
PROCESSO Nº: 1452850-2, DE HABEAS CORPUS
SUSCITANTE: DOMINGOS THADEU RIBEIRO DA FONSECA – 2º Grupo

Criminal da Procuradoria de Justiça Criminal
SUSCITADO: ARMANDO SOBREIRO NETO – 2º Grupo Criminal  – da

Procuradoria de Justiça Criminal
ASSUNTO: CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES

EMENTA: Conflito  de  atribuições.  Parecer  em  habeas  corpus.
Discussão  acerca  da  prevenção  no  Grupo  Criminal.  Atribuição  do
integrante do Grupo que primeiro conheceu da causa em decorrência de
distribuição automática, após a remoção do que antes era o prevento. O
Procurador de Justiça que primeiro tomar conhecimento da causa, depois
da  saída  do  que  era  prevento,  isso  tendo  ocorrido  pela  distribuição
automática, é o que se encontra prevento (art. 17, §3º, da Res. 34/2013,
Colégio  de  Procuradores  de  Justiça).  Não  existe  uma  vinculação
automática de acordo com a normativa vigente, quer pela ocupação da
vaga do anterior Procurador de justiça prevento, quer pelo fato de serem
as ações penais decorrentes da mesma investigação. A prevenção decorre
da distribuição da ação penal.

1. RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de atribuições proposto pelo Procurador

de Justiça  DOMINGOS THADEU RIBEIRO DA FONSECA (suscitante), que integra o 2º

Grupo Criminal  da Procuradoria  de Justiça Criminal  (fl.  485/491),  figurando como

suscitado  o  Procurador  de  Justiça  ARMANDO  SOBREIRO  NETO,  do  mesmo grupo

criminal.

Alega  o  suscitante,  em  apertada  síntese,  que  no  âmbito  desta

Procuradoria-Geral de Justiça já foram suscitados outros prévios conflitos negativos

de atribuições nos autos de habeas corpus nºs 1444565-3, 1445952-0 e 1452947-7,

nos quais sobreveio a decisão entendendo sê-lo prevento para atuar nos processos

relacionados às Ações Penais nº 21345-37.2015.8.16.0014, 57679-70.2015.8.16.0014
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e 38210-38.2015.8.16.0014. E que a prisão dos pacientes deste habeas corpus fora

decretada  nos  autos  de  Pedido  de  Medidas  Cautelares  62868-29.2015.8.16.0014,

vinculado  aos  autos  sob  nº  68535-93.2015.8.16.0014.  Ademais,  reiterou  que

conforme já  decido no pedido de habeas  corpus nº  1360373-9  e  reafirmado em

outros  conflitos  suscitados  (HC  nºs  1444565-3,  1445952-0  e  1452947-7)  inexiste

conexão formalmente reconhecida neste caso, de modo que  “cada eventual ação

penal correlacionada às Operações Publicano há de ser automaticamente distribuída

à Procuradores de Justiça distintos,  os quais ver-se-ão, doravante,  preventos para

atuar nos feitos a partir de então vinculados a casa qual”. Assim, suscitou o presente

conflito  negativo  de  atribuições  a  fim  de  que  seja  reconhecia  a  prevenção  do

Suscitado para atuar  nestes autos de habeas corpus e em todos os demais feitos

correlacionados à ação penal nº 68535-93.2015.8.16.0014 (art. 17, §3º, da resolução

n º 34/2013, do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça). 

Quando remeteu os autos ao Suscitante (fls. 480/482), o Procurador

de  Justiça  Suscitado,  Armando  Antonio  Sobreiro  Neto,  ressaltou  que  a  medida

cautelar  em  exame  constitui  desdobramento  do  processo-crime  nº  0021345-

37.2015.8.16.0014. Assim, a medida cautelar inicial nº 12783-39.2015.8.16.0014 deu

ensejo  aos  processos  criminais  nº  21345-37.2015.8.16.0014  e  nº  23194-

44.2015.8.16.0014, referentes ao que restou denominado “Operação Publicano I”.

Redundou,  igualmente,  na  complementação  havida  nos  autos  nº  62868-

29.2015.8.16.0014,  notadamente  por  avançar  na  apuração  de  eventual  crime  de

lavagem de dinheiro e outras infrações penais, ações interligadas a tudo o que se

apura  nos  feitos  em  referência.  Asseverou  que  “a  cautelar  que  deu  ensejo  ao

presente  Habeas  Corpus  1452850-2  ainda  não  redundou  em  nova  ação  penal  e

constitui complementação investigatória da medida cautelar originária de nº 12783-

39.2015.8.16.0014,  à  qual  estão  ligados  por  prevenção  (e  conexão)  os  autos  de

inquérito  policial  nº  16193-08.2015.8.16.0014  e  do  processo-crime  nº21345-

37.2015.8.16.0014 e 23194-44.2015.8.16.0014”. Desse modo, estes feitos e os que

dele  decorrerem,  por  força  de  decisão  em  Conflito  de  Atribuições  exarada  pela
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Procuradoria-Geral de Justiça (HC nº 1444565-3) estão vinculados, por prevenção, ao

Procurador de Justiça Domingos Thadeu Ribeiro da Fonseca. 

Dessa forma, vieram os autos a esta Procuradoria-Geral de Justiça para

que se dirimisse o conflito de atribuição.

É, em síntese, o relatório.

2. FUNDAMENTAÇÃO

A atribuição para atuar nos presentes autos é do Procurador de Justiça

Armando Antonio Sobreiro Neto.

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
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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.”

Segundo  dados  obtidos  pelo  sistema  PROJUDI,  a  fundamentação

trazida aos autos pelo Procurador de Justiça Domingos Thadeu Ribeiro da Fonseca, às

fls.  485  e  seguintes,  não  procede.  Na  oportunidade,  foi  alegado  que  a  Medida

Cautelar  nº  62868-29.2015.8.16.0014  estaria  vinculada  aos  autos  nº  68535-

93.2015.8.16.0014.  Na  verdade,  a  Ação  Penal  nº  68.535-93.2015.8.16.0014

(26.10.2015)  está  vinculada  ao  Inquérito  Policial  nº  66664-28.2015.8.16.0014

(16.10.2015) e ao Pedido de Restituição 71389-60.2015.8.16.0014 (10.11.2015), tão

somente.  Não  consta  nenhuma  vinculação  desta  Ação  Penal  nº  68.535-

93.2015.8.16.0014 com o Pedido de Prisão Preventiva nº 62.868-29.2015.8.16.0014

constante no termo de distribuição do TJPR, às fls. 466. 

Estes  autos  de  Habeas  Corpus nº  1452850-2 encontram-se

dependentes dos autos de Habeas Corpus nº 1452161-0 distribuídos, por prevenção,

ao Procurador de Justiça Armando Antonio Sobreiro Neto (05.11.2015) que declinou

sua  atribuição  ao  Procurador  de  Justiça  Domingos  Thadeu  Ribeiro  da  Fonseca

(09.11.2015). 

Segundo dados obtidos no sistema PRO-MP e PROJUDI não há como

afirmar  que  a  cautelar  que  deu  ensejo  ao  presente  Habeas  Corpus constitui

complementação  investigatória  da  medida  cautelar  originária  nº  12783-

93.2015.8.16.0014,  a  qual,  conforme  asseverou  o  suscitado  estaria  ligado  por

prevenção e conexão os autos de processo-crime nº21345.37.2015.8.16.0014, que,

por decisão no Conflito Negativo de Atribuições no Habeas Corpus nº 1444565-3,

vincularia o Procurador de Justiça Domingos Thadeu Ribeiro da Fonseca. 

O critério de prevenção estabelecido pela Resolução nº34/2013 ocorre

em relação ao Procurador de Justiça que primeiro conhecer da causa (em virtude de
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distribuição automática). Desse modo, a atribuição para atuar neste habeas corpus é

do Procurador de Justiça Armando Antonio Sobreiro Neto.

Não há que se falar num critério de prevenção decorre da “Operação

Publicano” ou qualquer outra, esse raciocínio não deve interferir na determinação da

prevenção, como se fosse vinculado o Procurador à investigação.

Cada  investigação  em  andamento  pode  originar  (como  já  originou)

uma ação penal ou mais de uma e, segundo a 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 Armando Antonio Sobreiro Neto.

Neste  momento  há  elementos  para  se  concluir  pela  vinculação  do

Procurador  de  Justiça  Armando  Antonio  Sobreiro  Neto  com  esta  ação que  é

decorrente  da  investigação  Publicano  I,  mas  não  em  qualquer  das  ações  penais

relacionadas em que o suscitante está prevento.

3. CONCLUSÃO

 Do exposto, converge-se para fixar a atribuição do Procurador de

Justiça Armando Antonio Sobreiro Neto para atuar  nestes autos,  pois  se trata de

agente ministerial que se tornou prevento por distribuição automática feita após a

reestruturação dos grupos da Procuradoria Criminal, com a saída do Procurador de

Justiça Cândido Furtado Maia Neto.

Curitiba, 13 de novembro de 2015.

Samia Saad Gallotti Bonavides

Procuradora-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos
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