
PROCESSO Nº: 1445952-0, DE HABEAS CORPUS
SUSCITANTE: ARMANDO  SOBREIRO  NETO  –  2º  Grupo  de

Procuradorias de Justiça Criminais
SUSCITADO: DOMINGOS THADEU RIBEIRO DA FONSECA – 2º Grupo

de Procuradorias de Justiça Criminais
ASSUNTO: CONFLITO  NEGATIVO  DE  ATRIBUIÇÕES  (pedido  de

reconsideração)

EMENTA: Conflito de atribuições.  Pedido de reconsideração de decisão
anterior que dirimiu o conflito no sentido de declarar que a prevenção se
deu  para  o  Procurador  de  Justiça  suscitado,  em  razão  de  ter  ele
conhecido da causa em primeiro lugar. Mantida a decisão e esclarecido o
seguinte: a) a prevenção se dá em relação ao Procurador de Justiça que
primeiro conheceu da causa ou de qualquer incidente, por distribuição
automática;  b) não  existe  uma  vinculação  automática  decorrente  da
investigação que serviu de base, quando esta se desdobra em fases, ou
em  mais  de  uma  ação  penal,  posto  que  a  prevenção  se  opera  pela
distribuição automática da causa a um membro, ou incidente relacionado
à causa.

1. RELATÓRIO

Trata-se  de  pedido  de  reconsideração  formulado  pelo  ilustre

Procurador de Justiça Domingos Thadeu Ribeiro da Fonseca (fls. 501 e seguintes), que

relata o contido no conflito negativo de atribuições entre ele e outro membro do 2º

Grupo Criminal, sintetizando as suas alegações da seguinte forma:  

a)  que o  primeiro Procurador  de  Justiça  que se  manifestou  após  o
afastamento do agente ministerial prevento, Cândido Furtado Maia Neto (nos autos
de HC nº 1393913-8) foi o Procurador de Justiça Armando Sobreiro Neto, ao que, na
forma do §3º, do art. 17, da Resolução nº 34/2013, a atribuição para atuar nestes
autos é deste, por ter sido o primeiro que conheceu a causa ou se manifestou em
incidente.;

b)  a  deliberação  dos  Coordenadores  dos  Grupos  de  Atuação
Especializada, que se vale de um “critério de casa”, isto é, o procurador que substitui
o removido assume seu lugar e os feitos respectivos,  não possui força cogente, não
sendo norma, razão pela qual está hígida a previsão da Res. nº 34/2013: a prevenção
se dá em relação ao que primeiro se  manifesta na causa ou incidente referente a ela;
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c) o Procurador de Justiça Armando Sobreiro Neto se manifestou antes
que o autor do presente pedido de reconsideração passasse a integrar o 2º Grupo de
Atuação  Especializada  da  Procuradoria  de  Justiça  Criminal,  estando,  portanto
prevento.

Por  fim,  faz  novo  realce  da  certidão  fornecida  pelo  Departamento

Judiciário do MPPR, no sentido de que o Procurador de Justiça Armando Sobreiro

Neto estaria  prevento para atuar  nestes autos,  pugnando pela reconsideração do

encaminhamento do conflito de atribuições que firmou a atribuição do suscitado.  

É, em síntese, o relatório.

                        2. FUNDAMENTAÇÃO

Reconhecendo o brilho e o esforço argumentativo posto no pedido de

reconsideração, inclusive, citando doutrina referente à hermenêutica jurídica (Carlos

Maxilimiliano e Ulrich Schroth), a manifestação anterior, que firmou a atribuição do

procurador suscitado, deve ser mantida, embora agora, mais explicitada, posto que

a divergência  havida  entre  os  integrantes  do 2º  Grupo da Procuradoria  Criminal,

demandou um estudo mais apurado de toda a situação decorrente das vinculações,

posteriormente à reformulação do respectivo grupo.

    Está correta a afirmação do Procurador  de Justiça Domingos da

Fonseca,  no  sentido  de  que,  o  encaminhamento  dos  Coordenadores  das

Procuradorias  Especializadas,  optando  por  um  “critério  de  casa”  do  Procurador

(denominação  utilizada  no  pedido  de  reconsideração)  não  tem  força  de  norma

cogente,  eis  que  só  terá  quando  aprovada  a  modificação  da  Res.  34/2013,  por

deliberação do Egrégio Colégio de Procuradores.

                          O critério acabou sendo citado, erroneamente, quando na verdade o

correto  é  que  a  prevenção  é  firmada  pelo  que  hoje  está  disposto  na  mesma

Resolução  citada  acima:  fica  prevento  o  Procurador  de  Justiça  que  primeiro  se

manifestou na causa  ou no incidente.  No caso presente,  o  Procurador  de Justiça

Domingos Thadeu Ribeiro da Fonseca.
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                         O Procurador de Justiça Armando Sobreiro Neto manifestou-se em

07.07.2015,  quando  o  Procurador  Cândido  Furtado  Maia  Neto  estaria  em  férias

(depois cassadas). Era o Procurador Cândido quem tinha a prevenção, nesta época,

para atuar naquele  habeas corpus  nº 1393913-8, referente à ação penal  nº 38210-

38.2015.8.16.0014, que  diz  respeito  a  Luiz  Abi  Antoun,  um  dos  investigados  na

chamada “Operação Publicano”,  que tem mais  de uma fase  (I,  II  e  III)  e  da  qual

decorreram  diferentes  ações  penais  (nºs  21345-27.2015,  23194-44.2015,  57679-

70.2015, 38210-38.2015, 68535-93.2015.

Após a reestruturação das atribuições dos Grupos das Procuradorias

de Justiça, houve necessidade dos feitos vinculados ao Procurador Cândido e quiçá

de outros que se movimentaram, fossem redistribuídos.

                   Dispõe o  art. 17, da Resolução nº 34/2013, do Egrégio Colégio de

Procuradores  de  Justiça  que,  “os  processos  judiciais  encaminhados  ao  Ministério

Público serão imediatamente distribuídos pelo setor competente das Procuradorias

de Justiça, aos respectivos Grupos de Atuação Especializada, por sorteio, observadas

para este efeito as regras de proporcionalidade, especialmente a alternância fixada

em função da natureza, volume e espécie dos feitos”. E seu  §3º, “o Procurador de

Justiça que primeiro conhecer de uma causa ou de qualquer incidente terá, sempre

que possível, a atribuição preventa para os feitos originários conexos e, para todos os

recursos,  na  causa  principal,  cautelar  ou  acessória,  incidente,  oriunda  de  outro,

conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica.”

                    O HC nº  1442947-7  e este de  nº  1445952-0 relacionam-se com a

Ação Penal nº  0057679-70.2015.8.16.0014,  e a distribuição automática em ambos

deu-se no mesmo dia, para o Procurador de Justiça Domingos  Thadeu Ribeiro da

Fonseca, conforme fls. 465 (HC nº 1445952-0) e fls. 482 (HC nº 1442947-7). 

                  Portanto,  a  informação  do  Departamento  Judiciário  contém

equívoco ao atestar que a prevenção seria do procurador suscitante, haja vista que

apenas  atuou  em  substituição  ao  Procurador  Cândido  Maia  Neto,  decorrente  de

escala de férias, quando este, prevento, ainda integrava o 2º Grupo Criminal, ele não
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poderia  ter  se  tornado  prevento  em momento  que  havia  um  Procurador  que  já

detinha  esta  condição,  e  assim  a  ele  a  distribuição  foi  direcionada  em  razão  da

condição de substituto, portanto, não de forma automática.

                      O critério de prevenção que vige é o do  Procurador de Justiça que

primeiro conhecer da causa (por distribuição automática). Desse modo, a atribuição

para atuar neste habeas corpus e qualquer outro vinculado à Ação Penal nº 0057679-

70.2015.8.16.0014 é do Procurador de Justiça Domingos Thadeu Ribeiro da Fonseca.

Não  há  que  se  falar  como  pretenderam  todos  os  que  se

manifestaram (suscitante,  suscitado e o Procurador  Jorge Guilherme Montenegro)

num critério de prevenção que decorre da “Operação Publicano” ou qualquer outra,

esse raciocínio não deve interferir  na determinação da prevenção,  como se fosse

vinculado o Procurador à investigação. 

 Explica-se: o fato de, no presente caso, o Procurador suscitante ter

se  manifestado  no  HC nº  1393913-8,  referente  à  ação  penal  nº  38210-

38.2015.8.16.0014, não  pode  redundar  em vinculação direta  e  obrigatória  com a

ação penal  nº  0057679-70.2015.8.16.0014.  As operações como se pode observar a

partir de levantamento efetuado pelo Diretor do Departamento Judiciário, são mais

de uma,  podendo ter  mais  de  uma fase,  e  se  desdobraram  em diferentes  ações

penais (nºs 21345-27.2015, 23194-44.2015, 57679-70.2015, 38210-38.2015, 68535-

93.2015). A prevenção do membro se dá em cada ação penal, não havendo notícia da

existência de conexão formalmente reconhecida entre elas.

Cada investigação em andamento pode originar (como já  originou)

uma ação penal  ou mais de uma.  Pela regra de prevenção em vigor vincula-se o

membro que receber os autos de cada ação penal, considerada autonomamente, por

distribuição automática em primeiro lugar, que foi justamente o que ocorreu com o

Procurador de Justiça Domingos Ribeiro da Fonseca.

 Ele  e  também  o  Procurador  Jorge  Guilherme  Montenegro  Neto

receberam HCs relativos à mesma ação penal (nº 0057679-70.2015.8.16.0014), mas o

HC  que  primeiro  chegou  a  conhecimento  de  um  Procurador,  por  distribuição
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automática,  após  a  desvinculação  do  anterior  que  se  encontrava  prevento

(Procurador  Cândido),  foi  o  de nº  144952-0,  com vistas  ao Procurador  Domingos

Thadeu,  em  16/10/2015,  sendo  que  para  o  Procurador  Montenegro,  o  HC  nº

1442947-0, chegou com vistas em 19/10/2015.

 Neste momento há elementos para se concluir que existe a vinculação

do ora requerente, Procurador de Justiça Domingos Thadeu Ribeiro da Fonseca, nas

ações  penais  nºs  0057679-70.2015.8.16.0014  e  21345-37.2015.8.16.0014,  porque

ambas,  embora  relacionadas  à  mesma  investigação  (Publicano  I),  tiveram  HCs

distribuídos automaticamente, e assim se tornou prevento.

 Consta ainda que teria feito manifestações (segundo alegação do

suscitante na petição que apresentou o conflito) em mais dois HCs nºs 1426918-6 e

1392198-7, por força de distribuição automática (e não em virtude de se relacionar

com uma determinada Operação), que resultariam na sua vinculação a uma terceira

ação penal, a de nº 38210-38.2015.8.16.0014.

3. CONCLUSÃO

 Do exposto, em sede de reconsideração, nada há para ser alterado

em relação ao anteriormente decidido, a não se para ficar esclarecido que não existe

uma vinculação automática decorrente da investigação, e que a prevenção se opera

pela  distribuição automática  da  causa  a  um membro,  ou  incidente  relacionado  à

causa.

Curitiba, 04 de novembro de 2015.

Samia Saad Gallotti Bonavides

Procuradora-Geral de Justiça em exercício

5


