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ACÓRDÃO

CONFLITO DE JURISDIÇÃO N° 2009735-44.2014.815.0000
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
SUSCITANTE: Juízo de Direito da Vara de Entorpecentes da Comarca da
Capital /PB
SUSCITADO: Juízo de Direito da 2ª Vara de Mangabeira - Comarca da
Capital/PB

CONFLITO  NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA
CRIMINAL.  VARA  DE  ENTORPECENTES  E  2ª
VARA DE MANGABEIRA, AMBAS, DA COMARCA
DA CAPITAL.   USO DE  DROGAS E  PORTE  DE
ARMA DE FOGO. COMPETÊNCIA DA 2ª VARA DE
MANGABEIRA. CONFLITO PROCEDENTE.

1. Quando se instaura inquério visando apurar a
autoria  dos  crimes  de  uso  de  drogas  e  porte
ilegal  de  arma  de  fogo,  em  conexão,  a
competência  se  desloca  para  a  Vara  Criminal
Comum, no caso, a 2ª Vara de Mangabeira da
Comarca da Capital/PB.

2.  Procedência  do  conflito  para  declarar  a
competência do Juízo suscitado.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Conflito
Negativo de Competência Criminal acima identificados:

ACORDA a  Egrégia  Câmara  Criminal  do  Tribunal  de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em conhecer do conflito para
julgá-lo procedente, declarando como competente o Juízo Suscitado da 2ª
Vara Regional de Mangabeira da Capital/PB.

RELATÓRIO

Cuida-se de Conflito Negativo de Competência em que é
suscitante o  Juízo de Direito da Vara de Entorpecentes da Comarca da
Capital e suscitado o Juízo de Direito da 2ª Vara de Mangabeira da mesma
Unidade Judiciária, deflagrado em razão de dissidência de jurisdição para
apreciação e julgamento do processo n° 0053439-54.2011.815.2003, que
trata  da  prática,  em tese,  dos  crimes  dispostos  no  art.  14  da  Lei  nº
10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) e no art. 28 da
Lei nº 11.343/06 (uso de drogas).
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Consta dos autos que, em 30 de outubro de 2011, nesta
capital,  o  acusado Ycaro Jorge Bezerra da Silva foi  preso em flagrante,
durante  abordagem realizada  por  policiais  militares,  sob  a  acusação  de
portar ilegalmente uma arma de fogo e pequena quantidade de maconha.

O processo foi distribuído, inicialmente, para a 2ª Vara de
Mangabeira  (fl.  31),  quando a  magistrada,  acatando parecer  ministerial,
determinou a redistribuição do feito para a Vara de Entorpecentes (fl. 38).

Depois  de  redistribuído  o  feito  para  a  Vara  de
Entorpecentes (fl.  58),  o  representante do Ministério  Público  ali  atuante
opinou  que,  por  haver  indícios  de  que  a  substância  entorpecente  seria
destinada a  consumo e,  não,  à  comercialização,  e,  ainda,  em razão  da
conexão com crime cuja competência  recai  sobre Vara Criminal  comum,
para uma delas deveria ser redistribuído (fls. 61-62.

A magistrada da Vara de Entorpecentes suscitou o conflito
negativo de competência e determinou a subida dos autos a este Tribunal
de Justiça (fls. 65-66).

Com  vista  dos  autos,  o  douto  Procurador  de  Justiça
opinou  pela  devolução  do  inquérito  para  a  2ª  Vara  de  Mangabeira  da
Comarca da Capital, Juízo suscitado (fls. 101-104).

Examinados, coloquei os autos em mesa para julgamento
(fl. 105).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, cumpre destacar que o conflito em questão,
prima facie, emergiu por divergência de entendimento dos representantes
ministeriais  oficiantes  perante  a  2ª  Vara  de  Mangabeira  e  a  Vara  de
Entorpecentes,  ambas  da  Capital/PB,  dando  a  crer,  em  primeira  vista,
tratar-se de conflito de atribuições e, não, de competência, haja vista não
existir denúncia contra o acusado.

Contudo,  apesar  da  referida  discordância  dos  órgãos
ministeriais,  de  ambos  os  lados,  tanto  pelo  MM  Juiz  da  2ª  Vara  de
Mangabeira, quanto pelo da Vara de Entorpecentes, houve pronunciamento
jurisdicional e, com isso, tem-se real conflito negativo de competência e,
não, de atribuições.

A respeito, colhe-se posicionamento do Superior Tribunal

CONFLITO DE JURISDIÇÃO N° 2009735-44.2014.815.0000                                 CMBF – Relator       2



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

de Justiça:

“PENAL.  RECURSO  ESPECIAL.  LEI  MARIA  DA
PENHA. DIVERGÊNCIA ENTRE OS MEMBROS DO
MINISTÉRIO  PÚBLICO.  DECISÃO  JUDICIAL
ENCAMPANDO A MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL.
CONFLITO DE ATRIBUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
HIPÓTESE  DE  CONFLITO  DE  COMPETÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO. I. Evidenciado que as
autoridades  judiciárias  se  pronunciaram  a
respeito  da  controvérsia,  encampando
expressamente as manifestações dos membros
do Ministério Público oficiantes em cada Juízo,
configura-se o conflito de competência, e não de
atribuição  (Precedentes).  II.  Recurso
desprovido.”  (STJ;  REsp  1.134.030;  Proc.
2009/0145585-0; CE; Quinta Turma; Rel. Min.
Gilson  Langaro  Dipp;  Julg.  05/05/2011;  DJE
27/05/2011).

“PROCESSUAL  PENAL.  RECURSO  ESPECIAL.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JULGAMENTO DE
CRIME  COMETIDO  COM  VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.  DIVERGÊNCIA  ENTRE  MEMBROS
DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO.  MANIFESTAÇÃO
JUDICIAL.  CONFLITO  DE  ATRIBUIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.  1.  Havendo  expresso
pronunciamento  judicial,  ainda  que  acolhendo
parecer ministerial  quanto a incompetência do
Juízo  para  o  julgamento  do  processo,  resta
caracterizado o conflito de competência e não o
de  atribuição  (Precedentes  desta  Corte  e  do
STF).  2.  Recurso  CONHECIDO E  IMPROVIDO.”
(STJ; REsp 1.133.994; Proc. 2009/0142466-0;
CE;  Quinta  Turma;  Rel.  Des.  Conv.  Honildo
Amaral de Mello Castro; Julg. 14/09/2010; DJE
04/10/2010).

Portanto, conheço do conflito.

Pois  bem.  Ao  exame  dos  autos,  verifica-se  que  Ycaro
Jorge Bezerra da Silva foi preso em flagrante acusado de portar ilegalmente
uma arma de fogo e pequena quantidade de maconha.

Conforme relatado, o processo foi distribuído para a 2ª
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Vara  de  Mangabeira  da  Capital,  que  entendeu  que  a  competência  para
processar o feito seria da Vara de Entorpecentes.

Data  venia,  laborou  em  equívoco  o  douto  magistrado,
pois tendo reconhecido a existência de delito tipificado no art. 28 da Lei nº
11.343/06 – uso  de drogas,  delito  de menor potencial  ofensivo,  jamais
poderia ter determinado a remessa para a Vara de Entorpecentes mas, se
fosse o caso, para o Juizado Especial Criminal da Comarca da Capital/PB.

Contudo,  nem mesmo o  Juizado  Especial  Criminal  é  o
competente para julgar o presente feito.

Isso porque, a Lei nº 11.313/06 alterou os arts. 60 e 61
da Lei  nº 9.099/95 e estabeleceu a competência dos Juizados Especiais
Criminais para exame do delito de uso de entorpecentes. Além disso, a Lei
nº  11.343/06,  suprimiu  qualquer  dúvida  sobre  a  competência  para
julgamento dos crimes de uso de entorpecentes, determinando, em seu art.
48, § 1º, que tal processamento seria na forma da Lei nº 9.099/95, salvo
se houvesse concurso com os delitos previstos nos artigo 33 a 37 da nova
Lei. 

No  caso  em  tela,  é  atribuída  ao  acusado  a  conduta
tipificada  no  art.  28  da  Lei  nº  11.343/06,  crime  de  menor  potencial
ofensivo, bem como, no art. 14  da Lei nº 10.826/03 (porte ilegal de arma
de fogo), crime comum. 

A jurisprudência já tornou sedimentado o entendimento
de que não é da competência do Juizado Especial julgar a suposta prática
de delitos que, embora de menor potencial ofensivo, estão conexos a outros
que, pela pena cominada, devam ser julgados pela Justiça Comum. 

A doutrina ensina no mesmo sentido: 

"Não  podem  ser  apreciados  pelo  Juizado
Especial os crimes de menor potencial ofensivo
quando praticados em concurso com crimes que
estão  excluídos  de  tal  competência.  (...)
Tratando-se  de  continência  ou  conexão  nas
hipóteses  de  crimes  comuns,  na  ausência  de
norma específica sobre a hipótese dos Juizados
Especiais,  a  competência  é  determinada  pelo
juízo  competente  para  processar  e  julgar  o
crime mais grave, aplicando-se o art. 78, II, do
Código  de  Processo  Penal"  (MIRABETE,  Julio
Fabbrini, in Juizados Especiais Criminais, Editora

CONFLITO DE JURISDIÇÃO N° 2009735-44.2014.815.0000                                 CMBF – Relator       4



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

Atlas, 4ª edição); 

"Existindo conexão ou continência, a regra é a
unidade  de  processo  e  julgamento  perante  o
juízo  prevalente  (art.  78)  (...)"  (Mirabete,
Código de Processo Penal Interpretado, Editora
Atlas, 5ª edição, p. 155); 

A propósito,  dispõe  o artigo  60 da Lei  nº  9.099/95,  o
Juizado  Especial  tem  competência  para  o  julgamento  e  execução  das
infrações penais  de menor potencial  ofensivo,  desde que respeitadas as
regras de conexão e de continência. 

Destarte,  verificando-se  que  os  fatos  narrados  são
conexos, deve-se aplicar o disposto no art. 76 do CPP, que reza:

"Art. 76. A competência será determinada pela
conexão: 
I  -  se,  ocorrendo  duas  ou  mais  infrações,
houverem sido  praticadas,  ao  mesmo  tempo,
por  várias  pessoas  reunidas,  ou  por  várias
pessoas em concurso, embora diverso o tempo
e o lugar, ou por várias pessoas, umas contra as
outras; 
II - se, no mesmo caso, houverem sido umas
praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou
para  conseguir  impunidade  ou  vantagem  em
relação a qualquer delas; 
III  -  quando a  prova  de  uma infração  ou  de
qualquer  de  suas  circunstâncias  elementares
influir na prova de outra infração." 

Portanto,  à  primeira  vista,  a  competência  para  julgar
crimes de uso de drogas é do Juizado Especial Criminal, todavia, existindo
conexão  com  o  delito  de  porte  ilegal  de  arma  de  fogo,  prevalecerá  a
competência da Justiça Comum, conforme disposto no artigo 60 da Lei nº
9.099/95. 

Nesse sentido, esta Câmara Criminal já decidiu:

“PROCESSO  PENAL.  CONFLITO  NEGATIVO  DE
COMPETÊNCIA.  Vara  Criminal  comum  e  Vara
Criminal  especializada  (entorpecentes).  Art.
157, § 2º, inciso II, do Código Penal e art. 28
da  Lei  nº  11.343/06.  Concurso  de  crimes.

CONFLITO DE JURISDIÇÃO N° 2009735-44.2014.815.0000                                 CMBF – Relator       5



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

Atribuição de competência exclusiva pela LOJE
(Lei  de  organização  judiciária  do  Estado  da
Paraíba). Deslocamento da competência para a
vara  especializada.  Impossibilidade.  Concurso
de jurisdições de mesma categoria. Aplicação do
art.  78,  inciso  II,  alínea  "a",  do  código  de
processo  penal.  Atração  por  conexão.
Prevalência  da  competência  da  vara  comum.
Improcedência  do  conflito.  In  casu,  não  se
aplica o art. 179, inciso I, da Lei de organização
judiciária do Estado da Paraíba, que determina
que os crimes relativos a entorpecentes e com
eles  conexos  são  da  competência  da  vara  de
entorpecentes, porquanto os delitos de posse de
drogas e roubo não se mostram conexos com
crime  do  âmbito  de  competência  da  referida
vara.  A  conexão  pela  existência  de  laços
circunstanciais  entre  os  delitos  impõe  a
unicidade do processo, com supedâneo no art.
76 do Código Penal, sendo que o art. 60 da Lei
nº 9.099/95 também prevê a observância das
regras  da  conexão  e  continência,  quando
pertinentes.  Assim,  existindo  concurso  entre
jurisdições  da  mesma  categoria,  deve
preponderar a do juízo competente para julgar a
infração apenada mais severamente, a teor do
art.  78,  inciso  II,  alínea  "a",  do  código  de
processo  penal.  Portanto,  competente  o  juízo
suscitante.”  (TJPB;  CNC  001.2011.016705-
1/001;  Câmara  Criminal;  Rel.  Des.  Arnóbio
Alves Teodósio; DJPB 31/01/2012; Pág. 10)
 
“CONFLITO  NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA
CRIMINAL. 2ª Vara Criminal e de Entorpecentes
da  Comarca  de  Campina Grande/PB.  Conexão
de crimes. Uso de drogas e porte de arma de
fogo. Competência da 2ª Vara Criminal. Conflito
improcedente.  "A  conexão  pela  existência  de
laços  circunstanciais  entre  os  delitos  impõe  a
unicidade do processo, com supedâneo no art.
76 do Código Penal, sendo que o art. 60 da Lei
nº 9.099/95 também prevê a observância das
regras  da  conexão  e  continência,  quando
pertinentes.  Na  hipótese  de  concurso  entre
jurisdições  da  mesma  categoria,  deve
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preponderar a do juízo competente para julgar a
infração apenada mais severamente, a teor do
art.  78,  inciso  II,  alínea  a,  do  código  de
processo penal.” (TJPB; CNC 001.2009.010705-
1/001;  Câmara  Criminal;  Rel.  Des.  Carlos
Martins  Beltrão  Filho;  DJPB  01/02/2012;  Pág.
11).

Ante o exposto, em harmonia com o parecer da douta
Procuradoria de Justiça, conheço do conflito para, julgando-o procedente,
declarar competente o Juízo suscitado da 2ª Vara Regional de Mangabeira
da Capital/PB.

É o meu voto.

Presidiu ao julgamento, com voto, o Desembargador Joás
de  Brito  Pereira  Filho,  dele  participando,  além  de  mim,  Relator,  o
Desembargador Arnóbio Alves Teodósio.

Presente à sessão de julgamento o Excelentíssimo Senhor
Doutor Álvaro Cristino Pinto Gadelha Campos., 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 25 (vinte e cinco) dias do mês de setembro do ano de
2014.

João Pessoa, 25 de setembro de 2014

Des. Carlos Martins Beltrão Filho 
- Relator -

CONFLITO DE JURISDIÇÃO N° 2009735-44.2014.815.0000                                 CMBF – Relator       7


	RELATÓRIO

