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PROTOCOLO Nº: 19983/2015/MP/PR/PGJ
PROCESSO Nº: 0005844-85.2014.8.16.0173 (PROJUDI)
SUSCITANTE: 3ª  PROMOTORIA  DE  JUSTIÇA  DA  COMARCA  DE

UMUARAMA-PR
SUSCITADO: 6ª  PROMOTORIA  DE  JUSTIÇA  DA  COMARCA  DE

UMUARAMA-PR (JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL)
NOTICIADOS: AVENER  SILVA  DE  JESUS,  ELVIS  BARBOSA  LEOCADIO,

GILMAR  FERNANDES  BRAMBILLA,  GUILHERME
APARECIDO  FREITAS  E  JOSÉ  RUBENS  DOS  SANTOS
MAGALHÃES.

ASSUNTO: CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. 
EMENTA: CONFLITO  NEGATIVO  DE  ATRIBUIÇÕES.  PROCESSO

PERANTE  O  JUIZADO  ESPECIAL  CRIMINAL.  REMESSA  À
JUSTIÇA COMUM. COMPLEXIDADE DA CAUSA. AUSÊNCIA
DE  COMPROVAÇÃO  NO  CASO  CONCRETO.  ATRIBUIÇÃO
FIRMADA JUNTO AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. 

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. 04-05, lavrado pela

MM.  Juíza  de  Direito  da  2ª  Vara  Criminal  da  Comarca  de  Umuarama  SILVANE

CARDOSO PINTO. 

Em razão do Termo Circunstanciado de Infração Penal  nº.  235/2014,

instaurou-se  procedimento  para  apurar  a  prática,  em tese,  da  contravenção  penal

prevista no art.  42, II  da Lei nº. 3.688/41 pelos noticiados AVENER SILVA DE JESUS,

ELVIS BARBOSA LEOCADIO, GILMAR FERNANDES BRAMBILLA, GUILHERME APARECIDO

FREITAS E JOSÉ RUBENS DOS SANTOS MAGALHÃES.

Consta das informações extraídas dos autos que no dia 18 de maio de

2014,  por  volta  da  1h40min,  os  noticiados  fizeram  uso  abusivo  de  equipamentos

sonoros instalados em seus automóveis,  perturbando desta forma o sossego alheio

(B.O. nº. 2014/471273, de f. 33). 
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Às f. 31-32 juntou-se o auto de exibição e apreensão no qual constam os

equipamentos de som apreendidos em posse dos noticiados. 

De  acordo  com  a  ata  de  audiência  juntada  às  f.  69,  foi  oferecida

proposta de transação penal pela Ilustra Agente Ministerial atuante junto ao Juizado

Especial Criminal de Umuarama, tendo sido aceita somente pelo noticiado GUILHERME

APARECIDO FREITAS. 

De  acordo  com  a  manifestação  de  f.  73-74,  a  Promotora  de  Justiça

SÍLVIA LEME CORRÊA, atuando junto ao JECRim de Umuarama, entendeu que, ante a

impossibilidade de individualizar a conduta de cada noticiado, “(…) o feito tornou-se

complexo no momento do oferecimento da denúncia, (…) impedindo-o de permanecer

no âmbito do Juizado Especial Criminal.”. 

Na sequência, o MM. Juiz de Direito atuante junto ao mesmo Juizado

Especial,  JAIR  ANTÔNIO  BOTURA,  acolheu  integralmente  o  parecer  ministerial,

remetendo o feito à Justiça Comum da Comarca de Umuarama. 

Por  sua  vez,  o  Ilustre  Promotor  de  Justiça  atuante  junto  à  2ª  Vara

Criminal de Umuarama-PR, JOÃO BATISTA DE ALMEIDA, concluiu pela inexistência de

complexidade da causa,  motivo pelo qual  suscitou o presente conflito  negativo  de

atribuições (f.  152-157, mídia CD-ROM de f. 03),  o qual  foi  acolhido pelo despacho

judicial de f. 160-161 (mídia CD-ROM de f. 03) e f. 04-05 (autos físicos). 

Em  tempo,  foram  ouvidos  os  policiais  militares  responsáveis  pela

apreensão dos equipamentos e condução dos noticiados à Delegacia de Polícia: às f.

138-139 (mídia CD-ROM de f. 03) foi ouvido o PM João Paulo Evangelista; às f. 140-141

(mídia CD-ROM de f. 03) foi ouvido o PM Mikael Jean da Costa Torres; às f. 142-143

(mídia CD-ROM de f. 03) foi ouvido o PM Claudinei Borges; e às f. 144-145 foi ouvido o

PM Marcos Paulo Varago. 

É, em síntese, o relatório.
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2. MÉRITO

A atribuição para atuar no feito efetivamente pertence à 6ª Promotoria

de Justiça atuante junto ao Juizado Especial Criminal de Umuarama/PR. Isto porque

assiste razão ao Agente Ministerial suscitante ao afirmar, em sua manifestação de f.

152 (mídia CD-ROM de f. 03), que:

“Em  análise  nos  presentes  autos,  é  cristalino  afirmar  que  no  dia

18.05.2014,  policiais  militares  foram  acionados  por  diversas  pessoas  via  190,  no

sentido de prestar assistência referente ao som alto que ocorria em uma avenida no

Distrito de Serra dos Dourados. Diante das reclamações, dirigiram-se ao local indicado,

logrando êxito em visualizar que os veículos: Chevrolet/S10 Ltza DD4, placas AXR-2830,

de propriedade do Sr. José Rubens dos Santos Magalhães; veículo VW/Nova saveiro CE

Cross,  placas  AYG-1282  de  propriedade  do  Sr.  Elvis  Barbosa  Locadio;  veículo

Toyota/Hilux  CD4X4,  placas  NSK-2876,  de  propriedade  do  Sr.  Gilmar  Fernandes

Brambilla;  veículo  VW/Gol,  placas  MCG-4416,  de  propriedade  do  Sr.  Guilherme

Aparecido Freitas; veículo VW/Saveiro, placas JEB-7364, de propriedade do Sr. Avenes

Silva  de  Jesus,  encontravam-se  TODOS naquele  momento,  com  som  ligado  em

volume excessivo, o que estaria perturbando o sossego dos moradores e populares

no  local,  ocasionando  a  apreensão  dos  veículos,  das  aparelhagens  de  som  e

condução dos invesigados. 

Desta  forma,  (…)  não  há  que  se  falar  em  complexidade,  é  clara  a

conduta de cada autor, qual seja: perturbação de moradores e populares do Distrito de

Serra  dos  Dourados/PR,  abusando  de  instrumentos  sonoros  em  seus  veículos.  É

desnecessária  a  realização  de  perícia  para  a  comprovação  da  materialidade  no
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presente caso – o que caso fosse tornaria o caso completo –, que pode e é suprida pela

prova testemunhal.”

Assim,  ao  contrário  do  que  alegou  a  Ilustre  Promotora  de  Justiça

suscitada,  não  há  que  se  falar  em  complexidade  da  causa  por  impossibilidade  de

individualizar  a  conduta  de  cada  noticiado,  haja  vista  que,  compulsando  os  autos

mostra-se clara a possibilidade de denúncia em face dos noticiados – com exceção de

GUILHERME  APARECIDO  FREITAS  –  pela  prática,  em  tese,  da  contravenção  penal

tipificada à luz do art. 42, inciso III da Lei 3.688/41. É possível concluir, analisando os

autos, que na data de 18 de maio de 2014, por volta das 1h40, os noticiados teriam

perturbado o sossego alheio mediante a utilização abusiva de instrumentos sonoros

instalados em seus veículos automotores,  conforme descrito no auto de exibição e

apreensão de f. 31 (mídia CD-ROM de f. 03). 

Por fim: se houve transação quanto a um dos sujeitos ativos flagrados

no âmbito do JECrim, é porque houve opinio delicti do agente ministerial que ali atua

no sentido de que caberia a denúncia. Afinal, a proposta de transação só pode ser

efetuada  quando  a  convicção  do  agente  ministerial  é  de  que  o  caso  comporta

denúncia. Assim, naquele momento, o agente ministerial firmou a atribuição junto ao

JECrim. Acaso considerasse complexa a formação da opinio delicti, não seria possível a

transação quanto ao agente que foi flagrado em condições fáticas idênticas àquelas

incidentes sobre os demais.

Diante  do  exposto,  tendo  em  vista  a  ausência  de  constatação  de

complexidade da causa em análise, corroborada pelo fato de que agente flagrado em

situação  idêntica  a  dos  demais  agentes  foi  destinatário  da  proposta  ministerial  de

transação, tem-se que a atribuição para prosseguir no feito pertente à 6ª Promotoria

de Justiça junto ao Juizado Especial Criminal de Umuarama-PR, ora suscitada. 

3. CONCLUSÃO
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Conclui-se que o feito é de atribuição da 6ª Promotoria de Justiça junto

ao Juizado Especial Criminal de Umuarama/PR. Dirimido o conflito de atribuições,

remetam-se os autos a esta Promotoria de Justiça para a continuidade do feito. 

Curitiba, 03 de novembro de 2015.

Samia Saad Gallotti Bonavides
Subprocuradora-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos

Fabio André Guaragni
Promotor de Justiça

, 5


