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Exma. Sra. Subprocuradora Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos.

INQUÉRITO POLICIAL Nº: 2011.0026579-1
SUSCITANTE: PROMOTORIA  DE  JUSTIÇA  DOS  CRIMES  DOLOSOS

CONTRA A VIDA (6º PROMOTOR DE JUSTIÇA)
SUSCITADO: PROMOTORIA DE JUSTIÇA ATUANTE JUNTO À 12ª VARA

DE CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE
ASSUNTO: CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. 

EMENTA: CONFLITO  NEGATIVO  DE  ATRIBUIÇÕES.  INQUÉRITO
POLICIAL  PERANTE  JUÍZO  DO  TRIBUNAL  DO  JÚRI.
CONFLITO  DE  ATRIBUIÇÕES  SUSCITADO  EM  FACE  DA
VARA DE CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE.
NECESSIDADE  DE  CONCLUSÃO  DA  INVESTIGAÇÃO.
DILIGÊNCIAS  PENDENTES.  BAIXA  DOS  AUTOS  À
PROMOTORIA  DE  JUSTIÇA  SUSCITANTE  COM
DESIGNAÇÃO  DE  NOVO  PROMOTOR  DE  JUSTIÇA  PARA
ATUAR NO FEITO.

1. RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de atribuições suscitado no bojo dos autos

em epígrafe, enviado a esta PGJ através do ofício nº. 14/2015, lavrado pelo Ilustre

Promotor de Justiça atuante junto à Promotoria de Justiça dos Crimes Dolosos Contra

a Vida do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, DIOGO CESAR

PORTO SILVA. 

Em razão do Boletim de Ocorrência nº. 2011/626871 (f. 03), instaurou-

se procedimento para apurar a prática, em tese, do crime previsto no art. 121, caput,

do Código Penal (homicídio), em sua modalidade tentada (CP, art. 14, II) pelo noticiado

ACIR BENI FERREIRA contra seu sobrinho, o infante BRANDON ALLEF BENI FERREIRA. 

Em suma, consta das informações extraídas dos autos (f. 03), que no dia

28/07/2011, por volta das 12h07min, em frente a sua residência, localizada à Rua Cel.
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Carlos  Vieira  de  Camargo,  320,  no  Bairro  Santa  Felicidade,  em  Curitiba/PR,  o

adolescente BRANDON ALEFF BENI FERREIRA “(…) foi ferido por arma de fogo pelo Sr.

Acir seu tio.”

À f. 05 juntou-se o pedido de providências encaminhado ao Núcleo de

Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (NUCRIA) pelo avô da vítima,

Sr. JOAQUIM ROGÉRIO NASCIMENTO.

Através do encaminhamento nº. 201102349, lavrado pelo Conselheiro

Tutelar DIVA CORSO SALVADOR, juntou-se aos autos a Nota de Ocorrência realizada

quando do atendimento da vítima junto ao Hospital Evangélico de Curitiba (f. 08).

O avô da vítima, Sr. JOAQUIM ROGÉRIO DO NASCIMENTO, foi ouvido às

f. 14-15.

Às f.  18-20 juntaram-se cópias  do receituário médico,  nota de alta e

imagens do adolescente, ora vítima, em recuperação após os fatos.

A vítima BRANDON ALEFF BENI FERREIRA foi ouvida às f. 21-23.

Conforme o parecer ministerial de f. 29-30, de lavra do Ilustre Promotor

WILSON JOSÉ GALHEIRA, perante o qual os autos correram inicialmente, entendeu-se

que se tratava, em verdade, de tentativa de homicídio cometido contra a vítima por

seu tio, o noticiado ACIR BENI FERREIRA. Por este motivo, o citado agente ministerial

requereu a remessa do feito ao Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri, tendo o

pedido sido acatado através da decisão judicial  de f.  31, lavrada pelo MM. Juiz de

Direito ALDEMAR STERNADT. 

O feito foi redistribuído à 2ª Vara do Tribunal do Júri de Curitiba/PR,

conforme termo de f. 34.

Às f. 103-107 juntou-se o laudo pericial realizado no local dos fatos pelo

Instituto de Criminalística.
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Às  f.  108  e  115  juntaram-se  laudos  de  exame  de  lesões  corporais

realizados na vítima BRANDON ALEFF,  não sendo tais  laudos,  contudo,  relativos ao

ferimento causado pelo disparo de arma de fogo realizado por ACIR BENI FERREIRA.

Por fim, nos termos da manifestação ministerial de f. 126-130, o Ilustre

Promotor  de Justiça junto ao  Juízo  da 2ª  Vara  do Tribunal  do Júri  de  Curitiba/PR,

DIOGO CESAR PORTO SILVA, entendeu que, constatada a desistência voluntária por

parte do noticiado ACIR, não haveria que se falar em tentativa de homicídio por ele

praticado, mas tão somente da prática de lesões corporais, em tese. 

É, em síntese, o relatório.

2. MÉRITO

Na  hipótese  em  mesa,  tem-se,  na  verdade,  a  ocorrência  de  um

arquivamento indireto por parte do Ilustre Promotor de Justiça suscitante, haja vista

que, em seu parecer de f. 126-130, opina pela ausência de elementos que configurem

o tipo penal de homicídio, previsto no art. 121, caput, do Código Penal, em sua forma

tentada (CP, art. 14, II). 

O mencionado agente ministerial justifica sua opinião exarada nos autos

mediante  a  afirmação  de  que  “(…)  verifica-se  que  o  indiciado  poderia  ter  dado

continuidade à execução do delito, independentemente da intervenção realizada pela

testemunha Joaquim Rogério Nascimento, contudo, optou voluntariamente, por não

fazê-lo.  Oportuno  frisar  que  a  própria  vítima  narrou  que  o  indiciado  cessou  sua

conduta a pedido de outro tio.” (f. 130). Em outros termos: teria ocorrido, por parte do

noticiado, desistência voluntária, nos termos do art. 151 do Código Penal. 

Conquanto os depoimentos do avô da vítima,  Sr. JOAQUIM ROGÉRIO

NASCIMENTO (f. 14-15), e da própria vítima, BRANDON ALEFF BENI FERREIRA (f. 21-

1 Código Penal, art. 15 - O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou
impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. 
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23),  sustentem  a  tese  apresentada  acerca  da  desistência  voluntária  por  parte  do

Promotor de Justiça suscitante,  é  preciso frisar  que o momento para expressão da

opinio delicti é prematuro, visto que pendem de ser ouvidas as pessoas de ACIR BENI

FERREIRA  (tio  da  vítima  e  noticiado),  CLEVERSON  BENI  FERREIRA  (tio  da  vítima),

VANDERLEI BENI FERREIRA (tio da vítima e testemunha ocular dos fatos) e VINÍCIUS

(primo da vítima e testemunha ocular dos fatos). É o que requereu a Ilustre Promotora

de Justiça MARCELA MARINHO RODRIGUES em sua cota de f. 118. 

Inclusive,  destaca-se  que  a  testemunha  VANDERLEI  BENI  FERREIRA,

elencada  na  mencionada  manifestação  ministerial,  é  aquela  mencionada  nos

depoimentos da vítima e de seu avô, durante os quais ambos afirmam – de forma

uníssona  –  que  a  desistência  por  parte  do  noticiado  teria  ocorrido  após  sua

intervenção, vez que teria dito “(…) para o Acir e o Cleverson pararem e não atirarem

mais.” (f. 22). 

Neste  sentido,  Douglas  FISCHER  e  Eugênio  PACELLI  (Comentários  ao

Código de Processo Penal e Sua Jurisprudência. 5. ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas,

2013, p. 72-73), em comentário ao art. 282 do Código de Processo Penal, afirmam que: 

“Uma vez encerrado o inquérito policial, e sabido que aquela autoridade

não tem atribuição legal para determinar seu arquivamento e nem para

oferecer denúncia, os autos são encaminhados à Justiça Criminal, que os

repassará ao Ministério Público. (…) Se, da análise do conjunto indiciário

reunido  pela  polícia  judiciária,  não  se  visualiza  a  possibilidade  de

ajuizamento da ação penal, seja pela inexistência de material probatório

2 Código de Processo Penal, art. 28.  Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a
denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação,
o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou
peças de informação ao procurador-geral, e este oferecerá a denúncia, designará outro órgão
do Ministério  Público para  oferecê-la,  ou insistirá  no pedido de arquivamento,  ao qual  só
então estará o juiz obrigado a atender. 
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convincente, seja pela inexistência de crime, por ausência de quaisquer

de seus elementos  analíticos  (…),  ou da punibilidade do fato,  deve o

Ministério Público requerer o arquivamento do inquérito policial.”

Ora, tendo em vista que pendem de cumprimento inúmeras diligências

elencadas  na  cota  ministerial  de  f.  118,  não  é  possível  afirmar  pela  conclusão  do

presente caderno investigatório, motivo pelo qual só após seu encerramento poderá

ocorrer formação consistente da opinio delicti por parte do agente ministerial.

Nestes termos, é necessário que se esgotem os meios investigatórios,

com  o  consequente  encerramento  do  inquérito  policial,  para  que,  somente

posteriormente se manifeste o agente ministerial acerca do feito, a fim de que reitere

ou retifique a opinio delicti inicialmente expressada no parecer de f. 126-130. 

Sugere-se, portanto, a baixa do feito à 2ª Vara do Tribunal do Júri de

Curitiba/PR  para  que  se  dê  prosseguimento  à  investigação,  nos  termos  da  cota

ministerial de f. 118, sem prejuízo de outras diligências que possam ser requisitadas à

autoridade policial. 

Ainda, a fim de se preservar a independência funcional dos agentes do

Ministério Público, promove-se pela designação de outro Promotor de Justiça oficiante

junto à Comarca de Curitiba/PR para atuar no feito, junto ao Tribunal do Júri, firmando

a opinio delicti após o encerramento do presente inquérito policial. 

3. CONCLUSÃO

Sendo necessária a conclusão das investigações antes de se expressar a

opinio delicti por parte do Ministério Público, promove-se pela designação de novo

membro ministerial para impulsionar o feito, mantendo-se os autos junto à P.J.
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atuante  perante  a  Vara  do  2º  Tribunal  do  Júri  de  Curitiba,  nos  termos  acima

delineados. 

Curitiba, 30 de novembro de 2015.

Fabio André Guaragni
Promotor de Justiça
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