
PETIÇÃO 6.843 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 Alexandrino de Salles Ramos 
de Alencar (Termo de Depoimento n. 16), Antônio Carlos Dahia Blando 
(Termo  de  Depoimento  n.  2),  Ernesto  Sá  Vieira  Balardi  (Termo  de 
Depoimento n. 12) e Marcelo Bahia Odebrecht (Termo de Depoimento n. 
51).

Segundo o Ministério Público, os colaboradores relatam que o Grupo 
Odebrecht,  entre  os  anos  de  2011  a  2014,  teria  contratado  a  empresa 
Exergia, de propriedade Taiguara Rodrigues (sobrinho do ex-Presidente 
da República Luiz Inácio Lula da Silva), objetivando prestação de serviços 
em  Angola.  Esclarecem,  nesse  contexto,  que  a  referida  contratação 
constituiria atendimento a pedido formulado pelo próprio ex-Presidente, 
acrescentando que a empresa Exergia não detinha experiência no ramo de 
construção e seria constituída por Taiguara Rodrigues tão somente para 
fazer  uso  da  influência  do  ex-Presidente  da  República.  Noticia  o 
Ministério  Público,  ao  fim,  que  fatos  semelhantes  são  apurados 
previamente no âmbito da Justiça Federal do Paraná, razão pela qual se 
mostra recomendável a investigação em conjunto. 

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.

Ao final, pleiteia o Procurador-Geral da República (fl. 6):

“Como os fatos estão relacionados a ANTONIO DAIHA 
BLANDO  e  a  ERNESTO  BAIARDI  (colaboradores  que 
trabalhavam no exterior), pede-se que, por ora, seja mantido o 
sigilo,  nos  termos  do  item  “c”  da  petição  de  homologação 
(prazo de 6 meses).”
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2.  De fato, nada obstante haver descrição de conduta que pode ser 
amoldar, em tese, à figura típica e necessita ser investigada, não há, nesta 
fase, o envolvimento de autoridade que detenha foro por prerrogativa de 
função,  o  que viabiliza,  desde  logo,  o  envio  de  cópia  das  declarações 
prestadas  pelos  colaboradores  ao  juízo  indicado  como,  em  tese 
competente. 

3. Com  relação  ao  pleito  de  levantamento  do  sigilo  dos  autos, 
consoante petição apresentada pelo Procurador-Geral da República nos 
autos  da  Pet  6.530,  com  colaboradores  aqui  referidos  foi  ajustada  a 
preservação do sigilo pelo prazo de 06 (seis) meses, a contar da celebração 
do acordo de colaboração premiada, cujo objetivo, segundo consignado, 
“é garantir o sigilo da própria existência desses acordos de colaboração premiada  
e não apenas de alguns termos de depoimentos específicos”.

Com essas considerações, deve ser deferido o pedido de manutenção 
do  sigilo,  sendo  que  as  providências  requeridas  ,  na  hipótese  de 
vinculação a colaborador com o qual  tenha sido pactuada cláusula de 
confidencialidade, somente deverão ser efetivadas após o transcurso do 
prazo dessa avença. 

4. Ante o exposto: (i) mantenho o sigilo dos autos, situação que será 
reavaliada  a  partir  de  3  de  maio  de  2017;  (ii)  defiro  o  pedido  do 
Procurador-Geral  da  República  para  o  envio  de  cópia  dos  termos  de 
depoimentos dos colaboradores Alexandrino de Salles Ramos de Alencar 
(Termo de Depoimento n. 16), Antônio Carlos Dahia Blando (Termo de 
Depoimento n. 2), Ernesto Sá Vieira Balardi (Termo de Depoimento n. 12) 
e Marcelo Bahia Odebrecht (Termo de Depoimento n. 51), e documentos 
apresentados, à Seção Judiciária do Paraná, ficando autorizada, por parte 
do requerente, a remessa de cópia de idêntico material à Procuradoria da 
República no Paraná. Observo que toda investigação deverá ser mantida 
em sigilo até 3 de maio de 2017. Registro que a presente declinação não 
importa  definição  de  competência,  a  qual  poderá  ser  reavaliada  nas 
instâncias próprias.

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

Ministro EDSON FACHIN

Relator
Documento assinado digitalmente
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