
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Assessoria Criminal

NOTÍCIA DE FATO Nº: MPPR-0046.15.048850-3
SUSCITANTE: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DO CONSUMIDOR
SUSCITADO: PROMOTORIA  DE  INQUÉRITOS  POLICIAIS  DA  5ª

PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CURITIBA/PR
NOTICIADO: SORS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA.
NOTICIANTE: SANDRA MARIA RIBEIRO DA SILVA.
ASSUNTO: CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. 
EMENTA: CONFLITO  NEGATIVO  DE  ATRIBUIÇÕES.  PROCESSO

PERANTE  PROMOTORIA  CRIMINAL.  DECLINAÇÃO  À
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
ILICITUDE,  EM  TESE,  PRATICADA  ENTRE  OS
CONTRATANTES EM CONTRATO DE FRANQUIA. RELAÇÃO
DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. CONFIGURADO, EM TESE,
CRIME DE ESTELIONATO. ATRIBUIÇÃO FIRMADA JUNTO À
PROMOTORIA CRIMINAL. 

1. RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de atribuições suscitado no bojo dos autos

em epígrafe, enviado a esta PGJ por força do ofício nº. 2478/2015 (f. 28), lavrado pelo

Ilustre Promotor de Justiça suscitante, MAXIMILIANO RIBEIRO DELIBERADOR. 

Em razão da manifestação nº. 20150030784 (f. 03), apresentada perante

o  Ministério  Público  Federal  pela  noticiante  SANDRA  MARIA  RIBEIRO  DA  SILVA,

instaurou-se procedimento para apurar  a  prática,  em tese,  de  crime praticado por

GIOVANNI  GOBI  BARBOSA,  representante  legal  da  empresa  noticiada  SORS

TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA..

Trata-se, de acordo com o contrato anexado às f. 05-08, de empresa que

comercializava franquias virtuais destinadas à habitação de acesso, pelo franqueado,

aos sistemas de gerenciamento de vendas online e marketing virtual, oferecidos pela

franqueadora,  ora  noticiada.  Contudo,  conforme declaração  da  noticiante  SANDRA

MARIA RIBEIRO DA SILVA,  a mencionada empresa não pagaria  valores devidos aos
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franqueados  e  continuaria  enganando  diversas  pessoas,  vez  que  o  site  estaria  –  à

época da manifestação – disponível.  

De acordo com o parecer da Ilustre Procuradora da República juntado às

f.  12  e  ss.,  concluiu-se  pela  inexistência  de  indícios  da  prática  de  crimes  da

competência  da  Justiça  Federal,  motivo  pelo  qual  foi  o  feito  remetido  à  Justiça

Estadual, conforme ofício nº. 1336/2015/PRM/CAMP/GABPRM3-ERM (f. 02). 

Distribuída  à  PIP  da  5ª  Promotoria  Criminal  de  Curitiba/PR,  o  Ilustre

Agente Ministerial suscitado entendeu, em seu parecer de f. 19 e ss., que “mostrando-

se indeterminado o número de vítimas, entende-se que a empresa SORSCLICK possui o

fim  específico  de  ludibriar  clientes  e  obter  vantagem  econômica  em  prejuízo  dos

mesmos, induzindo-os em erro, por via de indicação ou afirmação falsa ou enganosa

sobre a natureza, qualidade do bem ou serviço, o qual atinge as relações de consumo,

amoldando-se ao previsto no artigo 7º,  inciso VII,  da Lei  nº.  8.137/90 (…).”  Nestes

termos declinou a atribuição à Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor. 

Por sua vez, o Promotor de Justiça suscitante, entendeu às f. 24-26 que

“(…) não se vislumbra no presente caso relação de consumo apta a ensejar a atuação

da  Promotoria  de  Justiça  de  Defesa  do  Consumidor,  devendo  ser  tratado  tal  fato

apenas no âmbito criminal, quanto a possível prática do crime previsto no artigo 171

do Código Penal.”

É, em síntese, o relatório.

2. MÉRITO

A atribuição  para  atuar  no  feito  efetivamente  pertence  à  PIP  da  5ª

Promotoria Criminal  de Curitiba, ora suscitada.  Isto porque assiste razão ao Agente

Ministerial suscitante ao afirmar, em sua manifestação de f. 24-26, que:
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“Conforme  o  artigo  2º  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor  é

consumidor 'toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto

ou serviço como destinatário final' ou, ainda, 'a coletividade de pessoas,

ainda  que  indetermináveis  que  haja  intervindo  nas  relações  de

consumo'.

Portanto,  seja  por  não  ser  a  franqueada  destinatária  final  do

produto/serviço  fornecido  pela  franqueadora,  seja  por  ser  a  relação

entre  franqueadora  e  franqueada  meramente  empresarial,  portanto,

regida pelo Código Civil Brasileiro e por lei específica, não há que se falar

em relação de consumo.” (grifo no original)

A  conclusão  apontada  pelo  Ilustre  Promotor  de  Justiça  suscitante

encontra resguardo no conteúdo extraído do contrato de franquia juntado às f. 05-08.

Neste sentido, observa-se a disposição contratual: 

“CLÁUSULA PRIMEIRA OBJETO

1.1.  O  objeto  deste  contrato  é  o  credenciamento  do  FRANQUEADO

como  FRANQUEADO  SORSCLICK  SMART  SORSCLICK,  sem  caráter  de

exclusividade, dentro do território brasileiro (Território).

1.1.1. As atividades assumidas pelo FRANQUEADO podem consistir em:

(i)  divulgação  para  terceiros  comprarem  Produtos  e/ou  Serviços

diretamente  da  Loja  Virtual  do  FRANQUEADO,  para  cada  venda

realizada  em  sua  Loja  Virtual  o  FRANQUEADO  será  bonificado

percentualmente conforme tabela divulgada no Painel de Administração

do SorsClick sobre o valor total da Venda.
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(ii)  para  que  seja  realizada  a  divulgação  da  sua  Loja  Virtual,  o

FRANQUEADO se compromete a fazer o investimento financeiro mensal

referente as verbas de Marketing. As cotas mensais referentes as Verbas

de Marketing foram informadas em e-mail para o FRANQUEADO.”

Assim,  ao  contrário  do  que  alegou  o  Ilustre  Promotor  de  Justiça

suscitado, inexistindo a relação de consumo, não há que se falar em crime previsto na

Lei nº. 8.137/90, que tutela o bem supraindividual relações de consumo, subsistindo a

hipótese  inicial  apontada  pelo  Ministério  Público  Federal  e  reforçada pelo parecer

ministerial do Promotor de Justiça suscitante: os fatos descritos amoldam-se, mesmo

que em tese, ao tipo penal previsto no art. 171 do Código Penal.

Diante do exposto, tendo em vista a inexistência de relação de consumo

nos fatos narrados, tem-se que a atribuição para prosseguir no feito pertente à PIP da

5ª Promotoria Criminal de Curitiba, ora suscitada. 

3. CONCLUSÃO

Conclui-se que o feito é de atribuição da PIP da 5ª Promotoria Criminal

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

Promotoria de Justiça para a continuidade do feito. 

Curitiba, 04 de novembro de 2015.

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

Fabio André Guaragni
Promotor de Justiça
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