
PETIÇÃO 6.748 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 pelo colaborador Fernando Luiz Ayres da Cunha 
Santos (Termo de Depoimento n. 5), o qual narra, segundo o Ministério 
Público, repasse, via doação oficial, da soma de R$ 500.000,00 (quinhentos 
mil  reais)  à  campanha  para  o  Senado  Federal  do  parlamentar  Valdir 
Raupp,  valor  “arrecadado” por  Sérgio  Machado,  então  presidente  da 
Transpetro  -  Petrobrás  Transporte  S/A junto  às  empresas  com  quem 
mantinha  relações  contratuais.  A  narrativa,  ainda  de  acordo  com  o 
requerente, corrobora as declarações prestadas no âmbito de colaboração 
premiada que deram origem à instauração dos inquéritos 4.215 e 4.326 
perante o Supremo Tribunal Federal. 

Desse modo, nada obsta o acolhimento do pedido para juntada de 
cópia do respectivo termo nos inquéritos apontados, já que conexos os 
fatos lá apurados.

2.  Ante  o  exposto:  (i)  defiro  o  pedido  do  Procurador-Geral  da 
República para autorizá-lo  a enviar cópia do termo de depoimento n. 5 
do colaborador Fernando Luiz Ayres da Cunha Santos, para juntada nos 
inquéritos  4.215  e  4.326  em  trâmite  neste  Supremo  Tribunal  Federal. 
Antes da providência, deverá ser deliberado acerca do sigilo dos autos. 
Assim, retornem ao Ministério Público para que se manifeste acerca do 
sigilo imposto ao procedimento. 

Intime-se.
Brasília, 4 de abril de 2017.

Ministro EDSON FACHIN

Relator
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