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EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA ROSA WEBER, D.D. RELATORA 

DA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA Nº 2.833/SP, EM TRÂMITE PERANTE O 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 
 

Síntese: Liminar indeferida pela Ministra Relatora. 
Reconhecimento, a despeito disso, de procedimentos 
investigatórios versando sobre os mesmos fatos, um no 
âmbito do Ministério Público Federal e outro no âmbito 
do Ministério Público Estadual. Inequívoco conflito 
positivo de atribuições. Violação ao princípio “non bis in 
idem”. Fatos em apuração que dizem respeito a dois 
imóveis situados no Estado de São Paulo (SP), que não 
têm qualquer relação com a chamada “Operação Lava 
Jato”. Delimitação dessa Operação já estabelecida pelo 
STF (INQ. 4.130 QO/PR). Atribuição do Ministério 
Público de São Paulo. Necessária concessão de liminar. 

 
 
 
 
 
 
 

ACO n. 2.833/SP 
 
 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, já qualificado, vem, 

respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, por intermédio de seus advogados 

infra-assinados, nos autos da AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA em epígrafe, em que 

contende com o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e o MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO ESTADO DE SÃO PAULO, com fulcro no artigo 317 e seguintes, do Regimento 

Interno do Supremo Tribunal Federal, interpor 

 

AGRAVO REGIMENTAL 

 

contra a r. decisão proferida em 04/03/2016, disponibilizada no DJe de 07/03/2016 e 

publicada nesta data, que denegou o pedido de liminar formulado na petição inicial, pelos 

motivos a seguir aduzidos. 
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— I — 

SÍNTESE DO PROCESSADO 

 

I.1 – Dos fatos que motivaram a presente ação 

 

A petição inicial protocolada em 26/02/2016 demonstrou que: 

 

(a) Em 24/08/2015, o Ministério Público do Estado de São Paulo 

instaurou o Procedimento Investigatório Criminal (PIC) n.º 

94.2.7273/2015, tendo por objeto apurar supostos delitos dos quais 

teriam sido vítimas cooperados da Cooperativa Habitacional dos 

Bancários (BANCOOP); 

 

(b) No curso do aludido PIC, o Ministério Público do Estado de São 

Paulo passou a investigar hipotéticos atos ilícitos envolvendo a 

propriedade e supostas benfeitorias realizadas no âmbito de um 

apartamento 164-A (que a imprensa trata por “triplex”), no Edifício 

Solaris, situado no Município do Guarujá (SP) e, ainda, do “Sítio Santa 

Bárbara”, situado no Município de Atibaia (SP); o Ministério Público do 

Estado de São Paulo classifica o Autor, ora Agravante, como investigado 

nesse Procedimento Investigatório Criminal; 

 

(c) Aliás, como é público e notório, o Promotor de Justiça Cássio 

Conserino, que preside o citado Procedimento Investigatório Criminal, 

foi à revista “Veja” (Documentos comprobatórios - 5) em janeiro do 

corrente ano para afirmar, antes da finalização das investigações — em 

indevida antecipação de juízo de valor —, que iria denunciar o Autor, 

afirmando, ainda, dentre outras coisas, que teria ouvido “diversas 

testemunhas” e teria identificado uma “relação espúria envolvendo a 

OAS e o ex-Presidente da República”: 
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(d) Ainda no curso do citado Procedimento Investigatório Criminal, há 

diversos atos de investigação tendo por objeto o já referido “Sítio Santa 

Bárbara”, situado no Município de Atibaia (SP), tais como: (i) às fls. 

1.677 há requisição de imagens do “Google Maps” do endereço R. 

Professora Sandalia Monzon, 210, Atibaia (SP), para “demonstrar liame 

entre os investigados”, afirmando-se, ainda nesse despacho, que tal 

propriedade “supostamente pertenceria à família” do Autor 

(Documentos comprobatórios - 6); (ii) há, ainda, despacho do Promotor 

de Justiça responsável afirmando que o objetivo da medida é traçar o 

liame subjetivo entre a OAS, o Sr. Léo Pinheiro e o Autor, uma vez este 

liame “não ficou circunscrito apenas a eventual recebimento de triplex” 

(fls. 2437/2439 - Documentos comprobatórios - 7); 
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(e) Nesse interregno, os Procuradores da República que integram a 

chamada “Força Tarefa Lava Jato” instauraram o Procedimento 

Investigatório Criminal (PIC) n.º 1.25.00.003350/2015-98, que tem por 

igual objeto a apuração da propriedade e a realização de benfeitorias no 

âmbito do mesmo Apartametno 164-A, no Edifício Solaris, situado no 

Município do Guarujá (SP) e, ainda, do “Sítio Santa Bárbara”, situado no 

Município de Atibaia (SP); segundo reportagens recentes — agora 

confirmadas pelos mandados expedidos para cumprimento das medidas 

invasivas que serão abaixo indicadas —, o Autor, ora Agravante, também 

figura como “investigado” nesse procedimento; 

 

(f) A identidade de objeto das investigações é reconhecida pelo 

Ministério Público Federal e pelo Ministério Público Estadual, tanto é 

que em 24/01/2016 houve pedido de compartilhamento formulado pelo 

Ministério Público Federal dirigido ao Ministério Público do Estado de 

São Paulo, envolvendo os procedimentos investigatórios criminais acima 

citados (fls. 2421 - Documentos comprobatórios - 8); no pedido há 

requisição das cópias do procedimento instaurado pelo Parquet paulista a 

partir das fls. 405; 

 

(g) No bojo do Procedimento Investigatório Criminal que tramita perante 

o Ministério Público do Estado de São Paulo (SP), como afirmado pelo 

Promotor de Justiça na já referida entrevista à revista Veja, foram 

ouvidas diversas pessoas em relação ao citado apartamento 164-A do 

Condomínio Solaris, no Município do Guarujá (SP) e, ainda, sobre o 

“Sítio Santa Bárbara”, no Município de Atibaia (SP); podem ser citados, 

a título exemplificativo, os seguintes depoimentos:  

 

(i) Wellington Aparecido Carneiro da Silva (Documentos 

comprobatórios - 9) trabalha na OAS, afirma que entregou o 

“triplex” (164-A) a Igor Pontes; que o imóvel estava em nome da 
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OAS, mas que a família do Autor, ora Agravante, ocuparia o bem. 

Teria recebido o Autor, ora Agravante, no condomínio, junto com 

Igor Pontes, que mostrou as áreas comuns. Não sabe como 

funcionava a opção de compra do Autor, ora Agravante; 

 

(ii) Renato Moyses (Documentos comprobatórios - 10), 

adquirente de unidade do empreendimento “Salinas”, afirma que 

soube pelo zelador que a cobertura seria do Autor, ora Agravante, 

e que teria elevador privativo; 

 

(iii) Celso Marques de Oliveira (Documentos comprobatórios - 

11), afirma nunca ter visto o Autor, ora Agravante, ou sua família 

no “triplex”, mas que soube da presença destes pelo zelador, 

sabendo por ele também do elevador privativo; 

 

(iv) Igenes dos Santos Irigaray (Documentos comprobatórios – 

12 e 13), arquiteto, foi ouvido por ter, supostamente, prestado 

serviços no “Sítio Santa Bárbara”, em Atibaia (SP). Afirma que 

prestou tais serviços pela empresa Fernandes dos Anjos, em 2011 

e não sabe se a propriedade seria do Autor, ora Agravante; que 

não conhece o Sr. Leo Pinheiro ou Igor Pontes; faz alusão a um 

engenheiro da Usina São Fernando, de propriedade, 

supostamente, de José Carlos Bumlai; é questionado se sabe se o 

sítio seria de “laranjas”, afirmando que não; 

 

(iv) Romulo Dinalli (Documentos comprobatórios – 14) 

engenheiro da Usina São Fernando, de suposta propriedade de 

José Carlos Bumlai, afirma que apenas atuou como “consultor 

técnico” nas obras supostamente realizadas no “Sítio Santa 

Bárbara”; 
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(vi) Nestor Lorencini Neto, dono do depósito Fernão Dias, situado 

no Município de Atibaia (SP) (Documentos comprobatórios - 

15). Afirma comprou o negócio em 2014, não tendo conhecimento 

de vendas realizadas anteriormente para suposta reforma no “Sítio 

Santa Bárbara”; indica que os proprietários anteriores eram Felipe 

de Paula Alves e Patrícia Fabiana Melo Nunes; 

 

(vii) Patrícia Fabiana Melo Nunes, que foi sócia-proprietária do 

Depósito Dias, situado no Município de Atibaia (SP) 

(Documentos comprobatórios - 16). Afirma que houve 

aquisição no estabelecimento de material para reforma do “Sítio 

Santa Bárbara”; que tratava com um arquiteto chamado “Neto”; 

que "Neto" nunca a pagou em dinheiro vivo, mas que "outra 

pessoa" fazia o pagamento em dinheiro; que um engenheiro da 

Odebrecht, de nome Frederico, teria participado das obras. 

 

(h) Por outro lado, o Ministério Público Federal também vem realizando 

investigações sobre os mesmos fatos, como noticiaram diversos veículos 

de imprensa, como noticiavam diversos veículos de comunicação, como, 

por exemplo: 

 

(i) O Globo – 15/02/2016 – “MPF marca o dia do depoimento de 

Jonas Suassuna” (Documentos comprobatórios - 17); 

 

(ii) Folha de São Paulo – 19/02/2016 – “Advogados de dono de 

sítio de Atibaia pedem suspensão das investigações” 

(Documentos comprobatórios - 18); 

 

(iii) Estado de Minas – 26/02/2016 – “Dono de sítio usado por 

Lula pede acesso a inquérito da Lava Jato” (Documentos 

comprobatórios - 19); 
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(iv) O Globo - 26/02/2016 - “Obras em sítio podem ter sido forma 

de propina, diz procurador” (Documentos comprobatórios - 20);  

 
(i) A despeito do evidente absurdo, é de clareza solar que o Ministério 

Público Federal, através da “Força Tarefa Lava Jato”, de Curitiba (PR) está 

como já exposto, promovendo investigações relativas à propriedade e, 

ainda, a benfeitorias realizadas no “triplex” do Edifício Solaris, no 

Município do Guarujá e o “Sítio Santa Bárbara”, no município de Atibaia, 

ambos no Estado de São Paulo; e esses mesmos fatos também estão sendo 

investigados pelo Ministério Público do Estado de São Paulo; 

 

(j) É certo, ainda, que tanto o Ministério Público Federal como o 

Ministério Público Estadual têm conhecimento da existência de dois 

procedimentos investigatórios versando os mesmos fatos, e, a despeito 

disso, ambos afirmam atribuição para essa finalidade, havendo até 

mesmo compartilhamento de provas. 

 

   Ainda segundo narrado na petição inicial, fatos acima revelam 

inequívoco conflito de atribuições entre o Ministério Público Federal e o Ministério 

Público Estadual, bem como a necessidade de que esta Excelsa Corte defina, em 

atenção ao princípio non bis in idem, qual deles deve prosseguir nas investigações e 

atos persecutórios. 

 

   O Ministério Público Federal (“MPF”) antecipou-se a qualquer 

deliberação da Ministra Relatora — que tinha a faculdade de requisitar as informações 

— e apresentou sua versão nos autos em 29/02/2016, contestando a competência desta 

Excelsa Corte para conhecer e julgar a presente ação e, ainda, argumentando que não 

estaria caracterizado o conflito de atribuições afirmado na petição inicial. 
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   O Autor, ora Agravante, instado pela Ministra Relatora, rebateu 

cabalmente os argumentos do MPF no dia seguinte — 1º/03/2016 —, reiterando o 

pedido de liminar. 

 

   Em 03/03/2016, o Autor, ora Agravante, compareceu novamente 

aos autos para noticiar que fora surpreendido por um mandado de condução coercitiva 

— não antecedida de qualquer intimação para depor como estabelece a lei, nem 

referente a qualquer ato processual em que sua presença fosse imprescindível (CPP, art. 

260) — e busca e apreensão em sua residência e locais de trabalho emanadas do 

acolhimento de pedido do MPF. Nesta oportunidade, reiterou o pedido de liminar. 

 

I.2 – A r. decisão que denegou o pedido de liminar 

 

   No final do dia 03/03/2016, após a consumação das 

arbitrariedades noticiadas na petição protocolada em 03/03/2016 — que foram 

amplamente retratadas na imprensa nacional e estrangeira —, a ilustre Ministra ROSA 

WEBER houve por bem apreciar o pedido de liminar. 

 

   Primeiramente, Sua Excelência reconheceu a competência do 

Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar conflito de atribuições entre o 

Ministério Público Federal e Ministério Público dos Estados, tal como o deduzido 

nestes autos, a despeito de vozes dissonantes que já se manifestaram em sentido 

contrário, como retratado do julgamento da ACO 924, ainda não concluído. 

 

   No entanto, a Ministra Relatora houve por bem denegar o pedido 

de liminar mediante os seguintes fundamentos: 

 

(i) o conflito afirmado na petição inicial não teria sido reconhecido “pelos 

órgãos ora abstratamente tidos como conflitantes” (p. 10/11) e seria 

necessária expressa manifestação do MPF e do MP/SP no vertente caso 

reconhecendo tal conflito, não cabendo à parte interessada provar a 
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competência originária do STF sem a ocorrência desse pressuposto; estaria 

ausente, sob a ótica da Ministra Relatora,o elemento subjetivo do conflito; 

 

(ii) “o próprio Ministério Público do Estado de São Paulo declinou da 

investigação quanto a fatos eventualmente relacionados aos elementos 

colhidos no bojo da “Operação Lava Jato”, tendo sido remetido o 

procedimento investigatório para o Ministério Público do Distrito 

Federal e Territórios, que igualmente declinou para ao Procurador 

Geral da República, autoridade a quem coube, na condição de Chefe do 

Ministério Público da União, definir o espectro de atuação do Ministério 

Público Federal” (p. 11/12); 

 

(iii) os crimes em apuração no procedimento instaurado pelo MPF 

“aparentemente” não se confundem com aqueles objeto de investigação 

no âmbito do MP/SP, ainda que “interseccionados”, cabendo um exame 

conclusivo apenas ao final dessas investigações; 

 

(iv) “Levando-se em conta o estágio ainda prematuro das investigações, 

é preciso dar sentido efetivo à possibilidade de que os dois Ministérios 

Públicos envolvidos estejam trabalhando a mesma realidade em 

perspectivas diferentes” (p. 23);´ 

 

(v) o princípio ne bis in idem “se refere a fatos” (p. 26), mas “tem sido 

revisto e rediscutido” (p. 25), sendo necessário estabelecer “critérios 

para identificação das duplicidades” (p. 26). 

 

   Com o devido respeito, esse entendimento não poderá prevalecer. 
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— II — 

DA NECESSÁRIA RECONSIDERAÇÃO OU REFORMA  

DA R. DECISÃO AGRAVADA 

 

   Tendo em vista que a Ministra Relatora reconheceu a 

competência desta Corte para dirimir conflito de atribuições entre o MPF e o Ministério 

Público Estadual, tal como afirmado na petição inicial, o Agravante passa a impugnar 

diretamente os fundamentos que embasaram o indeferimento da liminar. 

 

   É o que se passa a demonstrar. 

 

II.1 – O CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES ESTÁ DEVIDAMENTE 

CARACTERIZADO SOB O ASPECTO SUBJETIVO 

 

   A Ministra ROSA WEBER entendeu que não estaria presente o 

“elemento subjetivo do conflito” (p. 10), pois faltaria “o próprio reconhecimento da sua 

existência pelos órgãos ora abstratamente tidos como conflitantes” (p. 10/11). 

 

   No entanto, data venia, não se pode estabelecer como requisito 

para configuração de conflito de atribuições entre o MPF e o Ministério Público dos 

Estados a existência de pronunciamento expresso desses órgãos afirmando terem 

atribuição para investigação dos mesmos fatos — afastando a possibilidade de a parte 

suscitar provocar a competência originária desta Corte sem a existência de tais 

pronunciamentos. 

 

   De fato, no vertente caso, a existência de procedimentos 

investigatórios distintos instaurados pelo MPF e pelo Ministério Público do Estado de 

São Paulo versando os mesmos fatos e fatos “interseccionados” — segundo afirma a 

Ministra Relatora — é o suficiente para indicar que ambos estão afirmando atribuição 

para promover tais investigações, violando o princípio ne bis in idem e caracterizando 

conflito de atribuições. 



   

São Paulo 
R. Pe. João Manuel  755 19º andar 

Jd Paulista | 01411-001
Tel.: 55 11 3060-3310 
Fax: 55 11 3061-2323 

 

Rio de Janeiro 
 R. Primeiro de Março 23 Conj. 1606 

Centro| 20010-904 
 Tel.: 55 21 3852-8280 

 

Brasília 
SAS Quadra 1 Bloco M Lote 1 

Ed. Libertas  Conj. 1009  
Asa Sul | 70070-935 

Tel./Fax: 55 61 3326-9905 
 

www.teixeiramartins.com.br 

11 
 

   Até porque, no caso dos procedimentos investigatórios realizados 

no âmbito do MPF e do Ministério Público dos Estados a sindicância judicial é exceção 

e não a regra — mesmo após o julgamento do RE 593.727/MG1 —, ao contrário do que 

ocorre no âmbito dos inquéritos policiais. Em razão disso e da diversidade de autos e de 

procedimentos, é praticamente impossível cogitar-se da hipótese de um membro do 

MPF e um membro do Ministério Público Estadual afirmar competência em relação ao 

mesmo procedimento investigatório. 

 

   Por isso mesmo, ao contrário do que entendeu a Ministra ROSA 

WEBER, não se pode exigir para o conflito de atribuições entre o MPF e o Ministério 

Público dos Estados o mesmo que se exige para permitir o acionamento originário desta 

Corte com base no artigo 102, I, “n”, da Constituição Federal, na hipótese de 

impedimento ou suspeição de membros de determinado Tribunal. É que nesse caso tem-

se a existência de um único procedimento em relação ao qual diversos magistrados 

reconhecem estarem em situação de impedimento ou suspeição. A hipótese, portanto, é 

diversa quando se está diante de procedimentos diversos e com autos distintos, cada 

qual tramitando em determinado órgão do Ministério Público. 

 

   Registre-se, ainda, que não há no ordenamento jurídico o requisito 

exigido pela Ministra Relatora — i.e. pronunciamento expresso das autoridades 

envolvidas afirmando o conflito de atribuições —, seja no âmbito do artigo 102, “f”, da 

Constituição Federal, seja no âmbito do Regimento Interno deste Sodalício. 

 

   No entanto, ainda que existisse amparo legal, o fato 

(incontestável) de o MP/SP e o MPF estarem a desenvolver diligências investigatórias 

sobre os mesmos fatos significa a afirmação implícita, da parte de cada um dos órgãos, 

de sua própria atribuição. 

 

                                            
1 No julgamento desse RE a Corte assentou que o Ministério Público tem poder de investigação, mas 
deve seguir as mesmos princípios e regras aplicáveis aos inquéritos policiais. 
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   Dessa forma, pelos relevantes fundamentos acima expostos, a 

existência de dois procedimentos distintos investigando os mesmos fatos ou fatos 

“interseccionados”, um no MPF e outro no Ministério Público do Estado de São Paulo é 

o suficiente para a configuração do conflito de atribuições no aspecto subjetivo, ao 

contrário, com o devido acatamento, do que decidiu a Ministra Relatora. 

 

II.2 – O CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES ESTÁ DEVIDAMENTE 

CARACTERIZADO SOB O ASPECTO OBJETIVO 

 

   A Ministra ROSA WEBER houve por bem, em cognição sumária, 

afastar a ocorrência do conflito de atribuições exposto na petição inicial também sob o 

aspecto objetivo. 

 

   No entanto, com a devida vênia, esse entendimento também não 

poderá prevalecer. 

 

   Senão, vejamos. 

 

II.2. a – Não houve declínio de atribuição pelo MP/SP 

 

Em primeiro lugar, é preciso reafirmar que o conflito de 

atribuições ora enfocado decorre do fato de o MPF e o MP/SP estarem investigando os 

mesmos fatos através, respectivamente, do PIC n.º 1.25.00.003350/2015-98 e do PIC 

n.º 94.2.7273/2015. 

 

E em momento algum o Procurador Geral de Justiça do MP/SP 

declinou da atribuição daquela instituição para promover as investigações em relação 

ao apartamento 164-A no Edifício Solaris, no Guarujá (SP) e em relação ao “Sítio Santa 

Bárbara”, em Atibaia (SP).  
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Há, portanto, sempre com o devido respeito, um claro erro factual 

na r. decisão agravada ao fazer tal afirmação. 

 

O declínio de atribuição do MP/SP — que depois foi 

redistribuído à “Força Tarefa Lava Jato por determinação do Procurador Geral da 

República (“PGR”) — ocorreu em relação ao procedimento investigatório originado 

pelo Protocolo n.º 59.377/2015, que posteriormente acabou sendo assumido pela citada 

força tarefa e ganhou o n.º 1.25.00.003350/2015-98. 

 

O PIC n.º 94.2.7273/2015, no entanto, que investiga os mesmos 

fatos, permanece tramitando perante o MP/SP. 

 

Portanto, o fundamento da decisão agravada ora tratado, como 

devido respeito, está equivocado, pois o PIC n.º 94.2.7273/2015, instaurado pelo 

Ministério Público do Estado de São Paulo, objeto desta ação, permanece sendo 

conduzido por membros do Parquet paulista, sem que o Procurador Geral de Justiça 

daquela instituição tenha declinado atribuição. 

 

Há, portanto, indiscutivelmente, dois procedimentos 

investigatórios versando os mesmos — um no MPF e outro no MP/SP. 

 

II.2. b – Impossibilidade de coexistirem procedimentos distintos  

para investigar os mesmos fatos 

 

Na linha do que foi demonstrado nas linhas acima, tanto no 

âmbito do Procedimento Investigatório Criminal (PIC) n.º 94.2.7273/2015, do 

Ministério Público do Estado de São Paulo, como no Procedimento Investigatório 

Criminal (PIC) n.º 1.25.00.003350/2015-98, do Ministério Público Federal estão em 

apuração os seguintes fatos — conforme se depreende das respectivas portarias e 

depoimentos já colhidos: 

 



   

São Paulo 
R. Pe. João Manuel  755 19º andar 

Jd Paulista | 01411-001
Tel.: 55 11 3060-3310 
Fax: 55 11 3061-2323 

 

Rio de Janeiro 
 R. Primeiro de Março 23 Conj. 1606 

Centro| 20010-904 
 Tel.: 55 21 3852-8280 

 

Brasília 
SAS Quadra 1 Bloco M Lote 1 

Ed. Libertas  Conj. 1009  
Asa Sul | 70070-935 

Tel./Fax: 55 61 3326-9905 
 

www.teixeiramartins.com.br 

14 
 

(i) Quem é o proprietário do apartamento 164A, do Edifício Solaris, 

no Município do Guarujá (SP)?; 

 

(ii) Houve reformas no apartamento 164A, do Edifício Solaris, no 

Município do Guarujá (SP)?; 

 

(iii) Quem é o proprietário do “Sítio Santa Bárbara”, no Município 

de Atibaia (SP); e 

 

(iv) Houve reformas no “Sítio Santa Bárbara”, no Município de 

Atibaia (SP)? 

 

Com efeito, ambos os procedimentos investigatórios foram 

instaurados para apurar os mesmos fatos acima elencados, sendo certo, ainda, que tanto 

o Parquet Federal como o Parquet Estadual têm ciência dessa duplicidade — estando 

eles, aliás, como já exposto, fazendo compartilhamento de dados e informações. 

 

Outrossim, a própria Ministra ROSA WEBER reconheceu essa 

situação no bojo da r. decisão agravada, como se verifica no seguinte trecho: 

 
“De modo seguro, é possível, delinear, em relação ao substrato fático, 
que: (i) existem dois PICs, um federal e outro estadual, no âmbito dos 
respectivos Ministérios Públicos; (ii) o PIC estadual teve início em 2015, 
a partir da necessidade de investigação a respeito de possíveis prejuízos 
sofridos por cooperados da BANCOOP; (iii) pelo menos até 07.11.2016, 
não há como afirmar com certeza que as investigações estaduais haviam 
se afastado desse objetivo (pois o imóvel do Guarujá faz parte do passivo 
da Cooperativa); (iv) em 27/01/2016, efetivamente foram adotadas 
medidas persecutórias em relação ao sítio de Atibaia, ocasião em que os 
Ministério Público Estadual (v.i) aditou a portaria inicial para incluir 
essa circunstância no bojo das investigações, e (v.ii) apresentou suas 
razões, relacionadas essencialmente à intenção de ‘coligir elementos da 
convicção que possam sintetizar possível relação entre a OAS e o ex-
Presidente da República’, de modo a ‘determinar o vínculo subjetivo 
entre os investigados. 
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A rigor, em termos documentais, há portanto um pedido de 
compartilhamento de dados originado da esfera federal e um aditamento 
da Portaria na esfera estadual, esta justificada pela???” (p. 22). 
 

Mais adiante, a Ministra Relatora também reconheceu, na mesma 

toada, que os dos PICs ora tratados investigam “a mesma realidade” (p. 23). 

 

Dessa forma, é estreme de dúvida e reconhecido pela própria 

decisão agravada que tanto o PIC conduzido pelo MPF quanto o PIC conduzido pelo 

MP/SP se referem aos fatos acima relacionados — máxime após o aditamento da 

portaria deste último para incluir o “Sítio Santa Bárbara”. 

 

A despeito — inequívoco — conflito de atribuições soma-se, 

ainda, a impossibilidade de existirem múltiplas investigações tendo por objeto os 

mesmos fatos, em decorrência do princípio ne bis in idem. 

 

   Realmente, conforme leciona AURY LOPES JR. (Direito 

Processual Penal, 2014, p. 717) não há que se admitir a existência de duas ou mais 

investigações tramitando em paralelo, em diferentes órgãos, em relação aos mesmos 

fatos naturalísticos: 

 
“A litispendência, então considerada na dimensão de imputação ou 
acusação repetida e pendente de julgamento, no processo penal, tem 
importância já na fase preliminar. Isso porque não há que se admitir 
duas investigações preliminares tramitando em paralelo, em diferentes 
órgãos, em relação ao mesmo caso penal. Com mais razão, jamais se 
deve admitir o bis in idem (duplicidade) de acusações em relação ao 
mesmo fato aparentemente criminoso, de modo que a exceção de 
litispendência conduzirá inexoravelmente à extinção de um dos feitos (é 
uma exceção peremptória).” (destacou-se). 
 

Este Excelso Supremo Tribunal Federal também assentou tal 

posição, como se verifica, exemplificativamente, abaixo: 

 
“A incorporação do princípio ‘ne bis in idem’ ao ordenamento jurídico 
pátrio, ainda que sem o caráter de preceito constitucional, vem, na 
realidade, complementar o rol dos direitos e garantias individuais já 
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previsto pela Constituição Federal, cuja interpretação sistemática leva à 
conclusão de que a Lei Maior impõe a prevalência do direito à liberdade 
em detrimento do dever de acusar” (STF, HC 80.263/SP, Rel. Min. 
ILMAR GALVÃO, DJ 27/03/2007)2. 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
“Mas este único fato, qual seja, o recebimento de propina de maneira 
camuflada, não pode gerar duas punições distintas, a saber, uma a 
título de corrupção passiva e ainda outra de lavagem de dinheiro, sob 
pena de ferir-se de morte o princípio do ne bis in idem. 
(...) 
Gostaria de deixar essa premissa bem esclarecida em meu voto: admito 
a coexistência da prática dos crimes de corrupção passiva e lavagem de 
dinheiro por um mesmo agente, mas desde que se comprove a realização 
de atos distintos para cada um desses delitos. Em outras palavras, não 
aceito a imposição de dupla punição advinda de um único fato 
delituoso” (fls. 55.354/55.355).” (STF, Sextos-EI AP 470, Rel. Min. 
Luiz Fux, j. 13.03.2014) (destacamos) 

 
É inegável, portanto, que o jurisdicionado não pode ser submetido 

a múltiplas investigações a respeito dos mesmos fatos — ou da “mesma realidade”, 

como reconheceu a Ministra Relatora — em razão do princípio “ne bis in idem”. 

 

   A decisão agravada, em verdade, afastou esse entendimento sob o 

fundamento de que o princípio “ne bis in idem” “tem sido revisto e rediscutido” (p.25) 

e admitiria, sob a ótica da Ministra ROSA WEBER, a possibilidade de o MPF e o 

Ministério Público Estadual investigarem “a mesma realidade em perspectivas 

diferentes” (p. 23). Em outras palavras, diz Sua Excelência que “não basta comparar 

eventos em perspectiva puramente naturalística” (p. 27). 

 

   Esse entendimento, no entanto, não pode ser acolhido, sob pena 

de promover-se uma completa desidratação do princípio ora analisado. Seria, em 

verdade, autorizar que diversas autoridades pudessem deflagrar procedimentos 

investigatórios sobre a mesma realidade fática, bastando apenas dizer que cada 

investigação teria uma perspectiva diversa. 

 

   Mas não é só. 

                                            
2 No mesmo sentido: STF, RE 608.413. 
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   Emerge com nitidez dos autos que além de os fatos investigados 

tanto no PIC do MPF quanto no PIC do MP/SP serem os mesmos — máxime após o 

aditamento à portaria de instauração deste último, ocorrida em 28/01/2016, para incluir 

o “Sítio Santa Bárbara” nas investigações, como reconheceu a própria Ministra ROSA 

WEBER — não é possível vislumbrar qualquer perspectiva jurídica diversa, ao 

contrário do que consta na r. decisão agravada. 

 

   Neste ponto, pede-se vênia para abrir um parêntese a fim de 

registrar que a r. decisão agravada, na tentativa de demonstrar em enfoque jurídico 

diverso, acaba até mesmo caindo em contradição. Nesse sentido, veja-se que após 

reconhecer que no curso das investigações o MP/SP incluiu o citado “Sítio Santa 

Bárbara” a Ministra Relatora afirma, mais adiante, que o PIC conduzido por essa 

instituição estaria restrita a “investigar possível lesão a interesses e direitos de 

cooperados da BANCOOP” (p. 23). 

 

   Ora, qual a relação do “Sítio Santa Bárbara”, em Atibaia (SP), 

com a BANCOOP?  

 

   Nenhuma. 

 

   Por isso mesmo, a realidade é que o MP/SP, a partir do 

aditamento à portaria de instauração ocorrida em 28/01/2016, passou a investigar todos 

os aspectos relativos à propriedade do Apartamento 164-A, do Condomínio Solaris, no 

município do Guarujá (SP) e do “Sítio Santa Bárbara”, situado em Atibaia (SP), bem 

como todos os aspectos relativos às benfeitorias realizadas nessas propriedades. 

 

   Não há — pede-se vênia para sublinhar — qualquer competência 

federal a justificar que o MPF tenha deflagrado outro procedimento investigatório com a 

mesma realidade fática.  
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   A uma, porque as propriedades e todos os envolvidos, seja em 

relação à propriedade, seja em relação às eventuais benfeitorias, são pessoas privadas.  

 

   Ou seja, não se pode cogitar de qualquer interesse da União 

Federal na apuração de assuntos relacionados a duas propriedades privadas e, ainda, 

relacionados a benfeitorias que igualmente envolvem apenas agentes privados. 

 

   A duas, porque no caso concreto o MPF pretende justificar sua 

atribuição em virtude de uma — impensável — conexão presumida com a chamada 

“Operação Lava Jato”, que afronta a todas as regras estabelecidas no Código de 

Processo Penal e, por conseguinte, as garantias do devido processo legal, do promotor 

natural e do juiz natural. 

 

   De fato, emerge das informações prestadas pela “Força Tarefa 

Lava Jato” que os membros do MPF estão afirmando atribuição apenas porque poderia 

haver o envolvimento de construtoras investigadas naquela Operação: 

 
“Já o PIC 1.25.00.003350/2015-98, instaurado pela Força Tarefa Lava 
Jato após declínio do MPSP e remessa pelo PGR possui a específica 
finalidade de apurar as supostas vantagens indevidas recebidas pelo 
SUSCITANTE de construtoras investigadas na Operação Lava Jato, 
materizalidas, dentre outros, em imóveis em Atibaia/SP e em 
Guarujá/SP” (destacou-se). 

 
   E prosseguem afirmando que “os fatos sob apuração, além de 

reproduzirem tipologia criminosa de lavagem de capitais já denunciada no âmbito da 

Operação Lava Jato, envolvem JOSÉ CARLOS BUMLAI, executivos da Construtora 

ODEBRECHT, e executivos da Construtora OAS, todos investigados e muitos dos quais 

já denunciados no esquema de corrupção que assolou a PETROBRAS”. 

 

   É de se observar que o d. Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba 

sequer se deu ao trabalho de apontar a causa da conexão entre o PIC n.º 

1.25.00.003350/2015-98 e algum dos processos da Operação Lava-Jato. Se se trata de 

conexão subjetiva (art. 76, inc. I, CPP), o d. Juízo não demonstrou a existência, em tese, 
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de duas ou mais infrações praticadas “ao mesmo tempo, por várias pessoas reunidas, ou 

por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias 

pessoas, umas contra as outras”; se se trata de conexão objetiva, o d. Juízo se absteve 

de demonstrar a relação teleológica entre os crimes apurados na Lava-Jato e os supostos 

ilícitos apurados no PIC mencionado acima; finalmente, se se trata de conexão 

probatória, não se indicou como “a prova de uma infração ou de qualquer de suas 

circunstâncias elementares” pode “influir na prova de outra infração”. Como se vê, 

trata-se de uma conexão simplesmente alegada. 

 

   Note-se bem: o MPF reivindica atribuição para investigar os 

mesmos fatos já em apuração no âmbito do MP/SP apenas porque envolveria pessoas 

investigadas na chamada “Operação Lava Jato”! 

  

Essa argumentação revela uma temeridade — e foi aceita pelo 

juízo da 13a. Vara Federal sem nenhum questionamento. 

 

Registre-se, a título de ilustração, que o mesmo raciocínio é 

aplicado para qualquer fato escolhido pelo MPF. Na data de hoje (08/03/2016), por 

exemplo, a imprensa noticia que agora a Força Tarefa Lava Jato irá investigar um 

apartamento alugado pelo Requerente em São Bernardo do Campo (SP) apenas porque 

o locador é primo do Sr. José Carlos Bumlai — sob o fundamento de que este último 

seria investigado na “Operação Lava Jato”3!  

 

Ou seja, diante dessa posição a Força Tarefa Lava Jato agora 

defende que não só detém atribuição apenas para investigar qualquer fato envolvendo 

pessoas relacionadas à Operação, mas também primos, tios, irmão, cunhado de tais 

pessoas. Em breve outras Sessões Judiciárias Criminais do País terão suas atividades 

sobremaneira reduzidas! 

 

                                            
3
 http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/lava-jato-vai-investigar-cobertura-usada-por-lula. 
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   Realmente, admitir esse quadro significa dizer que toda e 

qualquer investigação que possa envolver uma pessoa já envolvida na mencionada 

“Operação Lava Jato” — ou, ainda, qualquer parente de uma pessoa envolvida 

nessa Operação — atrairá, presumidamente, a atribuição do da “Força Tarefa” do 

MPF e da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba. 

 

   Note-se, ainda, que as propriedades e as benfeitorias dos imóveis 

indicados nestes autos não possuem qualquer relação com a Petrobras ou, ainda, com 

um suposto esquema de corrupção que tenha ocorrido na empresa. 

 

   Não há qualquer elemento que possa vincular tais imóveis a 

qualquer tema relacionado à Petrobras, senão o pensamento desejoso dos membros da 

“Força Tarefa Lava Jato”, formulado com base em ilações desprovidas de qualquer 

elemento concreto, como se verifica nas próprias informações prestadas pelo MPF 

nestes autos. 

 

   É possível observar, no âmbito da Operação Lava-Jato, a vigência 

de uma verdadeira presunção de conexão, como se esta fosse o primeiro critério de 

determinação da competência, a prevalecer até que demonstrada a inexistência das causas 

que a autorizam. Isto é inadmissível, quando mais não seja, senão pelo fato de que, 

segundo o rol do artigo 69 do Código de Processo Penal, a competência é determinada 

com primazia: a) pelo lugar da infração, b) pelo domicílio ou residência do réu, c) pela 

natureza da infração, d) pela distribuição e, finalmente, e) pela conexão ou continência. 

 

   E, mesmo que assim não fosse — o que se admite apenas para 

desenvolver a argumentação —, a Petrobras é sociedade de economia mista, de forma que 

hipotéticos fatos a ela relacionados não teriam o condão de atrair atribuição do MPF. 

 

Nesse sentido é a jurisprudência atual da Corte, como se verifica, 

exemplificativamente, nos julgados abaixo: 
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“COMPETÊNCIA – CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES – MINISTÉRIO 
PÚBLICO FEDERAL VERSUSMINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. 
Compete ao Supremo a solução de conflito de atribuições entre 
o Ministério Público Federal e Ministério Público estadual. Precedente 
– Petição nº 3.528-3/BA, de minha relatoria, acórdão publicado no 
Diário da Justiça de 3 de março de 2006. INQUÉRITO – CRIME 
AMBIENTAL – MINISTÉRIO PÚBLICO – ATUAÇÃO. A inexistência de 
envolvimento de terras da União conduz a concluir pela atuação 
do Ministério Público estadual”(STF, 1ª Turma, Pet. 5.075/PA, Rel. 
Min. MARCO AURÉLIO, DJe 13/11/2014 – destacou-se) 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
“Agravo Regimental em Ação Cível 
Originária. Conflito de Atribuições. Membros doMinistério 
Público. Suposta irregularidade em concurso do Banco do Brasil S/A. 
Atribuição do Ministério Público estadual. 1. Nos termos da orientação 
ainda vigente no Supremo Tribunal Federal, compete a esta Corte o 
julgamento dos conflitos de atribuição entre os órgãos do Ministério 
Público Federal e dos Estados (art. 102, I, f, da CF). Precedentes 
específicos da Primeira Turma. 2. A simples instauração de 
procedimento administrativo para apurar eventual irregularidade em 
concurso público promovido por sociedade de economia mista não 
configura a automática atribuição do Ministério Público Federal. 
Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (STF, 
ACO 1.213 AgR/S, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 29/10/2014 – 
destacou-se). 
 

Merece ainda destaque sobre o tema, pela clareza, o seguinte 

trecho do r. voto condutor proferido pelo Eminente Ministro ROBERTO BARROSO no 

julgamento da citada ACO nº 1.213 AgR/SP: 

 
“.... Ao menos no atual estágio das apurações, portanto, incumbe ao 
Ministério Público estadual prosseguir no esclarecimento de eventual 
irregularidade praticada pelo Banco do Brasil S/A, nos termos das 
Súmulas 517 r 556/STF: 
Súmula 517 – ‘As sociedades de economia mista só tem foro na Justiça 
Federal quando a União invervém como assistente ou opoente’; 
Súmula 556   - É competente a Justiça Comum para julgar as causas em 
que é parte sociedade de economia mista. 
6. Esse entendimento coincide com a manifestação do próprio 
Procurador Geral da República, em parecer assim ementado (fls. 90): 
‘Ação cível originária. Conflito de atribuições. Reconhecimento da 
atribuição do Ministério Público do Estado de São Paulo para apurar 
notícia de irregularidade em concurso do Banco do Brasil. Agravo 
regimental. Contrarrazões. Ilegitimidade do autor para suscitar conflito 
perante o Supremo Tribunal Federal. Competência do próprio PRG para 
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dirimi-lo. Entidade investigada, sociedade de economia mista, que não 
se insere no rol do art. 109 da Constituição da República. Caso não 
enquadrado na exceção da LC 75/93, seguindo a definição do órgão 
ministerial com atribuição para apuração a competência jurisdicional 
para conhecimento de eventual demanda. Confirmação da decisão 
agravada’. 
7. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, 
examinando hipóteses idênticas à presente (com o envolvimento de 
sociedade de economia mista no plano federal), não enxergou a 
atribuição imediata do Ministério Público Federal ...” (destacou-se) 

 
Há, ainda, um derradeiro — e não menos relevante — 

fundamento que, a despeito de exposto na petição inicial, não foi apreciado pela 

Ministra Relatora: esta Corte Suprema em duas oportunidades já assentou que a 

chamada “Operação Lava Jato” não pode se transformar no único núcleo de 

investigação do País. 

 

De fato, ao julgar o INQ. 4.130- QO/PR, da relatoria do Eminente 

Ministro DIAS TOFOLI, este Excelso Supremo Tribunal Federal decidiu que apenas 

“fatos que se imbriquem de forma tão profunda” com supostos desvios no âmbito da 

Petrobras poderiam ser investigados no âmbito da chamada “Operação Lava Jato”.  

 

Outrossim, conforme exposto com absoluta correção no voto 

condutor proferido pelo Eminente Ministro DIAS TOFFOLI, “Nenhum órgão 

jurisdicional, portanto, pode se arvorar de juízo universal de todo e qualquer crime 

relacionado a desvio de verbas para fins político-partidários, à revelia das regras de 

competência”. 

    

   Confira-se, ainda, o seguinte trecho do r. voto condutor: 

 
“Não se verifica, assim, nenhuma dependência recíproca entre esses 
fatos, geneticamente relacionados, em tese, à gestão de empréstimos 
consignados no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e a 
apuração de fraudes e desvio de recursos no âmbito da Petrobras. 
Dito de outro modo, não se trata de fatos que se imbriquem de forma tão 
profunda que justifique a unidade de processamento e julgamento” 
(...) 
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O simples fato de a polícia judiciária e o Ministério Público Federal 
denominarem de ‘fases da operação Lava-jato’ uma sequencia de 
investigações sobre crimes diversos – ainda que a sua gênese seja a 
obtenção de recursos escusos para a obtenção de vantagens pessoais e 
financiamento de partidos políticos ou candidaturas – não se sobrepõe 
às normas disciplinadoras da competência. 
 

Esse entendimento foi reafirmado por meio de decisão proferida 

nos autos da AP 963/PR, da relatoria do Eminente Ministro TEORI ZAVASCKI:  

 
“8. No caso, não se verifica a existência de conexão ou continência que 
determine o acolhimento da manifestação do Ministério Público de 
remessa dos autos ao juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba. Pelo 
contrário, a análise dos autos, tendo em vista as balizas fixadas por esta 
Corte no julgamento da questão de ordem no Inquérito 4130, Rel. Min. 
Dias Toffoli, leva a conclusão de que os fatos objeto da presente ação 
penal, embora tenham relação com os que são objeto do inquérito 4075, 
em curso perante essa Suprema Corte (já que nele figura como 
investigado parlamentar federal), não há indicativo de que guardem 
estrita relação de conexão com imputações objeto de outra ação penal 
que seja da competência da 13ª Vara Federal de Curitiba e com a qual 
deva ser reunida para processo e julgamento conjunto. Por oportuno, 
destaca-se do voto do Ministro Dias Toffoli proferido no julgamento da 
mencionada questão de ordem, que também se discutia a existência ou 
não de conexão que justificasse a remessa daqueles autos ao juízo da 13ª 
Vara Federal de Curitiba” (destacou-se). 

 
E no vertente caso não há qualquer fato que demonstre “estrita 

relação de conexão” entre os feitos que estão sob a condução da “Força Tarefa Lava 

Jato” e as questões relacionadas aos imóveis referidos nas linhas anteriores, pois, dentre 

outras coisas: 

 

(i) referida Operação tramita perante a Seção Judiciária de Curitiba (PR), 

enquanto que as propriedades imobiliárias objeto das investigações e os 

fatos a ela relacionados estão vinculados ao Estado de São Paulo (SP); 

 

(ii) ambas as propriedades — que não pertencem ao Agravante — são 

privadas e as intervenções nelas realizadas também foram realizadas 

exclusivamente por agentes privados; 
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(iii) não há, em qualquer dos depoimentos ou diligências realizadas em 

ambos os procedimentos, qualquer elemento concreto (apenas, como já 

se disse, o pensamento desejosos dos membros do MPF) a demonstrar 

vínculo entre tais propriedades — que não pertencem ao Agravante — e 

os supostos desvios no âmbito da Petrobrás, muito menos que sejam de 

competência da esfera federal (sociedade de economia mista não atrai 

competência federal). 

 
   Assim, sob qualquer enfoque não é possível no vertente caso 

reconhecer-se atribuição da chamada “Força Tarefa da Lava Jato” para promover as 

investigações sobre os fatos acima relacionados. 

 

II.3 – A LIMINAR DEVE SER DEFERIDA 

 

Como exposto acima, a própria Ministra ROSA WEBER 

reconhece a existência de ao menos DUAS investigações sobre os mesmos fatos no caso 

dos autos — uma conduzida pelo Ministério Público Federal e outra pelo Ministério 

Público do Estado de São Paulo. 

 

Dessa situação — conhecida por ambos, inclusive com o 

compartilhamento de dados e informações —, emerge, com hialina clareza, sob o 

aspecto subjetivo e objetivo, o conflito positivo de atribuições entre o MPF e o MP/SP. 

 

Salta aos olhos, ainda, que os fatos investigados não estão sob a 

esfera de atribuição do MPF, muito menos da chamada "Operação Lava Jato", conforme 

os parâmetros estabelecidos por esta Excelsa Corte no julgamento do INQ. 4.130- 

QO/PR, da relatoria do Eminente Ministro DIAS TOFOLI, e, ainda, na AP 963/PR, da 

relatoria do Eminente Ministro TEORI ZAVASCKI.  
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Com efeito, na linha do que foi demonstrado acima, não há um 

único elemento concreto que permita estabelecer entre os fatos em investigação nas 

duas frentes acima referidas e as imputações que são objeto da chamada “Operação 

Lava Jato”. 

 

Por outro lado, o periculum in mora é evidente. 

 

Afora os relevantes fundamentos já expostos na petição inicial a 

respeito desse requisito, verifica-se que o MPF, por meio da "Força Tarefa Lava Jato", 

vem tomando medidas invasivas e arbitrárias em relação ao Autor, ora Agravante, a 

despeito de não possuir atribuição para isso. 

 

   Registre-se, ainda, que de acordo com o art. 166, do RISTF, poderá 

este Excelso Pretório, na hipótese de conflito positivo, determinar o sobrestamento dos 

processos, entendimento que é corroborado pela jurisprudência da Corte: 

 
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - LIMINAR - SUSPENSÃO DOS 
PROCESSOS - ALCANCE. Deferida liminar no conflito positivo de 
competência, suspendendo a tramitação dos processos, descabe aos 
Juízos em conflito restringir o alcance da medida. Possíveis dúvidas 
devem ser suscitadas perante ao órgão formalizador da medida 
cautelar.” (STF HC 79.580, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 15.2.2000) 

 
 

Assim, diante dos relevantes fundamentos acima expostos, 

mostra-se de rigor a reconsideração da r. decisão agravada, ou, caso assim não se 

decida, a sua reforma pelo Colegiado desse Supremo Tribunal Federal. 

 

— IV — 

REQUERIMENTOS FINAIS 

 

Diante de todo o exposto, requer-se, com base no art. 317, §2º, do 

Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, seja reconsiderada a r. decisão 

agravada — para deferir a liminar vindicada na petição inicial. 
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Caso assim não se decida, requer-se seja o presente recurso 

submetido a julgamento do Plenário desta Excelsa Corte, para que seja provido, 

deferindo-se a liminar pleiteada na petição inicial. 

 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

Brasília (DF), 08 de março de 2016. 

 
 

         ROBERTO TEIXEIRA        
OAB/SP 22.823 
OAB/DF 45.469 

 
 
 

CRISTIANO ZANIN MARTINS 
OAB/SP 172.730 
OAB/DF 32.190 
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