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Suscitante(s) : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA
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CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. ESTELIONATO.

INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM CURSO CONTRA O

INVESTIGADO. FATOS DISTINTOS. LESADOS DIVERSOS.

AUSÊNCIA DE CONEXÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO

SUSCITADO.

1) A existência de diversos inquéritos e ações penais em curso

contra suposto autor de crime de estelionato não implica,

necessariamente, a sua reunião. Tratando-se de fatos distintos,

com vítimas e testemunhas do mesmo modo diferentes, a

prova produzida em um dos processos não influirá na prova a

ser produzida no outro, não sendo o caso de conexão ou

continência.

2) Conflito conhecido para declarar competente o Juízo

Suscitado.
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A C Ó R D Ã O

Acordam os Senhores Desembargadores  da CÂMARA CRIMINAL

do  Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ANA MARIA AMARANTE -

Relatora, GEORGE LOPES - 1º Vogal, SANDRA DE SANTIS - 2º Vogal, SILVANIO

BARBOSA DOS SANTOS - 3º Vogal, JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA - 4º Vogal,

ROMÃO C. OLIVEIRA - 5º Vogal, JOÃO BATISTA TEIXEIRA - 6º Vogal, JESUINO

RISSATO - 7º Vogal, sob a presidência da Senhora Desembargadora NILSONI DE

FREITAS,  em proferir a seguinte decisão: CONHECER. DECLARAR

COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. UNÂNIME, de acordo com a ata do

julgamento e notas taquigráficas.

Brasilia(DF), 15 de Agosto de 2016.

Documento Assinado Eletronicamente

ANA MARIA AMARANTE

Relatora
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 Defende o suscitante que, em que pese tenham sido instaurados

vinte e quatro inquéritos contra o indiciado pela prática do crime de estelionato, as

investigações dizem respeito a contratos diversos, cada um deles firmado com

contratantes distintos, de modo que a prova relativa a um determinado contrato não

influirá na prova do outro.

 Sustenta que, na hipótese de eventual conexão probatória, os

presentes autos deveriam então ter sido remetidos para a 8ª Vara Criminal de

Brasília, considerando que o primeiro procedimento distribuído com decisão

proferida foi o de nº 2015.01.1.053595-5, do referido juízo.

 Em decisão de f. 90, designei o juízo suscitante para resolver, em

caráter provisório, as medidas urgentes que porventura devam ser adotadas na ação

principal.

 A douta 2ª Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer de f. 94/97,

oficiou pela procedência do conflito, declarando-se competente o Juízo Suscitado da

4ª Vara Criminal de Brasília/DF para decidir o pleito formulado.

 É o relatório.

 Para Pauta. 
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R E L A T Ó R I O

 Trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da

1ª Vara Criminal de Brasília em face do Juízo da 4ª Vara Criminal de Brasília, que,

atendendo manifestação do Promotor de Justiça, declinou da competência para

processar e julgar o processo em razão da conexão probatória entre outro inquérito

policial instaurado contra CHRISANTO LOPES GALVÃO NETTO para a apuração

de fatos conexos aos narrados nos presentes autos, e distribuído anteriormente

para a 1ª Vara Criminal de Brasília (f. 82/83).
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Conforme relatado, cuida-se de conflito negativo de competência

suscitado pelo Juízo do 1ª Vara Criminal de Brasília em face do Juízo da 4ª Vara da

Fazenda Pública do Distrito Federal.

De acordo com o suscitante, em que pese tenham sido instaurados

vinte e quatro inquéritos contra o indiciado pela prática do crime de estelionato, as

investigações dizem respeito a contratos diversos, cada um deles firmado com

contratantes distintos, de modo que a prova relativa a um determinado contrato não

influirá na prova do outro.

Sustenta que, na hipótese de eventual conexão probatória, os

presentes autos deveriam ter sido remetidos para a 8ª Vara Criminal de Brasília,

considerando que o primeiro procedimento distribuído com decisão proferida foi o de

nº 2015.01.1.053595-5, do referido juízo.

Razão assiste ao Juízo Suscitante.

Consoante se extrai da análise do presente conflito, verifica-se que

os autos do inquérito policial (n.º 183/2015) noticiam a possível ocorrência do crime

de estelionato praticado por Chrisanto Lopes Galvão Netto, proprietário da empresa

de decorações AC GALVÃO ME (Netto Galvão Decorações), que teria firmado

diversos contratos de prestação de serviços de decoração em casamentos/eventos e

que teria induzido diversas vítimas em erro, causando-lhes prejuízos, porquanto não

executara os serviços.

Na data da instauração do inquérito policial, foram constatados no

sistema de registro de ocorrências policiais 49 (quarenta e nove) comunicações. 

O d. Ministério Público (10ª Procuradoria de Justiça Criminal de

Brasília), em manifestação de f. 64, confirmou que havia 24 (vinte e quatro)

inquéritos policiais instaurados contra o indiciado referente aos golpes apurados

contra diversas vítimas e no mesmo contexto fático, e que já havia denúncia

recebida pela 1ª Vara Criminal de Brasília (processo 2015.01.1.070675-2). Em

razão de entender pela existência de conexão entre os processos, requereu o

declínio de competência do processo para a 1ª Vara Criminal de Brasília.

O MM. juízo da 4ª Vara Criminal, em decisão de f. 73, acolhendo o

parecer do d. MP, declinou da competência para a 1ª Vara Criminal de Brasília.

Novamente provocado a se manifestar, o d. parquet entendeu pela
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V O T O S

A Senhora Desembargadora ANA MARIA AMARANTE - Relatora

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
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necessidade de suscitação de conflito negativo de competência (f. 77/79). A uma,

porque o primeiro feito, que apura suposto crime de estelionato praticado por

Chrisanto Lopes Galvão Netto, foi distribuído à 8ª Vara Criminal de Brasília (

processo 2015.01.1.05395-5) e não à 1ª Vara Criminal de Brasília. A duas, porque

inexistia entre os processos conexão probatória a justificar a reunião perante um

único juízo. 

O MM. juízo da 1ª Vara Criminal de Brasília, acolhendo a nova

manifestação do órgão ministerial, decidiu pela instauração do presente conflito

negativo de competência (f. 81).

No caso dos autos, portanto, a questão controversa cinge-se

essencialmente em verificar a existência de conexão probatória entre os feitos, que

apuram a prática do crime de estelionato por Chrisanto Lopes Galvão Netto.

Depreende-se da leitura atenta dos autos que, dos 24 (vinte e

quatro) inquéritos distribuídos livremente para diversas varas criminais de Brasília

(1ª, 2ª, 3ª, 6ª, 7ª e 8ª Varas Criminais), já foram oferecidas e recebidas 14 (quatorze)

denúncias, sem que se tenha entendido pela existência de conexão entre os feitos.

Ocorre que, tratando-se de fatos distintos, com vítimas e

testemunhas do mesmo modo diferentes, a prova produzida em um dos processos

não influirá na prova a ser produzida no outro, não sendo o caso de conexão ou

continência.  

A propósito, cito abaixo os artigos do CPP, que tratam da

possibilidade de reunião de ações penais pela conexão ou continência, in verbis:

 

" 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.

 

Art. 77.  A competência será determinada pela continência
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quando:

I - duas ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração;

II - no caso de infração cometida nas condições previstas nos

arts. 51, § 1o, 53, segunda parte, e 54 do Código Penal."

 

Nos presentes autos, investiga-se apenas o suposto estelionato

praticado contra a vítima Fernando Ramos, na data de 21/8/2014.

As investigações em curso contra o acusado, no entanto, dizem

respeito a contratos diversos, cada um deles com contratantes e datas de assinatura

distintos.

Assim, embora os delitos tenham semelhante modo de execução,

envolvem outros lesados e foram cometidos em contextos também diferentes.

Ressalte-se que, em princípio, sequer seria possível se falar em

continuidade delitiva, mas apenas em reiteração de práticas criminosas, razão pela

qual impossível a reunião dos feitos. 

Nesse mesmo sentido, colaciono precedente dessa e. Câmara

Criminal:

 

"PROCESSO PENAL.  CONFLITO NEGATIVO DE

JURISDIÇÃO. ESTELIONATO. INQUÉRITOS E AÇÕES

PENAIS EM CURSO CONTRA O INVESTIGADO. FATOS

DISTINTOS. LESADOS DIVERSOS. AUSÊNCIA DE

CONEXÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. A existência de diversos inquéritos e ações penais em curso

contra suposto autor de crime de estelionato não implica,

necessariamente, a ocorrência de conexão entre eles,

sobretudo porque se referem a fatos distintos, envolvendo

lesados diversos, razão pela qual não se vislumbra nenhuma

das hipóteses de conexão previstas nos arts. 76 e 77 do

Código de Processo Penal.

2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo

Suscitado." (Acórdão n.683131, 20130020115159CCR,

Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA Câmara Criminal, Data de

Julgamento: 10/06/2013, Publicado no DJE: 12/06/2013. Pág.:
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54)

 

 

Com efeito, pelas considerações acima expostas, não há como se

concluir pela existência de conexão entre os inquéritos e ações penais em desfavor

de Chrisanto Lopes Galvão Netto, mormente porquanto não está presente nenhuma

das hipóteses de conexão previstas nos artigos 76 e 77 do Código de Processo

Penal.

Ademais, necessário observar que, mesmo se fosse o caso de

reunião dos processos, ainda assim não seria competente o juízo suscitante.

Isso porque, nas hipóteses de conexão ou continência entre feitos, a

definição do juízo competente deve seguir o critério da prevenção.

No caso dos autos, verifica-se que, dentre os 24 (vinte) e quatro

inquéritos instaurados, o primeiro a ser distribuído foi o de número 2015.01.1.05395-

5 (distribuído em 12/5/2015 e primeira decisão em 18/5/2015), em tramitação na 8ª

Vara Criminal de Brasília.

O processo n.º 2015.01.1.070675-2, por sua vez, foi distribuído à 1ª

Vara Criminal de Brasília em 22/6/2015, com primeira decisão proferida em

8/9/2015.

Ante o exposto, conheço e DECLARO como competente para

processar e julgar o feito o douto juízo suscitado, qual seja, o juízo da 4ª Vara

Criminal de Brasília.

É como voto.
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O Senhor Desembargador GEORGE LOPES - Vogal

Com o relator.

A Senhora Desembargadora SANDRA DE SANTIS - Vogal

Com o relator.
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O Senhor Desembargador SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Vogal

Com o relator.

O Senhor Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA - Vogal

Com o relator.

O Senhor Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA - Vogal

Com o relator.

O Senhor Desembargador JOÃO BATISTA TEIXEIRA - Vogal

Com o relator.

O Senhor Desembargador JESUINO  RISSATO - Vogal

Com o relator.

 D E C I S Ã O

CONHECER. DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

UNÂNIME
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