
PETIÇÃO 6.703 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 Eduardo da Rocha Soares (Termo de 
Depoimento n. 4), Olívio Rodrigues Júnior (Termo de Depoimento n. 3) e 
Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho (Termos de Depoimento n. 3 e 
4). 

Segundo o  Ministério  Público,  narram os  colaboradores  que Luiz 
Eduardo, Fernando Migliaccio, Vanuê Faria, Marco Bilinski, Luiz França, 
Vinícius Borin, Olívio Rodrigues Júnior e outros, adquiriram instituição 
financeira em paraíso fiscal com a suposta finalidade de praticar delitos 
de  lavagem  de  dinheiro  por  meio  de  operações  de  branqueamento, 
contexto que seria acompanhado por elementos de corroboração. 

Afirmando  que  não  existe  menção  a  crimes  praticados  por 
autoridades  detentoras  de  foro  por  prerrogativa  de  função,  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 Paraná. Postula, por fim, 
“considerando que a presente petição versa sobre fatos ilícitos praticados fora do  
Brasil,  apesar  de  não  estarem  diretamente  abrangidos  pela  cláusula  de  
confidencialidade firmada com a ODEBRECHT, requer seja mantido o sigilo dos  
presentes  autos,  visto  que  os  temas  aqui  tratados  podem,  ainda  que  por  via  
reflexa, revelar fatos que devam ser mantidos, por ora, sob sigilo” (fls. 3-4).

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.  Com  relação  ao  sigilo  do  procedimento,  nos  termos  da 
manifestação  do  Ministério  Público,  a  restrição  à  publicidade  pode 
resguardar o êxito da apuração, preenchendo os requisitos do art. 5°, LX, 
CF. Na hipótese, há justificativa plausível exposta pelo Procurador-Geral 
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da República para determinar, neste momento, a manutenção da restrição 
de publicidade aos autos.

4. Ante  o  exposto:  (i)  determino,  até  ulterior  deliberação  do  Juiz 
competente,  a  manutenção  do  sigilo do  procedimento;  (ii)  defiro  o 
pedido  do  Procurador-Geral  da  República  para  o  envio  de  cópia  dos 
termos de depoimento dos colaboradores Luiz Eduardo da Rocha Soares 
(Termo  de  Depoimento  n.  4),  Olívio  Rodrigues  Júnior  (Termo  de 
Depoimento n. 3) e Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho (Termos de 
Depoimento n. 3 e 4), e documentos apresentados, à Seção Judiciária do 
Paraná, 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.

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

Ministro EDSON FACHIN

Relator
Documento assinado digitalmente
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