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CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 101.274 - PR (2008/0261931-6)
  

RELATOR : MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
AUTOR     : JUSTIÇA PÚBLICA 
RÉU       : EM APURAÇÃO 
SUSCITANTE : JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE 

PONTA GROSSA - PR 
SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA 3A VARA CRIMINAL DE PONTA 

GROSSA - PR 

RELATÓRIO

1.   Trata-se de conflito negativo de competência estabelecido entre o 

Juízo de Direito do Juizado Especial Criminal de Ponta Grossa/PR, suscitante, e o Juízo 

de Direito da 3a. Vara Criminal de Ponta Grossa/PR, suscitado.

2.   Depreende-se dos autos que Policiais Militares foram atender 

ocorrência, sendo informados que NELSON FERREIRA DA SILVA estaria importunando 

clientes de um estabelecimento comercial, especialmente uma senhora e sua filha. O 

indiciado dirigiu ofensas aos Policiais e resistiu à voz de prisão, sendo então algemado 

e levado à Delegacia.

3.   O MM. Juiz de Direito da 3a. Vara Criminal de Ponta Grossa/PR, 

acolheu o parecer do Ministério Público, nos seguintes termos:

Verifica-se que os supostos crimes de resistência, desobediência e 

desacato foram cometidos em um mesmo momento. Diante disso, tem-se, 

salvo melhor juízo, que os crimes de desobediência e desacato são 

absorvidos pelo crime de resistência, pela aplicação do princípio da 

consunção.

(...).

Constata-se, por outro lado, que o delito em questão tem pena 

máxima cominada em abstrato não superior a dois (02) anos, sendo, 

portanto, do Juizado Especial Criminal a competência para apreciar o 

presente feito, tendo em vista do disposto na Lei 10.259/01. (fls. 22).

4.   Encaminhados os autos ao Juizado Especial, foi suscitado o 

presente conflito de competência, adotando-se como fundamentação os termos da 
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manifestação do Ministério Público, que aduziu o seguinte:

Veja-se: relata o presente feito a possibilidade de ocorrência do 

delito de resistência e da contravenção de perturbação da tranquilidade, 

previstos respectivamente no artigo 329 do Código Penal e artigo 65 do 

Decreto-Lei 3.688/41, sendo vítima da contravenção Luiza Almeida Xavier.

Há nos autos (fl. 13), competente representação pela genitora da 

vítima Luiza almeida Xavier (16 anos de idade à época dos fatos), 

mostrando interesse na continuidade do feito.

Ora, a somatória das penas a que está sujeito o indiciado 

ultrapassa a competência deste Juizado.

Não há que se falar em absorção do delito de resistência 

(reconhecido pelo Juízo da 3a. Vara Criminal), sobre a contravenção de 

perturbação da tranquilidade, uma vez que esta última não foi praticada 

contra os policiais militares, os quais atendiam a ocorrência e 

encaminhavam o indiciado para a elaboração do Termo Circunstanciado 

pela prática da contravenção prevista no artigo 65 do Decreto-Lei 3.688/41. 

(fls. 36).

5.   O MPF, em parecer subscrito pela ilustre Subprocuradora-Geral 

da República DEBORAH MACEDO DUPRAT DE BRITTO PEREIRA, manifestou-se 

pelo conhecimento do conflito, para declarar a competência da Justiça Comum (fls. 

42/43).

6.   É o breve relatório.
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RELATOR : MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
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VOTO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM E 

JUIZADO ESPECIAL. RESISTÊNCIA À PRISÃO (ART. 329 DO CPB) E 

CONTRAVENÇÃO DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE (ART. 65 DO 

DECRETO-LEI 3.688/41). CONCURSO DE CRIMES. COMPETÊNCIA 

DEFINIDA PELA SOMA DAS PENAS MÁXIMAS COMINADAS AOS 

DELITOS. JURISPRUDÊNCIA DESTE STJ. PARECER DO MPF PELA 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO. CONFLITO CONHECIDO, PARA 

DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA 3A. VARA 

CRIMINAL DE PONTA GROSSA/PR, O SUSCITADO.

1.   O crime antecedente, que teria originado a ordem de prisão 

e o subseqüente delito de resistência, é autônomo; assim, estando 

adequada a qualificação da conduta anterior do investigado como 

contravenção de perturbação da tranquilidade, constata-se que, somadas 

as penas máximas atribuídas, em abstrato, às duas infrações, supera-se o 

limite do art. 61 da Lei 9.099/90, que define como de menor potencial 

ofensivo apenas os crimes e as contravenções penais a que a lei comine 

pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa.

2.   É pacífica a jurisprudência desta Corte de que, 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 aos delitos; 

destarte, se desse somatório resultar um apenamento superior a 02 (dois) 

anos, fica afastada a competência do Juizado Especial. 

3.   Parecer do MPF pela competência do Juízo suscitado.

4.   Conflito conhecido, para declarar competência o Juízo de 
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Direito da 3a. Vara Criminal de Ponta Grossa/PR, o suscitado.

1.   Revela a hipótese em discussão que, mesmo admitindo a 

absorção dos delitos de desobediência e desacato pelo de resistência (no caso, à 

ordem de prisão), estes foram praticados contra os Policiais Militares. O crime 

antecedente, que teria originado a ordem de prisão, é autônomo.

2.   Como bem frisou a ilustre representante do Parquet Federal, não 

há que se considerar a existência de fato penalmente típico a anteceder aquele crime 

(de resistência), sob pena de não se ter ordem legal e, portanto, a figura típica daquele 

delito.

3.   Dessa forma, estando adequada a qualificação da conduta do 

investigado como contravenção de perturbação da tranquilidade, constata-se que, 

somadas as penas máximas atribuídas, em abstrato, às duas infrações,  supera-se o 

limite do art. 61 da Lei 9.099/90, que define como de menor potencial ofensivo apenas 

os crimes e as contravenções penais a que a lei comine pena máxima não superior a 2 

(dois) anos, cumulada ou não com multa.

4.   É pacífica a jurisprudência desta Corte de que, 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. 

5.   Nesse sentido:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA X 

TURMA RECURSAL. 1. DELITOS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. 

CONCURSO MATERIAL. PENAS MÁXIMAS ABSTRATAS QUE SOMADAS 

ULTRAPASSAM  DOIS ANOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. 

PRECEDENTES. 2. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA POR 

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. PRINCIPIO DA 
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PERPETUATIO JURISDICIONIS. 3. COMPETÊNCIA DA TURMA 

RECURSAL.

1.   Praticados dois delitos de menor potencial ofensivo em 

concurso material, se o somatório das penas máximas abstratas previstas 

para os tipos penais ultrapassar 2 (dois) anos, afastada estará a 

competência do juizado especial, devendo o feito ser instruído e julgado por 

juízo comum. Precedentes.

2.   Proferida sentença condenatória pelo Juizado Especial 

Criminal, compete à Turma Recursal a análise de eventual recurso de 

apelação interposto, ainda que apenas para reconhecer a incompetência do 

juizado especializado e anular os atos decisórios, com a posterior remessa 

dos autos ao juízo competente, em observância do princípio da perpetuatio 

jurisdicionis.

3.   Conflito conhecido para se declarar a competência da 

Primeira Turma Recursal Criminal dos Juizados Especiais do Estado do Rio 

Grande do Sul. (CC 79.022/RS, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, DJU 08.05.08).

6.   Ante o exposto, conhece-se do conflito, para declarar a 

competência do Juízo de Direito da 3a. Vara Criminal de Ponta Grossa/PR, o suscitado.
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