoimentos 
das testemunhas e no próprio interrogatório do réu, que confessou que 
estava conduzindo o veículo que atingiu as vítimas, que não possuía 
carteira de habilitação, que não prestou socorro, por ter ficado com medo 
de ser linchado, e que tinha tomado bebida alcoólica momentos antes do 
fato, inobstante alegar que se encontrava consciente e que a colisão se 
deu por falha mecânica do automóvel (mídia de fl. 262). 

Efetivamente, no que tange ao delito de homicídio 
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apurado neste feito, para decidir qual o juízo competente, o cerne da 
questão é saber se o acusado agiu com ou sem animus necandi.

Ocorre que esta tênue linha para verificar se teria o réu 
agido com dolo eventual ou com culpa consciente deve ser dirimida pelo 
Tribunal Popular. 

Acerca da distinção entre culpa consciente e dolo 
eventual, ensina a doutrina: 

A diferença é que na culpa consciente o agente não 
quer o resultado nem assume, deliberadamente, o risco 
de produzi-lo. Apesar de sabê-lo possível, acredita 
sinceramente poder evitá-lo, o que só não ocorre por 
erro de cálculo ou erro na execução. No dolo eventual, 
o agente não só prevê o resultado danoso como 
também o aceita como uma das alternativas possíveis. 
É como se pensasse: vejo o perigo, sei de sua 
possibilidade, mas, apesar disso, dê no que der, vou 
praticar o ato arriscado. (Francisco de Assis 
Toledo - Princípios Básicos de Direito Penal - 
Ed. Saraiva - 1987 - Pág. 291). 

Sobre o tema, também  leciona Cezar Roberto 
Bittencourt:

"(...)Dolo eventual e culpa consciente
Os limites fronteiriços entre dolo eventual e culpa 
consciente constituem uns dos problemas mais 
tormentosos da Teoria do Delito. Há entre ambos um 
traço comum: a previsão do resultado proibido. Mas, 
enquanto no dolo eventual o agente anui ao advento 
desse resultado, assumindo o risco de produzi-lo, em 
vez de renunciar à ação, na culpa consciente, ao 
contrário, repele a hipótese de superveniência do 
resultado, na esperança convicta de que este não 
ocorrerá. 

Na hipótese de dolo eventual, a importância negativa 
da previsão do resultado é, para o agente, menos 
importante do que o valor positivo que atribui à prática 
da ação. Por isso, entre desistir da ação e praticá-la, 
mesmo correndo o risco de produção do resultado, 
opta pela segunda alternativa. Já na culpa consciente, 
o valor negativo do resultado possível é, para o agente, 
mais forte do que o valor positivo que atribui à prática 
da ação. Por isso, se estivesse convencido de que o 
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resultado poderia ocorrer, sem dúvida desistiria da 
ação. Não estando convencido dessa possibilidade, 
calcula mal e age. 
(...)
O fundamental é que o dolo eventual apresente estes 
dois componentes: representação da possibilidade do 
resultado e anuência à sua ocorrência, assumindo o 
risco de produzi-lo. 
(...)
Por  fim,  a  distinção  entre  dolo  eventual  e  culpa  
consciente  resume-se  à  aceitação  ou  rejeição  da 
possibilidade  de  produção  do  resultado.  Persistindo  
dúvida entre um e outra, deve-se concluir pela solução 
menos grave: pela culpa consiente." (in Código Penal 
Comentado, São Paulo, 10º edição, Saraiva: 2010, 
p. 94/95)  

Desse modo, ausente prova cabal e inequívoca de que 
tenha  o  recorrente  agido  sem  animus  necandi,  deve-se  reservar  ao 
Tribunal  do  Júri  uma  análise  detalhada  e  pormenorizada  do  tema, 
cabendo-lhe  dirimir  a  questão  já  que,  na  fase  de  pronúncia,  vigora  o 
princípio  in dubio pro societate, segundo o qual a mínima dúvida havida 
quanto aos fatos não beneficia o acusado, mas sim a sociedade.

Isto posto, conheço do presente conflito, a fim de 
declarar competente para o julgamento do feito o Juízo do 1º Tribunal do 
Júri da Comarca da Capital, determinando a remessa deste caderno 
processual ao juízo suscitado, em harmonia com o parecer da douta 
Procuradoria-Geral de Justiça.

    
Remetam-se cópias dessa decisão ao juízo suscitante.

É como voto.
 
Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor 

Desembargador Arnóbio Alves Teodósio, Presidente, em exercício, 
da Câmara Criminal e relator, dele participando os Excelentíssimos 
Senhores Desembargadores João Benedito da Silva e Carlos 
Martins Beltrão Filho.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor 
Doutor Paulo Barbosa de Almeida, 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, 27 de novembro de 2014.
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Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


