
PETIÇÃO 6.689 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 no termo de 
depoimento  do  colaborador  Rogério  Santos  Araújo  (Termo  de 
Depoimento n. 16).

Segundo o Ministério Público, o colaborador narra que, por meio de 
um Memorando de Entendimentos, foi criado Grupo de Trabalho para 
desenvolver  estudos pertinentes  à viabilização do projeto  de gasoduto 
que transportaria reservas exploradas pela Petrobras até o sul do Peru. 
Afirma-se, porém, que o projeto não ocorreu, porquanto a Petrobras teria 
vendido suas reservas de gás no Peru. Relata que, não obstante esse fato, 
havia  sido  acordado  com  João  Augusto  Henriques  o  pagamento  de 
propinas para o PMDB, as quais seriam posteriormente definidas.

Noticia a PGR que fatos semelhantes são previamente apurados no 
contexto da Justiça Federal do Paraná, o que recomendaria, na sua visão, 
investigação conjunta. 

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 o citado termo à Procuradoria da República no Paraná.

2. De fato,  conforme relato do Ministério Público,  não se verifica, 
nesta fase, 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 
competente. 

3. No  caso,  como  não  há  pronunciamento  do  Ministério  Público 
Federal  sobre  o  levantamento  do  sigilo,  a  providência  adequada  é 
retornar os autos para manifestação sobre o tema. 

4.  Ante  o  exposto:  (i)  mantenho,  por  ora,  o  sigilo  deste 
procedimento; (ii) determino a intimação do Ministério Público para que 
se manifeste expressamente quanto ao sigilo dos autos; (iii) defiro, desde 
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logo, o pedido do Procurador-Geral da República para o envio de cópia 
do termo de depoimento do colaborador Rogério Santos Araújo (Termo 
de Depoimento n. 16) à Seção Judiciária do Paraná, ficando autorizada, 
por  parte  do  requerente,  a  remessa  de  cópia  de  idêntico  material  à 
Procuradoria  da  República  no  Paraná, observando-se,  até  ulterior 
deliberação,  o  sigilo  que  acoberta  os  autos. Registro  que  a  presente 
declinação  não  importa  definição  de  competência,  a  qual  poderá  ser 
avaliada nas instâncias próprias.

Consigno que, embora os termos de depoimento ora encaminhados 
possam  incluir  referências  a  outras  práticas  potencialmente  ilícitas,  a 
declinação ora operada cinge-se aos fatos narrados na petição veiculada 
pelo Ministério Público.

Diligências necessárias. Intime-se. 
Brasília, 29 de março de 2017.

Ministro EDSON FACHIN

Relator
Documento assinado digitalmente
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