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DESPACHO:  1.  Por  meio  do  expediente  protocolizado  sob  o  nº 
0051005/2017 (de 6.9.2017),  o  Procurador-Geral  da República apresenta 
denúncia  perante  esta  Suprema  Corte,  em  face  de  investigados  com 
prerrogativa de foro bem como em relação àqueles cuja atuação estaria, 
na  ótica  ministerial,  de  tal  forma  imbricada  nas  condutas  em  tese 
praticadas (art. 2º, §3º e §4º, II, III e V da Lei 12.850/2013) pelos primeiros 
(detentores de foro) a apontar a necessidade de processamento conjunto.
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2.   Por  meio  do  expediente  protocolizado sob  o  nº  0051004/2017, 
também  recebido  neste  gabinete  em  6.9.2017,  o  Procurador-Geral  da 
República  promove  dois  pedidos  diversos  do  processamento  da 
denúncia:

i) remessa de cópia integral de “todo o apuratório” à 13ª Vara da 
Seção Judiciária do Paraná para continuidade das investigações  que já 
estão  em  andamento  perante  aquele  juízo  “em   face  dos  demais 
envolvidos,  não  detentores  de  foro  por  prerrogativa  de  função”,  para 
evitar decisões contraditórias em relação aos supostos envolvidos que ali 
nomeia (fl.  232),  dentre outros que eventualmente surjam no curso das 
investigações; e

ii)  reconhecimento  de  continência  entre  os  fatos  narrados  na 
denúncia apresentada a esta Corte com fatos objeto das ações penais n.s 
0009462-81.2016.4.03.6181  (Justiça  Federal  de  São  Paulo)  e   0016093-
96.2016.4.01.3400 (Justiça Federal do Distrito Federal), afirmando-se, por 
decorrência, a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e 
julgar  os  denunciados  naquelas  ações  penais  em  relação  a  quem  a 
Procuradoria-Geral  também oferta  denúncia  nestes  autos,  em conjunto 
com  outros  envolvidos,  detentores  de  foro,  por  serem  aparente  e 
parcialmente coincidentes os fatos sob apuração (art. 2º, §3º e §4º, II, III e 
V da Lei 12.850/2013).   

Brevemente relatado, passo a decidir. 

As  razões  sustentadas  pelo  Procurador-Geral  da  República  tanto 
para  a  manutenção  perante  esta  Corte  como  para  a  remessa  a  juízo 
diverso em relação a investigados não detentores de prerrogativa de foro 
por função, bem assim como para amparar o pedido de reconhecimento 
de continência e necessário deslocamento de foro, são  subjacentes a uma 
avaliação  - circunstancial  - de liame entre as condutas investigadas. Isso 
porque  –  à  luz  dos  fatos  narrados  e  das  circunstâncias  até  então 
explicitadas – realiza-se um exame de imbricação das condutas descritas 
à luz do tipo penal imputado.
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Tal  definição  se  traduz,  nesta  medida,  em  questão  prévia ao 
processamento da denúncia e de seu escrutínio. É que, no caso dos autos, 
há somente uma denunciada que ostenta foro por prerrogativa de função 
perante esta Corte Suprema, como imperativo de norma constitucional. A 
conexão dos fatos à ela imputados com os demais acusados é essa questão 
prévia de procedibilidade quanto à competência.  

Nesse panorama, antes de determinar a notificação dos denunciados 
para fins do artigo 4º da Lei 8.038/90, em que às defesas técnicas cumpre 
enfrentar  de  forma  ampla  as  imputações  a  seus  defendentes,  abre-se 
mesmo  prazo  (comum),  de  15  (quinze)  dias,  para  que,  querendo,  as 
defesas  manifestem-se exclusivamente  sobre  a  referida  questão  prévia, 
não  se  confundindo,  tal  momento,  reitera-se,  com  aquela  de  resposta 
preliminar (art. 4º, Lei 8.038/90) para  o qual serão novamente notificados 
após  a  apreciação  por  este  Relator  dos  requerimentos  preliminares 
deduzidos pelo Ministério Público e antes mencionados. 

Intime-se o Ministério Público Federal. 
Notifiquem-se  os  denunciados,  (observando-se  que  não  há 

correspondência  entre  os  investigados  constantes  da  autuação  e  as 
pessoas em relação a quem se dirige a denúncia, fls. 216, 238-240), nos 
termos da fundamentação. 

Publique-se este despacho. 
Ao retorno, venham conclusos.

Brasília, 8 de setembro de 2017.

Ministro EDSON FACHIN

Relator
Documento assinado digitalmente
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