
INQUÉRITO 4.492 DISTRITO FEDERAL

RELATOR : MIN. ROBERTO BARROSO
AUTOR(A/S)(ES) :SOB SIGILO 
PROC.(A/S)(ES) :SOB SIGILO 
INVEST.(A/S) :SOB SIGILO 

DECISÃO  : 

EMENTA:  PROCESSUAL  PENAL. 
INQUÉRITO.  ELEMENTOS  DE 
MATERIALIDADE  E  AUTORIA 
SUFICIENTES.  INSTAURAÇÃO. 
MANUTENÇÃO DO SIGILO.
1. Para a instauração de inquérito perante o 
Supremo  Tribunal  Federal,  que  tem 
natureza  jurídica  de  procedimento 
investigatório, não se exige a comprovação 
dos  fatos  investigados,  bastando  a 
verificação  de  indícios  mínimos  de 
materialidade e de autoria.
2. O exame destes indícios não se dá com o 
mesmo  rigor  com  que  se  examina  a 
existência de justa causa para dar início a 
uma ação penal. 
3.  No caso sob exame,  necessário ressaltar 
que a jurisprudência desta Corte se orienta 
no sentido de que se as informações obtidas 
em  acordos  de  colaboração  premiada  não 
são  fundamento  suficiente  para,  sozinhas, 
embasar  uma  condenação  (HC  94.034/SP, 
Rel.  Min.  CÁRMEN  LÚCIA  –  RE 
213.937/PA,  Rel.  Min.  ILMAR  GALVÃO) 
mas  podem,  legitimamente,  justificar  a 
instauração  da  fase  investigatória  (PET 
5700, Rel. Min. Celso de Mello).
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4.  É  certo  que  a  mera  instauração  do 
Inquérito  pode  trazer  algum  tipo  de 
constrangimento  às  pessoas  com  foro  por 
prerrogativa de função.  Por outro lado,  os 
órgãos de persecução criminal devem ter a 
possibilidade  de  realizar  as  investigações 
quando  verificado  um  mínimo  de 
elementos  indiciários,  como  é  o  caso  das 
informações obtidas por meio de acordos de 
colaboração  premiada.  Ponderados  esses 
dois interesses, somente se deve afastar de 
antemão  uma  notícia-crime  quando 
completamente  desprovida  de 
plausibilidade. 
5.  Não  sendo  este  o  caso,  deve  ser 
autorizada  a  instauração  do  inquérito,  à 
vista  do  interesse  maior  da  sociedade  em 
ver os fatos esclarecidos. 
6. Mantenho, por ora, o sigilo já observado 
quando da autuação.
7.  Inconveniência do desmembramento do 
feito neste momento inicial.

1. A Procuradoria-Geral  da  República  requer a  instauração 
de  Inquérito  originário  perante  o  Supremo  Tribunal  Federal  para 
investigar condutas supostamente praticadas pelo Senador JOSÉ RENAN 
VASCONCELOS CALHEIROS, no âmbito do instituto de previdência dos 
Correios, POSTALIS.

2. Sustenta,  em síntese,  que  no  contexto  das  investigações 
realizadas  no  INQ  4.326,  sob  relatoria  do  Ministro  Fachin,  surgiram 
evidências  de  que  MILTON  OLIVEIRA  LYRA  exercia  influência  no 
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Congresso Nacional, atuando como intermediário para o pagamento de 
propinas  a  Senadores  da  República  do  Partido  do  Movimento 
Democrático  Brasileiro  –  PMDB,  entre  eles  os  Senadores  RENAN 
CALHEIROS, ROMERO JUCÁ, VALDIR RAUPP e EDSON LOBÃO.

3. Deste modo, a despeito do fato de que estas condutas já 
vem sendo apuradas nos autos do INQ 4.326, sob relatoria do Ministro 
Fachin,  salienta  o  Ministério  Público  Federal  não  ter  sido  aberta  uma 
linha  de  investigação  específica  para  apurar  os  fatos  especificamente 
relacionados ao POSTALIS.

4. Assim,  submetido  ao  Relator  do  INQ  4.326,  Ministro 
Edson Fachin, pedido ministerial de abertura de inquérito apartado, para 
a apuração destes fatos, entendeu o Relator não se encontrar configurada 
hipótese de conexão a atrair sua competência para o feito, razão pela qual 
remeteu estes autos à livre distribuição.

5. Os  fatos  narrados  se  referem  a  operações  financeiras 
milionárias realizadas pelo fundo POSTALIS com a compra de papéis de 
empresas de fachada que seriam geridas por MILTON LYRA e ARTHUR 
MACHADO, o primeiro, como consta dos autos, muito ligado ao Senador 
RENAN CALHEIROS. Algumas destas operações consistiam na criação 
de  empresas  com  o  objetivo  de  emitir  debêntures  que  seriam 
integralmente  adquiridas  pelo  fundo  POSTALIS,  chegando  os 
investigados MILTON LYRA e  ARTHUR MACHADO a captar  R$ 570 
milhões  de  reais  do  fundo  em  investimentos  que,  como  afirma  o 
Ministério Público, “nunca saíram do papel”.

6. O  Relatório  de  Inteligência  Financeira  nº  20044/2016, 
produzido pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF 
aponta tanto a movimentação financeira incompatível com o faturamento 
das empresas de MILTON LYRA, como a relação destas empresas com a 
empresa HYPERMARCAS, que tinha seus relacionamentos institucionais 
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coordenados  pelo  colaborador  NELSON  MELO.  Esta  empresa, 
HYPERMARCAS,  teria,  segundo o  colaborador,  repassado dinheiro  às 
empresas  de  MILTON  LYRA  e  ARTHUR  MACHADO  por  meio  de 
contratos fictícios, a pedido de MILTON LYRA, por razões políticas, como 
financiamento de campanhas eleitorais de Senadores do PMDB.

7. Aduz  a  Procuradoria-Geral  da  República  que  o 
colaborador  teria  se  dado  conta  de  que,  nesta  atividade  de 
relacionamento institucional que coordenava, ultrapassara limites éticos, 
o que o teria incomodado e feito procurar o Ministério Público Federal 
(fls. 4/9).

8. Por outro lado,  o  Senador cassado Delcídio  Amaral  (fls. 
135/140)  explicitou,  em  suas  declarações  prestadas  em  colaboração 
premiada, que MILTON LYRA era o operador de diversos políticos do 
PMDB, que tinha grande influência no POSTALIS e, ainda, que era um 
dos  poucos  interlocutores  do  Senador  RENAN  CALHEIROS  que, 
segundo o colaborador, é muito cuidadoso em suas articulações e, nelas, 
sempre se serve de terceiras pessoas.

9. A influência do Senador RENAN CALHEIROS no fundo 
POSTALIS  é  também  corroborada  pela  colaboração  de  ALBERTO 
YOUSSEF, que declarou já ter vendido debêntures para outros fundos e 
que,  quando  quis  vendê-las  para  o  POSTALIS,  ter  “ouvido  dizer  no  
mercado” que teria de conversar com o Senador RENAN CALHEIROS, 
razão pela qual tentava agendar uma reunião com o Senador na semana 
em que foi preso.

10. Para  a  Procuradoria-Geral  da  República,  a  extensão  da 
participação  dos  envolvidos  no  esquema  criminoso  só  pode  ser 
esclarecida com a instauração do presente inquérito.

11. Os  pagamentos  de  propina  aos  investigados,  de  modo 
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disfarçado, para fins de suporte político, e o fato de os pagamentos terem 
sido  feitos,  em tese,  por  interpostas  pessoas,  configuram fatos  que  se 
subsumem, em tese, aos tipos dos arts. 317, c.c. 327, §§ 1º e 2º, ambos do 
Código Penal e 1º, da Lei nº 9.613/98.

12. Como  se  sabe,  para  a  instauração  do  inquérito  não  é 
necessário que a verificação de indícios de materialidade e de autoria se 
dê com o mesmo rigor com que se examina a existência de justa causa 
para dar início a uma ação penal. Nesta medida, basta à instauração do 
inquérito  que  a  notícia-crime  tenha  probabilidade  de  efetivamente  se 
referir a um fato criminoso. Assim, se de um lado é inconteste que a mera 
instauração do Inquérito pode trazer algum tipo de constrangimento e 
que, nas investigações que correm perante o Supremo Tribunal Federal, 
as  pessoas  com foro  por  prerrogativa  de  função  são  obrigatoriamente 
autuadas como investigados; de outro, os órgãos de persecução criminal 
devem  ter  a  possibilidade  de  realizar  as  investigações  havendo  um 
mínimo de elementos indiciários, de modo que somente se deve afastar 
de  antemão  uma notícia-crime,  quando  completamente  desprovida  de 
plausibilidade.

13. No  presente  caso,  um primeiro  exame dos  autos  revela 
elementos de participação direta do Parlamentar nos fatos narrados. Não 
se  está  diante  de  notícia  sem qualquer  apoio  indiciário  ou  de  notícia 
fundada  somente  em  denúncia  anônima,  devendo-se  dar  prevalência, 
diante disso, ao interesse da sociedade em ver esclarecidos os fatos. Como 
se vê dos autos, o relato é detalhado, e se fez acompanhar de termos de 
colaboração  premiada,  relatórios  de  inteligência  financeira,  tudo  a 
demonstrar  haver  nos  autos  elementos  suficientes  para  justificar  a 
instauração  de  investigação  para  melhor  apuração  dos  fatos,  com  a 
consequente realização das diligências requeridas.

14. Este o quadro, presentes os elementos indiciários mínimos 
da ocorrência do fato e de eventual  autoria por pessoas com foro por 
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prerrogativa de função perante esta Corte,  determino a instauração do 
Inquérito, encontrando-se o feito já autuado como tal. Defiro a realização 
das diligências requeridas às fls. 29, itens 1, 2 e 3. Mantenho o sigilo dos 
autos já observado quando da autuação, sob pena de comprometer-se a 
obtenção de informações.

Dê-se ciência ao Ministério Público Federal,  inclusive para que se 
manifeste sobre a necessidade da manutenção do sigilo. Após, remetam-
se os autos à Polícia Federal para a realização das diligências requeridas e 
deferidas, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Publique-se. Int..
Brasília, 09 de agosto de 2017

Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO

Relator
Documento assinado digitalmente
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