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PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL MP/PR Nº 0046.15.030600-2
SUSCITANTE: 4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DESTA CAPITAL
SUSCITADO:  PROMOTORIA  DE  PROTEÇÃO  AO  PATRIMÔNIO  PÚBLICO  DO  FORO
CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
ASSUNTO: CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÃO

EMENTA:  CONFLITO  DE  ATRIBUIÇÃO.  APROPRIAÇÃO  INDÉBITA.
DIRIGENTE  DE  ASSOCIAÇÃO.  ATRIBUIÇÃO  À  4ª  PROMOTORIA  DE
JUSTIÇA CRIMINAL DA CAPITAL. O cerne das informações contidas nas
cópias que formam a presente notícia de fato não estaria relacionado
ao  desvio  e  apropriação  de  recursos  públicos.  Deste  modo,  muito
embora a associação civil  aqui  tratada seja também beneficiária de
verbas públicas, verifica-se que o foco central da questão é eventual
apropriação  indevida  de  bens  e  valores  recebidos  pela  APADH  por
intermédio de outras  entidades privadas,  ou seja,  o  tema não está
diretamente relacionado ao desvio e apropriação de recursos públicos.

EXCELENTÍSSIMA SENHORA
SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS 

1.  Em  análise  dos  autos  verifica-se  tratar  de  Conflito  Negativo  de

Atribuição suscitado pela 4a Promotoria de Justiça Criminal, desta Capital, em face da

Promotoria de Justiça de Proteção ao Patrimônio Público do Foro central da Comarca

da Região Metropolitana de Curitiba.

A 4a Promotoria de Justiça Criminal da Capital, por meio de sua agente

Ministerial, Georgia Tauil Nobre, ora suscitante, às fls. 1221/1224, informou que os

presentes autos foram inicialmente encaminhados pela Promotoria de Justiça das
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Fundações e do Terceiro Setor, para apurar eventual delito de apropriação indébita

por parte de dirigentes da Associação Civil APADEH – Associação Paranaense para o

Desenvolvimento Humano. Noticiou que os presentes autos vieram acompanhados

com  cópia  do  Inquérito  Civil  no  0046.12.0005104-3  e  da  notícia  de  fato  no

0046.15.032274-4, instaurados para a apuração de crimes relativos a irregularidades

durante a administração da APADEH. Por entender haver conexão probatória entre

os  fatos  descritos  nestes  autos  com  a  notícia  de  fato  no  0046.15.0322741-1

determinou-se o apensamento dos feitos, bem como a remessa para a Promotoria de

Proteção ao Patrimônio Público desta Capital. Asseverou que a referida associação

recebe  recursos  de  órgãos  públicos  e  privados.  E  que  o  desvio  de  doações

provenientes  de  empresas  privadas  estariam  interligados,  de  forma  íntima,  com

possíveis prejuízos ao patrimônio público. Considerou temerário apartar os feitos que

apuram  os  desvios,  pois  'ao  integralizar  do  patrimônio  da  associação,  bens  de

natureza pública e privada se confundem, de modo que, facilmente, seria possível

“mascarar”  desvios  de  bens  públicos,  utilizando-os  em  favor  da  associação  para

“cobrir” desvios de bens de natureza privada’.

A  agente  Ministerial  da  2a  Promotoria  de  Justiça  de  Proteção  ao

Patrimônio Público do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba,

Ana  Karina  Abrão  Gama  Monteiro,  às  fls.  1215/1218,  alegou  que  os  fatos

investigados  no  inquérito  Civil  no 0046.12.005104-3  poderiam,  eventualmente,

conforme opinião do agente ministerial da Promotoria das Fundações e do Terceiro

Setor,  caracterizar  crime  de  apropriação  indébita  praticado  pelos  dirigentes  da

Associação  Paranaense  para  o  Desenvolvimento  do  Potencial  Humano  (APADH),

durante os exercícios de 2005 a 2010, pois haveria suspeita de má gestão de verbas

repassadas  à  entidade  através  do HSBC Solidariedade,  da PUC e do Rotary,  bem

como da destinação de veículos doados pelas empresas New Holland e Renault. O

cerne das informações contidas nas cópias que formam a presente notícia de fato

não estaria relacionado ao desvio e apropriação de recursos públicos. Salientou que
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as cópias do Inquérito Civil no 0046.12.05104-3, que formam a presente notícia de

fato no 0046.15.032274-4, trazem indícios de apropriação de valores decorrentes de

doações feitas por empresas privadas em benefício da APADH. Ademais, a notícia de

fato  no 0046.15.032274-4  traz  indicativos  de  atos  de  improbidade  administrativa

praticados pelo Sr. Márcio Albino Darin, que presidiu a APADH de setembro de 2010

a abril de 2015, cujo objeto de investigação realmente atine à seara do Patrimônio

Público, devendo ser apensada ao Procedimento Preparatório no 00546.15.018523-5,

instaurado em 2014, para apurar irregularidades na gestão do referido presidente da

associação.  Assim,  os  fatos  trazidos  na  presente  notícia  de  fato,  indicativos  da

apropriação indevida de recursos e bens doados à APADH por empresas privadas,

ultrapassam as atribuições investigativas da Promotoria de Justiça de Proteção ao

Patrimônio Público. 

É o Relatório. 

2.  Perlustrando os autos verifica-se que a Promotoria de Justiça das

Fundações  e  do  Terceiro  Setor  encaminhou  ao  Coordenador  Administrativo  das

Promotorias  Criminais  desta  Capital  cópia  integral  do  Inquérito  Civil  no

0046.12.005104-3 para apurar eventual delito de apropriação indébita por parte de

dirigentes  da  Associação  Civil  APADEH  –  Associação  Paranaense  para  o

Desenvolvimento Humano, nos exercícios de 2005 a 2010.

O Inquérito  civil  0046.12.005104-3 foi  instaurado às  fls.  434 com a

seguinte descrição fática: Inquérito Civil instaurado para a completa elucidação dso

seguintes  fatos:  apropriação  indevida  de  valores  pertencentes  à  Associação

Paranaense para o Desenvolvimento do Potencial Humano praticados, em tese, pela

anterior diretoria da referida entidade.

Consta, ainda, conforme parecer da auditoria de fls. 1025/1026, que

na  denúncia  encaminhada  ao  CAOP  das  Fundações  e  do  Terceiro  Setor  constam
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outras  irregularidades:  “má  gestão  de  recursos  financeiros,  dentre  elas  verbas

repassadas pelo Ministério da Cultura; rifa de 02 (dois) veículos doados sem registro

na contabilidade dos recursos obtidos; verbas repassadas pelo HSBC Solidariedade,

PUC e Rotary para aquisição de cozinha; irregularidades na área trabalhista, inclusive

FGTS, e previdenciária”. 

Deste  modo,  muito  embora  a  associação  civil  aqui  tratada  seja

também beneficiária de verbas públicas, verifica-se que o foco central da questão é

eventual  apropriação  indevida  de  bens  e  valores  recebidos  pela  APADH  por

intermédio  de  outras  entidades  privadas,  ou  seja,  o  tema não está  diretamente

relacionado ao desvio e apropriação de recursos públicos. 

Assim,  os  fatos  trazidos  na  notícia  de  fato  no 0046.15.030600-2,

originária do Inquérito Civil no 0046.12.005104-3, com relação a apropriação indevida

de recursos doados à entidade por empresas privadas, extrapolam as atribuições da

Promotoria de Justiça de Proteção ao Patrimônio Público, conforme art. 68, inciso VI,

da Lei Complementar Estadual no 85/99, in verbis: 

Art. 68. São atribuições do Promotor de Justiça:

VI - em matéria de Patrimônio Público:

1. instaurar inquérito civil e promover ação civil pública para a

proteção do patrimônio público;

2. requerer as medidas judiciais, ou requisitar as administrativas de

interesse da Promotoria;

3. ajuizar as ações cautelares em defesa do patrimônio público;

4. promover ações indenizatórias quando houver dano ao

patrimônio público;

5. receber reclamações e notícias de danos causados ao patrimônio

público, registrando-as e diligenciando no sentido de lhes oferecer

pronta e eficaz solução;
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6. comunicar ao Centro de Apoio Operacional respectivo a

instauração de inquéritos civis e o ajuizamento de ações civis

públicas, para os fins previstos no art. 75, inciso X, desta Lei;

A conexão probatória, suscitada pela 4a Promotoria de Justiça Criminal,

entre a  Notícia  de Fato no  0046.15.0322741-1 e este  procedimento investigatório

criminal não procede, pois a Notícia de Fato no  0046.15.0322741-1 noticia atos de

improbidade  administrativa  articulados,  em  tese,  por  seu  dirigente,  durante  o

período  de  2010  a  2015,  cuja  análise  está  sendo  objeto  de  investigação  pela

Promotoria de Justiça de Proteção ao Patrimônio Público desta Capital.  Diferente,

pois, do objeto de investigação nestes autos de Procedimento Investigatório Criminal

no  0046.15.030600-2  que  encaminha  cópia  dos  “autos  de  Inquérito  Civil  no

0046.12.005104-3  para  apuração  de  eventual  crime  de  apropriação  indébita

praticada pelos dirigentes da APADH nos exercícios de 2005 a 2010.”

3.  Disso  tudo  se  conclui  que  é  de  atribuição  da  4ª  Promotoria  de

Justiça  Criminal  desta  Capital  investigar  os  fatos  que  podem,  eventualmente,

caracterizar crime de apropriação indébita praticado pelos dirigentes da Associação

Paranaense para o Desenvolvimento do Potencial Humano – APADH.

Curitiba, 26 de agosto de 2015.

Reginaldo Rolim Pereira
Procurador de Justiça
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