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Excelentíssimo Senhor Ministro Presidente 

do Supremo Tribunal Federal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ary Bergher, Raphael Mattos, Mauro Gomes de Mattos, Fabio Dias e Daniela 

Senna, advogados, inscritos na OAB/RJ, respectivamente, sob os números 81.142, 91.172, 

57.739, 116.814 e 182.012, todos com endereço à Rua da Assembleia, 77, 7. andar, Rio de 

Janeiro, RJ, à exceção do terceiro, que tem endereço à Avenida Almirante Barroso, n. 52, 27. 

andar, Rio de Janeiro, RJ, vêm a Vossa Excelência, com fundamento no artigo 103-A, § 3º., 

da Constituição da República, e observância, ainda, dos artigos 13 a 18 da lei federal n. 

8.038/90 e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, apresentar 

Reclamação, com pedido de suspensão do procedimento investigatório criminal, 

em razão de contrariedade à súmula vinculante n. 14 deste Excelso Tribunal, praticada por 

ato da Procuradoria da República no Paraná, nos autos do procedimento investigatório 

criminal n. 1.25.000.003350/2015-98. 

 

1. Dos fatos e do direito. 

1. Os reclamantes foram devidamente constituídos por seu patrocinado Jonas Leite 

Suassuna Filho nos autos do referido procedimento investigatório criminal em trâmite na 

Procuradoria da República no Paraná (doc. 1), e, em consonância com o teor da súmula 
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vinculante n. 14 deste Excelso Supremo Tribunal Federal, requereram, nos termos do artigo 

7º, inciso XIV, §§ 10º. e 12, da lei federal n. 8.906/94,  «vista e cópia reprográfica de inteiro 

teor do procedimento» (doc. 2). 

2. Mas, não obstante os reclamantes estivessem devidamente constituídos nos autos 

daquele caderno investigativo, e tivessem apresentado à Autoridade Reclamada petição 

requerendo expressamente cópia reprográfica de inteiro teor da investigação, a Procuradoria 

da República decidiu conceder apenas vista do procedimento, condicionada, ainda, a 

determinado dia e lugar, como se vê no rosto do documento que apresentamos como doc. 2. 

3. A decisão da Procuradoria da República no Paraná nos autos do procedimento 

investigatório criminal n. 1.25.0000.003350/2015-98, que limitou o acesso dos advogados ora 

reclamantes a uma simples vista dos autos, não permitindo a extração de cópia reprográfica 

integral, como pedido, deu-se nos seguintes termos, ipsis litteris: 

 «Vistos etc. 
 Defiro o pedido de vistas na sede da PR/PR, no dia 18/02/16, a partir 
das 9hs. Redesigno a oitiva para o dia 25/02/16 às 14hs. Curitiba, 
15/02/16». 

4. Ora, ao contrário do que a Procuradoria da República fez parecer, o pedido formulado 

pelos ora reclamantes não foi tão-somente de vista dos autos, mas, principalmente, o de cópia 

reprográfica de seu inteiro teor, conforme claramente se depreende da petição protocolada e 

já referida aqui como doc. 2. 

5. Acrescente-se, ainda, que fora dito verbalmente pela Autoridade Reclamada que os 

subscritores não poderiam obter cópia dos autos, ainda que por meio fotográfico! 

6. Como se não bastasse, no dia 18.02.2016, a reclamante advogada Daniela Senna 

retornou à mencionada Procuradoria da República, visando obter acesso aos autos. Nesta 

data, a advogada obteve vista dos autos, contudo, não lhe foi autorizado retirar de cópias, 

ainda que por meio fotográfico. 

7. Em decorrência disto, os reclamantes reiteraram o pedido de cópias (doc. 3), bem 

como requereram a confecção de uma certidão relatando que, no dia 18.02.2016, os autos 

foram disponibilizados somente para vista, não sendo autorizada a retirada de cópias (doc. 4). 
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8. Frise-se que os autos possuem três volumes, dezesseis apensos e mais de dez horas de 

depoimentos audiovisuais, sendo impossível ao subscritores analisarem devidamente o feito 

na data estipulada pela Procuradoria da República. 

9. Assim, houve uma clara restrição ao direito dos ora reclamantes, na qualidade de 

advogados constituídos nos autos de um procedimento investigatório criminal em trâmite no 

Ministério Público Federal do Paraná, de terem acesso amplo aos elementos de prova já 

documentados, na medida em que foram, como continuam, impedidos de extrair cópia 

reprográfica dos autos, ou mesmo de obter fotografia, limitando-os a simples vista, com dia e 

lugar marcados. 

10. A súmula vinculante n. 14 deste Excelso Supremo Tribunal Federal é clara ao afirmar 

que constitui «... direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos 

elementos de prova...»; o acesso aos autos, portanto, deve ser amplo, não podendo ser 

limitado a simples vista. 

11. Os reclamantes pedem a atenção deste Tribunal, ainda, para o fato de o Ministério 

Público Federal do Paraná estar submetendo o exercício do direito dos advogados 

reclamantes a condições de tempo - «... no dia 18/02/16, a partir das 9hs» - e lugar - «na 

sede da PR/PR»; circunstâncias a respeito das quais o próprio Estatuto da OAB ou a súmula 

vinculante n. 14 não dispõem. 

12. Há que se dizer também que o pedido expresso na petição protocolada no Ministério 

Público Federal considerou a urgência necessária, uma vez que já há uma data designada para 

que se realize uma oitiva sem que os advogados reclamantes tenham tido acesso amplo aos 

autos do procedimento investigatório. 

13. Ressalte-se, ainda, que em 13 de janeiro de 2016 entrou em vigor a lei federal n. 

13.245, que alterou o artigo 7º. da lei federal n. 8.906/94, para estabelecer que é direito do 

advogado: 

«Examinar, em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, 
mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer 
natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, 
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podendo copiar peças e tomar apontamentos, em meio físico ou digital» 
(grifamos). 

14. A inovação trazida pela lei federal n. 13.245 ampliou o alcance das prerrogativas dos 

advogados ao estabelecer que é um direito seu copiar peças, em meio físico ou digital, de 

investigação de qualquer natureza, em qualquer instituição responsável por conduzi-la. 

15. A ampliação das prerrogativas dos advogados trazida pela nova lei une-se ao que este 

Supremo Tribunal Federal entendeu necessário estabelecer em súmula vinculante: que o 

acesso de advogados constituídos em investigações deve ser amplo. 

16. Ao que tudo indica, parece que a lei federal 13.245/2016 e a Súmula Vinculante 14 

não chegaram ao conhecimento do Ministério Público Federal Paranaense, pois, além de 

negar sua aplicação, impõe aos subscritores da presente reclamação condições, no mínimo, 

abusivas, violando, inclusive, a igualdade de condições entre advogados e membros do 

Ministério Público, disposta no artigo 6º, da lei federal 8.906/941. 

17. Quando esta Suprema Corte debatia a necessidade de elaboração do texto da súmula 

vinculante n. 14, o então eminente Ministro Menezes Direito, relator da proposta da súmula, 

registrou em seu voto a seguinte afirmação, que resume com precisão a importância do que se 

estabeleceu: 

«Eu vou pedir licença ao eminente Subprocurador-Geral apenas para fazer 
uma observação no sentido de que não creio, sob nenhum ângulo, que se 
possa dizer que a aprovação da súmula significa um obstáculo à tutela penal 
a ser exercida pelo Estado, porque, quando esta Suprema Corte, em diversas 
oportunidades, assegura o amplo acesso dos advogados aos autos da 
investigação, ela está no pressuposto de que essa investigação se dá no 
campo de uma sociedade democrática [que], pelo menos na minha 
compreensão, é incompatível com qualquer ato de investigação que seja 
sigiloso, que corra à revelia, que não se dê ciência àquele interessado para 
que ele possa produzir a sua defesa e até mesmo matar, no nascedouro, 
qualquer tipo de investigação que possa ter nascido, e muitas vezes Vossa 
Excelência sabe que nasce, por denúncia anônima». 

18. Portanto, não resta dúvida de que é um direito dos advogados ora reclamantes ter 

acesso amplo ao procedimento investigatório em curso no Ministério Público Federal do 

                                      
1 Art. 6º Não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público, 
devendo todos tratar-se com consideração e respeito recíprocos. 
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Paraná, onde estão formalmente constituídos; o que significa, também, extrair cópia dos 

autos, por meio físico ou digital. 

19. Desta forma, ao limitar o acesso dos reclamantes a uma simples vista do 

procedimento, contraria a Procuradoria da República no Paraná, nos autos do procedimento 

investigatório criminal n. 1.25.0000.003350/2015-98, o disposto na súmula vinculante n. 14 

deste Supremo Tribunal Federal, já que o acesso por ela autorizado foi restrito (simples vista 

em dia e lugar determinados), e não amplo (extração de cópia, por meio físico ou digital). 

20. Tampouco é possível opor ao caso o argumento de que a referida súmula vinculante 

não se aplicaria aos procedimentos investigatórios criminais instituídos pelo Ministério 

Público, pois o seu texto é claro ao dizer que o acesso abarca todo «procedimento 

investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária», o que não é outra 

coisa senão o reconhecimento de que outros órgãos oficiais de persecução criminal podem 

também investigar. 

21. Este próprio Tribunal vem reiteradamente reconhecendo que também os 

procedimentos investigatórios criminais instituídos pelo Ministério Público estão submetidos 

às disposições da súmula vinculante n. 14. Confira-se: 

«HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E 
FORMAÇÃO DE QUADRILHA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. 
ALEGADA FALTA DE JUSTA CAUSA PARA PERSECUÇÃO PENAL, 
AO ARGUMENTO DE ILEGALIDADE DO PROCEDIMENTO 
ADMINISTRATIVO INVESTIGATÓRIO PROCEDIDO PELO 
MINISTÉRIO PÚBLICO E DE NÃO-CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO 
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. FALTA DE JUSTA CAUSA NÃO 
CARACTERIZADA. ORDEM DENEGADA. 
1. POSSIBILIDADE DE INVESTIGAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 
EXCEPCIONALIDADE DO CASO. Não há controvérsia na doutrina ou 
jurisprudência no sentido de que o poder de investigação é inerente ao 
exercício das funções da polícia judiciária – Civil e Federal –, nos termos do 
art. 144, § 1º, IV, e § 4º, da CF. A celeuma sobre a exclusividade do poder 
de investigação da polícia judiciária perpassa a dispensabilidade do 
inquérito policial para ajuizamento da ação penal e o poder de produzir 
provas conferido às partes. Não se confundem, ademais, eventuais 
diligências realizadas pelo Ministério Público em procedimento por ele 
instaurado com o inquérito policial. E esta atividade preparatória, 
consentânea com a responsabilidade do poder acusatório, não interfere na 
relação de equilíbrio entre acusação e defesa, na medida em que não está 
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imune ao controle judicial – simultâneo ou posterior. O próprio Código de 
Processo Penal, em seu art. 4º, parágrafo único, dispõe que a apuração das 
infrações penais e da sua autoria não excluirá a competência de autoridades 
administrativas, a quem por lei seja cometida a mesma função. À guisa de 
exemplo, são comumente citadas, dentre outras, a atuação das comissões 
parlamentares de inquérito (CF, art. 58, § 3º), as investigações realizadas 
pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF (Lei 
9.613/98), pela Receita Federal, pelo Bacen, pela CVM, pelo TCU, pelo 
INSS e, por que não lembrar, mutatis mutandis, as sindicâncias e os 
processos administrativos no âmbito dos poderes do Estado. Convém 
advertir que o poder de investigar do Ministério Público não pode ser 
exercido de forma ampla e irrestrita, sem qualquer controle, sob pena de 
agredir, inevitavelmente, direitos fundamentais. A atividade de 
investigação, seja ela exercida pela Polícia ou pelo Ministério Público, 
merece, por sua própria natureza, vigilância e controle. O pleno 
conhecimento dos atos de investigação, como bem afirmado na Súmula 
Vinculante 14 desta Corte, exige não apenas que a essas investigações se 
aplique o princípio do amplo conhecimento de provas e investigações, 
como também se formalize o ato investigativo. Não é razoável se dar 
menos formalismo à investigação do Ministério Público do que aquele 
exigido para as investigações policiais. Menos razoável ainda é que se 
mitigue o princípio da ampla defesa quando for o caso de investigação 
conduzida pelo titular da ação penal. [...]. 
2. ILEGALIDADE DA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL ANTE A FALTA 
DE CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NÃO 
OCORRÊNCIA NA ESPÉCIE. [...]. 
3. ORDEM DENEGADA» (STF. 2. T, Rel. Min. Gilmar Mendes. HC 
84965, j. 13.12.2011, DJe 11.4.2012). 

22. Com efeito, definitivamente, no julgamento do recurso extraordinário n. 593727, o 

Supremo Tribunal Federal afirmou a seguinte tese: 

«O Ministério Público dispõe de competência para promover, por 
autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza 
penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer 
indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado, observadas, 
sempre, por seus agentes, as hipóteses de reserva constitucional de 
jurisdição e, também, as prerrogativas profissionais de que se acham 

investidos, em nosso País, os Advogados (Lei 8.906/94, artigo 7º, 
notadamente os incisos I, II, III, XI, XIII, XIV e XIX), sem prejuízo da 
possibilidade – sempre presente no Estado democrático de Direito – do 
permanente controle jurisdicional dos atos, necessariamente 
documentados (Súmula Vinculante 14), praticados pelos membros 
dessa instituição» (STF. Pleno, Rel. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, RE 
593727, j. 14.5.2015, DJe 8.9.2015). 
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23. Assim, ao violar o entendimento cristalizado desta Suprema Corte sobre a matéria, 

expressa na súmula vinculante n. 14, o Ministério Público Federal do Paraná viola não só 

prerrogativas profissionais dos advogados, mas, igualmente, o exercício do direito de defesa 

das pessoas investigadas; pois, como dissera Joaquim Canuto Mendes de Almeida, constitui 

finalidade da instrução preliminar «preservar a inocência contras as acusações infundadas e 

o organismo judiciário contra o custo e a inutilidade em que estas redundariam»
2. 

 

2. Do pedido liminar de suspensão do procedimento investigatório criminal e/ou de 

suspensão da oitiva designada para o dia 25/02/2016. 

24. Pelo exposto, e tendo em vista que está prevista para o dia 25 de fevereiro de 2016, 

no Ministério Público Federal do Paraná, a oitiva do patrocinado Jonas Leite Suassuna Filho 

nos autos do procedimento investigatório criminal, sem que dele tenham os reclamantes 

obtido acesso amplo, e garantida a cópia dos elementos de prova já documentados, requer-se, 

na forma dos artigos 14, II, da lei federal n. 8.038/90 e 158 do Regimento Interno do 

Supremo Tribunal Federal, a determinação de sobrestamento do procedimento 

investigatório n. 1.25.0000.003350/2015-98, abstendo-se a Autoridade Reclamada de 

praticar qualquer ato de investigação até o julgamento do mérito da presente reclamação, 

sobrestando-se, inclusive, a oitiva acima aludida. 

25. Caso essa excelsa Corte não entenda pela suspensão do procedimento investigatório n. 

1.25.0000.003350/2015-98, requer-se alternativamente a suspensão da oitiva do patrocinado 

Jonas Leite Suassuna Filho, até que os seus patronos, ora reclamantes, tenham amplo acesso 

as cópia dos elementos de prova já documentados, bem como tempo hábil para examiná-los 

adequadamente, designando-se a nova oitiva para, pelo menos, 20 (vinte) dias após a data em 

que os reclamantes tenham amplo acesso aos documentos do procedimento investigatório.   

 

3. Dos pedidos. 

                                      
2 Princípios fundamentais do processo penal. SP: RT, 1973, p. 17. 
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26. No mérito, requer-se a intervenção deste Excelso Supremo Tribunal Federal, para que, 

anulando o ato que impediu a extração de cópia dos elementos de prova já documentados, 

seja garantida a aplicação da súmula vinculante n. 14, determinando-se à Autoridade 

Reclamada que conceda amplo acesso – com extração de cópias de inteiro teor, por meio 

físico ou digital – aos reclamantes ao procedimento investigatório n. 1.25.0000.003350/2015-

98, em que estão devidamente constituídos, tudo nos termos do artigo 103-A, § 3º., da 

Constituição da República, e do artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta 

Suprema Corte, que confere ao Relator poder suficiente para «julgar a reclamação quando a 

matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal». 

 

 Termos em que, 

 Pedem deferimento.  

Rio de Janeiro, sexta-feira, 19 de fevereiro de 2016. 

 

Ary Bergher 
OAB/RJ 81.142 

Mauro Gomes de Mattos 
OAB/RJ 57.739 

 
Raphael Mattos 
OAB/RJ 91.172 

 
Fabio Dias 

OAB/RJ 116.814 
 

Daniela Senna 
OAB/RJ 182.012 
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