
PETIÇÃO 6.837 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 Ariel Parente Costa (Termos de 
Depoimento  n.  5,  6  e  13)  e  João  Antônio Pacífico  Ferreira  (Termos de 
depoimento n. 19 e 20). 

Segundo o Ministério Público, narram os colaboradores, no contexto 
da obra Adutor Castanhão, a formação de cartel entre empreiteiras com o 
objetivo de obtenção de vantagens em processos licitatórios associados à 
execução da mencionada obra.  É relatada a ocorrência do pagamento de 
R$  500.000,00  (quinhentos  mil  reais)  em  favor  de  Leão  Humberto 
Montezuma  Santiago  Filho,  então  presidente  da  SOHIDRA-CE, 
subordinada à Secretaria Estadual de Recursos Hídricos.

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 Ceará. 

Requer, por fim (fl. 5), “como o depoimento se refere a fatos ocorridos no  
estrangeiro, pede-se que, por ora, seja mantido o sigilo, nos termos do item “c” da  
petição de homologação (prazo de 6 meses)”.  

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. A despeito dos fundamentos do pedido de manutenção de sigilo 
dos  autos,  ao  que  parece,  os  fatos  narrados  pelo  Ministério  Público 
teriam ocorrido  em território  nacional,  sendo  que  não  foram exibidas 
cláusulas específicas de confidencialidade que confiram lastro à medida 
requerida, razão pela qual imperioso colher manifestação da PGR a esse 
respeito. 
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4. Ante o exposto: (i) determino, por ora, a manutenção do sigilo do 
procedimento; (ii) determino a intimação da PGR para que esclareça sua 
compreensão  acerca da  real  necessidade da  manutenção  do  sigilo  dos 
autos; (iii) defiro, desde logo, o pedido do Procurador-Geral da República 
para o envio de cópia das declarações prestadas pelos colaboradores Ariel 
Parente Costa (Termos de Depoimento n. 5, 6 e 13) e João Antônio Pacífico 
Ferreira (Termos de depoimento n. 19 e 20), e documentos apresentados, 
à Seção Judiciária do Ceará, ficando autorizado, por parte do requerente, 
a remessa de cópia de idêntico material à Procuradoria da República no 
Ceará. Por ora, deve-se atentar, na efetivação desta decisão, para o sigilo 
que, até ulterior deliberação, 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.

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

Ministro EDSON FACHIN

Relator
Documento assinado digitalmente
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