
CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES
INTERESSADOS: SEGUNDA PROCURADORIA CRIMINAL, PROCURADOR DE JUSTIÇA
LUIZ RENATO SKROCH ANDRETTA E PROCURADOR DE JUSTIÇA CÂNDIDO FURTADO
MAIA NETO
AUTOS  DE  HABEAS  CORPUS  Nº  1360786-0,  DA  3ª  VARA  CRIMINAL  DO  FORO
CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE LONDRINA.
AÇÃO PENAL Nº 0012783-39.2015.8.16.0014
IMPETRANTE: ADV. MAURÍCIO DE OLIVEIRA CARNEIRO
PACIENTES: EDNARD PADUAN E STEFAN RUTHSCHILLING
RELATOR: DES. LAERTES FERREIRA GOMES
REL. SUBST. JUIZ MÁRCIO JOSÉ TOKARS

EMENTA.  CONFLITO  DE  ATRIBUIÇÃO  CRIMINAL.  FORMAÇÃO  DE

QUADRILHA  E  ASSOCIAÇÃO  CRIMINOSA.  CONEXÃO.  NÃO

RECONHECIMENTO. ATRIBUIÇÃO DO PROCURADOR DE JUSTIÇA A QUEM OS

AUTOS FORAM DISTRIBUÍDOS ANTERIORMENTE. O presente habeas corpus

trata de suposta formação de quadrilha ou associação criminosa entre Fiscais

da Receita  Estadual  de  Londrina  que teriam cometido várias  condutas  de

corrupção,  sonegação  fiscal  e  lavagem  de  valores  no  exercício  de  suas

funções em prejuízo do Erário. Por outro lado, nos Habeas Corpus 1357349-2

e 1358525-6 diz  respeito à eventual  fraude à  licitação na contratação de

serviços para a manutenção de veículos em Londrina e região. Não se justifica

a reunião de processos  por  conexão ou continência,  embora as  condutas

delituosas  tenham sido descobertas  pelo  mesmo grupo de investigação e

sejam  originários  da  mesma  Vara  Criminal  e  Comarca  e,  ainda,  que  se

identifique os mesmos servidores investigados nas operações, pois os fatos

não guardam relação direta entre si  (não há vínculo algum entre atos de

corrupção  perpetrados,  em  tese,  pelos  Fiscais  da  Fazenda  Pública  em

Londrina e a fraude à licitação que levou a contratação da oficina Providence

para o reparo de veículos do Estado do Paraná na região norte), são diversos

e não devem ser tratados como assunto que enseje a aplicação da prevenção

na Procuradoria de Justiça.
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EXCELENTÍSSIMA SENHORA
SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS 

Trata-se de Habeas Corpus impetrado por ilustres advogados em favor
de  EDNARD  PADUAN  e STEFAN  RUTHSCHILLING,  o  qual  estaria  sofrendo
constrangimento ilegal à conta do douto Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal do Foro
Central da Região Metropolitana de Londrina.

Encaminhado  os  autos  a  Procuradoria-Geral  de  Justiça  foram

distribuídos  ao  Procurador  de  Justiça  CÂNDIDO  FURTADO  MAIA  NETO,  o  qual

declinou sua atribuição, às fls. 1354/1355, encaminhando os autos ao Departamento

Judiciário  para  nova  distribuição  ao  il.  Procurador  de  Justiça  que  já  havia  se

manifestado  nos  writs distribuídos  anteriormente (Habeas  Corpus  nºs  1357349-2,

1359432-0, 1360222-1, 1358649-1 e 1358525-6).  

O Procurador de Justiça LUIZ RENATO SKROCH ANDRETTA, às fls. 1357

e seguintes, suscitou o presente conflito negativo de atribuição (art. 19, inciso XIX, da

Lei Complementar nº 95/99) porquanto caberia ao ilustre Procurador de Justiça, a

quem os autos foram antes distribuídos, a obrigação de atuar no caso sob análise.

Asseverou  que  não  houve  manifestação  sua  nos  habeas  corpus  nº  1359432-0  e

1358649-1. Aduziu que o habeas corpus nº 1360222-1 diz respeito a outra operação

da GAECO, denominada Operação Voldemort, ao passo que esta chama-se Operação

Publicano. E que os habeas corpus nºs 1357349-2 e 1358525-6 não guardam relação

com  os  fatos  sobre  que  versam  esses  autos  de  habeas  corpus  que  retratam

escândalos que eclodiram a partir da quadrilha ou organizações criminosas formadas

com o concurso  de funcionários  públicos  para saquear  o  erário.  As  coincidências

seriam apenas de vara, comarca e servidores públicos, porém os fatos são diversos,

não havendo hipótese, conexão ou continência que justificasse a prevenção. Num

dos casos em trâmite na 3ª Vara Criminal de Londrina diz respeito à eventual fraude a

licitação na contratação de serviços para a manutenção de veículos em Londrina e
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região e o caso deste habeas corpus versa sobre suposta formação de quadrilha ou

associação  criminosa  entre  fiscais  da  Receita  Estadual  de  Londrina,  que  teriam

cometido várias condutas de corrupção no exercício de suas funções em prejuízo do

Erário. E, desta forma, não se divisa qual a relação entre esses dois casos, a não ser as

coincidências  apontadas  (mesma Vara,  Comarca  e  o  envolvimento  de  Paulo  Dias

Midauar).  Concluiu  que  as  hipóteses  não  retratam  conexão  ou  continência,  nem

precedência  de  manifestação  pelo  suscitante  acerca  da  matéria  que  o  ligue  ao

processo sobre o chamado escândalo dos Fiscais de Londrina, de modo que não há,

assim, prevenção para a distribuição deste habeas corpus, ou seja, não há vínculo

algum entre os fiscais da Fazenda Pública em Londrina e a fraude à licitação que

levou a contratação da oficina Providence para o reparo de veículos do Estado do

Paraná na região norte. Ademais, ressaltou que não há vinculação entre Procurador

de Justiça e Relator de um processo, ainda que o Relator reconheça eventualmente

seu vínculo a uma causa isso não atrela o Procurador de Justiça a uma causa. 

É o breve relatório.

Conforme exposto, o il.  Procurador de Justiça Cândido Furtado Maia Neto

assevera que pautou sua conduta no fato de existir Habeas Corpus (nº 1357349-2)

anterior  relacionado  ao  presente  writ (fls.  1304)  e  que  os  autos  deveriam  ser

remetidos ao Departamento Judiciário para distribuição ao il. Procurador de Justiça

que já havia se manifestado nos writs distribuídos anteriormente (Habeas Corpus nºs

1357349-2, 1359432-0, 1360222-1, 1358649-1 e 1358525-6).

Dessarte, pode-se verificar,  preliminarmente, que não houve manifestação

do Procurador  de  Justiça  LUIZ  RENATO SKROCH  ANDRETTA nos  autos  de Habeas

Corpus  nº  1359432-0 e  nº  1358649-1,  conforme  informação  do  Departamento

Judiciário em anexo.
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Com relação ao Habeas Corpus nº 1360222-1, a matéria, embora investigada

pela GAECO de Londrina, não se confunde com a tratada neste writ, pois aquela versa

sobre  a  denominada  Operação  Voldemort,  em que  se  investiga  uma organização

criminosa  montada  para  que  a  empresa  Providence  ganhasse  o  contrato  para  a

manutenção,  reparo  e  conserto  da  frota  de  veículos  do  Governo  do  Estado  do

Paraná. A Operação Pelicano, tratada diretamente nestes autos de Habeas Corpus nº

1360373-3,  embora também seja investigada pela GAECO de Londrina,  apura um

esquema de sonegação fiscal em troca de cobrança de propina envolvendo vários

servidores públicos.

Finalmente, com relação ao Habeas Corpus nº 1357349-2 e nº 1358525-6,

razão assiste o suscitante deste conflito, pois não se vislumbra relação de conexão ou

continência com os fatos tratados nestes autos de Habeas Corpus nº 1360373-3. O

Habeas Corpus nº 1357349-2 tem por objeto ato coator diverso do presente  writ,

pois  exarado  no  âmbito  dos  autos  de  providência  cautelar  de  nº  0012433-

51.2015.8.16.0014. Desta forma, as manifestações produzidas nos Habeas Corpus nº

1357349-2 e 1358525-6 destacam condutas escandalosas que tiveram início a partir

da  quadrilha  ou  organizações  criminosas  formadas  por  funcionários  públicos  que

visavam apropriar-se ilicitamente de rendas do erário. 

E realmente, as coincidências por tramitarem na mesma Vara Criminal, na

mesma Comarca de Londrina e por destacar o nome do impetrante nestas ações

constitucionais não devem, simplesmente por esse motivo, justificar a aplicação do

instituto da prevenção, pois os fatos são diversos, não guardando relação entre si a

ponto de reconhecer os institutos da conexão e continência. 
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O  presente  habeas  corpus  trata  de  suposta  formação  de  quadrilha  ou

associação  criminosa  entre  Fiscais  da  Receita  Estadual  de  Londrina  que  teriam

cometido várias condutas de corrupção, sonegação fiscal e lavagem de valores no

exercício de suas funções em prejuízo do Erário. Por outro lado, nos Habeas Corpus

1357349-2 e 1358525-6 diz respeito à eventual fraude à licitação na contratação de

serviços para a manutenção de veículos em Londrina e região. 

Desta  forma,  não  se  justifica  a  reunião  de  processos  por  conexão  ou

continência, embora as condutas delituosas tenham sido descobertas pelo mesmo

grupo de investigação  e sejam originários  da  mesma Vara  Criminal  e  Comarca e,

ainda, que se identifiquem os mesmos servidores investigados nas operações, pois os

fatos não guardam relação direta entre si (não há vínculo algum entre atos de corrupção

perpetrados, em tese, pelos Fiscais da Fazenda Pública em Londrina e a fraude à licitação que

levou a contratação da oficina Providence para o reparo de veículos do Estado do Paraná na

região  norte),  são  diversos  e não devem ser  tratados  como assunto  que enseje  a

aplicação da prevenção na Procuradoria de Justiça.

Diante do exposto, manifestamo-nos pelo acolhimento do presente conflito

negativo,  fixando  para  o  Procurador  de  Justiça  Cândido  Furtado  Maia  Neto  as

atribuições para prosseguir atuando no presente feito. 

Curitiba, 16 de abril de 2015.

REGINALDO ROLIM PEREIRA
Procurador de Justiça
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