
PETIÇÃO 6.718 DISTRITO FEDERAL

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

DECISÃO: 1. Cuida-se  de  petição  instaurada  com  lastro  nas 
declarações prestadas pelos colaboradores Luiz Eduardo da Rocha Soares 
(Termo  de  Depoimento  n.  12),  Renato  Augusto  Rodrigues  (Termo  de 
Depoimento n. 2), César Ramos Rocha (Termos de Depoimento n. 7 e 8), 
Benedicto Barbosa da Silva Júnior (Termo de Depoimento n. 5), Márcio 
Faria da Silva (Termos de Depoimento n. 10 e 11) e Rogério Santos de 
Araújo (Termos de Depoimento n. 9 e 10), os quais narram, em suma, que 
“o consórcio formado pelas empresas Odebrechet, UTC e Mendes Júnior realizou  
pagamentos ilícitos a agentes públicos da Petrobras a fim de obter vantagens  
indevidas  durante  o  processo  licitatório  e  execução  do  contrato  referente  ao  
Projeto Pipe Rack do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ)” (fl. 
4). 

Afirmando  a  não  existência  de  autoridade  detentora  de  foro  por 
prerrogativa de função a ser investigada sob a supervisão desta Corte, 
requer  o  Procurador-Geral  da  República  o  reconhecimento  da 
incompetência do Supremo Tribunal Federal para a apuração dos fatos, 
enviando-se cópia das declarações à Justiça Federal no Estado do Paraná, 
local em que tramita ação penal relacionado aos fatos ora noticiados.

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. Com relação ao pleito de levantamento do sigilo dos autos, anoto 
que,  como  regra  geral,  a  Constituição  Federal  veda  a  restrição  à 
publicidade dos atos processuais, ressalvada a hipótese em que a defesa 
do interesse social e da intimidade exigir providência diversa (art. 5º, LX), 
e desde que “a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não  
prejudique o interesse público à informação” (art. 93, IX).

Percebe-se, nesse cenário, que a própria Constituição, em antecipado 
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juízo de ponderação iluminado pelos ideais democráticos e republicanos, 
no  campo  dos  atos  jurisdicionais,  prestigia  o  interesse  público  à 
informação. Acrescenta-se que a exigência de motivação e de publicidade 
das decisões judiciais integra o mesmo dispositivo constitucional (art. 93, 
IX), fato decorrente de uma razão lógica: ambas as imposições, a um só 
tempo,  propiciam o  controle  da  atividade  jurisdicional  tanto  sob  uma 
ótica  endoprocessual  (pelas  partes  e  outros  interessados),  quanto 
extraprocessual (pelo povo em nome de quem o poder é exercido). Logo, 
o  Estado-Juiz,  devedor  da  prestação  jurisdicional,  ao  aferir  a 
indispensabilidade,  ou  não,  da  restrição  à  publicidade,  não  pode  se 
afastar da eleição de diretrizes normativas vinculantes levadas a efeito 
pelo legislador constitucional.

D’outro lado, a Lei 12.850/2013, ao tratar da colaboração premiada 
em  investigações  criminais,  impôs  regime  de  sigilo  ao  acordo  e  aos 
procedimentos correspondentes (art. 7º), circunstância que, em princípio, 
perdura, se for o caso, até o eventual recebimento da denúncia (art. 7º, § 
3º).  Observe-se,  entretanto,  que  referida  sistemática  deve  ser 
compreendida à luz das regras e princípios constitucionais, tendo como 
lastro  suas  finalidades precípuas,  quais sejam, a garantia  do êxito  das 
investigações (art. 7°, § 2º) e a proteção à pessoa do colaborador e de seus 
próximos (art. 5º, II). Não fosse isso, compete enfatizar que o mencionado 
art. 7º, §3º relaciona-se ao exercício do direito de defesa, assegurando ao 
denunciado, após o recebimento da peça acusatória,  e com os meios e 
recursos inerentes ao contraditório, a possibilidade de insurgir-se contra a 
denúncia. Todavia, referido dispositivo que, como dito, tem a preservação 
da  ampla  defesa  como  finalidade,  não  veda  a  implementação  da 
publicidade em momento processual anterior. 

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

5.  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 
das declarações prestadas pelos colaboradores Luiz Eduardo da Rocha 
Soares (Termo de Depoimento n. 12), Renato Augusto Rodrigues (Termo 
de Depoimento n. 2), César Ramos Rocha (Termos de Depoimento n. 7 e 
8), Benedicto Barbosa da Silva Júnior (Termo de Depoimento n. 5), Márcio 
Faria da Silva (Termos de Depoimento n. 10 e 11) e Rogério Santos de 
Araújo  (Termos  de  Depoimento  n.  9  e  10),  além  dos  documentos 
apresentados,  à Subseção 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, 4 de abril de 2017.

Ministro EDSON FACHIN

Relator
Documento assinado digitalmente
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