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DECISÃO: 1. A  autoridade  policial  representou:  (a)  pelo 
compartilhamento de provas (protocolo 40.002/2016); (b) pela remessa de 
diversos  termos  de  colaboração,  com  seus  respectivos  documentos  e 
anexos (protocolo 40.760/2016); e (c) pela expedição de ofício à Câmara 
dos  Deputados,  solicitando  o  envio  de  “[...]  nome  dos  parlamentares,  
assessores,  além  dos  funcionários  que  integraram  a  Comissão  de  Obras  
Irregulares – COI entre os anos de 2011 a 2015, bem como os dados funcionais de  
todos,  incluindo CPF, ramais e  telefones celulares funcionais  (com período de  
utilização)” (protocolo 40.761/2016).

Ademais,  a  autoridade  policial  apresentou  representação  de 
“desmembramento deste Inquérito 4075 em quatro, para apurar separadamente  
os quatro eventos objeto desta desta investigação” (protocolo 17.806/2016). No 
entanto,  em  pedido  subsequente,  entendeu  “não  ser  mais  pertinente  a  
separação em novos inquéritos”, pleiteando  a manutenção da “apuração dos  
diferentes eventos, conectados à construção de obra eletromecânica da Usina de  
Angra 3, nos autos deste inquérito 4075”. 

2. No tocante ao pleito de compartilhamento de provas (protocolo 
40.002/2016)  cumpre  registrar  que  o  pedido  foi  enviado  ao  Ministério 
Público em 29.8.2016, sem resposta até o momento. 

Quanto ao pedido de desmembramento (protocolo 17.806/2016),  a 
própria autoridade policial entendeu “não ser mais pertinente a separação”.  
Diante da perda superveniente  de interesse no presente requerimento, 
fica prejudicado o pedido.

 3.  Com  relação  aos  protocolos  40.760/2016  e  40.761/2016,  o 
Ministério  Público  manifestou-se  pelo  deferimento  de  juntada  de 
documentos,  com  encaminhamento  à  autoridade  policial,  e  pela 
expedição  de  ofício  à  Câmara  dos  Deputados,  nos  seguintes  termos 
(protocolo 50.294/2016):
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“[...]  a  autoridade  policial  relata,  por  meio  do  Ofício 
0891/2015-1 – PF/MJ, dificuldades em receber informações por 
parte da Câmara dos Deputados, consistente no envio do nome 
dos  parlamentares,  assessores,  além  dos  funcionários  que 
integram o Comitê de Avaliação das Informações Sobre Obras e 
Serviços com Indícios de Irregularidades Graves - COI - entre 
os anos de 2011 a 2015, bem como os dados funcionais de todos, 
incluindo  CPF,  ramais  e  telefones  celulares  funcionais  (com 
período de utilização).

A diligência pretendida pela Polícia Federal é pertinente e 
relevante  para  a  investigação,  uma  vez  que  o  colaborador 
Ricardo Pessoa relata  que Thiago Cedraz foi  contratado pela 
UTC  para  passar  informações  privilegiadas  oriundas  do 
Tribunal  de  Contas  da  União  e  da  Comissão  de  Obras 
Irregulares - COI - da Câmara dos Deputados, razão por que é 
importante saber quem integrava tal comissão, no período de 
2011  a  2015,  a  fim  de  verificar,  numa  segunda  camada 
investigativa, eventuais vínculos de parlamentares e servidores 
com os investigados no Inquérito 4075.

Desse modo, a Procuradoria-geral da República requer a 
juntada  dos  documentos  em  anexo  no  Inquérito  4075,  bem 
como que seja oficiada a presidência da Câmara dos Deputados 
para que envie o nome dos parlamentares, assessores, além dos 
funcionários  que  integram  o  Comitê  de  Avaliação  das 
Informações  Sobre  Obras  e  Serviços  com  Indícios  de 
Irregularidades Graves – COI - entre os anos de 2011 a 2015, 
bem como os dados funcionais de todos, incluindo CPF, ramais 
e telefones celulares funcionais (com período de utilização)”.

4. Não há nenhum óbice ao deferimento do requerimento ministerial 
de juntada dos documentos que interessam à investigação, protocolados 
juntamente com a petição 50.294/2016, razão pela qual autorizo a juntada, 
com  a  imediata  remessa  da  petição  e  seus  documentos  à  autoridade 
policial.
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5. No  mais,  diante  da  dificuldade  encontrada  pela  autoridade 
policial  em  obter  os  dados  sobre  os  parlamentares,  assessores  e 
funcionários  que  integraram  o  Comitê  de  Avaliação  das  Informações 
Sobre  Obras  e  Serviços  com Indícios  de  Irregularidades  Graves  (COI) 
diretamente  da  Câmara  dos  Deputados,  requisite-se,  com  cópia  desta 
decisão  e  da  petição  40.760/2016,  que  seja  enviada  a  documentação 
solicitada pela autoridade policial na referida petição.

Oportunamente, juntem-se as petições.
Oficie-se.
Publique-se.
Intime-se.
Brasília, 19 de setembro de 2016.

Ministro TEORI ZAVASCKI

Relator
Documento assinado digitalmente
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