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PET/5589 
1209 - DIREITO PROCESSUAL PENAL 

N° 

PETI<;ii.O 5589 

Supremo Tribunal Federal 

Pat 0005589 - 09/04/2015 15:09 
0001068-71,2015,1,00,0000 

1 11111111111111111111111111111111111111111111111111\ 11111111111111111111111 

PETICĂO 

PROCED, , DISTRITO FEDERAL 
ORIGEM, : PET-SSB9-SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
RELATOR(A): MIN. TEORI ZAVASCKI 
REQTE. {SI MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 
PROC. (A/S) (ES) PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA 

, 
î 

VOL.02 
COM O VOLUMES 

COM 01 APENSOS 

DISTRIBUI,ĂO EM 09/04/2015 
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Se~ăo de Processos Originarios Criminais 

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME 

Em 3...c::L de \0 rît t.JUYYl fvvo de 201 2, fica formado o 
'1 '- volume dos presentes autos do (a) -- Il 

folha n° J-- t 6 , Se'Yao de Processos Originarios 
Criminais. Eu, <1Z = , Analistarrecnico 
Judiciario, lavrei o presente termo. 
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S T F 102.002 

G?~ efTnknd Qfoedend 

fis'. 5S~') 

TERMO DE JUNTADA 
.Tunto a estes autos o protocolado de ,,' .-leI 4,<;)1, 12015 --------- .. 

Brasnia.-L_de~\O ___ de 20.15. que scgue. :J2 
FABIANO DE A fVEDO MOREIRA 

Mat"cula 2535 
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Suprema Tribunal Federal 

06/05/2015 16:49 0021758 

1 1 1111111111111111111111111111111111111111 11111111 

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 

Procuradoria-Geral da Republica 

N° 12015/GTLJ-PGR 
Petir;:ăo n° 5.589 
Rl,llator : Ministro Teori Zavascki 
Nominado : RafaelAngulo Lopez 

o Procurador-Geral da Republica manifesta ciencia ii q.eci

sao que hOl11ologou a colaborar;:ăo firmada com Rafael Angulo 

Lopez e consigna que ji providenciou o envio de copia para a 

Procuradoria Regional da .Republica na 4a Regiao, aos cuidados 

do Procurador-Regional da Republica Adriano Silvestrin Guedes 

ou a seu substituto legal, observado o regime de sigilo imposto 

pelo art. 7° da Lei n. 12.85012013. 

BrasiIia (DF), 5 de maia de 2015. 

Procurador-Geral da Republica 

DI'/ 
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S T F 102.002 

cll'~ ~:bwnd dfo&kd 

F'H . S>'Z'1 

TERMO DE CONCLUSAO 
Fa,o estes autos conclusos ao (il) ExcelentîsSi)no(a) Senhor(a) 

Ministro(a) Relator (a /~ 
Brasilia. _.(O_.de 10 de 2 15. 

FABIANO DE AZEVEDO Q RA 
Matrlcula 2 35 

TERMO DE JUNTADA 
Junto a estes autos (j protocolado de n° _ l.t "t ~ L __ /2015 
que :-;eguc. 
Brasilia. _ \_1 _ de (Y)E>, <J d ? .-~ e_ !_J. 

FABIANO DE AZE I 

Matricula 2 35 
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REIRA 

37
02

22
89

85
9 

Pe
t 5

58
9



o, 

PGR-0011531912015 

MINlSTEruO PUBLICo FEDERAl Supremo Tribunal Federal 
Procuradoria-Geral da Republica 18/05/2015 16:41 0024442 

111111111111 1 1111111111111111111111111111 
OFICIO N2 7/2015/GTLJIGAB/PGR 

Brasilia, 15 de maio de 2015_ 

Senhor Juiz Instrutor, 

Encaminho-lhe copia do Oficio 1454/R, referente a Peti~ao n° 

5589, recebido pelo Juiz Federal, Sergio Fernando Moro_ 

Atenciosamente, 

~ 
-::.s>er:gi'(o)Bruno Ca rai Fernandes 

Promotor de Justi~a 
Coordenador Substituto do GT Lava Jato - PGR 

A Sua Excelencia o Senhor 
MĂRCIO SCHIEFLER FONTES 
juiz Instrutor 
Pra<;:a dos Tres Poderes -
CEP: 70175-900 - Brasilia-DF 
GTU/f'Gl<. 
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A Sua ExcelE!ncla o Senhor .c .•. ' 

Julz F9deraf da 13" Vâra Federal daSubse~o Judfc[ariaoe Curit'lbalPRi 

, , 

(i ' 
-r: " 

~ . 

Encamlnho-ltlec6plâ'>de d~cls!io proferldaem 29 de abril de 
proferida nos autos ÎI1diCfldo5 9!j1 epfgrafe. bemcomo do larmo de 
premiada de AafaeIÂl1guloLoPez.': .••.. ;: 'ţi +, 

',;, fi" . .:il, "' . 
. Atenc:losamente"" "". .." 

t 

MlnlstroTEO IZAVASCKf' 
.RÎlator 
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S T F 102.002 

G?+-w rffrdwnd cf#~ 

f'E:'r. - !3S~ 

TERMO DE CONCLUSĂO 
Fa,o estes autos conclusos ao (a) Excelentissimo(a) Senhor(a) 

Ministro(a) Relator '). 
Brasilia.li de 11>\ de 2015. 

FABIANO DE AZE\'1j"PEVMOREIRA 

37
02

22
89

85
9 

Pe
t 5

58
9



TERMO DE JUNTADA 

Junto a estes autos o aviso de recebimento que segue. 

Brasîlia, 28 de de 2015 . 
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13' V ARA FEDERAL DE CURITlBNPR 

Avenida Anîta Garibaldi , 888 

Juveve 
80540-180 Curitiba - PR 

I II 

9912288461 

ttNTITIVAS DE ENTREGA 

---1---1 __ '_h 

---1---1 __ '_h 

---1---1 __ '_h 

MOTIVO DA DEVOLU<;:ĂO 

[!] Mudou·so [TI Recuoado 

W"'U~~~rM r,!1,'(,lru'tĂo 00 AR 
Pra91 dos Tnâs Poderes Late Unico , SN 
Zona Civico-AdmlniSt 

GJ End. Ill.!!U.fi.cienw 

m Nl1oExisteoNb
• 

o D<'SCO.IIhecido 

o NAo Procurado I/;UllltlCA f; MATiilCULA ilO 
[îJ Ause.ute ~ .~" ... " 

70175-900 Br<lsOia - OF .0 Fa1ccido 

oficlo 1454/R (PET 5589) • SEGRfDD DE JU5TI<;A 0 O ... tro5 ------

ASSI.AlURADO RECEBEDOR oerADEEHTl!EGAO 8. f4AIO 1015 
NOME LE VEL DO RfCEBEDOR ~ NO DqCUMEHTO DE ]OE~DADE 

'. / 

~~efira 
·nt~~<orr S 

.856197 

~ 
§1 .. ... 
"' 
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S TF 102,002 

TERMO DE CONCLUSAO 
Falţo estes autos conclusos ao (a) Excelentfssimo(a) Senhor(a) 

Ministro(a) Relator 
BrasIJia, 12_ de ~ 'Q) 

TERMO DE JUNT ADA 
Junto a estcs aulos o protocolado de n° SI} l'te.-
que ~e.guc. / 
13raSlha, ~ de NVI/1<fu", d~ 2J15, 

FABJANO DE AZEVEDO,'«GiRE; A 
Matrlcula 2535! V 

/2015 
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Supremo Tribunal Federal 

05/11/2015 18:46 0057170 

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 

Procuradoria-Geral da Republica. 

N° 23448512015 - GTL]/PGR 
Peti~ao n° 5.589 
Relator : Ministro Teori Zavascki 

111111111111111111111111111111111111111111111111 

A Procuradora-Gera! da Republica em exercicio vem expor 

e ao fina! requerer o que se segue. 

Os autos da Petiyao 5.588 vieram para manifestayao da Pro

curadoria-Geral da Republica. Nesses autos, o Supremo Tribunal 

Federal deferiu requerimento de cisao dos termos de colaborayao 

de RAFAEL ANGULO LOPEZ. 

Nao obstante, observou-se a necessidade de realizar-se o exa-

me da Petiyao 5.588 em conjunto com a Petiyao 5.589, na qua! o 

Supremo Tribunal Federal homologou o Acordo de Colaborayao 

Premiada de RAFAEL ANGULO LOPEZ. 

Por essa razao, a Procuradora-Geral da Republica em exerci

cio requer a Vossa Excelencia vista da Petiyao 5.589. 

Brasilia (DF), 05 de novembro de 2015. 

Ata ( o ... ~ fLJ2..-
Ela Wiecko Volkmer de Castilho 

Procuradora-Geral da Republica em exercicio 
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S T F 102.002 

TERMO DE CONCLUSĂO 
Fa,o estes autos c"nclusos ao (ill Excelentissi oral Senhor(a) 

Ministro(a) Relator (a). 
Brasilia. OS de 1\J0\JQ0-, tie 015. 

FABIANO DE AZEVED 
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PETI<;:ĂO 5.589 DISTRITO FEDERAL 

RELATOR 

REQTE.(S) 

PROC.(AlS)(ES) 

:MIN. TEORI ZAVASCKI 

:MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 

:PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA 

DESPACHO: De-se vista dos autos ao Ministerio Publico, conforme 

requerido a fi. 255. 

Brasilia, 5 de novembro de 2015 . 

Ministro TEORI ZAVASCKI 

Relator 
Documento assinado digitalmente 

Documenta assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-212001 de 24/0812001, Que instilui a lnfraestrutura de Chaves Publicas 8rasileira - rCP-Brasil. O 
documenta pode ser acessado no endereyo eletr6nico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/sob o numera 9739332. 
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S T F 102.002 

c?uf/MffJW QT~@:rx:k;ra/ 
'P'tt, 5~2~ 

TERMO DE VI,Q 
Fa~o vista destes a~s ao Exmo. Sr. Prbcura or-Geral da RepLlblica. 

Brasilia,J[Lde NJ~de2015, 

FABIANO DE AZEv"no MO EIRA 
~, 

Matricula ~53-
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MINISTERIO PtJBLICO FEDERAL 

PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA 

DCJ/SUBGDPIPGR - DIVISÂO DE CONTROLE JUDICIALlPGR 

TERMO DE DISTRIBUI<;ĂO E CONCLUSĂO DE AUTO JUDICIAL 

Procedi it distribuiyao/conclusao do presente feito, conforme informayoes abaixo: 

Numero do Auto 

Etiqueta 

Data da Vista: 

Data da Entrada: 

Motivo da Entrada: 

Urgente: 

Informayoes da Conclusao 

Oficio: 

Tipo de Vinculo: 

Motivo: 

Forma de Execu9ăo: 

Data: 

Responsâvel: 

5589 

STF-PEI-5589 

09111/2015 14:38:03 

Ciencia 

Năo 

GABPGR-GT LA V A JA TO 

RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS 

Titular 

Oficio Titular 

Conclusăo Automatica 

09/111201514:43:26 

Juliana Couto De Sant Anna 

Brasilj1, 09/1 1/2015 14:43:26 . 

. j ~ 
I . 
()~ 
Jiiliana Couto be Sant Anna 

ResponsJvel b.ela c6nc'lusao do auto judicial 

[i V 
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S T F 102.002 

clf'o/~ QJ;<ikndQF~ 
P6f. S.cP1, 

TERMO DE .!UNT ADA 
Junto a estes autos o protocolado de n" ~,-lj.J..f?L..S>-__ /20 15 
que segue. 
Rrasilia, -2E- de I'N ,,,,,...,,?~ d 2 15. 

FABIANO DE AZEVED M REIRA 
Matricula 25 5 J 
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Suprema Tribunal Federal 

20/11/2015 14:56 0060495 

1111111111111111111111 1111111111111111111111111 111111111111111111 

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 

Procuradoria-Geral da Republica 

N° 24393312015/GTLJ-PGR 
Peti~ao n. 5589 
Relator: Ministro Teori Zavascki 

MM. Ministro: 

Os requerimentos formulados na peti<;:ao de fis. 2/14 resta

ram concluidos, valendo destacar, a esse respeito, que: (i) foi enca

minhada documenta<ţao ao Juizo da 13' Vara Federal de Curitiba 

(item c da fi. 13), conforme fi. 234; e (ii) foi encaminhada copia 

dos documentos pertinentes ao Procurador Regional da Repu

blica Adriano A. Silvestrin Guedes (item d da fi. 14), conforme fi. 

247 . 

Por outro lado, na esteira do quanto ji postulado na Peti<ţao 

n. 5588 (a qual cuida dos requerimentos complementares ii homo

loga<ţao do acordo de colabora<ţao premiada de Rafael Angulo Lo

pes, sobretudo cisao processual), impae-se no caso o levantamento 

do sigilo dos presentes autos. 

A respeito do sigilo da colabora<ţao premiada, deve-se dife

renciar o tratamento endo (ou interna) e extraprocessual (ou ex-

terna) do principio da publicidade. 

A primeira parte do art. r, § 3°, da Lei 12.850 trata do Sigil:ID/, 
endoprocessual, ou seja, para as demais partes do processo, em esW' 
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PGR Peti,ao 5589 homologal'ao Rafael Angulo Lopes 

pecial para os atingi dos pela colaborao;:ao. Por isso dispoe que o 

acordo de colabora<;:ao premiada deixa de ser sigiloso assim que 

recebida a denuncia. O foco, no caso, e o direito daqueles que fo

ram atingi dos pelo conteudo do acordo, buscando maximizar o 

contradit6rio e a ampla defesa. Em tal caso, o termo final maximo 

do sigilo e o recebimento da denuncia. A partir desse instante, o 

acordo e seus desdobramentos tornam-se, necessariamente, publi

cos para os reus incriminados pela colabora<;:ao (ao menos em rela

<;:ao aqueles termos pertinentes, que foram substrato para o 

oferecimento da denuncia). Mas e importante destacar que, con

forme dito, trata-se de um termo final maximo. 

Impende, a esse respeito, fazer uma interpretao;:ao hist6rica do 

dispositivoo A Lei 12.850 ao prever taI dispositivo, buscou evitar a 

pratica, disseminada em alguns locais, de manter o acordo de cola

borao;:âo e, em especial, o seu produto (em geral, os termos de de

poimento) sigilosos ad eternum. A Lei 12.850 visou justamente 

fazer cessar essa praxe, ao prever que, com o recebimento da den

uneia, o sigilo sera suspenso para as partes. A norma tem por es

copo, portanto, "a obsewiÎllcia do pri'ldpio colIstituciollal da ampla 

defesa, uma IJez que a Horma trafa da publicidade dos acordos de delafao 

premiada aos demais correus da arao pellal", conforme decidiu o STJ 

(HC 282.253/MS, ReI. Ministro SEBASTIĂO REIS JUNIOR, 

SEXTA TURMA,julgado em 25/0312014, DJe 25/0412014). 

Porem, como ja anunciado, trata-se de um termo final ma

ximo,' p"ti, do qu,1 ° ,;gilo dd» do o.;,ri, ;p" ;U", '0 m~ 

2 
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PGR Petis:âo 5589 homologas:ao 

para as partes do processo. De qualquer sorte, como exce<;:ăo que e 

ao principio da publicidade, o sigilo deve ser mantido ate esse mo

mento apenas se houver necessidade concreta. Nada impede - ao 

contrario, o principio da publicidade aponra nesse sentido - que o 

sigilo do acordo e especialmente de seu produto (os termos de de

poimento produzidos) sejam levantados para as partes antes do re

cebimento da denuncia. lnclusive, naqueles ritos em que ha 

resposta antes do recebimento da denuncia, o sigilo deve ser levan

tado antes desse momento, para que se viabilize a possibilidade de 

a defesa dos acusados atingi dos pela colabora<;:ao se defenderem. 

Em sin tese, portanto, o sigilo endoprocessual somente deve ser 

mantido ate o recebimento da denuncia se houver algum motivo 

concreto que o justifique. A principal razăo para eventual manu

ten<;:ao do sigilo deve ser a existencia de diligencias em andamento, 

baseadas na colabora<;:ăo e cujo acesso, se concedido il defesa dos 

atingidos, podera frustrâ-Ias. Aplicâvel o enunciado da Sumula Vin

culante n. 14, segundo o qual "o direita de plena acesso ao inquerito 

(parlamentar, policial ou administratilJO), mesmo que sujeito a regime de 

sigila (sempre exeepeional), desde que se trate de prOlJas ja produzidas e 

forl1lalmente incorporadas ao pracedimento i1Westigatario, exclu{das, conse

quememente, as i,1jorl1laroes e prolJid8t7âas it7vestigatarias ainda em cursa 

de execuriio e, por issa l1Iesmo, niio documentados IlO praprio i11querito ou 

processo judieial" (HC 93.767, Relator(a): Min. CELSO DE 

MELLO, Segunda Turma, DJe de 01-04-2014). Se nao houver 

uma razao concreta que justifique o afastamento excepcional do 

principio da publicidade, a regra deve ser permitir que a defesa dos 

i 
3 
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PGR Petis:ăo 5589 homologas:â.o Rafael Angulo Lopcs 

demais atingi dos tenha acesso ao conteudo das colabora<;:oes o 

guanto antes. 

No presente caso, nao se vislumbra gualguer motivo gue jus

tifigue a manuten<;:ao do sigilo endoprocessual. Tempo relevante ja 

se passou des de a colheita dos depoimentos e a homologas:ao do 

acorda, nao se divisando eventual prejuÎzo, decorrente da publici

zas:ao dos autos, a alguma persecus:ao penal em curso. Alias, alguns 

depoimentos do colaborador inclusive ja instruÎram denuncias ofe

recidas pelo Ministerio publico. 

Por sua vez, outra coisa diz respeito ao sigilo extraprocessual 

(publicidade externa) - ou seja, a possibilidade de os cidadaos 

acompanharem ou nao o processo. Tambem agui incide o princî

pio da publicidade, gue se plasma, nas palavras de Ferrajoli, numa 

garantia das garantias ou garantia de segundo grau, ou seja, pois re

presentam instrumentos pelos guais se assegura o controle sobre a 

efetividade das demais garantias. J Em nosso ordenamento consti

tucional, a exces:ao il. publici da de dos atos processuais somente 

deve ser admitida pela lei guando a defesa da intimidade ou o in

teresse social o exigirem, conforme dispoe o art. 5, inc. LX, da 

Constituis:ao Federal. 

No caso, a Lei 12.850 dispoe, no art. 5° - expressamente refe

rido no art. r, § 3° - gue o colaborador tem o direito a ter seu 

nome, gualificas:ao, imagel1l e demais informas:oes pessoais preser

vados, assim C01110 nao ter sua identidade revelada pelos meios de 

1 GOMES FILHO, Antonio Magalhăes. A mOliva,iio das deâsoes pmais. 2" ed, 

~"',," "rn"Ii~". ,"o ",010' RT, 2OJJ. ~ 
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PGR PetJl'ao 5589 hOl11ologal'ao Rafacl Angulo Lopes 

comunica<;:ao, nem ser fotografado ou filmado, sem sua previa au

toriza<;:ao por escrito. Estes seriam os motivos que poderiam justi

ficar a manuten<;:ao do sigilo extraprocessual, focados na 

preserva<;:ao da intimidade e imagem do colaborador. 

Porem, no presente caso, tampouco ha motivo suficiente que 

justifique a manuten<;:ao desse sigilo. Primeiro, porque o nome do 

colaborador esua imagem ja foram publicizados, de sorte que po

deria ser ate um contrassenso manter taI sigilo para preservar uma 

informa<;:ao que ja e de conhecimento publico. Segundo, e mais 

importante, porque deve ser feita uma pondera<;:ao dos valores em 

Jogo. 

Na especie, a colabora<;:ao trata de temas de inequîvoco inte

resse social, com o envolvimento de desvios de valores publicos 

milionari os, pratica de atos estatais desviados de suas finalidades, 

participa<;:ao ilîcita de agentes publicos e, especialmente, de agentes 

polîticos. Proibir que a sociedade tenha acesso ao conteudo dos 

depoimentos subjacentes seria priva-la, em ultima analise, nao ape

nas da garantia constitucional de participa<;:ao de gestao publica, 

mas do proprio contrale dos atos estatais. Em outras palavras, valo

res republicanos estao em jogo e parece decorrer dai o interesse da 

sociedade em acompanhar o desenrolar dos fatos, sempre obser

vado, evidentemente, o principio da inod~ncia. Foi assim, inclusive, 

no caso do julgamento da A.;:ao Penal 470, em que o Supremo 

Tribunal Federal, nada obstante a exist<~ncia de informa<;:oe cober-
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PGR Petis:ao 5589 homologas:ao Rafael Angulo Lopcs 

tas pelo sigilo, deu publicidade ao julgamento, com grande inte

resse da sociedade em seu acompanhamento. 

Claro que isto nao significa relegar o colaborador a pr6pria 

sorte. Ha mecanismos processuais que podem ser utilizados, caso 

necessario, para impedir que, na medida do possivel, a intimidade e 

a imagem do colaborador sejam prejudicadas, tais como: (i) a res

tric;:ao ao acesso aos dados pessoais do depoimento do colaborador 

(riscando os dados como enderer,:o, numero de documentos, etc.); 

(ii) a nao gravac;:ao das audiencias judiciais em que o colaborador 

prestar depoimento, ou que seja desfocada a câmara; (iii) a prote

c;:ao policial do colaborador, caso sofra alguma ameac;:a; (iv) ate 

mesmo a inclusao, se for o caso, em programas de protec;:ao de tes

temunhas etc. Isso sem prejuizo de outras medidas que se mostrem 

necessarias ao longo da persecuc;:ao, que podem ser solicitadas pelo 

colaborador, pelo Ministerio Publico ou decretadas de oficio pelo 

Julzo. Com isso, busca-se, no caso concreto, o equilibrio entre o 

interesse social de acesso aos autos com a preservar,:ao da intimi

dade e da imagem do colaborador . 

Em face do exposto, o Procurador-Geral da Republica re

quer o levantamento do sigilo dos autos. 

Brasilia (DF), 16 d 

Rodrigo Jan~ '" onteiro de Barros 

Procurador-Geral da Republica 

6 

37
02

22
89

85
9 

Pe
t 5

58
9



S T F 102.002 

~/VJCMJW cffJtil.ttMUII@edPAd 
?C"" {; s:fl 

TERMO DE CONCLUSAO 
Fa<;o estes autos conclusos ao (a) ExcelC! tissimo(a) Senhor(a) 

Ministro(a) Reiat r ( 

Brasilia,.1JJ- de de 2015. 

OREIRA 
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PETI<;:ĂO 5.589 DISTRITO FEDERAL 

RELATOR 
REQTE.(S) 

PROC.(A/S)(ES) 

:MIN. TEORI ZAVASCKI 

:MINISTERIO PLTBLICO FEDERAL 

:PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA 

DECISĂO: 1. Trata-se de requerimento formulado pelo Procurador

Geral da Republica, materializado nesta Corte coma peti<;ăo 60.495/2015, 

de levantamento do sigilo do acordo de colabora<;ăo premia da de Rafael 

Angulo Lopez. 

2. A manifesta<;ăo do Ministerio Publico possui o seguinte teor (fis. 

261-266): 

"Os requerimentos formulados na peti.;:ao ge fis. 2/14 

restaram concluidos, valendo destacar, a esse respeito, que: (i) 

foi encaminhada documenta<;ao ao Juizo da 13" Vara Federal de 

Curitiba (item c da fi. 13), conforme fi. 234; e (ii) foi 

encaminhada copia dos document6S pertinentes ao Procurador

Geral da Republica Adriano A. Silvestrin Guedes (item d da fi. 

14), conforme fI. 247. 

Por outro lado, na esteira do quanto ja postulado na 

Peti<;ao n. 5588 (a qual cuida dos requerimentos 

complementares it homologa<;ao do acorda de colaborac;ao 

premiada de Rafael Angulo Lopes, sobretudo cisao processual), 

imp6e-se no caso o levantamento do sigilo dos presentes autos. 

A respeito do sigilo da colabora.;:ao premiada, deve-se 

diferenciar o tratamento endo (ou interna) e extraprocessual (ou 

externa) do principio da publicidade. 

A primeira parte do art. 7°, § 3°, da Lei 12.850 trata do 

sigilo endoprocessual, ou seja, para as demais partes do 

processo, em especial para os atingidos pela colaborac;ao. Por 

isso disp6e que o acord o de colabora.;:ao premiada deixa de ser 

sigiloso assim que recebida a denuncia. O foco, no caso, e o 

direito daqueles que foram atingidos pelo conteudo do acord o, 

buscando maximizar o contraditario e a ampla defesa. Em tai 

caso, o termo final maxima do sigilo e o recebimento da 

Documenta assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/0812001, que institui a Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira • ICP-Brasil. O 
documenta pode ser acessado no enderelYo eletrânico http://IN'vVW.stf.jus.br/portal/autenticacaol sob o numera 9895883. 
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PET 5589 / DF 

\t 

denuncia. A par tir desse instante, o acorda e seus 

desdobramentos tornam-se, necessariamente, publicos para os 

rE!US incriminados pela colabora~ă.o (ao menos em rela~ă.o 

aqueles termos pertinentes, que foram substrato para o 

oferecimento da denuncia). Mas e importante destacar que, 

conforme dito, trata-se de um termo final maximo. 

Impende, a esse respeito, fazer uma interpreta~ao histarica 

do dispositivo. A Lei 12.850 ao prever taI dispositivo, buscou 

evitar a pratica, disseminada em alguns locais, de manter o 

acordo de colabora~ă.o e, em especial, o seu produto (em geral, 

os termos de depoimento) sigilosos ad eternum. A Lei 12.850 

visou justamente fazer cessar essa praxe, ao prever que, corn o 

recebimento da denuncia, o sigilo sera suspenso para as partes. 

A norma tem por escopo, portanto, 'a observância do principio 

constitucional da ampla defesa, uma vez que a norma trata da 

publicidade dos acordos de dela<;:ă.o premiada os demais 

correus da a<;:ă.o penal', conforme decidiu o STJ (HC 282.253/MS, 

ReI. Min. SEBASTIĂO REIS JUNIOR, SEXTA TURMA, julgado 

em 25/03/2014, DJe 25/04/2014). 

Porem, como ja enfatizado, trata-se de um termo final 

maximo, a partir do qual o sigilo deixa de existir ipso iure, ao 

menos para as partes do processo. De qualquer sorte, coma 

exce<;:ă.o que e ao principio da publicidade, o sigilo deve ser 

mantido ate esse momento apenas se houver necessidade 

concreta. Nada impede - ao contrario, o principio da 

publicidade aponta nesse sentido - que o sigilo do acord o e 

especialmente de seu produto (os termos de depoimento 

produzidos) sejam levantados para as partes antes do 

recebimento da denuncia. Inclusive, naqueles ritos em que ha 

resposta antes do recebimento da denuncia, o sigilo deve ser 

levantado antes desse momento, para que se viabilize a 

possibilidade de a defesa dos acusados atingidos ela 

colabora~ao se defenderem. Em sin tese, portanto, o sigilo 

endoprocessual somente deve ser mantido ate o recebimento da 

denuncia se houver algum motiva concreto que o justifique. A 

principal razao para eventual manuten<;:âo do sigilo deve ser a 

2 

Documenta assinado digitalmente conforme MP nD 2.200·2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP-Brasil. O 
documenta pode ser acessado no enderec;;:o eletr6nico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/sobo numere 9895883. 
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PET 5589/DF 

existencia de diligencias em andamento, baseadas na 

colabora"ao e cujo acesso, se concedido il defesa dos atingidos, 

pod era frustra-las. Aplicavel o enunciado da Sumula Vinculante 

n. 14, segundo o qual 'o direito de pleno acesso ao inquerito 

(parlamentar, poli ci al ou administrativo), mesmo que sujeito a 

regime de sigilo (sempre excepcional), des de que se trate de 

provas ja produzidas e formalmente incorporadas ao 

procedimento investigatorio, excluidas, consequentemente, as 

informa,,6es e providencias investigat6rias ainda em curs o de 

execu"ao e, por isso mesmo, nao documentados no proprio 

inquerito ou processo judicial' (HC 93.767, Relator(a): Min. 

CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 01-04-2014). Se nao 

houver uma razao concreta que justifique o afastamento 

excepcional do principio da publicidade, a regra deve ser 

permitir que a defesa dos demais atingidos tenha acesso ao 

conteudo das colabora,,6es o quanto antes. 

No presente caso, nao mais se vislumbra qualquer motiva 

que justifique a manuten"ao do sigilo endoprocessual. Tempo 

relevante ja se passou desde a colheita dos depoimentos e a 

homologa"ao do acordo, nao se divisando eventual prejuizo 

decorrente da publiciza"ao dos autos, a alguma persecu"ao 

penal em curso. Alias, alguns depoimentos do colaborador 

inclusive ja instruiram denuncias oferecidas pela Ministerio 
publico. 

Por sua vez, outra coisa diz respeito ao sigilo 

extraprocessual (publicidade externa) - ou seja, a possibilidade 

de os cidadaos acompanharem ou nao o processo. Tambem aqui 

incide principio da publicidade, que se plasma, nas palavras de 

Ferrajoli, nu ma garantia das garantias ou garantia de segundo 

grau, ou seja, pois representam instrumentos pelos quais se 

assegura o controle sobre a efetividade das demais garantias. 

Em nosso ordenamento constitucional, a exce"ăo il publicidade 

dos atos processuais somente deve ser admitida pela lei quando 

a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem, 

conforme disp6e o art. 5Q
, inc. LX, da Constitui"ao Federal. 

No caso, a Lei 12.850 disp6e, no art. 5" - expressamente 

3 

Documenta assinado digitalmente confonne MP n" 2.200-212001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP-Brasil. O 
documente pode ser acessado no enderego eletr6nico http://www.stf.jus.br/portalJautenticacao/sobo numera 9895883. 
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PET 5589 / DF 

referido no art. 7"', § 3° - gue o colaborador tem o direito ater 

seu nome, gualifica<;:ao, imagem e demais informa<;:6es pessoais 

preservados, assim coma nao ter sua identidade revelada pelos 

meios de comunica<;:ao, nem ser fotografado ou filmado, sem 

sua previa autoriza<;:ao por escrito. Estes seri am os motivos gue 

poderiam justificar a manuten<;:ao do sigila extraprocessual, 

focados na preserva<;:ao da intimidade e imagem do 

colaborador. 

Porern, no presente casa concreta, tarnpouco ha motiva 

suficiente gue justifigue a manuten<;:ao desse sigila. Prirneiro, 

porgue o norne do colaborador esua imagem ja foram 

publicizados, de sorte gue poderia ser ate urn cantrassenso 

manter tai sigila para preservar uma informa<;:ao gue ja e de 

conhecimento publica. Segundo, e mais importante, porgue 

deve ser feita uma pondera<;:ao dos valores em jogo. 

Na especie, a colabora<;:ao trata de temas de ineguivoco 

interesse social, cam o envolvimento de desvios de valores 

publicos milionari os, pratica de atos estatais desviados de suas 

finalidades, participa<;:ao ilîcita de agentes publicos e, 

especialmente, de agentes polîticos. Proibir gue a sociedade 

tenha acesso ao conteudo dos depoimentos subjacentes seria 

priva-la, em ultima analise, nao apenas da garantia 

constitucional de participa<;:ao de gestao publica, mas do 

propria controle dos atos estatais. Em OUtras palavras, valores 

republicanos estao ern jogo e parece decorrer dai o interesse da 

sociedade em acompanhar o desenrolar dos fatos, sernpre 

observado, evidentemente, o principio da inocencia. Foi assim, 

inclusi ve, no casa do julgamento da A<;:ao Penal 470, em gue o 

Suprema Tribunal Federal, nada obstante a existencia de 

informa<;:6es cobertas pelo sigilo, deu publicidade ao 

julgamento, cam grande interes se da sociedade em seu 

acompanharnento. 

Claro gue isto nao significa relegar o colaborador il. 

propria sorte. Ha mecanismos processuais gue podem ser 

utilizados, casa necessario, para impedir gue, na medida do 

pas si vei, a intimidade e a imagem do colaborador sejarn 

4 

Documenta assinado digitalmente conforme MP n" 2.200-2/2001 de 24J08f2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira -ICP-BrasiL O 
documenta pode ser acessado no endere«;:o elelrânico http://WWVII.stf.jus.br/portal/autenticacao/sobo numero 9895883. 
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prejudicadas, tais coma: (i) a restri~ao ao acesso aos dados 
pessoais do depoimento do colaborador (riscando os dados 
como endere~o, numero de documentos, etc.); (ii) a nâo 
grava«;ao das audiencias judiciais em que o colaborador prestar 
depoimento, ou que seja desfocada a câmera; (iii) a prote«;ao 
poli ci al do colaborador, casa sofra alguma amea«;a; (iv) ate 
mesmo a inclusao, se for o caso, em programas de prote~ao de 
testemunhas etc. Isso sem prejuîzo de outras medidas que se 
mostrem necessarias ao longo da persecu~ao, que podem ser 
solicitadas pelo colaborador, pela Minish~rio Publico ou 
decretadas de oficio pela Juîzo. Corn isso, busca-se, no caso 
concreto, o equilîbrio entre o interesse social de acesso aos autos 
corn a preserva~ao da intimidade e da imagem do colaborador. 

Em face do exposto, o Procurador-Geral da Republica 
requer o levantamento do sigilo dos autos." 

3. A promo«;ao do Ministerio Publico merece acolhida. E que a 

Constitui«;ao proîbe restringir a publicidade dos atos processuais, salvo 

quando a defesa da intimida de ou o interesse social o exigirem (art. 5°, 

LX), e estabelece, corn as mesmas ressalvas, que a publicidade dos 

julgamentos do Poder Judiciario e pressuposto inafastavel de sua 

validade (art. 93, IX). Ora, nao ha, aqui, interesse social a justificar a 

reserva de publici da de. Pelo contrario: e importante, ate mesmo em 

aten«;ăo aos valores republicanos, que a sociedade brasileira tome 

conhecimento dos fatos relatados, assim coma determinado na Pet 5.245. 

E certa que a Lei 12.850/2013, quando trata da colabora«;ao premiada 

em investiga«;6es criminais, imp6e regime de sigilo ao acord o e aos 

procedimentos correspondentes (art. 7°), sigilo que, em principio, perdura 

ate a decisao de recebimento da denuncia, se for o caso (art. 7Q
, § 3°). Essa 

restri~ăo, todavia, tem corn o iinalidades precipuas (a) proteger a pessoa 

do colabora dor e de seus pr6ximos (art. 5°, II) e (b) garantir o exito das 

investiga«;6es (art. 7°, § 2"). No caso, o colaborador, que responde a outras 

a«;6es penais corn denuncia recebida (como, por exemplo, a A«;ao Penal 

5049898-06.2014.404.7000/PR), ja teve sua identidade exposta 

publicamente e o desinteresse manifestado pela 6rgao acusador revela 

5 

Documenta assinado digitalmente conforme MP n" 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Pliblicas Brasileira - ICP-Brasil. O 
documenta pode ser acessado no endere~ eletrânico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacaofsobo numere 9895883. 
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nâo mais subsistir razoes a impor o regime restritivo de publicidade. 

4. Ante o exposto, defiro o requerimento do Ministerio Publico para 

determinar a revoga~âo do regime de sigilo ate agora assegurado ao 

procedimento. 

Publique-se. 

Intimem-se. 

Brasilia, 26 de novembro de 2015. 

Ministro TEORI ZAVASCKI 

Relator 
Documento assinado digitalmente 

6 

Documenta assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/0812001, que institui a Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP-Brasil. O 
documente pade ser acessado no endere90 eletrânico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/sob o numera 9895883. 
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PET N° 5589 

CERTIDĂO 

Certifico que retifiquei a autuagao destes autos para que nao 
tramitem sob regime de sigilo. 
Brasflia, 27 de novembro de 2015. 

RODRI~REIRA 
Matrfcula 1517 
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