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1. Pedido do Delegado de Polícia Federal que, em 28.5.2018, solicitou
a dilação de prazo, por mais sessenta dias, para a continuidade das
investigações.
2. Em 14.6.2018, foi dada vista à Procuradoria-Geral da República.
3. Em 28.6.2018, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se
favorável à prorrogação do prazo para a continuidade das investigações.
4. Na sequência, os autos vieram à Presidência em razão do período
de recesso forense.
5. Tem-se nos autos que a Polícia Federal não concluiu as
investigações no prazo concedido originariamente.

Im

A Procuradoria-Geral da República, titular da ação penal,
manifestou-se de acordo com a concessão de mais prazo.
6. O princípio constitucional da razoável duração do processo (art.
5º, inciso LXXVIII, da CR/88) impõe-se em benefício da continuidade da
ação em respeito ao direito da sociedade, pelo que quanto menor a
descontinuidade das providências processuais tanto maior o respeito
àquele princípio.
O direito ao processo penal sem procrastinação é da vítima, do réu e
da sociedade.
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 747763592.

Supremo Tribunal Federal
INQ 4436 / DF

7. Pelo exposto, para evitar dilações processuais indevidas, defiro o
prazo de trinta dias para a conclusão das investigações.
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Brasília, 11 de julho de 2018.

36

8. Com o término do prazo deverá o Inquérito ser encaminhado ao
digno Ministro Relator.

Im

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Presidente
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