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CONFLITO  NEGATIVO  DE  JURISDIÇÃO. 
DIVERSOS  DELITOS  EM  LOCALIDADES 
DIFERENTES.  CONEXÃO  PROBATÓRIA. 
CONCURSO  DE  JURISDIÇÕES  DE  MESMA 
CATEGORIA. APLICAÇÃO DO ART. 78 DO CPP. 
RECEBIMENTO  DE  DENÚNCIA  E  CITAÇÃO 
DOS  ACUSADOS  PELO  JUÍZO  SUSCITADO. 
INÍCIO  DA  INSTRUÇÃO  PROBATÓRIA. 
COMPETÊNCIA  RELATIVA.  ALEGAÇÃO 
PRECLUSA.  DOU  PELA  COMPETÊNCIA  DO 
JUÍZO SUSCITADO. 

No  nosso  ordenamento  processual  penal,  a 
incompetência territorial  é matéria que recebe o 
tratamento de nulidade relativa e exige, portanto, 
a argüição em tempo oportuno e modo adequado, 
operando-se a preclusão e a prorrogação. 

Vistos, relatados  e  discutidos os  presentes  autos  acima 
identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do 
Estado  da  Paraíba,  por  unanimidade,  em  JULGAR  PROCEDENTE  O 
CONFLITO  PARA DECLARAR  COMPETENTE  O  JUÍZO  SUSCITADO  (2ª 
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE), NOS TERMOS 
DO VOTO DO RELATOR. 

R E L A T Ó R I O

Cuida-se  de  Conflito  Negativo  de  Competência  Criminal 
suscitado pela MM. Juíza de Direito da comarca de Boqueirão por discordar 



Processo n. 2006921-59.2014.815.0000

com a declinatória de competência manifestada pela MM. Juíza de Direito da 
2ª Vara Criminal da comarca de Campina Grande, nos autos de processo 

crime em que José Delmiro Barros Júnior e Antônio de Pádua Sales estão 

sendo acusados, o primeiro, da prática do delito tipificado no art. 304 do Código 

Penal, e o segundo, dos delitos previstos nos arts. 297 e 300, c/c o art. 69, 

todos do Código Penal.

A Juíza de Direito da 2ª Vara da comarca de Campina Grande, em 

audiência  de  instrução  e  julgamento  (Termo  de  fls.  231/232),  acatando 

manifestação  do  representante  do  Ministério  Público,  e  absorvendo  a 

fundamentação daquele, declarou a incompetência daquele Juízo para julgar o 

presente  feito,  remetendo-o  para  a  comarca  de  Boqueirão.  A manifestação 

ministerial foi exarada em audiência nos seguintes termos:

Meritíssima  Juíza,  pelo  teor  da  peça  acusatória, 
observa-se que parte  dos  fatos  delituosos narrados, 
quais sejam, as supostas falsificações de documentos 
públicos  e  reconhecimentos  de  firmas  como 
verdadeiras, ocorreram no município de Alcantil, onde 
trabalhava o segundo denunciado Antônio de Pádua 
Sales,  no  cartório  de  Registro  Civil  de  Tabelionato 
daquela  cidade.  Segundo  narrativa  da  denúncia, 
Antônio de Pádua Sales e José Delmiro Barros Júnior, 
mantinham  acordo  para  a  dita  falsificação  de 
documentos e reconhecimentos de firmas em Alcantil, 
com o posterior uso destes documentos pelo primeiro 
denunciado José Delmiro no Detran desta cidade de 
Campina Grande.

A  capitulação  dada  aos  fatos  pela  representante 
ministerial que subscreveu a denúncia, traz os artigos 
297,  300  e  304  do  CP,  com  penas  em  abstrato 
respectivas de 02 a 06 anos de reclusão, 01 a 05 anos 
e 02 a 06 anos. O art. 76 do CPP trata da competência 
por conexão ou continência quando ocorridas duas ou 
mais  infrações  praticadas  por  várias  pessoas  em 
concurso,  embora  diverso  o  tempo  e  lugar  e  ainda 
quando a prova de uma infração ou de qualquer de 
suas  circunstâncias  elementares  influir  na  prova  da 
outra. É o que acontece no caso dos autos, já que os 
réus agiram com concurso de pessoas com unidade 
de  desígnios,  praticando,  segundo  a  denúncia,  três 
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infrações penais,  sendo certo que a  prova do delito 
tipificado  no  art.  304  depende  da  prova  dos  crimes 
tipificados nos artigos 297 e 300. 

O art. 78 do CPP, por sua vez, determina a observação 
da  regra  que  no  concurso  de  jurisdição  da  mesma 
categoria deverá preponderar a do lugar da infração 
com pena mais grave e se as penas forem de igual 
gravidade no lugar  em que houver  ocorrido o maior 
número  de  infrações.  Diante  do  exposto,  sugere  o 
Ministério  Público  que  seja  reconhecida  a 
incompetência desta jurisdição para processamento do 
feito,  indicando-se como correta  a unidade judiciária 
de que faça parte o município de Alcantil. 

Por sua vez, a MM. Juíza da comarca de Boqueirão, ao receber o 

feito,  suscitou  o  Conflito  Negativo  de  Competência  (fls.  236/241), 
argumentando que:

[…] Embora o art. 78 do CPP determine as regras a 
serem  observadas  na  fixação  da  competência  na 
hipótese  de  conexão,  não  se  deve  olvidar  que  tal 
dispositivo  trata  de  modificação  de  competência 
territorial,  portanto,  de  natureza  relativa,  que  admite 
prorrogação,  caso  não  seja  alegada  no  momento 
oportuno. 

[…]

No caso dos autos, o Ministério Público, após iniciada 
a fase de instrução probatória (foram designadas três 
audiências  de  instrução,  tendo  o  Parquet  inclusive 
prescindido da oitiva de uma testemunha), suscitou a 
incompetência relativa do Juízo para processar o feito, 
matéria cuja alegação estava preclusa, posto que não 
alegada no momento oportuno.

[…]

Destarte, não tendo sido oposto exceção declinatória e 
tendo o representante do Ministério Público oferecido 
denúncia na 2ª Vara Criminal da Comarca de Campina 
Grande, não poderia o Parquet alegar, após iniciada a 
fase de instrução probatória,  a  incompetênia relativa 
do juízo.

Preclusa  a  matéria  quanto  à  arguição  da 
incompetência,  não  restam  dúvidas  de  que  houve 
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prorrogação da competência do juízo da Comarca de 
Campina  Grande,  que  não  mais  poderia  decliná-la, 
restando afastada a competência do juízo da Comarca 
de Boqueirão para processar e julgar o presente.

Registre-se, por oportuno, que ambos os acusados e 
todas as testemunhas arroladas possuem domicílio no 
Município  de  Campina  Grande,  de  modo  que  a 
tramitação  do  feito  naquela  Comarca  não  causaria 
nenhum prejuízo à instrução do feito.

 

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça exarou 

Parecer às fls. 247/248, opinando pela procedência do conflito e pela remessa 

do feito para o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Campina Grande, por 

ter sido firmada sua competência pela prevenção.

Voltando-me os  autos  conclusos,  resolvi  pô-los  em mesa  para 

julgamento.

É o relatório.
V O T O

Como  visto,  cuida-se  de  Conflito  Negativo  de  Competência 
Criminal suscitado pela MM. Juíza de Direito da comarca de Boqueirão por 

discordar com a declinatória de competência manifestada pela  MM. Juíza de 
Direito da 2ª Vara Criminal da comarca de Campina Grande, nos autos de 

processo crime em que  José Delmiro Barros Júnior e Antônio de Pádua 
Sales estão sendo acusados, o primeiro, da prática do delito tipificado no art. 

304 do Código Penal, e o segundo, dos delitos previstos nos arts. 297 e 300, c/

c o art. 69, todos do Código Penal.

In casu, consoante se extrai dos autos, trata o presente caso de 

crimes conexos praticados por dois autores diferentes, sendo que um deles 

praticou o tipo do art. 304 do Código Penal na comarca de Campina Grande e 

o  segundo,  os  tipos  dos  arts.  297  e  300,  c/c  o  art.  69  do  citado  Estatuto 

Punitivo, na comarca de Boqueirão.
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Como sabido, constatada a existência de diversos crimes conexos 

de  mesma  natureza  e  gravidade  e  tratando-se  de  jurisdições  de  mesma 

categoria, a competência será fixada pelo local onde ocorreu o maior número 

de  infrações,  conforme estabelece  o  art.  78,  II,  b,  do  Código  de  Processo 

Penal,  uma vez que as penas no presente caso são de igual  gravidade.  À 
princípio,  tal  regra  processual  serviria  de  norte  para  estabelecer  a 
competência no caso vertente.

Todavia, analisando-se detidamente o caso concreto, observa-se 

que houve a preclusão da oportunidade de alegação da matéria, tendo em vista 

que  a  denúncia  já  foi  recebida  pelo  magistrado  da  comarca  de  Campina 

Grande (fls. 113), sendo sabido que esse ato é o início formal da ação penal. 

Não só isso, mas também já foram os réus citados (fls. 114 e 115) e ofertadas 

as defesas preliminares (fls.  122/123 e 127/139),  nada alegando acerca da 

incompetência, a qual, in casu, é territorial e, portanto, relativa.

A instrução probatória teve início na comarca do Juízo Suscitado, 

tendo ocorrido três audiências instrutórias, embora adiadas, e numa delas o 

Parquet prescindiu inclusive de oitiva de testemunha, sendo que somente na 

terceira audiência foi alegada a incompetência daquele Juízo e remetidos os 

autos à comarca de Boqueirão.

Como  alegou  o  Juízo  Suscitante,  nada  acerca  da  matéria  foi 

alegado quando do recebimento da denúncia ou na oportunidade das defesas 

preliminares.

A  propósito,  sobre  o  assunto,  prelecionam  Nestor  Távora  e 

Rosmar Antonni: 

[...] Já a competência  relativa  atende sobretudo aos 
interesses  das  partes.  Consequentemente,  a 
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transgressão  aos  ditames  legais  para  a  fixação  da 
competência  relativa,  se  não  suscitada  em  tempo 
hábil,  implica  em  preclusão,  e  consequente 
prorrogação da competência,  leia-se,  o magistrado a 
princípio incompetente,  passa a ser  competente,  por 
aquiescência das partes. (TÁVORA, Nestor e Rosmar 
Antonni, Curso de Direito Processual Penal, 3ª ed. rev., 
ampl. e atual, Ed. Jus Podivm, 2009, p. 219). 

Outra não é a  lição de  Guilherme de Souza Nucci,  acerca  do 

momento para se arguir a incompetência relativa:

O momento  para  argui-la  é  a  primeira  oportunidade 
que  a  parte  possui  para  manifestar-se  nos  autos. 
Logo, na maioria dos casos será no instante da defesa 
prévia. Cumpre ao réu fazê-lo em peça separada da 
defesa prévia, pois a exceção correrá em apenso aos 
autos principais.  A não apresentação da declinatória 
no prazo implica aceitação do juízo, prorrogando-se a 
competência  quando  se  tratar  de  competência 
territoria, que é relativa.

[…]

Quanto ao promotor, sendo ele o titular da ação penal, 
é  natural  que  ofereça  a  denúncia  no  foro  que 
considera  competente  para  conhecer  da  causa.  O 
mesmo se  diga  do  querelante,  no  tocante  à  queixa 
crime. Portanto, não lhes cabe, como regra, ingressar 
com exceção de incompetência.

[…]

Aliás, se a matéria tiver que ser ventilada, por ocasião 
da  distribuição  do  inquérito,  que  pode  acabar  por 
prevenir o juiz (art. 75, parágrafo único, CPP), deve o 
representante  do  Ministério  Público  questionar  a 
incompetência do juízo diretamente a este. Pode fazê-
lo,  ainda,  por  ocasião do oferecimento da denúncia. 
(in,  Manual de Processo Penal e Execução Penal, 7ª 
edição, Ed. Revista dos Tribunais).

Colaciono ainda os seguintes julgados:

REVISÃO  CRIMINAL  -  ATENTADO  VIOLENTO  AO 
PUDOR COM VIOLÊNCIA PRESUMIDA (ART. 214, C/
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C  ART  224,  ""A"",  AMBOS  DO  CÓDIGO  PENAL)  - 
NULIDADE DO FEITO - ALEGADA INCOMPETÊNCIA 
DO JUÍZO - NULIDADE RELATIVA NÃO ARGUÍDA NO 
MOMENTO OPORTUNO - PRECLUSÃO - AUSÊNCIA 
DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO - PEDIDO DE 
ABSOLVIÇÃO  COM  BASE  EM  PROVA  NOVA  - 
DECLARAÇÕES  EXTRAJUDICIAIS  NÃO 
SUBMETIDAS  A  PROCEDIMENTO  DE 
JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL -  AUSÊNCIA DE VALOR 
PROBATÓRIO  -  PEDIDO  REVISIONAL  JULGADO 
IMPROCEDENTE.  -  Cuida-se  a  alteração  da 
competência territorial de nulidade relativa, sujeitando-
se  à  preclusão  quando  não  alegada  no  momento 
oportuno  e  à  comprovação  de  efetivo  prejuízo.  -  A 
prova nova apta a instruir a ação revisional deve ser 
submetida  a  procedimento  de  justificação  criminal, 
realizado  sob  o  crivo  do  contraditório.  -  PEDIDO 
REVISIONAL  JULGADO  IMPROCEDENTE.  (TJMG. 
Revisão Criminal 1.0000.11.083300-1/000.  Relator(a): 
Des.(a)  Agostinho  Gomes  de  Azevedo.  Data  de 
Julgamento: 21/10/2013)

CONFLITO  NEGATIVO  DE  JURISDIÇÃO  - 
COMPETÊNCIA  TERRITORIAL  -  LUGAR  DA 
INFRAÇÃO  -  PRECLUSÃO  -  ARGUIÇÃO  EM 
ALEGAÇÕES  FINAIS  -  REMESSA  DO  FEITO  A 
OUTRO  JUÍZO  QUANDO  JÁ  CONCLUSO  PARA 
SENTENÇA  -  COMPETÊNCIA  DO  JUÍZO 
SUSCITADO. 1.  A incompetência territorial  é matéria 
que  recebe  o  tratamento,  em  nosso  ordenamento 
processual penal, de nulidade relativa, vale dizer, exige 
argüição  em  tempo  oportuno  e  modo  adequado, 
operando-se a preclusão e a prorrogação. [...] (TJMG. 
Conflito  de  Jurisdição  1.0000.09.508145-1/000. 
Relator(a): Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho. Data 
de Julgamento: 13/04/2010)

Como demonstrado, nada foi alegado oportunamente a respeito 

da  matéria.  Assim,  tendo  em  vista  a  preclusão,  tem-se  por  prorrogada  a 

competência  territorial,  tendo sido praticado ato jurisdicional  hábil  a  gerar  a 

prevenção pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campina Grande, iniciando a 

relação processual, devendo o presente feito retornar àquela comarca. 

Forte em tais razões, conheço do conflito e dou como firmada a 
competência do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da comarca de 
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Campina Grande,  para onde os autos deverão ser remetidos com a devida 

urgência.

Faça-se  a  devida  comunicação  ao  magistrado  suscitante, 

remetendo-se-lhe uma cópia deste acórdão.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Sr. Des. Joás de Brito Pereira Filho, 

Presidente da Câmara Criminal.  Participaram do julgamento, além do Relator, 

o Exmo. Des. Luiz Silvio Ramalho Júnior e o Exmo. Sr. Des.  Carlos Martins 

Beltrão Filho.  Presente à sessão o Exmo.  Sr.  Dr.  Paulo Barbosa de Almeida, 

Procurador do Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do 

Estado da Paraíba,  aos 28 (vinte e  oito) dias do mês de agosto do ano de 

2014.

Des. João Benedito da Silva
RELATOR
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