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A C Ó R D Ã O

CONFLITO  NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA  CRIMINAL  Nº  0001630-
10.2017.815.0000
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
SUSCITANTE: Juizado Especial Criminal da Comarca de Campina Grande/PB
SUSCITADO: Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Campina Grande/PB

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
CRIMINAL.  INEXISTÊNCIA.  DIVERGÊNCIA
ENTRE  PROMOTORES  DE  JUSTIÇA.
CONFLITO  DE  ATRIBUIÇÕES.  QUESTÃO  A
SER DIRIMIDA PELO DOUTO PROCURADOR-
GERAL DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO.

1.  Constitui  conflito  de  atribuições  quando
promotores  de  justiça,  oficiando  em  diferentes
juízos,  entendem,  de  forma  divergente  quanto  à
capitulação da conduta.

2. Havendo conflito de atribuições entre Promotores
de  Justiça  é  o  Procurador-Geral  de  Justiça
competente para dirimir a questão, nos termos do
artigo 10, inciso X, da Lei Federal nº 8.625, de 12
de fevereiro de 1993.

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, a unanimidade, em não conhecer do conflito, em harmonia com
o parecer da douta Procuradoria de Justiça, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  Conflito  Negativo  de  Competência  em  que  é
suscitante  o  Juizado  Especial  Criminal  da  Comarca  de  Campina  Grande/PB e
suscitado o  Juízo da 4ª Vara Criminal da mesma comarca, deflagrado em razão de
dissidência  de jurisdição para apreciação das  condutas  praticadas  por  José  Arlon
Gonçalves de Sousa Silva e por seu genitor Major Sousa e Silva, contra a vítima
João Marcondes Ferreira da Silva Filho.
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Consta  dos  autos  que  o  Inquérito  Policial  foi  distribuído,
inicialmente, ao Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Campina Grande/PB, tendo
havido manifestação do representante do Ministério Público no sentido de que as
condutas  apuradas  durante  a  fase  inquisitiva  indicavam  ter  havido  o  crime  de
exercício arbitrário das próprias razões, capitulado no art. 345 do Código Penal, cuja
competência  seria  do  Juizado,  razão  pela  qual  requereu  o  Parquet o  declínio  da
competência (fl. 58), sendo acatado pelo Juízo correspondente, conforme decisão de
fl. 60/61.

Encaminhados  os  autos  ao  referido  Juizado  Criminal,  após  a
realização de audiências para oitiva das testemunhas, da vítima e dos acusados,  o
órgão do Ministério Público, entendendo haver, em tese, o cometimento dos delitos de
ameaça,  invasão de domicílio,  roubo e porte  ilegal  de  arma de fogo,  cujas  penas
ultrapassam os dois anos previstos na Lei nº 9.099/95,  requereu fosse suscitado o
conflito negativo de competência (fls. 99/102).

Às fls. 103/108, o Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal de
Campina Grande/PB, acolhendo manifestação ministerial, suscitou o presente conflito
de competência.

Em resposta ao ofício nº 2.940/2017/DIJUD/GPRO/CR (fl. 114),
o juízo suscitado se pronunciou às fls. 117/118.

Ato contínuo, seguiram os autos à douta Procuradoria de Justiça
que, em parecer da lavra do Procurador de Justiça José Roseno Neto, opinou pelo não
conhecimento  do  conflito,  sugerindo  a  adoção  de  providências  pertinentes  para
solução do conflito inerente às atribuições dos membros do MP (fls. 120/124).

É o relatório.

V O T O

Inicialmente,  cumpre  registrar  que  não houve  oferecimento  de
denúncia  por  parte  do  Ministério  Público,  havendo,  até  o  momento,  apenas  o
indiciamento das pessoas de  José Arlon Gonçalves de Sousa Silva e José Sousa e
Silva, conhecido por Major Sousa e Silva.

Nesse  contexto,  sequer  existe  ação  penal,  estando  o  presente
conflito  delimitado  pela  divergência  existente  entre  os  membros  integrantes  do
Parquet que atuam nas referidas unidades judiciárias.
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Pelo que se vê dos autos, os Promotores de Justiça é que estão
controvertendo acerca da(s) imputação(ões) a ser(em) feita(s) aos indiciados, sendo
suas manifestações acolhidas pelos respectivos Juízos.

Assim,  o caso em tela  não configura  conflito  de  competência,
porquanto, não estando, ainda, a questão judicializada, entendo estar-se diante de um
conflito de atribuições. 

Sobre o assunto, trago à colação a orientação jurisprudencial: 

TJMG-1044112)  CONFLITO  NEGATIVO  DE
JURISDIÇÃO  -  DENÚNCIA  AINDA  NÃO
OFERECIDA  -  AÇÃO  PENAL  NÃO
INSTAURADA - CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES -
CONFLITO DE JURISDIÇÃO NÃO CONHECIDO.
Não  tendo  sido  iniciada  a  ação  penal,  sem  o
oferecimento de denúncia, não é possível delimitar
a  competência  do  julgador,  restando  afastado  o
conflito de competência ou jurisdição. (Conflito de
Jurisdição  nº  0861181-39.2017.8.13.0000  (1),  1ª
Câmara Criminal do TJMG, Rel. Edison Feital Leite.
j. 27.02.2018, Publ. 07.03.2018). 
 
TJPB-0050093)  CONFLITO  NEGATIVO  DE
COMPETÊNCIA.  Denúncia  não  oferecida.
Divergência entre Promotores. Caracterização de
conflito  de  atribuições.  Questão  a  ser  dirimida
pelo  Procurador-Geral  de  Justiça.  Não
conhecimento. Quando  membros  do  Ministério
Público  oficiantes  perante  juízos  distintos
consideram-se  carecedores  de  atribuição  para
oferecer denúncia, não há conflito de jurisdição, mas
sim conflito de atribuições que deverá ser dirimido
pelo Procurador-Geral de Justiça, nos termos do art.
10, inciso X, da Lei Federal nº 8.625/93, e art. 18,
XXII, da Lei Complementar nº 34/94. Conflito não
conhecido,  com remessa dos  autos  à  Procuradoria-
Geral de Justiça. (Conflito de Jurisdição nº 0001536-
62.2017.815.0000,  Câmara Criminal do TJPB, Rel.
Arnóbio Alves Teodósio. DJe 07.02.2018).

Imperioso,  pois,  que  a  questão  seja  resolvida  no  âmbito  do
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Ministério Público,  haja vista,  que a divergência é atinente à formação da  opinio
delicti e, sendo assim, deve anteceder a qualquer outra.

Como bem esclareceu o d. Procurador de Justiça,  José Roseno
Neto, em seu Parecer de fls. 120/124:

“(…)
Assim,  partindo da premissa  de que o Conflito  de
Competência pressupõe, em última análise, a recusa
da  jurisdição e  que esta,  por  sua vez,  pressupõe a
existência  de  uma  ação  penal,  o  que  temos,  na
verdade,  é  um  Conflito  de  Atribuições  entre
Membros  do  Ministério  Público atuantes  nas
unidades jurisdicionais de competências distintas, e
não  um  Conflito  de  Jurisdição,  uma  vez  que  as
questões  a  serem  dirimidas  ainda  não  foram
‘judicializadas’,  encontrando-se,  pois,  na  esfera
administrativa.”

Portanto,  tratando  a  espécie  de  conflito  de  atribuições,  o
competente para dirimir a questão é o Procurador-Geral de Justiça,  nos termos do
artigo 10, inciso X, da Lei Federal n.º 8.625, de 12 de fevereiro de 1993. Vejamos:

“Art. 10. Compete ao Procurador-Geral de Justiça:
(…)
X - dirimir conflitos de atribuições entre membros do
Ministério Público, designando quem deva oficiar no
feito;”.

Com  tais  considerações,  em  harmonia  com  o  parecer  da
Procuradoria de Justiça, não conheço do conflito, determinando a remessa dos autos
ao Procurador-Geral de Justiça, comunicando-se a remessa ao Juízo Suscitante.

É o meu voto.

Presidiu o julgamento o Exmo. Sr. Des. Carlos Martins Beltrão
Filho, Presidente da Câmara Criminal e relator, dele participando os Exmos. Srs. Des.
Márcio Murilo da Cunha Ramos e Arnóbio Alves Teodósio.

Presente à sessão o Exmo. Sr. José Roseno Neto, Procurador de
Justiça.
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Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho” da
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 15 de
Março de 2018.

João Pessoa, 16 de Março de 2018.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho 
                   Relator
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