
PETIÇÃO 6.830 DISTRITO FEDERAL

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

DECISÃO: 1. Trata-se  de  petição  atuada  com  lastro  no  Termo  de 
Depoimento  n.  6  de  Pedro  Augusto  Ribeiro  Novis,  o  qual  trata  de 
“irregularidades praticadas pelo grupo ODEBRECHT, especialmente na década  
de 1980 e início da década 90, durante a gestão dos então governadores Leonel  
Brizola (83/86 - contratos para a realização do Sambódromo e CIEPS), Paulo  
Maluf  (80/82  -  FEPASA,  duplicação  da  Ferrovia  Campinas/Santos  e  Usina  
Hidrelétrica  de  Nova  Avanhandava),  Álvaro  Dias  (87/90  -  campanha  com  
frustração  na  obtenção  de  obras),  Marcelo  Miranda  (87/90  -  contratação  de  
diversos trechos rodoviários no MS), Orestes Quércia (87/90 - vários contratos  
com o  Metro  de  São  Paulo,  Rodovia  Carvalho  Pinto),  Luiz  Antônio  Fleury  
(91/94 - continuidade das obras do governo anterior), Espiridião Amin (87/90 -  
Avenida  Perimetral  em  Florianópolis).  Segundo  o  colaborador,  pessoas  
ligadas  a  essas  autoridades  teriam  recebido  vantagens  indevidas  por  
meio  do  Setor  de  Operações  estruturadas.  //  As  aludidas  afirmações  
revelam-se insuficientes a demonstrar prática de delito criminal, o que  
afasta o interesse do Ministério Público Federal em dar continuidade ao  
feito”. (fls. 3-4) 

2. O  Procurador-Geral  da  República,  após  vista  das  declarações, 
requer, além do levantamento do sigilo dos autos, “o ARQUIVAMENTO 
da referida  PETIÇÃO, ressalvado o disposto  no art.  18 do CPP” (fl.  5),  em 
parecer assim ementado:

“PROCESSO  PENAL.  PROCEDIMENTO  SIGILOSO 
AUTUADO  COMO  PETIÇÃO.  TERMO  DE  DECLARAÇÃO 
COLHIDO NO ÂMBITO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO 
PREMIADA.  DADOS  INFORMADOS  QUE  NÃO  CONTÊM 
MÍNIMO  SUBSTRATO  QUE  JUSTIFIQUE,  POR  ORA,  A 
INSTAURAÇÃO  DE  PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO. 
PRECEDENTES DO STF. ARQUIVAMENTO, COM EXPRESSA 
RESSALVA DO DISPOSTO NO ART.  18,  CPP C/C SÚMULA 
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524-STF. 1. Celebração e posterior homologação de acordo de 
colaboração premiada no decorrer da chamada ‘Operação Lava 
Jato’. 2. Ausência de substrato probatório mínimo, no momento, 
para o devido andamento das investigações.  3.  Requerimento 
de  autuação  de  Petição  e  subsequente  arquivamento,  com  a 
expressa ressalva de reabertura”.

3. À exceção das hipóteses em que o Procurador-Geral da República 
formula pedido de arquivamento de procedimento sob o fundamento da 
atipicidade  da  conduta  ou  da  extinção  da  punibilidade,  é  pacífico  o 
entendimento  jurisprudencial  desta  Corte  considerando  obrigatório  o 
deferimento  da  pretensão,  independentemente  da  análise  das  razões 
invocadas.  Trata-se  de  decorrência  da  atribuição  constitucional  ao 
Procurador-Geral da República da titularidade exclusiva da opinio delicti a 
ser apresentada perante o Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido, cito trecho de ementa que bem resume a questão:

“(…)
4. Na hipótese de existência de pronunciamento do Chefe 

do Ministério Público Federal pelo arquivamento do inquérito, 
tem-se, em princípio, um juízo negativo acerca da necessidade 
de  apuração  da  prática  delitiva  exercida  pelo  órgão  que,  de 
modo legítimo e exclusivo, detém a opinio delicti  a partir da 
qual é possível, ou não, instrumentalizar a persecução criminal. 
5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assevera que o 
pronunciamento de arquivamento, em regra, deve ser acolhido 
sem  que  se  questione  ou  se  entre  no  mérito  da  avaliação 
deduzida pelo titular da ação penal. Precedentes citados: INQ 
nº  510/DF,  Rel.  Min.  Celso  de  Mello,  Plenário,  unânime,  DJ 
19.4.1991; INQ nº 719/AC, Rel. Min. Sydney Sanches, Plenário, 
unânime,  DJ  24.9.1993;  INQ  nº  851/SP,  Rel.  Min.  Néri  da 
Silveira, Plenário, unânime, DJ 6.6.1997; HC nº 75.907/RJ, Rel. 
Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, maioria, DJ 9.4.1999; HC nº 
80.560/GO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, 
DJ 30.3.2001;  INQ nº 1.538/PR, Rel.  Min.  Sepúlveda Pertence, 
Plenário,  unânime,  DJ  14.9.2001;  HC  nº  80.263/SP,  Rel.  Min. 
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Sepúlveda Pertence,  Plenário,  unânime,  DJ  27.6.2003;  INQ nº 
1.608/PA,  Rel.  Min.  Marco  Aurélio,  Plenário,  unânime,  DJ 
6.8.2004; INQ nº 1.884/RS,  Rel.  Min.  Marco Aurélio,  Plenário, 
maioria,  DJ  27.8.2004;  INQ  (QO)  nº  2.044/SC,  Rel.  Min. 
Sepúlveda  Pertence,  Plenário,  maioria,  DJ  8.4.2005;  e  HC  nº 
83.343/SP,  1ª  Turma, unânime,  DJ 19.8.2005.  6.  Esses  julgados 
ressalvam,  contudo,  duas  hipóteses  em  que  a  determinação 
judicial do arquivamento possa gerar coisa julgada material, a 
saber:  prescrição  da  pretensão  punitiva  e  atipicidade  da 
conduta.  Constata-se,  portanto,  que  apenas  nas  hipóteses  de 
atipicidade  da  conduta  e  extinção  da  punibilidade  poderá  o 
Tribunal analisar o mérito das alegações trazidas pelo PGR. 7. 
No  caso  concreto  ora  em apreço,  o  pedido  de  arquivamento 
formulado pelo Procurador-Geral da República lastreou-se no 
argumento  de  não  haver  base  empírica  que  indicasse  a 
participação do parlamentar nos fatos apurados. 8. Questão de 
ordem resolvida no sentido do arquivamento destes autos, nos 
termos do parecer do MPF” (Inq 2341 QO, Rel.  Min.  Gilmar 
Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 28.06.2007).

4.  No caso, concluiu o Procurador-Geral da República que “não há  
notícia de elementos de prova apto a corroborar os fatos narrados no referido  
Termo de Colaboração, tampouco se vislumbram caminhos apuratórios passíveis  
de obtê-los (…). Portanto, não há, no presente momento, viabilidades fática e  
jurídica  para  que  se  dê  andamento  a  uma  investigação  formal  em razão  das  
pessoas mencionadas nos presentes autos” (fls. 4-5). 

Ressalto, todavia, que o arquivamento deferido com fundamento na 
ausência  de  provas  suficientes  não  impede  o  prosseguimento  das 
investigações caso futuramente surjam novas evidências.

5.  Com relação  à  pretensão  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).
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Percebe-se, nesse cenário, que a própria Constituição, em antecipado 
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.  7°,  §3° 
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  razão  de  ser,  não  veda  a  implementação  da 
publicidade em momento processual anterior.

6. Na espécie, a manifestação do órgão acusador nestes autos revela, 
desde  logo,  que  não  mais  subsistem,  sob  a  ótica  do  sucesso  da 
investigação, razões que determinem a manutenção do regime restritivo 
da publicidade.
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Em  relação  aos  direitos  do  colaborador,  as  particularidades  da 
situação  evidenciam  que  o  contexto  fático  subjacente,  notadamente  o 
envolvimento em delitos associados à gestão da coisa pública, atraem o 
interesse público à informação e, portanto, desautorizam o afastamento 
da norma constitucional que confere predileção à publicidade dos atos 
processuais.  Com  esse  pensamento,  aliás,  o  saudoso  Min.  TEORI 
ZAVASCKI,  meu  antecessor  na  Relatoria  de  inúmeros  feitos  a  este 
relacionados,  já  determinou  o  levantamento  do  sigilo  em  autos  de 
colaborações premiadas em diversas oportunidades, citando-se: Pet. 6.149 
(23.11.2016);  Pet.  6.122  (18.11.2016);  Pet.  6.150  (21.11.2016);  Pet.  6.121 
(25.10.2016);  Pet.  5.970  (01.09.2016);  Pet.  5.886  (30.05.2016);  Pet.  5.899 
(09.03.2016);  Pet.  5.624  (26.11.2015);  Pet.  5.737  (09.12.2015);  Pet.  5.790 
(18.12.2015);  Pet.  5.780  (15.12.2015);  Pet.  5.253  (06.03.2015);  Pet.  5.259 
(06.03.2015)  e  Pet.  5.287  (06.03.2015).  Na  mesma  linha,  registro  o 
julgamento, em 21.02.2017, do agravo regimental na Pet. 6.138 (acórdão 
pendente de publicação), ocasião em que a Segunda Turma desta Corte, 
por unanimidade, considerou legítimo o levantamento do sigilo de autos 
que  contavam  com  colaboração  premiada,  mesmo  anteriormente  ao 
recebimento da denúncia. 

No  que  toca  à  divulgação  da  imagem  do  colaborador,  cumpre 
enfatizar que a Lei  12.850/2013 determina que,  sempre que possível,  o 
registro  das  respectivas  declarações  deve  ser  realizado  por  meio 
audiovisual (art. 4°, §13°). Trata-se, como se vê, de regra legal que busca 
conferir  maior  fidedignidade  ao  registro  do  ato  processual  e,  nessa 
perspectiva, corporifica o próprio meio de obtenção da prova. Em tese, 
seria  possível  cogitar  que  o  colaborador,  durante  a  colheita  de  suas 
declarações,  por  si  ou  por  intermédio  da  defesa  técnica  que  o 
acompanhou no ato, expressasse insurgência contra tal proceder, todavia, 
na  hipótese  concreta  não  se  verifica,  a  tempo  e  modo,  qualquer 
impugnação,  somente  tardiamente  veiculada em petições  vinculadas  a 
outra petição. 

Assim, considerando a falta de impugnação tempestiva e observada 
a  recomendação  normativa  quanto  à  formação  do  ato,  a  imagem  do 
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colaborador não deve ser dissociada dos depoimentos colhidos, sob pena 
de verdadeira desconstrução de ato processual perfeito e devidamente 
homologado. 

Por fim, as informações próprias do acordo de colaboração, como, 
por exemplo, tempo, forma de cumprimento de pena e multa, não estão 
sendo reveladas, porque sequer juntadas aos autos. 

À luz dessas considerações,  tenho como pertinente o pedido para 
levantamento do sigilo, em vista da regra geral da publicidade dos atos 
processuais.

7.  Ante o exposto, determino o levantamento do sigilo dos autos e 
defiro o pedido de arquivamento da presente petição, com base no art. 3º, 
I, da Lei nº 8038/90 e art. 21, XV, e art. 231, § 4º do RISTF, com a ressalva 
do art. 18 do Código de Processo Penal.

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

Ministro EDSON FACHIN

Relator
Documento assinado digitalmente
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