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PROTOCOLO Nº: 18861/2015
SUSCITANTE: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE CURITIBA/PR
SUSCITADO: 2ª  PROMOTORIA  DE  JUSTIÇA  DE  ENFRENTAMENTO  À

VIOLÊNCIA  DOMÉSTICA  CONTRA  A  MULHER  DE
CURITIBA/PR

ASSUNTO: CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES
EMENTA: CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE

ENFRENTAMENTO  DA  VIOLÊNCIA  DOMÉSTICA  E
PROMOTORIA  DO  JUIZADO  ESPECIAL.  FATO  QUE
ENVOLVE  VIOLÊNCIA  DE  GÊNERO.  COMPETÊNCIA  DO
JUÍZO  ESPECIALIZADO.  Tratando-se  de  fato,  em  tese,
criminoso,  que  envolve  violência  voltada  ao  gênero,  o
caso é de atribuição da promotoria especializada.

EXCELENTÍSSIMA SENHORA

SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS

1. RELATÓRIO

Trata-se  de  conflito  negativo  de  atribuições  entre  a  Promotoria  de

Justiça do Juizado Especial Criminal do Fórum Descentralizado da CIC de Curitiba e a 2ª

Promotoria de Justiça de Enfrentamento à Violência Doméstica contra a Mulher de

Curitiba, o qual foi remetido a esta Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação

sobre quem deve atuar nos autos (fl.04/06 – anverso e verso).

Em data de 28 de janeiro de 2015, no interior da residência localizada na

Rua  José  Rechetello,  nº  108,  casa,  Bairro  CIC,  nesta  Capital,  Maurielio  Teixeira  de

Souza, ofendeu a integridade corporal da vítima Paola Kirach de Souza, desferindo-lhe
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um tapa na cabeça, bem como ofendeu sua honra ao proferir as seguintes palavras:

“vagabunda”, “vadia” e “desgraçada”.

Cabe  ressaltar  que  a  cunhada  da  vítima,  Tamiris,  também  agrediu

fisicamente a  vítima,  momentos  antes  de ela  sofrer  a  agressão pelo  seu cunhado.

Diante  da  situação,  a  Polícia  Militar  foi  acionada,  e  todos  foram  encaminhados  à

Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.

Não seria a primeira vez que ambos brigaram (Maurielio e a vítima),

conforme declarações da vítima (fls.08/09).

A  2ª  Promotoria  de  Justiça  de  Enfrentamento  à  Violência  Doméstica

contra  a  Mulher  pugnou  pela  remessa  dos  autos  ao  Juizado  Especial  Criminal  não

especializado, entendendo que os fatos não se amoldavam à Lei Maria da Penha.

A MMª.  Juíza do Juizado de Violência Doméstica e Familiar  Contra a

Mulher de Curitiba acolheu a manifestação ministerial e remeteu os autos ao Juizado

Especial.

O Juizado Especial  do Fórum Descentralizado da Cidade Industrial  de

Curitiba determinou a remessa dos autos ao juízo competente (violência doméstica),

eis que incidente a Lei Maria da Penha (fl.03).

O MM. Juiz Rafael de Araújo Campelo expressou que não se trata de

conflito  de  competência,  mas  sim de  atribuições  entre  os  membros  do Ministério

Público  (fls.04/06  –  anverso  e  verso)  e  determinou  remessa  dos  autos  a  esta

Procuradoria-Geral de Justiça. 
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Desta forma, vieram os autos a esta PGJ para que se dirimisse o conflito

de atribuição.

É, em síntese, o relatório.

2. FUNDAMENTAÇÃO

A  atribuição  para  atuar  no  feito  efetivamente  pertence  à  2ª

Promotoria de Justiça de Enfrentamento à Violência Doméstica contra a Mulher, uma

vez que a  violência  ocorreu no âmbito  familiar,  incidindo assim,  na  Lei  11.340/06,

denominada Lei Maria da Penha, in verbis: 

 

Art.  5o -  Para os efeitos desta Lei,  configura violência doméstica e

familiar  contra  a  mulher  qualquer  ação  ou  omissão  baseada  no

gênero  que  lhe  cause  morte,  lesão,  sofrimento  físico,  sexual  ou

psicológico e dano moral ou patrimonial:

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de

convívio  permanente  de  pessoas,  com  ou  sem  vínculo  familiar,

inclusive as esporadicamente agregadas;

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada

por  indivíduos  que  são ou  se  consideram aparentados,  unidos  por

laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva

ou  tenha  convivido  com  a  ofendida,  independentemente  de

coabitação.

Parágrafo  único.  As  relações  pessoais  enunciadas  neste  artigo

independem de orientação sexual.
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Art. 6o A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma

das formas de violação dos direitos humanos.

Importante salientar que a Lei Maria da Penha inseriu em seu âmbito de

proteção não só a mulher, mas toda a entidade familiar.

Conforme salienta Maria Berenice Dias1:

Não  só  esposas,  companheiras  ou  amantes  estão  no  âmbito  de

abrangência do delito de violência doméstica como sujeitos passivos.

Filhas e netas do agressor,  sua mãe, sogra,  avó ou qualquer outra

parente do sexo feminino com quem o agressor tenha um vínculo de

natureza familiar dão ensejo à aplicação da lei especial.

 

No caso concreto, a relação entre vítima e agressor era de cunhado e

cunhada. Vale salientar que o STJ reconheceu como doméstica a violência contra a

cunhada, vide o seguinte julgado:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ART. 129, § 9.º, DO CÓDIGO

PENAL. CRIME PRATICADO CONTRA CUNHADA DO RÉU. INCIDÊNCIA

DA LEI MARIA DA PENHA. ART. 5.º, INCISO II, DA LEI N.º 11.340/06.

ORDEM DENEGADA. 1. A Lei n.º 11.340/2006, denominada Lei Maria

da Penha, tem o intuito de proteger a mulher da violência doméstica

e familiar que lhe cause morte,  lesão, sofrimento físico,  sexual  ou

psicológico e dano moral ou patrimonial, sendo que o crime deve ser

cometido  no  âmbito  da  unidade  doméstica,  da  família  ou  em

1 DIAS. Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na Justiça. A efetividade da Lei 11.340/06 de
combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. 3ª Ed. São Paulo: Editora Revista
dos Tribunais, 2012, p.62.
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qualquer relação íntima de afeto.  2.  Na espécie,  apurou-se  que a

Vítima, irmã da companheira do Acusado, vivendo há mais de um ano

com  o  casal  sob  o  mesmo  teto,  foi  agredida  por  ele.  3. Nesse

contexto, inarredável concluir  pela incidência da Lei n.º 11.340/06,

tendo em vista a ocorrência de ação baseada no gênero causadora de

sofrimento físico no âmbito da família, nos termos expressos do art.

5.º,  inciso II,  da mencionada legislação. 4. "Para a configuração de

violência  doméstica,  basta  que  estejam  presentes  as  hipóteses

previstas no artigo 5º da Lei 11.343/2006 (Lei Maria da Penha) [...]

(HC 115.857/MG, 6.ª Turma, Rel. Min. JANE SILVA (Desembargadora

Convocada do  TJ/MG),  DJe  de  02/02/2009)”.  5.  Ordem denegada.

(HC 172.634/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado

em 06/03/2012); 

CONFLITO DE JURISDIÇÃO. Lei Maria da Penha. Conflito negativo de

competência, tendo como suscitante o Juízo da 3.ª Vara Criminal da

Comarca  de  Duque  de  Caxias  e,  suscitado,  o  Juízo  do  Juizado da

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da mesma Comarca.

Denúncia.  Hipótese  de  lesão  corporal  praticada  pelo  pai  contra  a

filha. Conflito suscitado com base no entendimento de que estaria

caracterizada  situação  de  violência  doméstica  baseada  no  gênero.

Procedência dos argumentos. Para determinação da competência do

Juizado  especializado,  a  análise  do  evento  deve  mostrar  que  a

violência  foi  praticada  em  detrimento  da  mulher,  sendo

indispensável  que  a  Des.  Maria  Sandra  Kayat  Direito  -  Relatora

Incidente  de  Conflito  de  Jurisdição  0026870-29.2013.8.19.0000

Primeira Câmara Criminal 7 violência efetivamente ocorra no âmbito

doméstico, familiar ou no bojo de relacionamento íntimo mantido

entre o agressor e a vítima, em contexto caracterizado por relação de

poder  e  submissão,  com  ou  sem  coabitação.  In  casu,  estão
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manifestamente  presentes  todos  os  requisitos.  Conflito  julgado

procedente.  Competência  do  Juizado  da  Violência  Doméstica  e

Familiar  contra  a  Mulher,  ora  suscitado.  (Conflito  de Jurisdição nº

0020536-76.2013.8.19.0000 – Relator Des. Antônio Jayme Boente –

Julgamento: 04/06/2013). 

Desse  modo,  a  atribuição  para  atuar  no  procedimento  é  da  2ª

Promotoria de Justiça de Enfrentamento à Violência Doméstica contra a Mulher.

3. CONCLUSÃO

Do exposto, entende-se que a atribuição para atuar no procedimento

recai sobre a 2ª Promotoria de Justiça de Enfrentamento à Violência Doméstica

contra  a  Mulher,  devendo,  portanto,  os  autos  serem  para  lá  enviados  para  a

apreciação de seu titular.

Curitiba, 09 de outubro de 2015.

PAULO SERGIO MARKOWICZ DE LIMA

Promotor de Justiça
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