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EMENTA.  CONFLITO  DE  ATRIBUIÇÃO  CRIMINAL.  DESACATO  E

RESISTÊNCIA.  JUSTIÇA COMUM ESTADUAL.  Para  a  competência  do

Juizado  Especial  será  considerado  o  resultado  da  soma  da  pena

máxima cominada  ao  delito  com a  causa  de aumento que lhe  seja

imputada, soma que, ultrapassado o patamar de 2 (dois) anos, afasta a

competência do Juizado Especial Criminal.

EXCELENTÍSSIMA SENHORA
SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS 

Em  análise  dos  autos  verifica-se  tratar  de  peças  de  informação

extraídas dos autos de Termo Circunstanciado nº 0001363-03.2015.8.1.6.0187, em

que se apura a prática do delito de desacato (art. 331 CP) e resistência (art. 329 CP)

perpetrado, em tese, pelo noticiado Luiz Carlos Bonifácio de Oliveira.
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A Ilustre Promotora de Justiça de Justiça Lucila Maria S. A. Guedes, às

fls. 32/33, manifestou-se no sentido de que o autor do fato cometeu os delitos de

desacato e resistência, cujas penas máximas, se somadas, ultrapassam a competência

estabelecida  para  processamento  e  julgamento  no  âmbito  dos  Juizados  Especiais

Criminais, devendo, por isso, o feito deve ser remetido para uma das Varas Criminais

da Comarca de Curitiba (art. 60 da Lei nº 9.099/95).

O  douto  Promotor  de  Justiça  da  3ª  Promotoria  de  Justiça  Criminal

desta Capital Leandro Garcia Algarte Assunção, às fls. 38-41 e fls. 44, determinou o

encaminhamento dos presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça para os fins do

art. 28 CPP, por entender não ser o caso de exclusão da competência do Juizado

Especial  Criminal,  eis  que a prática de duas  infrações  penais  de menor  potencial

ofensivo  (desacato  e  resistência)  constituem infrações  penais  de  competência  do

Juizado  Especial  Criminal,  devendo,  por  isso,  o  feito  tramitar  perante  o  Juizado

Especial Criminal competente. 

É o relatório.

Com razão a Promotoria de Justiça suscitada (fls. 34/35). 

O noticiado responde pelos delitos de resistência e desacato, in verbis:

Art. 329 - Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou 
ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe 
esteja prestando auxílio:
        Pena - detenção, de dois meses a dois anos.
        § 1º - Se o ato, em razão da resistência, não se executa:
        Pena - reclusão, de um a três anos.
        § 2º - As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das 
correspondentes à violência.

Art. 331 - Desacatar funcionário público no exercício da função ou 
em razão dela:
        Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.
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Estando incurso o autor do fato nos delitos de desacato e resistência,

cujas  penas  máximas abstratamente  consideradas  ultrapassam 02 (dois)  anos,  ou

seja, extrapolam a competência do Juizado Especial Criminal, deve o presente feito

ser remetido para a Vara Criminal anteriormente distribuída. 

O Superior Tribunal de Justiça assim tem decidido: 

A jurisprudência desta eg. Corte firmou-se no sentido de que, para

fins  de  fixação  de  competência  do  Juizado  Especial, será

considerado o resultado da  soma da pena máxima cominada ao

delito com a causa de aumento que lhe seja imputada,  soma que,

ultrapassado o patamar de 2 (dois)  anos, afasta a competência do

Juizado  Especial  Criminal. (STJ,  HC  300826/SP,  Ministro  FELIX

FISCHER, julgamento 07/04/2015). 

O fato  é  que,  como bem frisou  a  decisão  agravada,  no caso  de

concurso  de crimes,  a  pena considerada para  fins  de  fixação da

competência do Juizado Especial Criminal será o resultado da soma,

no caso de concurso material,  ou a exasperação, na hipótese de

concurso  formal  ou  crime  continuado,  das  penas  máximas

cominadas  ao  delitos;  destarte,  se  desse  somatório  resultar  um

apenamento superior a 02 (dois) anos, fica afastada a competência

do  Juizado  Especial.  (STJ,  AgRg  no  CC  92014/MG,  Ministro

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 14/05/2008). 

Assim,  considerando  tratar-se  de  crimes  cuja  soma  das  penas

privativas  de  liberdade  ultrapassam  02  (dois)  anos, tem-se  que  fica  afastada  a

competência do Juizado Especial.
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Diante do exposto, esta Assessoria Criminal da Procuradoria-Geral de

Justiça entende que a 3ª Promotoria de Justiça Criminal do Foro Central da Comarca

da Região Metropolitana de Curitiba é que possui atribuição funcional para atuar no

feito,  tendo em vista a  exclusão da  competência do Juizado Especial  Criminal  no

presente caso. 

Curitiba, 22 de julho de 2015.

Reginaldo Rolim Pereira
Procurador de Justiça
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