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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Conflito de 

Jurisdição nº 0039184-07.2016.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que 

é suscitante MM JUIZ DE DIREITO VARA FORO CENTRAL VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA FAMILIAR CONTRA MULHER DA CAPITAL, é suscitado MM 

JUIZ DE DIREITO 18ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL.

ACORDAM, em Câmara Especial do Tribunal de Justiça de São 

Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram procedente o conflito e 

declararam a competência do M. Juízo suscitado, qual seja a da 18ª Vara 

Criminal da Capital. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra 

este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 

ADEMIR BENEDITO (VICE PRESIDENTE) (Presidente) e SALLES ABREU 

(PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL).

São Paulo, 30 de janeiro de 2017.

RICARDO DIP (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

Câmara Especial 

Conflito de Jurisdição 0039184-07.2016.8.26.0000

Procedência: São Paulo

Relator: Des. Ricardo Dip (Voto 43.050)

Suscitante: Juízo da Vara do Foro Central da Violência 

Doméstica da Capital

Suscitado: Juízo da 18ª Vara Criminal da Capital 

Interessado: Romulo de Assis Machado

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO

- Queixa-crime  Calúnia, Injúria e Difamação Alegação de 

conexão com inquérito policial instaurado para apuração de ações 

praticadas contra ex-mulher do querelado, atual companheira do 

querelante. 

- Não obstante a mesma identidade de autor, divergem as 

vítimas e tipologia delitivas  Infrações e fases processuais dos 

feitos distintas  Delitos autônomos  Conveniente a separação dos 

processos.

- Expedientes que se mostram em fases processuais 

distintas  Ausência de utilidade na reunião dos processos. 

Inteligência dos arts. 76 e 80 do Cór.Pr.Pen.

Competência do M. Juízo suscitado, para apreciar e decidir 

na espécie.

RELATÓRIO: 

1. Versam os autos conflito negativo de jurisdição 

suscitado pelo M. Juízo da Vara do Foro Central da 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital 

em face do M. Juízo da 18ª Vara Criminal da Capital,  nos 
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autos da queixa-crime n. 1000155-74.2016 que Rômulo 

de Assis Machado ajuizou contra Carlos Augusto Luz 

Avian, imputando-lhe a prát ica dos crimes de calúnia, 

injúria e difamação.

Desfiou-se o confli to por apontada conexão com 

inquérito policial em curso perante a Vara da Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital,  para 

apurar lesões corporais praticadas por Carlos Augusto 

Luz Avian contra a ex-mulher Telma Saldanha Avian, 

atual companheira do querelante, Rômulo de Assis 

Machado.

Propiciou-se vista dos autos à digna Procuradoria 

Geral de Justiça (f ls. 329-31).

É o relatório.

VOTO:

2. O confli to negativo de jurisdição está configurado, 

nos termos do inciso I  do art. 114 do Código de Processo 

Penal. 

3. É dos autos que Rômulo de Assis Machado imputa 

à Carlos Augusto Luz Avian, os crimes de calúnia, injúria 

e difamação, em queixa crime distribuída livremente ao 

M. Juízo da 18ª Vara Criminal da Capital, o qual declina 

da competência, com fundamento no art. 76 do Cód. Pr. 

Pen., por entender conexão com apuração de lesão 

corporal imputada também Carlos Augusto Luz Avian 

contra sua ex-mulher Telma Saldanha Avian, em curso 

perante a Vara da Violência Doméstica e Famil iar contra 
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a Mulher da Capital.

4. Como bem ponderado pelo i lustre Procurador de 

Just iça que oficia perante esta Câmara Especial:

 “Os feitos encontram-se em diferentes fases e 

objetivam responsabil izar Carlos Augusto Avian por 

infrações distintas, embora, na origem, derivem do 

relacionamento amoroso atual entre Telma 

Saldanha Avian e Romulo de Assis Machado. 

(. ..) 

Os casos comportam processamento distinto, cada 

qual,  seguindo em seu juízo de origem, 

aproveitando-se, se necessário, as provas 

produzidas  sem o provável tumulto processual 

decorrente do apensamento pretendido” (f ls.  330).

5. Não obstante a identidade de autor, divergem as 

vít imas e a tipologia deli t iva, não há recursar autonomia 

entre deli tos, embora decorram em parte do momento em 

que a ex-mulher do querelado teria sido agredida por 

este, de sorte que sua autonomia real não parece 

autorizar a cumulação de competência para a prevenção 

do M. Juízo suscitante.

Deve observar-se, ainda, que em cada um dos 

processos há mais de uma data para os fatos, não 

havendo se falar que um delito depende da prova do 

outro. A conexão de ações como causa de deslocamento 

da competência é inst ituto vocacionado à aceleração da 

prestação jurisdicional, em homenagem aos princípios da 

razoável duração do processo, da celeridade e da 

economia processual,  bem como a evitar decisões 
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confl itantes, prestigiando valores como o da isonomia e 

segurança jurídica.

No caso em exame, porém, não se entrevê risco de 

contradição nos julgados, haja vista que cada um dos 

fatos a apurar, autônomos, poderá ensejar conclusões 

diversas quanto à autoria e material idade. Com efeito, o 

acusado poderá ser condenado por um crime e absolvido 

por outro, ou condenado e absolvido por todos, sem que 

nisso se possa avistar contradição lógica ou jurídica.

 E é como quer parecer-me deva decidir-se na 

espécie.

DO EXPOSTO , assina-se a competência do M. 

Juízo suscitado, qual seja a da 18ª Vara Criminal da 

Capital.

Des. RICARDO DIP -relator

Presidente da Seção de Direito Público

(Assinatura eletrônica)
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