
PETIÇÃO 6.679 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 nos termos de 
depoimento dos  colaboradores  Fernando Luiz  Ayres  da Cunha Santos 
Reis (Termo de Depoimento n. 7) e Alexandre José Lopes Barradas (Termo 
de Depoimento n. 5).

Segundo  o  Ministério  Público,  os  colaboradores  relatam  o 
pagamento  de  vantagens  indevidas,  não  contabilizadas,  em  favor  de 
Henrique Eduardo Alves,  a pretexto de sua campanha ao Governo do 
Estado  do  Rio  Grande  do  Norte,  no  ano  de  2014.  São  indicados 
pagamentos  de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), os quais teriam 
sido, inicialmente, solicitados ao Grupo Odebrecht pelo então Deputado 
Federal Eduardo Cunha, que desenvolvia atividades de coordenação de 
campanhas vinculadas ao PMDB. Pondera-se, ainda, que tais pagamentos 
funcionariam como contrapartida a interesses do grupo empresarial no 
Estado do Rio Grande do Norte, notadamente no âmbito do saneamento 
básico, espaço em que o grupo almejava atuar como concessionária.

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  da  República  no  Rio 
Grande do Norte. 

Considerando a prévia tramitação de investigação sigilosa no âmbito 
da Procuradoria da República no Rio Grande do Norte, manifesta-se pela 
manutenção do sigilo deste procedimento.

2.  De fato,  conforme relato do Ministério Público,  não se verifica, 
nesta  fase,  o  envolvimento  de  autoridade  que  detenha  foro  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. A  motivada  manifestação  do  Ministério  Público  legitima  a 
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manutenção do sigilo para preservar o êxito da apuração em curso pelos 
fatos aqui explicitados. 

4. Ante o exposto: (i) mantenho o sigilo do procedimento; (ii) defiro 
o pedido do Procurador-Geral  da República para o envio de cópia do 
termos de depoimento dos colaboradores Fernando Luiz Ayres da Cunha 
Santos Reis (Termo de Depoimento n. 7) e Alexandre José Lopes Barradas 
(Termo de Depoimento n. 5), à Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, 
ficando  autorizada,  por  parte  do  requerente,  a  remessa  de  cópia  de 
idêntico material à Procuradoria da República naquele Estado. Registro 
que a presente declinação não importa em definição de competência, a 
qual poderá ser reavaliada nas instâncias próprias. 

Quanto à efetivação da declinação,  devem ser  adotadas cautelas 
para o fim de preservar o sigilo do procedimento.

Atendidas essas providências, arquivem-se. 
Intime-se.
Brasília, 4 de abril de 2017.

Ministro EDSON FACHIN

Relator
Documento assinado digitalmente
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