
PETIÇÃO 6.834 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 prestadas pelos colaboradores André Vital  Pessoa de Melo 
(Termo  de  Depoimento  n.  3),  Djean  Vasconcelos  Cruz  (Termo  de 
Depoimento n. 1), Rogério Santos de Araújo (Termos de Depoimento n. 6 
e 22) e Paul Elie Altit (Termo de Depoimento n. 4). 

Segundo  o  Ministério  Público,  relatam  os  colaboradores  que  a 
Odebrecht Realizações Imobiliárias deveria repassar R$ 2.000.000,00 (dois 
milhões) a Valdemir Garreta, marqueteiro do Partido dos Trabalhadores, 
em virtude de contrato celebrado com a OAS para a construção da “Torre 
da Pituba”, de propriedade do fundo de pensão Petros. Narra-se que o 
pagamento  foi  implementado  por  intermédio  do  Setor  de  Operações 
Estruturadas,  com  registro  no  sistema  “Drousys”  do  dispêndio  de  R$ 
973.000,00 (novecentos e setenta e três mil reais). Afirma-se o ajuste do 
pagamento de percentual de 7% (sete por cento) sobre o valor recebido 
pela  Odebrecht,  sendo que 4% (quatro por cento)  seriam destinados à 
Petrobras,  Petros  e  partidos  políticos.  Acrescenta-se  a  ocorrência  de 
repasse,  em  maio  de  2012,  do  percentual  de  1%  (um  por  cento)  do 
contrato,  ante  a  atrasos  na  obra,  que  totalizaria  R$  6.000.000,00  (seis 
milhões de reais), divididos em dez parcelas.

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 os citados termos à Procuradoria da República no Paraná.

Requer, por fim, a manutenção do sigilo, em razão da pendência de 
medida cautelar relacionada aos fatos apurados, em trâmite no contexto 
da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR.

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 
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declarações  prestadas  pelos  colaboradores  ao  juízo  indicado  como 
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. 

4. Ante o exposto:  (i)  determino,  até ulterior deliberação do Juízo 
competente, a manutenção do sigilo do procedimento; (ii) defiro o pedido 
do Procurador-Geral da República para o fim de autorizar à PGR o envio 
dos termos de depoimento dos colaboradores André Vital Pessoa de Melo 
(Termo  de  Depoimento  n.  3),  Djean  Vasconcelos  Cruz  (Termo  de 
Depoimento n.  1), Rogério Santos de Araújo (Termos de Depoimento n.  6 
e  22)  e  Paul  Elie  Altit  (Termo de Depoimento  n.   4),  assim como dos 
documentos apresentados, à 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de 
Curitiba/PR, ficando autorizada, por parte do requerente, a remessa de 
cópia  de  idêntico  material  à  Procuradoria  da  República  no  Paraná. 
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.

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

Ministro EDSON FACHIN

Relator
Documento assinado digitalmente
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