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“Vê-se,  portanto,  que  se  mostra  inviável,  em  nosso  sistema

normativo,  o arquivamento “ex officio”,  por iniciativa do Poder

Judiciário, de peças informativas e/ou de inquéritos policiais, pois,

tratando-se de delitos perseguíveis mediante ação penal pública, o

ato de arquivamento  só pode ser legitimamente determinado, pela

autoridade judiciária,  em face  de pedido expresso formulado,  em

caráter exclusivo, pelo próprio Ministério Público.” Ministro Celso

de Mello (HC 106124/PR). 

Excelentíssimo Senhor Ministro Relator Dias Toffoli,

Egrégia Primeira Turma,

A Procuradora-Geral  da  República, com  fundamento  no  artigo  317 do

Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), vem interpor

AGRAVO REGIMENTAL

contra  a r.  decisão monocrática proferida nestes autos que determinou o arquivamento do

inquérito, “sem prejuízo de requerimento de nova instauração na hipótese de surgimento de

novos elementos, nos termos do art. 18 do Código de Processo Penal.”

Pede-se a Vossa Excelência, desde já, que reconsidere a decisão agravada. Caso

contrário, que envie este pedido de reforma à Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal.
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I – BREVE RESUMO FÁTICO

Este inquérito  foi instaurado em  04  de  abril de  2017, por  determinação do

Ministro Edson Fachin, para investigar fatos ilícitos revelados nas declarações prestadas, em

colaboração  premiada,  por  funcionários  do  Grupo  Odebrecht,  que  envolveriam  o  ex-

Senador  e  Prefeito de Aparecida de Goiânia entre  2012 e 2014,  Luiz Alberto Maguito

Vilela, e o seu filho, o Deputado Federal Daniel Elias Carvalho Vilela.

No  Termo  de  Colaboração  nº  11,  Alexandre  José  Lopes  Barradas,  Diretor

Superintendente  da  ODEBRECHT  Ambiental,  relata  a  ocorrência  de  dois  casos  de

solicitação de valores ao referido grupo econômico, entre os anos de 2012 e 2014, em favor

da campanha eleitoral dos investigados.

Segundo  o  colaborador1,  o  Secretário  de  Fazenda  do  Município  de

Aparecida/GO,  Carlos  Eduardo,  teria  contactado  o  representante  da  ODEBRECHT  na

região, Luís Augusto Rossi, e solicitado contribuição financeira  de  R$ 2.000.000,00  (dois

milhões de reais) para a campanha eleitoral de Luís Alberto Maguito Vilela para a prefeitura

de Aparecida/GO. Contudo, o superior hierárquico de Luís Augusto Rossi, Fernando Reis,

teria autorizado a contribuição de apenas R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em troca de

apoio na manutenção e regularidade em projetos da empresa Odebrecht no Estado de Goiás,

especialmente contratos de saneamento de interesse de sua subsidiária Odebrecht Ambiental,

sobretudo no Município de Aparecida de Goiânia/GO.

Em 2014,  Luís Alberto Maguito Vilela  teria solicitado,  por  meio de  Carlos

Eduardo, contribuição para a campanha do seu filho, Daniel Elias Carvalho Vilela, ao cargo

de Deputado Federal, a fim de manter a regularidade da execução dos contratos referidos.

Da mesma forma,  o colaborador  encaminhou o pedido ao superior Fernando Reis, que

autorizou o repasse de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Na planilha extraída do Drousys consta o repasse de R$ 500.000,00 (quinhentos

mil reais) ao codinome “Padre”, que seria o prefeito Luís Alberto Maguito Vilela, em 2014

(fl. 38)2.

Já na planilha de fls. 39/41, apresentada pelo colaborador Fernando Luiz Ayres

da Cunha Santos Reis, que ocupou o cargo de Presidente da Odebrecht Ambiental, também

1 Vide depoimento constante no CD à fl. 09.
2 Anexo 11A
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conhecida  como  Líder  Empresarial,  entre  2008  e  2016, consta  o  pagamento  de  R$

500.000,00 (quinhentos mil reais) em 2012 ao mesmo codinome3.

O investigado Daniel Elias Carvalho Vilela formulou pedido de livre distribuição

do feito entre os Ministros do Supremo Tribunal Federal, por não vislumbrar conexão deste

apuratório com as investigações da Operação Lava Jato (fls. 49/57). 

O então Relator, Ministro Edson Fachin, em decisão de fls. 61/63, submeteu a

questão à consideração da Presidente do Tribunal, Ministra Cármen Lúcia. 

A Ministra Presidente entendeu inexistir conexão ou continência entre os fatos

narrados no presente Inquérito e aqueles relacionados à denominada Operação Lava Jato e

determinou a livre distribuição deste Inquérito (fls. 65/68).

A instrução extraprocessual preparatória (inquérito)  seguiu o  trâmite regular,

com a realização das diligências investigatórias.

Realizou-se a oitiva do colaborador Fernando Luiz Ayres da Cunha Santos Reis

(fls. 94/97). Este afirmou, em síntese, que os pedidos de doação para a campanha eleitoral

de Luís Alberto Maguito Vilela ao cargo de prefeito do Município de Formosa/GO teriam

sido intermediadas por Alexandre Barradas, seu subordinado. 

Sustentou,  ainda, que os pagamentos ao codinome “padre” constante nas duas

planilhas  correspondem às  doações  em  discussão,  sendo  que  a  do  ano  de  2012  (R$

500.000,00) foi direcionada para Luís Alberto Maguito Vilela e a de 2014 para Daniel Elias

Carvalho Vilela (R$ 500.000,00). 

Já  o investigado Luiz Alberto Maguito Vilela negou, às fls. 98/102, que  tenha

recebido recursos financeiros do Grupo Odebrecht para sua campanha eleitoral em 2012

para a Prefeitura de Aparecida do Norte/GO ou qualquer tipo de recurso não contabilizado,

conhecido como “Caixa 02” eleitoral, bem como que tenha solicitado qualquer valor em do-

ação ou outra espécie para apoiar projetos de interesse da Odebrecht no Estado de Goiás, ou

mesmo promessa de apoio por meio da atuação parlamentar do seu filho Daniel Vilela.

Afirmou, ainda, que nunca realizou pedido de valores como contrapartida para

apoio  de  empresas  na  contratação  com  a  Administração  Pública,  além  de  não  ter

conhecimento  de  qualquer  tratativa  ou  apoio  em  troca  de  doações  de  campanha  do

parlamentar Daniel Vilela nas eleições de 2014.

3Anexo 19A.
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Carlos Eduardo de Paula Rodrigues, apontado como a pessoa que teria pedido e

intermediado as questionadas  doações junto  aos  representantes  da  Odebrecht,  prestou

depoimento em seguida  e negou que tivesse em algum momento negociado doação via

“caixa 2” com os representantes da Odebrecht na região (fls. 104/107).

Por outro lado, afirmou que no período eleitoral de 2012 solicitou ao engenheiro

da  Odebrecht,  Luiz  Augusto,  com  a  aquiescência  de  Maguito  Vilela,  possível doação

eleitoral oficial para a campanha deste para reeleição em Aparecida de Goiânia/GO, não

tendo sido atendido.

Ressaltou, ainda, que não recebeu de Luiz Augusto ou de Alexandre Barradas o

valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), supostamente pagos pela Odebrecht a título

de doação nas eleições de 2012, bem como não recebeu ou indicou qualquer pessoa para

receber em seu nome doação em “Caixa 2” para Daniel Vilela, no valor de R$ 500.000,00

(quinhentos mil reais), no pleito de 2014.

Por  fim, disse que “não tem ciência sobre as tratativas de anuência e outros

detalhes do programa de subdelegação que estavam a cargo da SANEAGO e necessitavam

de  atos  oficiais da  prefeitura  municipal de  Aparecida de  Goiânia,  para  sua  efetivação,

ficando o Declarante responsável apenas pelo fornecimento da documentação necessária

para  continuidade  do  programa  de  subdelegação do  serviço  de  exploração  do  esgoto,

implementado pela SANEAGO no município de Aparecida de Goiânia/GO”.

Posteriormente, realizou-se a  inquirição de Luiz Augusto Correa Galvão Rossi

(fls.  109/111),  que  exerceu a  função de  desenvolvimento de  negócios e  concessões na

Odebrecht Ambiental de 2009 a maio de 2017. 

Luiz Augusto declarou  que em 2012 foi procurado por Carlos Eduardo, que

solicitou doação para a campanha eleitoral de Luís Alberto Maguito Vilela para reeleição ao

cargo de prefeito de Aparecida de Goiânia. Em seguida, levou o pleito ao seu superior,

Alexandre Barradas,  o  qual ficou ficou responsável pelo pedido  e  por contactar  Carlos

Eduardo.

Aduziu  que,  aproximadamente  03  (três) meses  depois  do  referido  pedido,

Alexandre Barradas  teria entregue ao depoente um envelope tipo A-4,  na cor  parda,  e

solicitado para  que  entregasse  em  Aparecida  de  Goiânia  a  Carlos  Eduardo. Ao  final,

Inq 4.441/DF 4



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA

sustentou que o único pedido de doação feito a ele por Carlos Eduardo foi esse de 2012, não

tendo ocorrido outro pedido em 2014 para a campanha de Daniel Vilela. 

Às  fls.  127/156,  juntou-se  o  Relatório  de  Análise  nº  125/2017-

GINQ/DICOR/PF,  sobre a prestação de contas eleitorais do Deputado Daniel Vilela nas

eleições  de  2014,  e  de  Maguito  Vilela,  nas  eleições  municipais  de  2012,  além  do

levantamento de todas as doações eleitorais feitas pela Odebrecht ou por qualquer sociedade

empresária de seu grupo econômico aos investigados, em 2012 e 2014,  bem como dos

projetos do referido grupo, contemporâneos à gestão de Maguito Vilela como Prefeito de

Aparecida de Goiânia/GO, e as iniciativas parlamentares do Deputado Federal Daniel Vilela

de interesse da Odebrecht (fls. 127/156).

Após requisição da Procuradoria-Geral da República (fls. 165/169), juntaram-se

aos autos os termos de depoimento do colaborador Alexandre José Lopes Barradas (fls.

174/177) e do Deputado Federal Daniel Elias Carvalho Vilela (fls. 181/184).

Alexandre Barradas confirmou o teor das declarações prestadas por meio do

Termo de Colaboração nº  11,  esclarecendo,  em síntese, que submeteu os dois pedidos de

doação em discussão, via “caixa dois” ao seu superior hierárquico, Fernando Luiz Ayres da

Cunha Santos Reis,  então presidente da Odebrecht Ambiental, que decidiu que a empresa

doaria R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) tanto no pleito de 2012 quanto em 2014. 

Afirmou que “nos dois casos acredita que efetivamente os pagamentos tenham

sido entregues, tendo em vista que não recebeu qualquer reclamação sobre a falta da sua

quitação com CARLOS EDUARDO ou mesmo qualquer informação de descontentamento

por parte de MAGUITO VILELA e DANIEL VILELA”.

Explicou, ainda, que a operacionalização das doações foi realizada por Eduardo

Barbosa,  responsável pela interface da  Odebrecht  Ambietal com o  Setor  de  Operações

Estruturadas, sendo que, “em geral, a OA realizava tais doações no formato conhecido como

'CAIXA 2' eleitoral, sem o devido registro junto a justiça eleitoral, uma vez que acredita que

a OA, por ser formada por concessionárias de serviço público, tinha restrições para realizar

doações eleitorais oficiais”.

Por sua vez,  o Deputado Federal Daniel Vilela,  em sua inquirição, esclareceu,

inicialmente, que as fontes de recursos para a sua campanha eleitoral de 2014 foram doações

oficiais  da  Rio  Claro  Agroidustrial  SA,  do  ramo  sucroenergético,  como  contribuição
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deliberada  pelo  Sindicato  das  Usinas de  Álcool do  Estado  de  Goiás,  no  valor  de  R$

40.000,00 (quarenta mil reais), empresa que integra o grupo Odebrechet.

Negou,  entretanto,  ter  utilizado qualquer  tipo  de  recurso  não  contabilizado,

conhecido como “Caixa 2”, em sua campanha eleitoral, em troca de apoio aos projetos de

interesse da Odebrecht.

Em manifestação de fls. 191/194,  contextualizei a investigação,  indiquei as

diligências implementadas e  manifestei-me pela  prorrogação  de  prazo no inquérito

para a realização da oitiva de Eduardo José Mortani Barbosa, diante da necessidade de

maiores esclarecimentos sobre a sistemática de efetivação dos pagamentos em favor

dos investigados.

A diligência apontada pelo órgão ministerial foi deferida às fls. 223/225. 

Por intermédio do despacho de fls. 230/233, a autoridade policial requereu a

concessão  de  prazo  de  60  (sessenta)  dias  para a  continuidade  das  investigações,

especialmente  para  a realização  de  perícia  sobre  os sistemas  de  comunicação

(“Drousys”) e contabilidade  paralela (“MYWEBDAYB”) do grupo Odebrecht, bem

como para a produção de informações policiais a respeito dos dados encontrados pela

equipe de investigação (item 14). 

Na mesma oportunidade,  ressaltou que  “realização da  oitiva de  EDUARDO

BARBOSA fica sanada,  a princípio, com a juntada de Termo de Depoimento de outra

investigação  em  que  ele  relata  a  estrutura  e  organização  interna  da  ODEBRECHT

AMBIENTAL  e  seu  relacionamento  e  comunicação  com  o  Setor  de  Operações

Estruturadas”.

A partir do decidido na questão de ordem na ação penal 937/RJ (restrição do

foro  especial por  prerrogativa de função),  requeri  o  declínio do  presente inquérito  à

Primeira Instância da Justiça Eleitoral do Estado  de Goiás,  haja vista que os fatos

supostamente criminosos ocorreram quando o investigado Daniel Elias Carvalho Vilela

exercia o cargo de Deputado Estadual - legislatura 2011-2014 (fls. 295/297). 

Em decisão proferida em 26 de junho de 2018, o  i.  Relator  deferiu o pleito

ministerial,  determinando a  remessa dos  autos  a  uma das Zonas  Eleitorais do  Tribunal

Regional Eleitoral de  Goiás  (fls.  300/302).  Na  mesma  data,  o  investigado  requereu  o
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arquivamento das investigações, diante da ausência de indícios de autoria e materialidade

suficientes para o oferecimento da denúncia (fls. 304/307).

Em 29 de junho de 2018, o i. Relator tornou sem efeito a decisão declinatória4 e

determinou o arquivamento do presente apuratório, sem prejuízo de que, em surgindo novas

provas, possa o mesmo ser reaberto no juízo competente (fls. 320/327). 

Fundamentou a decisão recorrida, em síntese, nos seguintes pontos:

(i) Sucessivas prorrogações, “sem que tenham aportado nos autos elementos

informativos  que possam ser considerados elementos de corroboração às declarações dos

colaboradores, ou provas outras”;

(ii) ausência de demonstração da imprescindibilidade da realização de diligências

pendentes, relacionadas principalmente a exames e realização de perícia nos sistemas de co-

municação utilizados pela ODEBRECHT;

(iii) “A remessa dos autos à primeira instância, como pretende o Ministério Pú-

blico Federal, implicaria admitir o constrangimento ilegal do investigado, que não pode per-

manecer figurando como objeto de investigação por tempo superior ao razoável, especial-

mente quando ele se mostra colaborativo com as investigações”.

Em face da referida decisão que se apresenta o presente agravo regimental.

II – A DECISÃO AGRAVADA DEVE SER REFORMADA

II.1)  O  TRANCAMENTO DE INQUÉRITO APENAS PODE SE DAR EM HIPÓTESES

EXCEPCIONAIS, DE EVIDENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL E QUE JUSTIFICARIA A CONCESSÃO DE HABEAS

CORPUS DE OFÍCIO.

Inicialmente, mostra-se essencial ao correto entendimento do presente recurso

que sejam tecidas brevíssimas considerações teóricas acerca da possibilidade, ou não, de

o Poder Judiciário promover o trancamento de inquéritos policiais, sem prévio pedido

formulado pelo Ministério Público.

Com efeito, é ponto incontroverso que a ordem jurídica brasileira, ao menos a

partir do  advento do  Constituição Federal de 1988,  consagra o  sistema acusatório em

4 Apesar de assinada e disponível em sistema interno, ainda não havia sido publicada.
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âmbito processual penal, o qual tem como a sua mais marcante característica a atribuição das

funções de defender, acusar e julgar a diferentes órgãos. Aqui, relembre-se que o Brasil está

vinculado a compromissos constitucionais e internacionais que compelem o Estado a separar

as funções de investigar e julgar, como garantia de que todo réu terá direito a um julgador

imparcial, não contaminado pela coleta da prova na fase extraprocessual5. 

Nos termos em que historicamente concebido,  o  sistema penal acusatório é,

antes de mais nada, uma verdadeira ideia-força, no sentido de que ela impulsiona uma série

de consequências estruturantes para a ordem jurídica que o acolhe, como a brasileiro.

Uma dessas consequências está disposta no art. 129, I, da Constituição Federal,

segundo o qual cabe ao Ministério Público, com exclusividade, a titularidade da ação penal,

ou  seja,  a  função  de  acusar.  Isso significa que  a  opinião  acerca  de  existirem ou  não

elementos mínimos de autoria a materialidade para que seja oferecida a acusação penal é

exclusiva do Ministério Público, não podendo nenhum outro órgão atuar nesse momento.

Vale dizer: no espaço de formação da opinio delict – a qual poderá ser positiva

(há  elementos  para  acusar)  ou  negativa (não  há  elementos  para  acusar)  -,  só  atua  o

Ministério Público. Após a formação dela, com o oferecimento de denúncia ou de pedido de

arquivamento de investigação, aí sim, entram em cena outros atores, como os magistrados.

Daí  que,  assim  como  seria  impensável  permitir-se  ao  Poder  Judiciário  a

formulação  de  juízos  acusatórios  positivos6,  também  não  lhes  cabe  formular  juízos

5 Durante  a 8ª Conferência para a Prevenção  do  Crime e o  Tratamento  dos   Delinquentes,  realizada em
Havana,  em  1990,  as  Nações  Unidas  aprovaram  os  Princípios  Orientadores  Relativos  à  Função  dos
Magistrados  do  Ministério  Público.  O item 10 da  Declaração  de  Havana  estabelece  que as  funções  dos
magistrados do Ministério Público deverão ser rigorosamente separadas das funções de juiz.E, no Princípio
11, estatui  que os  magistrados  do  Ministério Público desempenham  um  papel activo no  processo  penal,
nomeadamente na dedução de acusação e, quando a lei ou a prática nacionais o autorizam, nos inquéritos
penais,  no  controle da  legalidade destes  inquéritos,  no  controle da  execução  das  decisões  judiciais e  no
exercício de outras funções como representantes do interesse público. Por sua vez, o art. 8º da Convenção
Americana de Direitos Humanos, concluída em São José da Costa Rica em 1969 e promulgada pelo Decreto
678/1992, e o artigo 14 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, concluído em 1966 e promulgado
pelo Decreto 592/1992, também encorajam os Estados Partes a adotar um processo penal de partes, no qual o
juiz  é  preservado  de  uma  postura  ativa  na  busca  da  prova,  de  modo  a  lhe  garantir  independência  e
imparcialidade no julgamento dos acusados
6 Nesse  sentido: “PENAL  E  PROCESSO  PENAL.  COMPETÊNCIA.  CONEXÃO.  INEXISTÊNCIA.
ADITAMENTO DA DENÚNCIA.  SISTEMA ACUSATÓRIO.  1.  O  princípio  acusatório  é  vulnerado  de
forma reflexa nas  hipóteses  em que a decisão do  magistrado, após  a manifestação do  Ministério Público
Federal no sentido de remessa dos autos  ao juízo competente, determina o aditamento  da denúncia para
incluir fatos  constantes  do  relatório policial em função  da  conexão.  2.  O sistema  acusatório  confere  ao
Ministério Público, exclusivamente, na ação penal pública, a formação do opinio delicti , separando a função
de acusar daquela de julgar. 3. A conexão permite o Juízo disputar a competência para julgamento do feito,
mas  não  o  autoriza,  a  pretexto  do  liame probatório,  a  superar  o  dominus  litis,  o  Ministério  Público,  e
determinar o oferecimento de denúncia contra o impetrante, formulando prévio juízo de culpa, gerador de
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acusatórios negativos, promovendo de ofício o arquivamento de investigações – sob pena de

completa mistura entre as funções de acusar e de julgar. Justamente por isso, o art. 28 do

Código de Processo Penal (CPP) e o art. 3º da Lei n. 8038/90 preveem que o arquivamento

de inquérito policial pelos órgãos do Poder Judiciário depende de prévio pedido do MP.

O Supremo Tribunal Federal, por seu órgão Plenário, já teve oportunidade de se

manifestar contra a a possibilidade de o Poder Judiciário – aí se incluindo a própria Suprema

Corte – determinar o arquivamento de inquérito policial sem prévia provocação ou pelo

menos  manifestação  do  Ministério  Público7.  Isso  aconteceu  no  julgamento  de  agravo

regimental interposto contra decisão de Ministro que havia arquivado de oficio o Inquérito

originário n. 2913. Confira-se a ementa do acórdão correspondente:

CONFIGURAÇÃO  DO  CRIME  DE  PECULATO DESVIO (ART.  312,  CAPUT,  DO
CÓDIGO PENAL). ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO DE OFÍCIO, SEM OITIVA DO
MINISTÉRIO  PÚBLICO.  IMPOSSIBILIDADE.  PRINCÍPIO  ACUSATÓRIO.
DOUTRINA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. O sistema processual penal acusatório, mormente na fase pré-processual, reclama
deva ser o juiz apenas um magistrado de garantias, mercê da inércia que se exige do
Judiciário enquanto ainda não formada a opinio delicti do Ministério Público. 
2. A doutrina do tema é uníssona no sentido de que, verbis : Um processo penal justo (ou
seja,  um due  process  of  law processual  penal),  instrumento  garantístico  que  é,  deve
promover a  separação  entre  as  funções  de  acusar,  defender  e  julgar,  como  forma de
respeito à condição humana do sujeito passivo, e este mandado de otimização é não só o
fator  que  dá  unidade  aos  princípios  hierarquicamente  inferiores  do  microssistema
(contraditório,  isonomia,  imparcialidade,inércia),  como  também  informa  e  vincula  a
interpretação  das  regras  infraconstitucionais.  (BODART,  Bruno  Vinícius  Da  Rós.
Inquérito  Policial,  Democracia  e  Constituição:  Modificando  Paradigmas.  Revista
eletrônica de direito processual, v. 3, p.
125-136, 2009). 
3. Deveras, mesmo nos inquéritos relativos a autoridades com foro por prerrogativa
de função, é do Ministério Público o mister de conduzir o procedimento preliminar,
de  modo  a  formar adequadamente  o  seu  convencimento  a  respeito  da  autoria  e
materialidade  do  delito,  atuando  o  Judiciário  apenas  quando  provocado  e
limitando-se a coibir ilegalidades manifestas.

nulidade processual. (…). (RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS: 120379 RO, Relator: Min.
LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 26/08/2014, PUBLIC 24-10-2014.

7 No mesmo sentido:“(…) 1. O inquérito policial é procedimento de investigação que se destina a apetrechar
o Ministério Público (que é o titular da ação penal) de elementos que lhe permitam exercer de modo eficiente
o  poder  de  formalizar denúncia.  Sendo  que  ele,  MP, pode  até  mesmo  prescindir  da  prévia abertura  de
inquérito policial para a propositura da ação penal, se já dispuser de informações suficientes para esse mister
de deflagrar o processo-crime. 2.  É por esse motivo que incumbe exclusivamente ao Parquet avaliar se os
elementos de informação de que dispõe são ou não suficientes para a apresentação da denúncia,  entendida
esta  como  ato-condição  de  uma  bem  caracterizada  ação  penal.  Pelo  que  nenhum  inquérito  é  de  ser
arquivado sem o expresso requerimento ministerial público. (...)” (HC 88589/GO – Goiás, Relator: Min.
Carlos Britto, Julgamento: 28/11/2006, Primeira Turma).
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4.  In  casu:  (i)  inquérito  destinado  a  apurar  a  conduta  de  parlamentar,  supostamente
delituosa,  foi  arquivado de ofício  pelo  i.  Relator,  sem prévia audiência  do  Ministério
Público; (ii) não se afigura atípica, em tese, a conduta de Deputado Federal que nomeia
funcionário  para  cargo  em ncomissão  de  natureza  absolutamente  distinta  das  funções
efetivamente  exercidas,  havendo  juízo  de  possibilidade  da  configuração  do  crime  de
peculato-desvio (art. 312, caput, do Código Penal).
5.  O  trancamento  do  inquérito  policial  deve  ser  reservado  apenas  para  situações
excepcionalíssimas, nas quais não seja possível, sequer em tese, vislumbrar a ocorrência
de  delito  a  partir  dos  fatos  investigados.  Precedentes  (RHC  96713,  Relator(a):  Min.
JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 07/12/2010; HC 103725, Relator(a):
Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 14/12/2010; HC 106314, Relator(a):
Min.  CÁRMEN  LÚCIA,  Primeira  Turma,  julgado  em  21/06/2011;  RHC  100961,
Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 06/04/2010). 6. Agravo
Regimental conhecido e provido. (Inq 2.913 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Rel. p/
acórdão Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 21/6/2012, grifo nosso)

Ao se analisar os votos dos Ministros que formaram a maioria, bem como os

debates ocorridos na ocasião do julgamento, extrai-se que o órgão máximo do STF afastou

a possibilidade de se arquivar inquéritos originários sem prévia manifestação do Ministério

Público – e isso apesar do que prevê o regimento interno do STF em seus artigos 21,

inc. XV e 231, §4 – ambos já em vigor à época em que julgado o agravo regimental no INQ

2913.

Voto do Ministro Luiz Fux (voto condutor):

“Então, trago aqui esse trecho, que é bastante atual, em que ele,  eventualmente - para

usar  uma expressão  do  Ministro  Marco Aurélio  -,  "glosa" essa  possibilidade  de o

magistrado,  em qualquer  grau de  jurisdição,  promover o  arquivamento  sem a aferição

dessa legitimidade pelo Ministério Público. É o  dominus litis, tanto que, quando opina

pelo arquivamento, o juiz não pode se substituir ao representante do parquet.”

Trecho de debate:

“O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA - Dirigir veículos em Brasília, e não

dirigir avião no Mato Grosso. Senhor Presidente, eu gostaria de trazer uma outra questão,

que é, a meu ver, mais grave ainda:  é o  fato de o Ministro  Relator  ter arquivado esse

inquérito monocraticamente. Olha o que diz a Lei nº 8.038.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR): Há previsão regimental. Foi

alterado o regimento do STF recentemente.
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O SENHOR  MINISTRO JOAQUIM BARBOSA  -  Mas  previsão regimental  não  se

sobrepõe à lei. Nós nos submetemos a uma lei, há uma lei, Ministro, que rege o processo

aqui perante essa Corte. Essa lei diz: A seguir, o Relator pedirá dia para que o Tribunal

delibere sobre o recebimento ou não da denúncia. E não os Ministros.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Isso não é denúncia

ainda.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA - É inquérito, que

pode …

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):

Houve  alteração  regimental.  Não  há  denúncia  ainda!  Aqui  ninguém está  analisando

denúncia.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA  - Não, eu acho, Ministro, nós não

temos  esse  poder.  A lei  não  nos  dá  esse  poder,  Ministro,  de  arquivar  liminarmente

inquérito sem pedido do Ministério Público.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):

Então tem que se mudar novamente o Regimento.

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Ministro  Joaquim Barbosa,  temos

arquivado monocraticamente...  O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA  - Eu

jamais arquivei e jamais arquivarei.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Mas a partir de requerimento do titular da

ação penal, e aqui não houve.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO - Quando o parecer é pelo...

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  -  A  requerimento;  aqui  não  há

requerimento.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - É o dominus litis.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR): Há precedentes inclusive de

concessão de habeas corpus de ofício.

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Ao  contrário,  quer  a  sequência  da

investigação.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA - Não, isso é absurdo!

O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO (PRESIDENTE) – Até porque havia coisa

julgada material!

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  -  Pois  é.  Veja  bem:  o  inquérito

tramita regularmente; o Relator decide, a determinado momento, arquivá-lo.
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O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - O Regimento foi alterado...

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):

O Regimento permite, o Ministério  Público agrava. É muito simples.  O Regimento foi

alterado, dando esse poder ao Relator. E o Ministério Público agrava, como agravou. É

simples, não há usurpação do colegiado.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA  - Mas é preciso refletir,  Ministro.

Isso é uma subversão absoluta de tudo o que existe no Brasil  em matéria de Processo

Penal. O relator, a seu talante, arquivar um inquérito. É o absurdo dos absurdos.

O  SENHOR  MINISTRO  DIAS  TOFFOLI  (RELATOR):  É  simples,  a  leitura  do

dispositivo que Vossa Excelência fez diz respeito à denúncia e aqui disso não se trata!

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO - Quando há parecer pelo arquivamento do

inquérito, por parte do Ministério Público, eu cedo. Mas, neste caso, foi o contrário.

Mais recentemente,  em outubro  de 2017,  o  Ministro Alexandre de Moraes,

julgando a Medida Cautelar na ADIn 4693/BA, suspendeu a eficácia de regra contida em

regimento interno de Tribunal de Justiça8, a qual conferia ao Tribunal poder para promover

o  arquivamento  de  investigações sem prévio pedido  do  MP.  Confira-se  trecho  de  sua

decisão:

“Em juízo  de cognição sumária,  tenho  que o  preceito  em questão  não  condiz  com o

sistema  acusatório,  ao  atribuir  ao  Tribunal  de  Justiça  a  formação  da  opinio  delicti,

afrontando  a  regra  constitucional  do  art.  129,  I,  da  Constituição  Federal.  Este  é,

inclusive,  o  pacífico  entendimento  do  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL,  ao

reconhecer que, em regra, em virtude da titularidade exclusiva da ação penal pública pelo

Ministério Público, expressamente prevista no citado art. 129, I, da Constituição Federal,

o  ordenamento  jurídico  não  possibilita  o  arquivamento ex  officio de  investigações

criminais pela autoridade judicial (Inq 4.045 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda

8 Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia, art. 378 - Quando no curso de qualquer investigação,
houver indício da prática de crime por parte de Magistrado, a autoridade policial, civil ou militar, remeterá os
respectivos autos ao Presidente do Tribunal, para o prosseguimento da apuração do fato, sob a direção de
Relator, intimando-se o

Procurador-Geral de Justiça.
Parágrafo único - Encerrada a investigação e feito o relatório, os autos serão postos em mesa para

julgamento. Se o Tribunal Pleno, em votação pública, concluir pela existência de crime em tese, remeterá o
feito  ao  Ministério  Público  para  o  procedimento  cabível.  Se  concluir  pela  inconsistência  da  imputação,
determinará com relação ao Magistrado, o arquivamento dos autos, dando ciência ao Procurador-Geral de
Justiça e à autoridade que iniciou as investigações, para que esta, se for o caso, prossiga contra os demais
indiciados.
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Turma, DJe de 19/6/2017; HC 93.921 AgR, Rel.  Min.  CELSO DE MELLO, Segunda

Turma, DJe de 1/2/2017; RHC 120.379 ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe

de 16/9/2016), como está previsto no regimento interno ora impugnado”. 

Complementando, entendeu o Ministro Alexandre de Moraes que, embora seja

possível aos órgãos do Poder Judiciário, mediante concessão de habeas corpus de ofício,

trancar  investigações penais em situações excepcionais,  “tal  excepcionalidade  deve  ser

analisada  perante  o  caso  concreto  e  não  prevista  abstratamente  como  “regra”  em

regimentos internos de Tribunais, de maneira a afastar ou relativizar a norma prevista no

artigo 129, I da Constituição Federal”.

Exatamente  na  linha do  defendido  pelo Ministro  Alexandre  de  Moraes  na

decisão  acima,  admite-se que o fato de o Ministério Público ser o titular da ação penal,

cabendo-lhe atuar de modo exclusivo no espaço de formação da opinio delicti, não significa

que essa atuação seja despida de qualquer controle e possa ser exercida arbitrariamente.

Aqui,  entra  em cena  a  possibilidade de  o  Poder  Judiciário,  em manifestação típica do

sistema de  freios  e  contrapesos  que  ilumina  toda  a  ordem  jurídica  pátria,  obstar  a

continuidade  de  investigações  penais  que  representem evidente  hipótese  de

constrangimento ilegal.

De fato, cabe ao Poder Judiciário exercer supervisão judicial “durante toda a

tramitação das investigações desde a abertura dos procedimentos investigatórios até o

eventual oferecimento, ou não, de denúncia pelo ‘dominus litis’” (STF, Pet. 3.825, Rel.

Min SEPÚLVEDA PERTENCE,  Rel.  p/  Acórdão Min.  GILMAR MENDES,  Tribunal

Pleno,  DJe  de  4/4/2008),  “inclusive  autorizando,  excepcionalmente,  e  uma  vez

configurado  o  injusto  constrangimento  e  ausência  de  justa  causa,  a  possibilidade  de

exercendo o dever-poder que lhe confere o ordenamento positivo (CPP, art.  654, §2º),

conceder, ‘ex officio’, ordem de ‘habeas corpus’ em favor daquele que sofre ilegal coação

por parte do Estado” (STF, HC 106.124, rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma,

DJe 11/9/2013).

Pela legislação em vigor, o instrumento processualmente adequado para que a

supervisão  judicial  seja  exercida,  inclusive  de  ofício,  de  modo  a  coibir  evidentes

constrangimentos ilegais na fase de investigação criminal é o habeas corpus (art. 654, §2º do

CPP), o  qual,  entretanto,  tem sido reservado,  segundo pacífica jurisprudência do  STF,
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“  para  situações  excepcionalíssimas,  nas  quais    não  seja  possível,  sequer  em  tese,  

vislumbrar a ocorrência de   delito a partir dos fatos investigados  ” (Inq 2.913 AgR, Rel.

Min.  DIAS  TOFFOLI,  Rel.  p/  acórdão  Min.  LUIZ  FUX,  Tribunal  Pleno,  DJe  de

21/6/2012).

Confira-se precedentes que exemplificam o entendimento do STF  acerca do

tema:

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRANCAMENTO DE

INQUÉRITO  POLICIAL.  JUSTA CAUSA NÃO  DEMONSTRADA.  NECESSIDADE  DE

APROFUNDAMENTO  DOS  TRABALHOS  INVESTIGATÓRIOS.  AUSÊNCIA  DE

PLAUSIBILIDADE  JURÍDICA  DAS  ALEGAÇÕES  APRESENTADAS  NESTA

IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. É firme a jurisprudência

deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que, o trancamento de inquérito policial pela via

do habeas corpus, constitui medida excepcional só admissível quando evidente a falta de justa

causa para o seu prosseguimento, seja pela inexistência de indícios de autoria do delito, seja

pela  não  comprovação  de  sua  materialidade,  seja  ainda  pela  atipicidade  da  conduta  do

investigado. 2. O exame da alegada imprecisão do nome ou inocência do Paciente diante da

hipótese de suposto constrangimento ilegal não se coaduna com a via eleita, sendo tal cotejo

reservado para  processos  de  conhecimento,  aos  quais a  dilação  probatória  é  reservada  3.

Ordem denegada. (STF, HC 106314/SP, Min. Rel. Carmem Lúcia, DJ 24.08.2011).

HABEAS  CORPUS.  PEDIDO  DE  TRANCAMENTO  DE  INQUÉRITO  POLICIAL.

DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO, FRAUDE NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

E  FORMAÇÃO  DE  QUADRILHA.  ALEGAÇÃO  DE  ATIPICIDADE  DA  CONDUTA

DEBITADA À PACIENTE. AUSÊNCIA DE DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA

UNIÃO SOBRE A REGULARIDADE OU IRREGULARIDADE NA EXECUÇÃO DE OBRAS

EM AEROPORTOS BRASILEIROS. IMPROCEDÊNCIA DA TESE DEFENSIVA. FUNÇÃO

CONSTITUCIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS. ORDEM DENEGADA. 1. A se tomar

por  modelo o  inquérito policial que  se  lê no capítulo constitucional devotado à  Segurança

Pública (Capítulo III do Título V), o que se tem é um mecanismo voltado para a preservação

dos superiores bens jurídicos da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio.

Mecanismo integrante do sistema de segurança pública, normada pela Magna Carta de 1988

como  dever  do  Estado,  direito  e  responsabilidade  de  todos  (art.  144,  cabeça).  Donde  o

cuidadoso juízo de ponderação que deve fazer o magistrado para concluir pela necessidade de

suspensão, ou, mais sério ainda, de trancamento de inquérito para fins penais. 2. Nessa linha de

orientação,  trancamento  de  inquérito  policial pela  via do  habeas  corpus,  segundo pacífica
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jurisprudência  desta  Casa  de  Justiça,  constitui medida  excepcional,  admissível tão-somente

“quando evidente a falta de justa causa para o seu prosseguimento, seja pela inexistência de

indícios de autoria do delito, seja pela não comprovação de sua materialidade, seja ainda pela

atipicidade  da  conduta  do  investigado”  (HC  90.580,  da  relatoria  do  ministro  Ricardo

Lewandowski).  (…).  6.  Ordem  denegada.(  STF,  HC 103725,  Min.  Rel.  Ayres  Brito,  DJ

01.02.2012)

De todo modo, cabendo ao Ministério Público a atuação exclusiva no espaço de

formação da opinio delicti, o Poder Judiciário deve atuar apenas como “juiz de garantias”,

ou  seja,  como  o  órgão  do  Estado  responsável,  por  força  da  Constituição,  por  coartar

ilegalidades ou  arbitrariedades que transformem a investigação penal em instrumento de

evidente constrangimento ilegal do indivíduo investigado.

Fora dessas hipóteses extremas, a interveniência judicial em investigações penais,

em que magistrados, substituindo o juízo de conveniência e oportunidade investigativas do

Ministério Público, promovem denúncias ou arquivamentos de ofício,  implica em grave

subversão do sistema acusatório, bem como de princípios que lhe são ligados, como o

da imparcialidade, inércia e isonomia.

Ora, quanto maior for a distância do juiz em relação às investigações realizadas pela

Polícia Judiciária e pelo Ministério Público, tanto mais imparcial poderá ser ele na análise da

prova produzida nessa fase, sendo essa uma garantia individual assegurada pelo sistema

constitucional pátrio.

Nessa  linha,  não  pode  o  magistrado,  por  exemplo,  adentrar  no  “mérito”  da

investigação, avaliando se as diligências requeridas pelo Ministério Público são eficazes ou

não, viáveis ou não. Repita-se: no espaço de formação da opinio delicti, deve o Ministério

Público atuar de modo exclusivo. Ao Poder Judiciário cabe, apenas, obstar constrangimentos

ilegais evidentes 

Feitas essas breves considerações teóricas, passa-se, à luz delas, a se examinar a

decisão agravada, demonstrando-se o seu desacerto.

II.2) O INQUÉRITO 4441 NÃO CONFIGURA HIPÓTESE DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
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Retomando  as  premissas  sobre  as  quais  se  fundamentou  o  i.  Relator  para

determinar o arquivamento dos autos, especificamente no que se refere aos aspectos atinentes à

possível inviabilidade de  continuidade da  investigação criminal em razão do  insucesso da

investigação na colheita de elementos probatórios sobre a autoria e materialidade, destaco  o

seguinte da decisão ora recorrida:

“(...)  Transcorridos  mais  de  15  (quinze)  meses,  e  após  duas  prorrogações
sucessivas (a primeira em 12.09.2017).  a segunda em 09.04.2018),  a Procuradoria-
Geral da República pugnou pela remessa dos autos à primeira instância da Justiça
Eleitoral.

Afirma, para tanto, que os fatos investigados ocorreram anteriormente ao exercício
do  mandato  de  parlamentar  federal  e não possuem relação com este, devendo  ser
aplicado o entendimento firmado por esta Corte na Questão de Ordem na Ação Penal
nº 937.

A princípio,  à luz daquele precedente, proferi decisão acolhendo requerimento da
Procuradoria-Geral  da  República,  a  qual  tornei  sem  efeito,  como  registrado
anteriormente.

Revendo  os  autos  com  mais  rigor,  contudo,  tenho  que  a  situação  merece
tratamento diverso.

Ao  deferir,  pela  segunda  vez,a  prorrogação  de  prazo  para  conclusão  das
investigações, fiz consignar expressamente que

'[f]indo o prazo em questão, deverá a autoridade policial emitir relatório,
senão conclusivo, ao menor parcial,  contendo  (i) seu juízo de valor sobre o
resultado das diligências já realizadas e ii) a justificativa para o eventual não
cumprimento  de  diligências  pendentes  a  seu cargo,  sem o  qual  não  serão
deferidos novos pedidos de concessão de prazo suplementar'

Tal determinação não fora observada pela Autoridade Policial.

Não obstante isso, consta dos autos Despacho nº 381/2018 (fls. 230/231), de onde
se extrai que a oitiva de Eduardo José Mortani Barbosa foi substituída pela juntada de
termo  de  depoimento  colhido  em  outros  autos,  por  nada  ter  a  acrescentar
relativamente aos fatos ora investigados.

Naquela ocasião, a Autoridade  Policial noticiou a necessidade de realização de
perícia  aos  sistemas  de  comunicação  ('DROUSYS')  e  contabilidade  paralela
(´MYWEBDAYB´)  do  grupo  Odebrecht,  bem como  de  análise  de  todo  o  material
apreendido  na  'Operação  Lava  Jato',  sendo  estas  as  diligências  pendentes  no
momento.   

Convém, aqui, abrir um parênteses para observar que a oitiva de  Eduardo  José
Mortani Barbosa foi requerida em 04 de abril de 2018, pela Procuradoria-Geral da
República, ao argumento de que seria a 'pessoa que detém maiores detalhes sobre a
sistemática de efetivação de pagamentos'.

Essa diligência, pelo que se depreende dos  autos (fls.  191/194),  no entender do
MPF, era a última faltante para a formação da opinio delicti.  Contudo, retornando-
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lhe os autos com a informação de sua inutilidade, ao invés de formular manifestação
conclusiva, a Procuradoria-Geral da República limita-se a suscitar a incompetência.

Fato é que o presente inquérito perdura por prazo significativo, com prorrogações
sucessivas, sem que tenha aportado nos autos elementos informativos que possam ser
considerados  elementos corroboração às declarações dos  colaboradores,  ou provas
outras.

Ao que parece, foram realizadas pela Polícia Federal as diligências investigativas
de praxe.

Lado outro, a par de não ter sido demonstrada, com base em elementos concretos
coligidos  aos  autos, a  imprescindibilidade  das  diligências  pendentes,  tem-se  que
consistem em exames e perícias de material que há muito tempo está disponível. Sendo
assim,  nada  justifica  terem sido  requeridos  apenas  agora  (ofícios  de  fls.  274/277,
datados de 06.06.2018).

Seja como for,  a mera possibilidade de que tais diligências sejam frutíferas – e,
assim,  permitam  identificar  elementos  de  prova  relacionados  aos  fatos  ora
investigados – não justifica a manutenção do presente inquérito, quer porque inexistem
outros  elementos  informativos  que  constituem,  no  caso  concreto,  o  fumus  comissi
delicti  (isto  é,  indícios  mínimos  de  materialidade  e  autoria  do  crime),  o  que  é
indispensável à continuidade desta investigação; quer porque, na hipótese de serem
encontrados, nova investigação pode ser instaurada.

(…)

Com  efeito,  extrapolados  os  prazos  estabelecidos  para  as  investigações,  a
Procuradoria-Geral  da  República não encontrou  nos  autos  elementos  suficientes  à
formação da opino delicti, tanto que, até o momento, não o fez.

A remessa dos  autos  à primeira  instância,  como pretende  o Ministério  Público
Federal,  implicaria admitir  o constrangimento ilegal  do  investigado,  que não pode
permanecer figurando como objeto de investigação por tempo superior ao razoável,
especialmente quando ele se mostra colaborativo com as investigações.”

Em primeiro lugar, discorda-se da decisão agravada por uma questão de forma,

pois o instrumento processualmente adequado para que a supervisão judicial de investigações

seja exercida, inclusive de ofício, de modo a coibir eventuais constrangimentos ilegais é o

habeas corpus, tal qual previsto no art. 654, §2º do CPP). O arquivamento de investigações,

por outro lado, somente pode se dar a pedido do Ministério Público, nos termos do art. 28

do CPP e o art.  3º  da Lei n.  8038/90 –  o que não ocorreu em relação ao presente

Inquérito (n. 4391).

Além disso, a decisão agravada também se mostra equivocada quanto ao seu

conteúdo.

É que, também como visto acima, e à luz da jurisprudência pacífica do STF, o

trancamento de inquéritos por meio da concessão de  habeas corpus, ausente pedido do
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Ministério Público, limita-se a “situações excepcionalíssimas, nas quais não seja possível,

sequer em tese, vislumbrar a ocorrência de delito a partir dos fatos investigados”  (Inq

2.913 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Rel. p/ acórdão Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno,

DJe de  21/6/2012).  Ou seja, trata-se de hipótese extrema, limitada a situações de patente

constrangimento ilegal, o que não se verifica no presente caso.

Muito pelo contrário: está-se diante de Inquérito que recai sobre fatos típicos,

com indícios de autoria e materialidade delitivas, e que se mostra plenamente viável do ponto

de vista investigativo. 

Há uma linha investigativa que se pauta o Ministério Público e a própria Polícia

Federal como co legitimados que são na condução de investigações criminais.

No caso em análise, os fatos sob apuração foram trazidos ao conhecimento do

Parquet a partir das declarações de executivos do Grupo Odebrecht, que informaram paga-

mentos realizados pelo referido grupo em supostas doações de campanha não declaradas ao

então candidato a Prefeito de Aparecida de Goiânia Luiz Alberto Maguito Vilela, durante a

campanha eleitoral de 2012, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), e ainda ao

então candidato à Câmara dos Deputados Daniel Elias Carvalho, durante campanha eleitoral,

entre R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), em tro-

ca de apoio na manutenção e regularidade em projetos da empresa Odebrecht no Estado de

Goiás, especialmente contratos de saneamento de interesse de sua subsidiária Odebrecht

Ambiental, sobretudo no Município de Aparecida de Goiânia/GO.

O colaborador Alexandre Lopes Barradas forneceu dados extraídos do sistema

“Drousys”, nos quais consta pagamento realizado a Luiz Alberto Maguito Vilela, no mon-

tante de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em 2014. O documento ainda traz a indica-

ção de que o codinome do parlamentar seria “Padre”. 

Já  na planilha apresentada  pelo colaborador  Fernando Luiz Ayres da Cunha

Santos Reis (fls. 39/41), consta o pagamento de R$ 500.000,00  (quinhentos mil reais) em

2012 ao mesmo codinome.

Para integral apuração dos fatos, foram realizadas diversas diligências, conforme

reportado nas manifestações ministeriais de fls. 164/169 e 191/194 e destaco:
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a) juntada das petições apresentadas pelo parlamentar Daniel Elias Carvalho Vi-

lela (fls. 28/29) e por Luiz Alberto Maguito Vilela (fls. 116/117), com a formação de apenso

com os documentos apresentados pelo primeiro;

b) juntada dos Termos de Colaboração de nº s 00 e 11 de Alexandre José Lopes

Barradas (fls. 30/33), do Registro dos Principais Pontos do Depoimento (fls. 34/36) e de-

mais documentos anexos inseridos em mídia de fl. 09 (fls. 37/45);

c) oitivas de Fernando Luiz Ayres da Cunha Santos Reis (fls. 94/97), Luiz Al-

berto Maguito Vilela (fls. 98/102), Carlos Eduardo de Paula Rodrigues (fls. 104/107), Luiz

Augusto Correa Galvão Rossi (fls. 109/111), Alexandre Lopes José Barradas ((fls. 174/177)

e do Deputado Federal Daniel Elias Carvalho Vilela (fls. 181/184);

d) juntada do Relatório de Análise nº 125/2017-GINQ/DICOR/PF, sobre a pres-

tação de contas eleitorais do Deputado Daniel Vilela, nas eleições de 2014, e de Maguito Vi-

lela, nas eleições municipais de 2012,  além do levantamento de todas as doações eleitorais

feitas pela Odebrecht ou por qualquer sociedade empresária de seu grupo econômico aos in-

vestigados, em 2012 e 2014, bem como dos projetos do referido grupo, contemporâneos à

gestão de Maguito Vilela como Prefeito de Aparecida de Goiânia/GO, e as iniciativas parla-

mentares do Deputado Federal Daniel Vilela de interesse da Odebrecht (fls. 127/156); e

e) juntada do termo de depoimento de Eduardo Barbosa nos autos do INQ 4424

“em que ele relata a estrutura e organização interna da ODEBRECHT AMBIENTAL e seu

relacionamento e comunicação com o Setor de Operações Estruturadas (fls. 238/240).

Por meio do despacho de fls. 230/233, a autoridade policial entendeu que havia

diligências outras a serem realizadas, com probabilidade de resolutividade da investigação.

Para  tanto,  solicitou a  prorrogação  de  prazo  de  60  (sessenta)  dias  para

continuidade das apurações, indicando como medida apuratória a realização de perícia sobre

os sistemas de comunicação (“DROUSYS”) e contabilidade paralela (“MYWEBDAYB) do

grupo ODEBRECHT, relacionados com possíveis pagamentos feitos à pessoa de possível

codinome “Padre”, provavelmente relacionado à pessoa do Deputado Federal Daniel Elias

Carvalho Vilela, no valor entre R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e R$ 1.000.000,00

(um milhão de reais), nas eleições de 2014, e no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil

reais) nas eleições de 2012 (fls. 230/233). 

Inq 4.441/DF 19



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA

Além disso, destacou a importância de se examinar, no material apreendido no

decorrer  da  Operação  Lava  Jato, a existência  de  elementos  que  possam  auxiliar  no

esclarecimento do presente caso.

Na hipótese,  os relatos dos colaboradores guardam harmonia com as medidas

apuratórias implementadas, justificando a continuidade da apuração dos fatos.

As planilhas encontradas no sistema Drousys9 e apresentadas por Alexandre José

Lopes Barradas e de Fernando Luiz Ayres da Cunha Santos Reis, confirmam pagamentos ao

codinome “Padre”, realizados pela Odebrecht em supostas doações, sendo que a do ano de

2012 (R$ 500.000,00) teria sido direcionada para Luís Alberto Maguito Vilela, e a de 2014

para  o  Deputado  Federal Daniel  Elias  Carvalho  Vilela  (entre  R$  500.000,00  e  R$

1.000.000,00),  em troca de apoio na manutenção  e regularidade em projetos da empresa

Odebrecht no Estado de Goiás, notadamente contratos de saneamento de interesse de sua

subsidiária Odebrecht Ambiental, sobretudo no município de Aparecida de Goiânia/GO.

O  Relatório de Análise nº  125/2017-GINQ/DICOR/PF,  sobre a prestação de

contas eleitorais do Deputado Daniel Vilela, nas eleições de 2014, e de Maguito Vilela, nas

eleições municipais de  2012,  também lançou luzes  sobre a  possível prática da  conduta

prevista no art. 350 do Código Eleitoral no contexto dos pleitos eleitorais, ao concluir  que

não  foram  declaradas  doações  eleitorais, no  montante  de  R$  500.000,00, feitas

diretamente pelo Grupo Odebrecht para as campanhas dos candidatos investigados em

2012 e 2014 (fls. 127/156). 

Segundo o relatório,  a maior fonte de recursos para  a campanha eleitoral  do

Deputado  Federal  Daniel Vilela,  em  2014, foi doação oficial da empresa  ESTRE

AMBIENTAL S/A, que figura em investigações da Operação Lava Jato,  no valor de R$

500.000,00 (quinhentos mil reais). Por outro lado, foram identificadas doações ao parlamentar

de  valores  inferiores  a  R$  100.000,00  (cem  mil  reais),  advindas  da  empresa  RIO

AGROINDUSTRIAL S/A, unidade da Odebrecht Agroindústria no Estado de Goiás, também

no ano de 2014.

Apenas recentemente os dados dos sistemas “Drousys” e “Mywebday B” foram

enviados à Polícia Federal e a esta Procuradoria-Geral da República.

9 Fls. 38/41.
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Como  medida  apuratória  complementar,  a  Procuradoria-Geral  da  República

solicitou estudo à Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise da Procuradoria-Geral da República

(SPPEA/PGR), a respeito das informações de interesse específico para esta investigação, com a

extração e análise dos dados porventura existentes nos sistemas “Drousys” e “MyWebday B”,

que  revelou  importantes  provas  de  corroboração  a  respeito  dos  fatos  trazidos  pelos

colaboradores.

Como  resultado,  foi  produzido  o  Relatório  de  Análise  nº  061/2018-

SPPEA/PGR, de 20 de julho de 2018, que segue anexo para juntada aos autos.

A análise técnica constatou que nos sistemas “Drousys” e “MyWebday B”, cujos

registros  eram  mantidos  em  sigilo  na  Suíça  pelo  Setor  de  Operações  Estruturadas  da

Odebrecht, foram encontradas evidências de que a  Odebrecht realizou diversos pagamentos

entre os anos de 2012 e 2014, em favor do codinome "Padre" que, segundo as investigações,

está vinculado ao Deputado Federal Daniel Vilela e a seu pai e ex-Governador de Goiás

Maguito Vilela10.

No  sistema  “Drousys”  foram  identificados  registros  que  indicam  03  (três)

pagamentos da Odebrecht, totalizando R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais),

nos anos de 2013 e 2014 em favor do codinome “Padre”, tendo sido destacado o pagamento

do valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), na data de 13  de fevereiro de  2014, na

cidade de  São  Paulo,  relacionada à  obra  denominada “GOIÁS/PEQUI” e  a  Diretoria de

Serviços responsável pelo pagamento foi a “DS AB”.

10 “No  sistema  Drousys  foram  identificados  registros  que  indicam  3  (três)  pagamentos  da  Odebrecht
totalizando R$ 1,5 milhão nos anos de 2013 e 2014, em favor do codinome PADRE, como se verifica nas
figuras a seguir e no cd-rom apresentado como anexo 3:” Vide pg. 03 do Relatório anxo. 
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Já em relação ao sistema "MyWebDay B”, a equipe técnica constatou evidências

de que a empreiteira efetivou, por meio do Setor de Operações Estruturadas (SOE),  dois

pagamentos no total de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), no ano de 2012, também

destinados ao codinome “Padre”.

Este  Relatório  de  Análise Técnica destacou  o  pagamento  de  R$  500.000,00

(quinhentos mil reais),  em 19 de abril de 2012, ao codinome “Padre”, na cidade de São Paulo,

tendo a operação sido registrada nos controles da  Odebrecht  como Operação nº  "E.12.1

311102",  e constando a seguinte observação: "ENTREGAR NA AVENIDA BRIGADEIRO

FARIA LIMA, 3981 – HOTEL BLUE TREE, APT... PROCURAR....".

Verificou-se também outro pagamento no mesmo valor, em 26 de abril de 2012,

na mesma cidade e ao mesmo codinome,  com registro nos controles da Odebrecht como

Operação nº  "E.12.2 311101",  sendo o responsável pelos dois pagamentos foi registrado

como "JCG" e a obra como "ETH", possivelmente referindo-se a José Carlos Grubisich, então

líder empresarial da ETH Bionergia, empresa do Grupo Odebrecht.
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Segundo a SPPEA, “Os dois pagamentos destinados ao codinome PADRE, no

valor  de  R$  500  mil  cada,  também  foram  registrados  em  outros  relatórios  gerenciais

mantidos  pelo  Setor  de  Operações  Estruturadas  no  "MyWebDay B",  cujos  dados eram

armazenados  na  Suíça,  como  por  exemplo,  os  relatórios  do  tipo

FDD0193_PROGRAMAÇÃO  SEMANAL  e  tipo  FDD0195_REQUISIÇÕES

LIBERADAS AINDA NÃO EXECUTADAS”.

No  mais,  pontuou  também  que  no  arquivo  do  tipo  “DD0195  denominado

FDD019563822[1].pdf”  foram  encontrados  registros  indicando  a  liberação  dos  dois

pagamentos da Odebrecht no valor total de R$ 1.000.000,00 no ano de 2012, destinados ao

codinome “Padre”.
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Assim, em relação ao objeto de investigação do presente inquérito, o órgão

técnico identificou nos sistemas da Odebrecht denominados "Drousys" e "MyWebDay B"

pagamentos no total de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais” em favor dos

codinome “Padre” que, segundo apurado nas investigações, estarim vinculados ao Deputado

Federal Daniel Vilela e a seu pai, o ex-Governador de Goiás Maguito Vilela.

Nesse cenário, embora  ainda  não haja  precisão sobre  o iter do dinheiro para as

supostas doações de campanha  eleitoral realizadas pela Odebrecht  aos investigados, as quais

não teriam sido declaradas na prestação de contas apresentadas à Justiça Eleitoral, há bem mais

do  que  o  lastro  factual  mínimo  (scintilla  of  evidence11)  a  ensejar  a  continuidade  das

investigações.

Os  dados  já  constantes  nos  autos,  aliados aos  novos indícios trazidos pelos

sistemas utilizados pelo Setor de Operações Estruturadas, podem (e devem) ser utilizados

pelo  órgãos  de  persecução  a  fim de  verificar  a  veracidade,  ou  não,  da  versão  fática

apresentada pelos colaboradores.

Uma  vez  que  apontadas  circunstâncias  e  datas  específicas  em  que  foram

efetuados os pagamentos, afigura-se imprescindível para a investigação dos fatos, portanto,

verificar a existência de eventual repasse de valores ou movimentações financeiras ilícitas

entre  os  investigados,  especialmente  para esclarecer  se e  em quais circunstâncias houve

repasse de dinheiro ilícito a agentes públicos,  podendo-se confirmar,  inclusive, o contato

entre os envolvidos no período investigado.

A interrupção prematura desta investigação impedirá, de plano, o exaurimento da

hipótese investigativa, que, além de viável, vem sendo paulatinamente corroborada por no-

vos elementos. 

II.2.1) DURAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL

11WALTON,  Douglas.  Burdens  of  Proof  in  Legal  Reasoning.  In  Burden  of  Proof,  Presumption  and
Argumentation. . Cambridge: Cambridge University Press.  2014, pp. 49-84 p. 59 aponta tratar-se de prova
que conduziria “at least one weak, defendable argument”, ainda que derrotável se confrontada com outros de
maior capacidade persuasiva
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A decisão agravada também reprova a duração do Inquérito n. 4441, afirmando

que ele dura “perdura por prazo significativo, com sucessivas prorrogações sem qualquer

nova diligência”.

Primeiramente,  já  foi visto no  tópico anterior,  que  não  é  compatível com a

realidade  a  afirmação,  posta  na  decisão  agravada,  de  que  o  mencionado  Inquérito  foi

sucessivamente prorrogado sem qualquer nova diligência. Houve, sim, várias diligências no

curso  do  Inquérito,  ocorridas  em  ritmo  compatível  com  uma  investigação  do  porte  e

complexidade da ora analisada. 

O fato de o Ministério Público Federal não ter apontado novas diligências na

última  manifestação  nos  autos,  deveu-se,  exclusivamente,  ao  fato  de  ter  cessada  a

competência dessa Suprema Corte  para  supervisão da  investigação,  em razão da  perda

superveniente do foro à luz do novo entendimento estabelecido a partir do julgamento da

Questão de Ordem na AP 937. 

Assim,  cessada  a  competência  desta  Suprema  Corte,  o  prosseguimento  das

investigações e as diligências necessárias para a elucidação dos fatos estão sob a atribuição

de membro do parquet que funciona em primeiro grau de jurisdição.

No entanto, em breves linhas, destaco aspectos do juízo de reprovação feito pela

decisão agravada em relação ao tempo de duração no Inquérito ora analisado. 

Conforme visto anteriormente, o Inquérito n. 4441 foi instaurado em 04 de abril

de 2017, ou seja, há pouco mais de um ano, para investigar fatos ilícitos revelados nas

declarações prestadas, em colaboração premiada, por funcionários do Grupo Odebrecht, que

envolveriam o Deputado Federal Daniel Elias Carvalho Vilela e seu pai, o ex Governador

Luiz Alberto Maguito Vilela.

Nesse ínterim, na tentativa de esclarecer os fatos narrados pelos colaboradores,

os  órgãos  de  persecução  ouviram  inúmeras  testemunhas  e  analisaram  farta  prova

documental.  Além disso,  recentemente,  a  SPPEA/PGR  produziu  extenso  e  minucioso

relatório (Relatório de Análise 061/2018-SPPEA/PGR), resultado da análise dos dados dos

sistemas  “Drousys”  e  “Mywebday  B” - os  quais,  diante  da  gigantesca  quantidade  de

informações que contém, e da complexidade delas, demanda, para sua análise, um grande

volume de recursos materiais e humano, além de tempo. 
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O  esforço  investigativo  realizado  no  bojo  do  Inq  n.  4441 permitiu  que

importantes passos rumo à elucidação dos fatos investigados fossem dados, o que, inclusive,

gerou  as  conclusões  postas  no  Relatório  policial parcial  antes  referido12.  Entretanto,  o

completo esclarecimento dos fatos ainda demanda novas diligências, e, assim, a continuidade

das investigações.

Embora o Exmº Min. Relator considere que uma investigação que dura 1 ano e

3 meses é demasiadamente longa -  e,  portanto,  constrange indevidamente o parlamentar

investigado - ,  a realidade do processo penal brasileiro demonstra que se está diante, na

verdade, de investigação que que possui duração absolutamente compatível e razoável diante

do seu porte e complexidade. 

Aliás, a duração de 1 ano e três meses é bastante inferior à media de duração de

Inquéritos em trâmite no Supremo Tribunal Federal, que,  segundo recente pesquisa feita

pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) no projeto “Supremo em números” é de 797 dias  13  .    

Sabe-se que  acúmulo de  processos e  atividades jurisdicionais sob  atribuição

tanto do Ministério Público quanto do próprio Poder Judiciário, impossibilita, em algumas si-

tuações, que decisões sejam adotadas com a rapidez que se espera desses órgãos de persecu-

ção criminal. Tal situação aflige não apenas o Ministério Público, mas o sistema judicial

como um todo.

Na relação processual em geral, na processual penal em particular, o tempo se

apresenta como fator de relevância premente. Na fase de inquérito, a questão torna-se ainda

mais aflitiva, já que uma relação processual penal não pode ser instaurada sem um suporte

mínimo de elementos válidos. Não se desconhece, por outro lado, que não se deve manter a

aflição da persecução penal além do tempo necessário e suficiente para a resposta estatal (le-

gítima) ao fenômeno criminal noticiado.

Diante  dessa  tensão,  é  certo  que  se  deve  buscar  um  equilíbrio,  em  termos

temporais, entre o dever que o Estado possui de proteger a sociedade contra lesões a bens

12 “Conclui-se,  portanto,  que  os  registros  obtidos  nos  sistemas  da  Odebrecht  denominados  "Drousys" e
"MyWebDay B", mantidos em sigilo no exterior pelo Setor de Operações Estruturadas da empreiteira, indicam
pagamentos entre os  anos de 2012 e 2014 , no valor de  R$ 2,5 milhões  e  R$ 4,3 milhões, em favor dos
codinomes  PADRE  e  FUTEBOLISTA,  respectivamente,  que  segundo  apurado  nas  investigações  estão
vinculados  ao  Deputado  Federal  DANIEL VILELA e  a  seu  pai,  o  ex-Governador  de  Goiás  MAGUITO
VILELA”. Vide pg. 20 do Relatório anexo.
13 FALCÃO, J. et al. V Relatório Supremo em Números: o foro privilegiado. Rio de Janeiro: Escola de Direito
do  Rio  de  Janeiro  da  Fundação  Getúlio  Vargas,  2017.  Disponível  em:
<http://bon039.cloud.fgv.br/Foro_privilegiado_no_Supremo_Final.pdf>. Acesso em: 20 maio 2017 
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jurídicos (e de dar respostas a essas lesões) e a necessidade de se evitar que indivíduos sejam

indefinidamente investigados. 

Entretanto, na tentativa de se buscar tal equilíbrio, não se pode admitir um critério

fluido,  como  a  fixação  de  um ano  para  a  investigação –  ou  pouco  mais,  sob  pena  de

arquivamento, vez que: (i) já há um critério temporal legal e constitucionalmente fixado para se

fulminar a pretensão punitiva, especialmente na fase de investigação; (ii)  vários fatores alheios

à atuação dos agentes estatais envolvidos na persecução penal podem interferir, negativamente,

no tempo decorrente da coleta de elementos mínimos para causa penal ou arquivamento; (iii)

diante  da  realidade  do  processo  penal  no  Brasil –  que  conta  com  especificidades  que,

necessariamente, alongam o tempo da investigação, ainda mais daquela ocorrida no STF (como

a ausência de tramite direto do Inquérito entre MP e Policia), é patente que 1 ano não é

suficiente para elucidar crimes complexos. 

Estabelecer-se o critério de um ano para conclusão de investigações do porte da

que se realiza no Inq n. 4441, tal qual pretende a decisão agravada, simplesmente conduziria à

impossibilidade de o Estado dar respostas penais satisfatórias em face das lesões aos direitos

que, atualmente, mais afligem a sociedade brasileira, a saber, as lesões causadas por crimes de

corrupçao e financiamento ilegal de campanha. 

Por fim, essa lógica não se altera pelo fato de que se está diante de investigado que

ostenta a condição de parlamentar e, portanto, possui foro por prerrogativa de função no STF.

Vale dizer: essa circunstância, por si só, não torna o prazo de duração da investigação, de 1 ano

e alguns meses, demasiadamente longo e, assim configurador de constrangimento ilegal. 

Sem descurar-se da notória relevância do cargo ocupado por parlamentares, parece

que a  fixação de  um prazo menor  para  conclusão de investigações movidas contra  essas

autoridades acarretaria privilégio não isonômico em relação a todas as outras investigações e

investigados, sem que um critério razoável justificasse tal distinção. Ora, receber privilégios, de

qualquer ordem, sem justificativa razoável, não se mostra compatível com a relevância da

função desempenhada por essas autoridades públicas, de relevância impar à nação.

Na verdade, a relevância da função desempenhada por parlamentares, que lhes

confere um amplo poder de ingerência sobre aos rumos da nação, torna ainda mais premente

que eventuais crimes por eles praticados sejam devidamente esclarecidos, ainda que, para tanto,

sejam necessário alguns anos de investigação. É dizer:  o tamanho do poder atribuído a tais
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agentes políticos corresponde ao tamanho da responsabilidade que eles possuem de fazer bem

uso desse mesmo poder.

Assim, concluindo, não parece razoável que uma investigação com pouco mais

de um ano seja arquivada por não observância de um prazo adequado.

II.3) DA CESSAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF

No julgamento da  Questão de Ordem suscitada na  Ação Penal nº  937/RJ,  o

Plenário desta Suprema  Corte,  por maioria de votos,  na linha do substancioso voto do  i.

Ministro Relator Roberto Barroso, alterou a definição do alcance da prerrogativa de foro de

deputados federais e senadores da República,  conferindo interpretação restritiva ao  artigo

102, inciso I, alínea “b”, da Constituição Federal.

A  competência  do  Supremo  Tribunal  Federal  foi  firmada  para

processamento e  julgamento das infrações penais cometidas durante o  exercício do

cargo pelos congressistas.

Para  assegurar que  o regime de foro por prerrogativa de função sirva ao seu

papel constitucional de garantir o  livre exercício das funções e não ao fim ilegítimo de

permitir impunidade, restou igualmente estabelecida a necessidade de relação de causalidade

direta entre os supostos crimes praticados e as funções parlamentares desempenhadas.

Nas demais hipóteses, a competência passa a ser da primeira instância judicial.

Ademais, foi estabelecido marco temporal para o deslocamento dos feitos que se

encontram em tramitação na Suprema  Corte,  admitindo-se a prorrogação excepcional da

competência  do  órgão  julgador  originário,  independentemente  da  natureza  dos  delitos,

apenas nos casos em que houve encerramento da instrução processual, com a publicação do

despacho de intimação das partes para apresentação de alegações finais.

O d. Colegiado decidiu, neste ponto, por unanimidade, pela aplicação da nova

linha interpretativa aos processos em curso, ressalvados todos os atos praticados e decisões

proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelos demais juízos com base na jurisprudência

anterior,  conforme  precedente  firmado  na  Questão  de  Ordem  arguida  no  Inquérito  nº

687/SP.
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Conforme  questão  de  ordem  decidida  na  ação  penal  937/RJ,  o  que  seria

competência do STF para acompanhamento do inquérito epigrafado, deixou de ser, haja

vista a ausência de vínculo funcional direto do fato sob investigação, e o cargo da autoridade

investigadA.

Em  outas  palavras,  não  é  [mais]  o  Supremo  Tribunal  Federal  a  Corte

competente  para  análise  de  causa  penal,  não  é  [mais] o  Supremo  Tribunal  Federal

competente para homologação do arquivamento, assim como não é [mais] a Procuradoria-

Geral  da  República  competente  para  a  promoção  de  eventual  ação  penal  pública  ou

promoção de arquivamento. 

Premissas  em mesa,  finda a fase de instrução extraprocessual preparatória,  a

cognição  exclusiva  de  causa  penal  ou  promoção  de  arquivamento,  e  sua  respectiva

homologação  ou  discordância  e  da  necessidade  de  continuidade  das  investigações,  que

parece ser o caso em análise, estão adstritas a promotores e juízes naturais diversos,  em

razão da dinâmica jurisprudencial desta  Corte que optou pela guinada jurisprudencial que

deu origem a presente discussão.

Se  o  Supremo Tribunal Federal passar a  promover arquivamentos de  feitos

adstritos à competência diversa (ou  per saltum),  violará o princípio constitucional do juiz

natural, porquanto avocará para si a competência pré-fixada no texto constitucional, ou seja,

passará a ser o juízo universal potencialmente originário para todas as causas penais. 

Verifica-se que o  Supremo Tribunal Federal não  pode conhecer  causas que

estejam  fora  de  sua  órbita  originária  de  abrangência,  mesmo  que  baseado  na  mera

discordância em relação aos  fundamentos  que  lhe sejam apresentados,  cabendo-lhe,  na

amplitude cognitiva, apreciar as causas penais originárias e limitada cognição dos recursos

extraordinários,  segundo  o  sistema  constitucional  de  distribuição  de  competências

jurisdicionais, ambas hipóteses não presentes na espécie.

Essa Corte Constitucional é formadora de precedentes. Admitir a decisão nas

bases em que realizada, equivale a um juízo de desvalor sobre a capacidade das demais

Cortes e juízes, em apreciar causas penais e homologar, ou não, promoções de arquivamento

realizadas pelo órgão ministerial.  É transformar o STF na convergência penal ampla em

matéria penal de todas as causas penais, reais ou potenciais, criando um desequilíbrio e

instabilidade incompatíveis com o due processo of [the] law.
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Não se desconhece  a  capacidade e  possibilidade jurídica da  Suprema Corte

conceder  habeas  corpus de  ofício.  Ontologicamente,  poder-se-ia  argumentar  que,  em

essência, é disso que se trata.

Não  há  dúvidas  que,  como  garante da  defesa  da  ordem  constitucional,  a

Suprema  Corte  do  país  tem  capacidade  de  corrigir  eventuais  ilegalidades  e

inconstitucionalidades que se verifiquem, tanto em causas colocadas diretamente sobre sua

apreciação, quanto a apreciação que se apresenta de modo reflexo. 

Mas não é disto que se trata, no entanto.

Nas hipóteses de cabimento de ordem de habeas corpus de ofício, imperiosa a

evidência da lesão à ordem constitucional, sob pena de transformar, como já se tratou, o

STF em juízo ordinário universal.

Insista-se na figura central do STF na formação da jurisprudência nacional. A

vingar a posição esposada na decisão monocrática, o efeito de influência direta fará com

que,  verbia gratia,  os Tribunais de  Justiça,  Tribunais Regionais Federais,  Tribunais de

Justiça  Militar,  Tribunais  Regionais  Eleitorais,  sintam-se  legitimados  a  promover

arquivamentos a todos os processos que lhe sejam submetidos, mesmo que de competência

de juízo singular ou escabinato a eles subordinados.

No  tema,  indispensável  ouvir  o  decano  Ministro  Celso  de  Mello  (HC

106124/PR):

Em conseqüência do monopólio constitucional do poder de agir outorgado ao
Ministério Público em sede de infrações delituosas perseguíveis mediante ação
penal  de iniciativa pública,  somente ao “Parquet”  –  e ao “Parquet”  apenas  –
compete a  prerrogativa  de  propor o  arquivamento  de  quaisquer  peças  de
informação ou de inquérito policial, sempre que inviável a formação da “opinio
delicti”.

(…)

Vê-se,  portanto,  que  se  mostra  inviável,  em  nosso  sistema  normativo,  o
arquivamento “ex  officio”,  por  iniciativa do  Poder  Judiciário,  de  peças
informativas e/ou de inquéritos policiais, pois, tratando-se de delitos perseguíveis
mediante ação penal pública, o ato de arquivamento  só pode ser legitimamente
determinado, pela autoridade judiciária, em face de pedido expresso formulado,
em caráter exclusivo, pelo próprio Ministério Público. 

III - CONCLUSÃO

Ante o exposto, a Procuradora-Geral da República requer:
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a) seja reconsiderada a decisão agravada, que determinou o arquivamento do Inq

n. 4441 e o declínio dos autos à primeira instância da Justiça Eleitoral do Estado de Goiás,

para continuidade das investigações em curso em razão da perda superveniente do foro por

prerrogativa de função nesta c. Corte;

b)  não havendo tal reconsideração, o provimento deste agravo regimental pela

2a Turma do STF, no sentido de  reformar a decisão agravada e deferir o pleito ministerial

de fls. 296 e 297 dos autos. 

Brasília, 25 de julho de 2018.

Raquel Elias Ferreira Dodge
Procuradora-Geral da República
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