
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Assessoria Criminal

PROTOCOLO Nº 20.416/2015
OBJETO: CONFLITO DE ATRIBUIÇÃO
SUSCITANTE: 3ª  PROMOTORIA  DE  JUSTIÇA  CRIMINAL  DO  FORO  CENTRAL  DA
COMARCA  DA  REGIÃO  METROPOLITANA  DE  CURITIBA  –  DR.  LEANDRO  GARCIA
ALGARTE ASSUNÇÃO
SUSCITADO: PROMOTORIA  DE  JUSTIÇA  JUNTO  À  VARA  JUDICIAL  DE  COMBATE  A
CRIMES CONTRA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DA CAPITAL – DRA. TARCILA
SANTOS TEIXEIRA
INQUÉRITO POLICIAL Nº 9469-25.2014.8.16.0013
INDICIADO: DAVI DE RAMOS BRANDINO
VÍTIMA: LEANDRO JOÃO STOLARSKI

EMENTA:  CONFLITO  DE  ATRIBUIÇÃO.  DECLINAÇÃO  DE  ATRIBUIÇÃO

PROMOTORIA  DE  JUSTIÇA  JUNTO  À  VARA  JUDICIAL  DE  COMBATE  A

CRIMES  CONTRA  CRIANÇAS,  ADOLESCENTES  E  IDOSOS  DA  CAPITAL

PARA  ANÁLISE  QUANTO  AO  CRIME  CAPITULADO  NO  ART.  102  DO

ESTATUTO  DO  IDOSO.  DESCABIMENTO.  ATRIBUIÇÃO  DA  3ª

PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL ATUANTE JUNTO À 5ª SECRETARIA

CRIMINAL  DO  FORO  CENTRAL  DA  COMARCA  DA  REGIÃO

METROPOLITANA DE CURITIBA. CRIME DE ESTELIONATO (ART. 171 CP).

CONFLITO  DE  ATRIBUIÇÃO  JULGADO  PROCEDENTE.  O  crime  de

estelionato  é  regido  pelo  binômio  vantagem  ilícita/prejuízo  alheio.

indiciado  que  mediante  fraude  visa  obter  vantagem  indevida  em

decorrência de prejuízo alheio, decorrendo de depósitos bancários, trocas

de cheques e adiantamento de valores sacados do banco, incide, em tese,

no delito previsto no art. 171 do Código Penal. 
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EXCELENTÍSSIMA SENHORA
SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS 

PROMOÇÃO

1. Relatório

Cuida-se de investigação penal instaurada para apurar suposta prática

do crime de apropriação de bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento

do  idoso  (art.  102  da  Lei  nº  10.741/03)  cometido,  em  tese,  por  Davi  de  Ramos

Brandino,  o  qual  teria  enganado a vítima,  levando-a a  efetuar  diversos  depósitos

bancários e proceder a transferências bancárias em seu favor, gerando um prejuízo

equivalente a mais de R$ 109.000,00 (cento e nove mil reais). 

Encerradas as providências inquisitivas, o Douto Promotor de Justiça

oficiante  perante  a  3ª  Promotoria  de  Justiça  (junto  à  5ª  Secretaria  Criminal  de

Curitiba) pugnou pela remessa do procedimento à vara Judicial de Combate a Crimes

contra Crianças, Adolescentes e Idosos da Capital (50ª Vara Judicial de Curitiba-PR),

pois  analisando  os  fatos  narrados  no  procedimento  investigatório  e  as  provas

extrajudiciais  até  então produzidas,  “verificou-se que o  crime cometido,  em tese,

trata-se de crime previsto no art. 102, caput, do Estatuto do Idoso – Lei nº 10.741/03,

com pena de reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa” (fls. 425/426).   

O Ilustre Órgão do Parquet  destinatário discordou de seu antecessor,

postulando fosse suscitado conflito de atribuição (fls. 438/440).
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O MM. Juiz,  entendendo  estar  caracterizado  conflito  de  atribuição,

remeteu a questão para análise desta Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do

art. 28 do CPP (fl. 02).

Eis a síntese do necessário.

2. Mérito

Há de se sublinhar,  preliminarmente,  que se encontra devidamente

configurado  o  conflito  negativo  de  atribuição  entre  Promotores  de  Justiça,  como

aventado pelo Digno Magistrado. 

Como destaca HUGO NIGRO MAZZILLI, tal incidente tem lugar quando

o membro do Ministério Público nega a própria atribuição funcional e a atribui  a

outro, que já a tenha recusado (conflito negativo), ou quando dois ou mais deles se

manifestam,  simultaneamente,  atos  que  importem  a  afirmação  das  próprias

atribuições, em exclusão às de outros membros (conflito positivo) (Regime Jurídico

do Ministério Público, 6.ª edição, São Paulo, Saraiva, 2007, pág. 487).

Considere-se, outrossim, que em semelhantes situações o Procurador-

Geral de Justiça não se converte no promotor natural do caso; assim, que não lhe

cumpre determinar  qual  a  providência  a  ser  adotada (oferecimento de denúncia,

pedido de arquivamento ou complementação de diligências), devendo tão somente

dirimir o conflito para estabelecer a quem incumbe a responsabilidade de oficiar nos

autos.

Pois  bem.  Com a devida  vênia  do Ilustre  Suscitado,  não lhe  assiste

razão; senão, vejamos.

Em  detida  análise  dos  autos  constata-se  tratar-se  de  caderno

investigatório criminal que por diversas ocasiões, desde 2012 até março de 2015, o
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investigado  Davi  de  Ramos  Brandino  teria  se  aproveitado  da  boa-fé  da  vítima,

Leandro João Stolarski  (pessoa idosa com 82 anos de idade),  levando-o a realizar

operações bancárias, bem como lhe entregar valores em dinheiro, sob o pretexto de

descontar cheques (bloqueados), com a promessa de reaver os valores com juros,

sem, no entanto, jamais tê-lo feito. 

Inicialmente, tramitava o feito perante uma das varas criminais desta

Capital  quando  ocorreu  a  declinação  de  competência,  sob  o  fundamento  da

configuração do delito previsto no art. 102 do Estatuto do Idoso, cujo processamento

o julgamento seriam de competência da vara especializada.

O art. 102 do Estatuto do Idoso assim está redigido:

Art. 102 – Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão ou

qualquer outro rendimento do idoso, dando-lhes aplicação diversa

da de sua finalidade: Pena – reclusão de 01 (um) a 04 (quatro)

anos e multa. 

Este tipo penal refere-se ao ato de apropriar-se, apoderar-se, ficar com

a  coisa  para  si,  com  a  intenção  de  assenhoramento  definitivo  (animus  rem  sibi

habendi), ou seja, intenção de ser proprietário da coisa ou dar a coisa destinação

diversa da que realmente deveria ter sido dada. 

Trata-se de hipótese diversa da descrita no art. 171 do Código Penal

(estelionato),  pois  o  indiciado  agiu  de  forma  deliberada  visando  obter  vantagem

indevida em prejuízo financeiro da vítima, decorrendo disso depósitos e trocas de

cheques (bloqueados) em seu desfavor,  além de empréstimos e adiantamento de

valores retirados do terminal bancário. 

O crime de apropriação ou desvio de bens de idosos, capitulado no art.

102 do Estatuto do Idoso, decorre quando o investigado possui acesso privilegiado
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aos  dados  da  vítima,  como,  por  exemplo,  a  posse  do  cartão  de  crédito  ou  de

benefício  previdenciário,  sem  que  fosse  necessário  desenvolver  o  engodo,  a

artimanha ou o ardil característicos, e necessários, para a configuração do delito de

estelionato. 

No caso dos autos, o indiciado, mediante fraude, teria se aproveitado

da especial condição da vítima, já com 82 anos, para especular sua vida, sabendo

quanto de dinheiro guardava na poupança, quanto ganhava por mês referente ao

benefício previdenciário, ou seja, descobriu tudo o que possuía, de modo que passou

a ludibria-la,  vindo a  descontar  alguns  cheques e  proceder  a  diversas  transações

bancárias, assumindo um excessivo prejuízo financeiro motivado por golpes aplicados

na região do Bacacheri pelo investigado, o qual se dizia pintor e pedreiro.

O crime de estelionato é regido pelo binômio vantagem ilícita/prejuízo

alheio. A utilização de fraude pelo agente visa  induzir ou manter a vítima em erro, ou

seja, concepção equivocada da realizade.  “O agente, mediante sua fraude, cria no

espírito da vítima um sentimento que não condiz com a realidade.” (Rogério Greco, in

Código Penal Comentado, 9ª edição. Bahia: Impetus, 2014, p. 622). 

Sobre o tema: 

Para o preenchimento da tipicidade penal do delito de estelionato

não é suficiente a obtenção de vantagem indevida, ante a sustação

dos cheques.  É indispensável a presença do artifício,  ardil, ou de

qualquer outro meio fraudulento que tenha induzido ou mantido

a vítima em erro. Igualmente, deve ser demonstrado em qual erro

incidiu  a  vítima  (STJ,  RHC  37029/SP,  Ministro  MARCO  AURÉLIO

BELLIZZE, DJe 20/08/2013). (destacamos)

Desse modo, não restam dúvidas de que a atribuição para atuar no

feito  é  da  3ª  Promotoria  de  Justiça  do  Foro  Central  da  Comarca  da  Região

Metropolitana de Curitiba, a qual atua junto à vara criminal de origem.
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3. Conclusão

Conclui-se que os  feitos são de atribuição da Promotoria de Justiça

junto à 5ª Secretaria Criminal de Curitiba, ou seja, da 3ª Promotoria de Justiça do

Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba.

Dirimido  o  conflito  de  atribuições,  remetam-se  os  autos  a  esta

Promotoria  de  Justiça  para  continuidade  do feito,  comunicando-se,  por  e-mail,  a

Promotoria de Justiça Suscitante.  

Curitiba, 03 de novembro de 2015.

Reginaldo Rolim Pereira
Procurador de Justiça
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