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CONFLITO DE COMPETÊNCIA NO 103 - SÃO PAULO (89.73044) 
RELATOR 
AUTOR 

O EXMO. SR. MINISTRO FLAQUER SCARTEZZINI 
JUSTIÇA PÚBLICA 

REU 
SUSCITANTE 

NILSON CASTANHEIRA E OUTROS 
JUIZO DE DIREITO DA DIVISÃO DE PROCESSAMENTO DE INQUÉRITO
-DIPD-3-0E SÃO PAULO-SP 

SUSCITADO JUIZO DE DIREITO DE JOAQUIM TÁVORA-PR 

das. 

E M E N T A ------
COMPET~NCIA - PROCESSO PENAL - FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO _ FURTO E 
ROUBO DE VEÍCULO - SEPARAÇÃO DOS PROCESSOS. 
- Quando se desconhecer a autoria de um ou mais crimes, capitula 
dos, para que não haja delongas na elucidação e julgamento daquele 
que se conhece o autor, recomenda-se a aplicação do art. 80 do Cpp 
separando-se os processos e permitindo-se o julgamento pela regra 
do art. 70 do mesmo diploma legal, ou seja, competência pelo local 
da infração. 
- Conflito procedente. 

A C Ó R O Ã O 

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indica 

Decide a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unani 
midade, conhecer do conflito e declarar competente o Suscitado, Juízo 
de Direito de Joaquim Távora-PR, na forma do relatório e notas taquigrá 
ficas anexas, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. -

Custas, como de lei. 
Brasília, em 06 de . 

-------,"'~~~~~~~.d~c----------, Presidente 

---M1~~~7ffK~~~fi~fy7TNf-----' Relator M lZINI 
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CONFLITO DE COMPETÊNCIA NO 103 - SÃO PAULO 

(REGISTRO NO 89.7304-4) 

R E L A T Ó R I O 

O EXMO. SR. MINISTRO FLAQUER SCARTEZZINI: 

Trata-se de conflito de competência entre 

3ª Seção 

%.06.89 

o Dr. 

Juiz de Direito da Divisão de Processamento de Inquérito - DIPO 

3 - de São Paulo-SP) ora suscitante, e o Dr. Juiz de Direito de 

Joaquim Távora, no Estado do paraná, OTa suscitado. 

Gerou-se o conflito em virtude de inquérito instau 

rado sob a responsabilidade da autoridade policial de Jacarezi 

nho-PR, para apurar a falsidade de certificado de veículo,ocorrl 

do em Joaquim Távora, no mesmo Estado. No decorrer das investi 

gações, e já estando os autos nesta Comarca, verificou-se que os 

documentos falsificados eram de veículos procedente de furto e 

roubo, ocorridos, a maioria, em São Paulo, o que resultou na co 

ta do MP local, endossada pelo MM.Juiz determinando a remessa 

dos autos à Comarca de São Paulo, onde, ouvido o MP,oS autos re 

tornaram á justiça de origem. Ali, por força de reiteração de 

pronunciamento do MP, os autos foram, novamente a São paulo,onde 

foi suscitado conflito negativo de jurisdição por cota do Procu 

rador Geral de Justiça andossado pelo MM.Juiz, ora suscitante. 

Nesta Superior Instância, ouvida a douta SPGR, es 

ta se pronunciou no sentido da procedência do conflito, 

competência do Dr.Juiz de Direito de Joaquim Távora. 

É o relatório. 
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CONFLITO DE COMPET~NCIA Nº 103 - SÃO PAULO 

REGISTRO Nº 89.73044) 

EMENTA 

COMPETÊNCIA - PROCESSO PENAL - FALSIFI 
CAÇÃO OE DOCUMENTQS - FURTO E ROUBO OE 
VEICULO - SEPARAÇAO DOS PROCESSOS. 
-"Quando se desconhecer a autoria de 
um ou mais crimes, capitulados, para 
que não haja delongas na elucidação e 
julgamento daquele que se conhece o au 
tor, recomenda-se a aplicação do art~ 
80 do CPP separando-se os processos e 
permitindo-se o julgamento pela regra 
do art. 70 do mesmo diploma legal, ou 
seja, competência pelo local da infra 
ção." 

V O T O 

O EXMO. SR. MINISTRO FLAQUER SCARTEZZINI: 

Senhor Presidente, em verdade, ao compulsar os 8U 

tos, verificamos que as investigações conduzem à conclusão de que 

os documentos falsificados pertenciam a veículos, em sua maioria 

furtados ou roubados em São Paulo. No entanto, outra conclusão a 

que se chega é que as autorias restaram desconhecidas. 

Quanto às falsificações, estas sim, já se acham de 
vidamente apuradas, sabendo-se os autores das mesmas. Poder-se

-ia, como dispõe o CPP, aplicar-se a regra do artigo 76, ou seja, 

a competência por conexão ou continência, eis que existem duas ou 

mais infrações praticadas por várias pessoas em concurso, embora 

diverso o tempo e o lugar (inciso I do art. 76). Contudo, como já 

dissemos, nada foi apurado, ainda, sobre os furtos e roubos dos 
veículos. 
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Neste caso, apesar da norma em apreço, o mais reco 

mendado é a separação de processos, procedimento regulado no art. 

80 do mesmo estatuto legal, evitando-se desta forma, que se prQ 

langue demasiadamente a oportunidade do julgamento do crime de 

falsificação de documentos. 

Desta forma, acatando o parecer da douta SubprocuradQ 

ris Geral, conheço do conflito, a fim de declarar a competência 

do Dr. Juiz de Direito de Joaquim Távora-PR, o suscitado. 

É como voto. 
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EXTRATO DA MINUTA 

CC. 103-SP (89.73044). ReI.: Sr. Min. Flaquer Scar 

tezzini. Autor: Justiça Pública. Reu: Nilson Castanheira e Outros. 

Suscte.: Juizo de Direito da Divisão de Processamento de Inquérl 

tos-DIPO-3-de São Paulo-SP. Suscdo.: Juizo de Direito de Joaquim 

Távora-PR. 

Decisão: A Seção, por unanimidade, conheceu do con 

flito e declarou competente o Suscitado, Juizo de direito de Joa 

quim Távora-PR (3ª Seção - 06.06.89). 

Votaram de acordo com o Relator os Srs. Ministros 

costa Lima, Carlos Thibau, Costa Leite, Dias Trindade, Assis Tole 

do, Edson Vidigal, William Patterson e Pádua Ribeiro. 

L 
Oficial de 
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