
PETIÇÃO 6.638 DISTRITO FEDERAL

RELATOR : MIN. EDSON FACHIN
REQTE.(S) :SOB SIGILO 
PROC.(A/S)(ES) :SOB SIGILO 

DECISÃO: 1. Trata-se  de  petição  instaurada  com  lastro  nas 
declarações  dos  colaboradores  Luiz  Antônio  Bueno  Junior  (Termo  de 
Depoimento n. 10), Alexandrino de Salles Ramos de Alencar (Termo de 
Depoimento  n.  32)  e  Benedicto  Barbosa  da  Silva  Júnior  (Termo  de 
Depoimento n. 52). 

Segundo o Ministério Público, os colaboradores relatam que o Grupo 
Odebrecht,  no  ano  de  2014,  teria  repassado  a  Luiz  Fernando  Teixeira 
Ferreira, a pretexto de doação eleitoral, R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), 
transação que não teria sido devidamente contabilizada. 

Afirmando  que  não  existe  menção  a  crimes  praticados  por 
autoridades detentoras de foro por prerrogativa de função nesta Corte, 
requer  o  Procurador-Geral  da  República  o  reconhecimento  da 
incompetência do Supremo Tribunal Federal para a apuração dos fatos, 
enviando-se os citados termos à Procuradoria Regional da República na 
3ª  Região  (Luiz  Fernando  Teixeira  Ferreira  exerce  cargo  de  Deputado 
Estadual/SP).  Postula,  por  fim,  “o  levantamento  do  sigilo  em  relação  aos  
termos de depoimento aqui referidos, uma vez que não mais subsistem motivos  
para tanto” (fl. 5).

2.  De fato,  conforme relato do Ministério Público,  não se verifica, 
nesta  fase,  o  envolvimento  de  autoridade  que  detenha  for  por 
prerrogativa de função nesta Corte, o que determina, desde logo, o envio 
de cópia das declarações prestadas pelos colaboradores ao juízo indicado 
como, em tese, competente 

3. Com  relação  ao  pleito  de  levantamento  do  sigilo  dos  autos, 
consoante petição apresentada pelo Procurador-Geral da República nos 
autos da Pet 6.530, com um dos colaboradores aqui referidos foi ajustada 
a  preservação  do  sigilo  pelo  prazo  de  06  (seis)  meses,  a  contar  da 
celebração do acordo de colaboração premiada,  cujo  objetivo,  segundo 
consignado,  “é  garantir  o  sigilo  da  própria  existência  desses  acordos  de  
colaboração premiada e não apenas de alguns termos de depoimentos específicos”.
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Com essas considerações, não há como se acolher, neste momento, o 
pedido de levantamento do sigilo. Nada obstante é possível autorizar as 
providências requeridas pelo Ministério Público e, desde logo, consignar 
a data para utilização do termo que será mantido em sigilo.

4. Ante o exposto: (i) indefiro a pretensão de levantamento do sigilo 
dos autos, situação que será reavaliada em 03 de maio de 2017; (ii) defiro 
o pedido do Procurador-Geral da República, para o envio de cópia dos 
termos  de  depoimento  dos  colaboradores  Luiz  Antônio  Bueno  Junior 
(Termo de Depoimento n. 10), Alexandrino de Salles Ramos de Alencar 
(Termo de Depoimento n. 32) e Benedicto Barbosa da Silva Júnior (Termo 
de Depoimento n. 52), e documentos apresentados, ao Tribunal Regional 
Federal  da  3ª  Região,  ficando  autorizada,  por  parte  do  requerente,  a 
remessa  de  cópia  de  idêntico  material  à  Procuradoria  Regional  da 
República na 3ª Região. Observo que a investigação deverá ser sigilosa 
até a data de 03 de maio de 2017. Registro, ainda, que a declinação aqui 
implementada  não  importa  em  determinação  de  competência,  a  qual 
poderá ser reavaliada nas instâncias próprias, a partir dos elementos que 
serão colhidos no decorrer da investigação.

Intime-se o Ministério Público. 
Brasília, 4 de abril de 2017.

Ministro EDSON FACHIN

Relator
Documento assinado digitalmente
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