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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ

D E S P A C H O

1. Registro por este despacho a juntada, a seguir, das peças impressas 
relativas aos eventos 19, 21, 24, 27 e 29 (sem anexos) como parte integrante destes 
autos.

2. Passo a algumas anotações, por entender cabíveis e oportunas. Não 
obstante a manifestação ministerial do evento 19 como resposta ao ofício da fl. 147 da 
Exma. Sra. Corregedora Regional, no sentido de insistir na decisão de arquivamento, o 
MM. Juiz Federal da 13 ª Vara Federal de Curitiba/PR, no evento 7 da medida cautelar 
nº 5052288-41.2017.404.7000, acolheu a competência e deliberou pela validade e 
continuidade do inquérito policial nos propósitos em que foi instaurado. Também nesse 
sentido são as decisões judiciais dos eventos 21 e 29 deste inquérito policial (autos 
5004606-51.2017.404.7013) que apontam no sentido da revogação tácita da decisão 
de arquivamento deste feito e do acolhimento para prosseguimento das investigações 
perante a 13ª Vara Federal de Curitiba/PR como Juízo Federal competente. 

Com efeito, de acordo com o item 287 da decisão do evento 7 dos autos nº 
5052288-41.2017.404.7000, a autoridade policial deverá "incorporar as provas no 
inquérito 5004606-51.2017.404.7013, mantendo-o sob sigilo e ali prosseguindo as 
investigações, inclusive com a oportuna análise do material apreendido. Requisições 
probatórias do MPF deverá ser apresentados no referido inquérito".

Não obstante a decisão judicial, há sérias dúvidas sobre a efetiva 
necessidade prática de inquérito policial para investigar os fatos ora relatados pelo 
MPF na medida cautelar nº 5052288-41.2017.404.7000 e em outras medidas 
(aparentemente alheias ao conhecimento da Polícia Federal), considerando que se 
baseiam exclusivamente em procedimento de investigação do MPF iniciado em 2015 
(PIC nº 1.25.013.000115/2015-15), de efeitos similares aos de um inquérito policial, 
cuja presidência das investigações é do próprio MPF.

É inegável que a presidência do inquérito policial pertence à autoridade 
policial, ora exercida por este Delegado de Polícia Federal, a quem cabe, em tese, 
tomar as decisões sobre as melhores diligências cabíveis para o esclarecimento dos 
fatos, de acordo com seu livre convencimento técnico-jurídico, ainda que suas  
decisões e conclusões no âmbito do inquérito obviamente não vinculem o MPF e o 
próprio Poder Judiciário. A questão gira em torno do poder decisório na condução e 
conclusão das investigações, o qual, no âmbito do inquérito policial, cabe à autoridade 
policial, podendo o MPF requisitar as diligências que entender cabíveis.

No caso em tela, temos que as investigações criminais não estão sendo 
conduzidas em inquérito policial, mas sim em PIC do MPF instaurado desde 2015, 
segundo se tem notícia. A permanecer este inquérito policial ativo, é inegável que 
estaremos diante não só da duplicidade de procedimentos investigatórios, mas 
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principalmente de presidentes das investigações. Não é concebível a existência de 
dois presidentes das investigações, com iguais poderes decisórios e conclusivos: tal 
como em qualquer esfera de poder, ou a decisão cabe a órgão simples ou a colegiado. 
E o colegiado necessita de número ímpar de membros a fim de contabilizar votos por 
maioria em um sentido ou outro de entendimento.   

Na prática, serve este inquérito, ao menos em princípio, de mero palco para 
o cumprimento de diligências pelo MPF, autorizadas pela Justiça, pois ao receber este 
feito por distribuição a autoridade policial necessitaria de um bom tempo para estudar 
o que já vem sendo feito desde 2015 (com medidas cautelares já processadas), 
inclusive quebra de sigilo bancário, para que possa conduzir as investigações com um 
mínimo de qualidade e eficácia.

Inclusive, sobre a informação requerida no item 288 da decisão do evento 7 
da medida cautelar nº 5052288-41.2017.404.7000, não foram constatadas 
investigações perante a SR/PF/PR (certidão de fl. 150), sendo que o MPF informou a 
existência de PIC nesse sentido 

Esclarecemos, por fim, que o instrumento adequado ara processar medidas 
cautelares, via de regra, é o REGISTRO ESPECIAL (que se difere do INQUÉRITO 
POLICIAL, com tombo específico), apto a atender todas as demandas e diligências 
requeridas exclusivamente pelo MPF e Poder Judiciário, conforme inclusive prevê o 
art. 38, §2º, da Instrução Normativa nº 108/2016-DG/PF (regulamento da atividade de 
Polícia Judiciária da União). No âmbito do REGISTRO ESPECIAL, a autoridade policial 
poderá determinar o cumprimento de todas as diligências de interesse de órgãos 
externos, sem adentrar no mérito da causa ou mesmo garantir a sua eficácia. No 
âmbito do INQUÉRITO POLICIAL é diferente: a responsabilidade pelo mérito das 
investigações e sua eficácia pertence exclusivamente à autoridade policial. Por essa e 
outras razões já citadas, não entendemos adequado ao caso o processamento no 
âmbito de um INQUÉRITO POLICIAL.

De qualquer forma, para cumprimento das determinações judiciais 
proferidas nos citados autos nº 5052288-41.2017.404.7000, de cunho meramente 
operacional, por razões organizacionais e a fim evitar futuros entraves com o 
processamento de medidas meramente administrativas decorrentes da operação, 
deverá o escrivão proceder à URGENTE abertura de REGISTRO ESPECIAL com 
cópia dos eventos 7 e 11-PET1.

3. Encaminhe-se estes autos à Corregedoria Regional para ciência das 
considerações acima e eventuais deliberações. 

4. No retorno, alimente-se e atualize-se o e-proc, voltando-me conclusos.

Curitiba/PR, 04 de janeiro de  2018.

DANTE PEGORARO LEMOS
Delegado de Polícia Federal
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