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DECISÃO: O  Procurador-Geral  da  República  representou  pela  
instauração de inquérito   para apurar crimes praticados, em tese,  por  
Aécio Neves da Cunha,   Clésio Soares de Andrade, Eduardo da Costa 
Paes e   Carlos Henrique Focesi Sampaio.

Nos termos da jurisprudência do STF, compete ao relator determinar 
a abertura de investigações contra autoridades com prerrogativa de foro 
perante  este  Tribunal  –  Pet  3.825-QO,  Pleno,  Red.  para  Acórdão  Min. 
Gilmar Mendes, julgado em 10.10.2007.

Preambularmente,  verifico  que  Carlos  Henrique  Focesi  Sampaio 
ofereceu razões, postulando que o Procurador-Geral da República fosse 
instado  a  se  manifestar  sobre  elas.  O  requerimento  foi  inicialmente 
juntado na Pet 6028. Muito embora os autos tenham sido enviados à PGR, 
não  houve  manifestação  acerca  das  razões.  Ainda  assim,  não  vejo  a 
necessidade  de  retorno  dos  autos.  A  decisão  sobre  a  abertura  de 
investigações é uma decisão preliminar, não submetida a contraditório. 
Além  disso,  as  razões  do  representado  não  parecem  inovar 
substancialmente no contexto em questão. 

A representação busca apurar uma série de crimes, ligados por um 
liame teleológico e consequencial.

O ponto inicial de apuração seria a prestação de informações falsas, 
pelo  Banco  Rural,  à  CPMI  dos  Correios.  Esse  fato,  se  isolado, 
representaria o crime do art. 10, parágrafo único, da Lei Complementar 
105/2001.  O decurso de mais de oito anos da data do fato conduziu à 
extinção da pretensão punitiva.

Mesmo prescrito,  a  apuração  do  crime é  relevante,  porque ele  se 
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inseriria  em  uma  série  de  práticas  criminosas,  ainda  passíveis  de 
persecução penal.

A representação se reporta a elementos indicando que o Estado de 
Minas Gerais e o Banco Rural teriam atuado juntos em um esquema que 
envolveu  crimes  contra  o  sistema  financeiro,  contra  a  administração 
pública e de lavagem de dinheiro, conhecido por “Mensalão Mineiro”.

Suspeita-se que a omissão de informações à CPMI buscaria ocultar a 
movimentação  de  recursos  financeiros  oriundos  destes  ou  de  outros 
crimes.

A omissão  de  informações  teria  levado  a  relatoria  da  CPMI  ao 
engano.  Em consequência,  o  relatório  final  da  Comissão  teria  omitido 
informações relevantes sobre os possíveis crimes que se buscava ocultar.

Essas  condutas  foram  classificadas  pelo  Ministério  Público  como 
potencialmente  configuradoras  de  crimes  de  gestão  fraudulenta  de 
instituição  financeira  (art.  4º  da  Lei  7.492/86)  e  falsidade  ideológica 
praticada por funcionário público (art. 299, parágrafo único, do CP), além 
de crimes contra a administração pública  e lavagem de dinheiro.

O foco inicial da presente representação são os fatos que circundam 
a omissão de informações pelo Banco Rural. Ainda que se busque seguir a 
trilha de ilícitos, a plataforma para tanto seria a demonstração da omissão 
de dados.

A narrativa da omissão, com suas circunstâncias e atores, foi levada 
ao  conhecimento  do  Ministério  Público  pelo  colaborador  Delcídio  do 
Amaral Gómez, ex-Senador, presidente da CPMI dos Correios.

A apuração do fato é relevante.
No  momento,  não  há  corroboração  documental  da  omissão  de 

informações.  Essa  corroboração  é  o  objetivo  das  diligências  iniciais 
postuladas pelo Procurador-Geral da República – obter as informações 
prestadas pelo Banco Rural nos arquivos da Comissão e verificar se seu 
conteúdo corresponde aos registros da instituição financeira.

Para  a  identificação  dos  responsáveis  pelos  supostos  delitos,  o 
Procurador-Geral  da  República  também  se  valeu  das  declarações  do 
colaborador Delcídio do Amaral.
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De  acordo  com  seu  depoimento,  a  omissão  das  informações 
decorreria  de  influência  do  então  Governador  de  Minas  Gerais,  Aécio 
Neves,  e  do então Vice-Governador,  Clésio Andrade,  sobre agentes do 
Banco Rural, com objetivo de ocultar movimentações financeiras atípicas.

Para montar as informações lacunosas, seria necessário prorrogar o 
prazo inicialmente conferido pela CPMI ao Banco Rural. Com o objetivo 
de ganhar tempo, o então Deputado Federal Eduardo da Costa Paes teria 
procurado  o  Presidente  da  Comissão,  Delcídio  do  Amaral,  em 
circunstâncias ainda pendentes de esclarecimento.

Esses atores –  Aécio Neves, Clésio Andrade e  Eduardo Paes – são 
citados por Delcídio do Amaral como diretamente envolvidos na omissão 
e, por isso, devem, desde logo, constar como investigados.

Saliento que, a despeito de seu valor probatório limitado (art. 4º, §16, 
da  Lei  12.850/13),  “depoimentos  propriamente  ditos  do  colaborador 
constituem meio de prova” – HC 127.483, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal 
Pleno, julgado em 27.8.2015. Na medida em que mereçam um mínimo de 
credibilidade, podem servir como indicativo mínimo e suficiente para a 
instauração de investigação.

A situação do Deputado Federal Carlos Henrique Focesi Sampaio é 
um pouco diversa. A representação cogita da responsabilidade criminal 
de Carlos Sampaio por omissão penalmente relevante – art. 13, §2º, CP.

Delcídio  do  Amaral  limitou-se  a  dizer  que  o  parlamentar  tinha 
ciência  da  omissão  das  informações  financeiras.  Não  há  narração  de 
qualquer contribuição ativa de Carlos Sampaio para os fatos. Tampouco 
há uma explicitação da razão que levou Delcídio do Amaral a crer que 
Carlos Sampaio efetivamente tinha conhecimento dos fatos.

Sem tecer considerações sobre a relevância típica da omissão neste 
caso, tenho que ainda há um considerável caminho a ser percorrido para 
que a investigação possa se voltar contra o Deputado Federal.

Será necessário comprovar minimamente que os fatos ocorreram – 
ao  menos  que  as  informações  financeiras  foram  omitidas  –  e  coligir 
indícios de que os demais investigados contribuíram para a omissão das 
informações financeiras. Só então será o caso de demonstrar que Carlos 
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Sampaio tinha conhecimento da omissão e  que poderia  e deveria  agir 
para evitar a produção de resultado criminalmente relevante.

Assim, tenho por prematura a inclusão desse parlamentar no rol dos 
investigados.  Por  óbvio,  a  qualquer  momento  e  diante  de  novos 
elementos,  a  Procuradoria-Geral  da  República  poderá  postular  que  as 
investigações se voltem contra o Deputado Federal.

Ante  o  exposto,  acolho  em  parte  a  representação  e  determino  a 
instauração de inquérito   para apurar crimes praticados, em tese,  por  
Aécio  Neves  da  Cunha,   Eduardo  da  Costa  Paes  e  Clésio  Soares  de 
Andrade.

Considerando  a  admitida  participação  de  Delcídio  do  Amaral 
Gómez nos fatos, deverá o Procurador-Geral da República esclarecer se 
pretende incluí-lo no rol dos investigados.

As  diligências  postuladas  na  alínea  "a"  da  representação  foram 
determinadas na AC 4162. Naqueles autos, foi requisitado inventário de 
cada  caixa  dos  arquivos  da  CPMI  dos  Correios,  com  numeração  das 
páginas  dos  respectivos  documentos.  A ordem  já  foi  transmitida  ao 
Senado Federal.

Autorizo o Procurador-Geral da República, nos termos requeridos 
na  alínea  “b”  da  representação,  a  expedir  ofício  ao  Banco  Central  do 
Brasil, para que “informe se os dados encaminhados pelo Banco Rural à 
CPI  dos  Correios  constituem  elemento  válido,  autêntico,  consistente, 
íntegro, e aderente à realidade ou se ensejam alguma crítica, suspeição ou 
comentário sob a perspectiva regulatória, de supervisão ou de resolução 
bancária a cargo da autarquia”.

Tendo em vista que a requisição ao Senado já foi  transmitida nos 
autos da AC 4162, tenho por desnecessária a manutenção do sigilo deste 
Inquérito e daquela Ação Cautelar. Corrija-se a autuação, levantando-se o 
sigilo.

Publique-se. Int.
Brasília, 6 de junho de 2016.
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Ministro GILMAR MENDES

Relator
Documento assinado digitalmente
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