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

PROTOCOLO Nº: 21441/2015
PROCESSO Nº: 0002038-38.2013.8.16.0024 (PROJUDI)
INTERESSADO: JUIZADO  ESPECIAL  CRIMINAL  DE  ALMIRANTE

TAMANDARÉ/PR
ASSUNTO: CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. 
EMENTA: CONFLITO  NEGATIVO  DE  ATRIBUIÇÕES.  TERMO

CIRCUNSTANCIADO  PERANTE  O  JUIZADO  ESPECIAL
CRIMINAL.  REMESSA À JUSTIÇA COMUM. CONFLITO DE
COMPETÊNCIA SUSCITADO. TRÂNSITO EM JULGADO DO
ACÓRDÃO  QUE  FIXOU  A  COMPETÊNCIA  DO  JUIZADO
ESPECIAL CRIMINAL.  FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA JUNTO
AO JECRIM-PR 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 por força do despacho judicial de f. 03, lavrado pelo

MM.  Juíz  de  Direito  atuante  junto  ao  Juizado  Especial  Criminal  da  Comarca  de

Almirante Tamandaré/PR, GUSTAVO HOFFMANN. 

Em razão do Termo Circunstanciado de Infração Penal nº. 59/2013 (f.

07-v/09-v.),  instaurou-se  procedimento  para  apurar  a  prática,  em  tese,  do  crime

previsto  no  art.  129,  §9º  do  Código  Penal  (violência  doméstica)  pelo  noticiado

EDUARDO SYDULOVCZ contra seu padrasto, Sr. LUIZ CARLOS CORREIA DE SOUZA.

Em suma, consta das informações extraídas dos autos (f. 08), que no dia

24/03/2015,  por  volta  das  9h45min,  o  noticiante,  ao  chegar  em  sua  residência,

localizada  à  Rua  Marco  Aurélio  Marqueti,  25,  no  bairro  Gramado,  em  Almirante

Tamandaré, “(…) viu seu enteado, ora noticiado, com uma mulher e lhe chamou sua

atenção  para  que  tal  fato  não  ocorresse  mais  dentro  de  sua  casa.  Diante  disso  o
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noticiado lhe agrediu com socos na cabeça. Que inclusive resultou em um corte na

cabeça (….).” 

Inicialmente os autos correram perante o Juizado Especial Criminal da

referida Comarca,  haja vista que apurava-se, de início,  a prática do crime de lesão

corporal  simples (CP, art.  129, caput).  Contudo,  conforme manifestação de f.  26, o

Ilustre  Promotor  de  Justiça  oficiante  junto  ao  JECRIM  de  Almirante  Tamandaré,

MÁRCIO  SOARES  BERCLAZ,  requereu  a  remessa  a  uma  das  Varas  Criminais  da

mencionada comarca, vez que se tratava – em verdade – da prática do crime previsto

no art. 129, §9º, do Código Penal. A manifestação ministerial foi acatada às f. 27 pela

MM. Juíza de Direito do JECRIM, LYGIA MARIA ERTHAL ROCHA.

Distribuído  o  feito  à  1ª  Vara  Criminal,  a  MM.  Juíza  de  Direito

responsável,  INÊS  MARCHALEK  ZARPELON,  suscitou  conflito  de  competência,

remetendo os autos ao TJPR (decisão de f. 33-33-v). 

Conforme o v. acórdão de f. 38-v/39-v lavrado pela 1ª Câmara Criminal

do TJPR, fixou-se a competência do Juizado Especial Criminal para atuar no feito, tendo

em vista o entendimento de tratar-se da prática, em tese, do crime de lesão corporal

leve (CP, art. 129, caput) e não do crime de violência doméstica (CP, art. 129, §9º). 

Com a baixa dos autos, o Agente Ministerial atuante junto ao JECRIM de

Almirante Tamandaré requereu, novamente, a remessa do feito a um dos Promotores

de Justiça oficiantes junto às Varas Criminais da citada comarca.

Por fim, conforme a decisão judicial de f. 47, de lavra do MM. Juiz De

Direito atuante junto ao JECRIM de Almirante Tamandaré, vieram os autos à mesa. 

É, em síntese, o relatório.

2. MÉRITO

, 2



PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Assessoria Criminal

Tendo em vista o trânsito em julgado do v.  acórdão de f.  38-v/39-v,

exarado pela E. 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná (certidão de f. 40-

v),  não  cabe  rediscussão  da  matéria  em sede  de  conflito  negativo  de  atribuições,

mesmo que a posição adotada pelo Ilustre Agente Ministerial atuante junto ao Juizado

Especial Criminal de Almirante Tamandaré, MÁRCIO SOARES BERCLAZ, esteja correta

em seu mérito. Trata-se, de fato, da prática – ainda que em tese – do delito tipificado

no art. 129, §9º, do Código Penal, haja vista que o noticiante, Sr. LUIZ CARLOS CORREIA

DE SOUZA, coabitava a mesma residência que o noticiado, seu enteado, Sr. EDUARDO

SYDULOVCZ.  Nestes  termos,  a  atribuição  para  atuar  no  feito  seria  do  Agente

Ministerial  atuante  junto  a  uma  das  varas  criminais  da  comarca  de  Almirante

Tamandaré.

Contudo, fixada a competência do Juizado Especial Criminal da referida

Comarca mediante decisão com trânsito em julgado, sem que tenha havido objeção

ministerial, o feito correrá junto ao JECRIM como lesão corporal na forma básica do

caput do art. 129. 

Por outro lado,  não é possível  que se obrigue o Promotor de Justiça

suscitante  do  presente  conflito  a  atuar  no  feito  à  revelia  de  seu  convencimento.

Quando do parecer em que requereu a remessa do feito à Justiça Comum (f. 25-v e

reiterado à f. 46), ocorreu arquivamento indireto do feito por sua parte. Por muitos

casos similares, vale o precedente adiante: 

PROCESSUAL  PENAL.  CORREIÇÃO  PARCIAL.  INQUÉRITO  POLICIAL.

PEDIDO DE DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. ARQUIVAMENTO INDIRETO.

ART. 28 DO CPP. Segundo entendimento jurisprudencial predominante

no  âmbito  do  STJ  e  deste  Tribunal,  o  pedido  de  declinação  da

competência  implica  arquivamento  indireto  do  inquérito  policial,

demandando aplicação analógica da regra disposta no art. 28 do CPP,
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em caso de divergência do Juízo. (TRF-4 - COR: 50118661420134040000

5011866-14.2013.404.0000,  Relator:  JOSÉ  PAULO  BALTAZAR  JUNIOR,

Data de Julgamento: 27/08/2013, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação:

D.E. 28/08/2013) (grifo nosso)

Sugere-se, portanto,  a fim de se preservar a independência funcional

dos agentes do Ministério Público, a designação de outro Promotor de Justiça oficiante

junto  à  comarca  de  Almirante  Tamandaré  para  atuar  no  feito,  junto  ao  JECRIM,

firmando a opinio delicti pela subsunção ao caput do art. 129, CP. 

3. CONCLUSÃO

Confirmada a competência do Juizado Especial Criminal da comarca de

Almirante Tamandaré quando do trânsito em julgado do acórdão de f. 38-v/39-v,

promove-se pela designação de novo membro ministerial para impulsionar o feito,

nos termos acima delineados. 

Curitiba, 16 de novembro de 2015.

Fabio André Guaragni
Promotor de Justiça
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