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INQ 4.246-DF 

TERMO DE JUNTADA 

Aos 10 dias do mês de setembro de 2018, junto a estes autos cópia do 
Mandado de Intimação que se segue. E,c:::3?~ 
Analista/Técnico Judiciário, lavrei este termo. E eu, 
-~~---~·--=~,___,,.,<...-$<~·-·_. __ ...J, Secretário da Segunda Turma, o subscrevi. 
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PODER JUDICIÁRIO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Extraído da Pauta n.0 66/2018 
da Segunda Turma, a ser 
publicada no Diário da Justiça 
Eletrônico em 05/09/2018, na 
forma abaixo: 

O SECRETÁRIO DA SEGUNDA TURMA, DE ORDEM DO 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO RICARDO 
LEW ANDOWSKJ, PRESIDENTE DA SEGUNDA TURMA DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ---------------------------------------

MA.1~DA 

ao Oficial de Justiça, a quem este for apresentado, indo devidamente 
assinado, que, em seu cumprimento, INTIME o Ministério Público 
Federal, na pessoa da Procuradora-Geral da República, ou quem 
suas vezes fizer, que foi (foram) incluído(s) na Pauta da Segunda 
Turma o(s) feito(s) constante(s) da listagem anexa: -----------------------

DADO E PASSADO nesta Segunda Turma do Supremo Tribunal 
Federal, em 4 de setembro de 2018. 

.,,,.,,-· ,,--::-> 
., ,----~ , " .,~/ / r• . 

\ I .,.... . -.;;._ / /./ 

--=·--Mârcelo Pimentel 
Secretário da'Segunda Turma 

A relação anexa tem início com o INQ 4.246-DF e tennina com o 
INQ 4.454-DF. 
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CERTIDÃO 

Certifico que me dirigi nesta Capital ao Setor de Administração Fedcm l 

Sul, Quadra 4, Lote 3, Bloco ªA" nesra data e, às J 6h50min. pro di à 

INTIMAÇÃO do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL na pessoa da d1efi d 

gabinete da PGR, MARA ELISA DE OLiv'EIR.A que receb H a contrafé 

apôs seu ciente no anverso deste mruuiado. 

Brasília, 05 de setembro d~ 

~~/'/ 
RENATO CESAR F.A.LCAO MACEDO 

Oficial de Justiça Federal 
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Relação de processos enviados a publicação em 04/09/2018 
Parte: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

Coordenadoria de Sessões da Segunda Turma - Pauta de Julgamento nº 66/2018 

INQUÉRITO 4.246 
PROCED. 
RELATOR 
AUTOR(AIS)(ES) 
PROC. (AIS ) (ES) 
INVEST. ( AIS ) 
ADV. (AIS) 

ADV. (AIS) 

INVEST. (AIS ) 
ADV. (AIS) 
INVEST. (AIS) 
ADV. (AIS) 

INVEST. (AIS) 

1 
DISTRITO FEDERAL 
MIN. GILMAR MENDES 
MI NISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 
AÉCIO NEVES DA CUNHA 
ALBERTO ZACHARIAS TORON (65371 I SP) E 
OUTRO(AIS) 
JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN 
(2977DFI) E OUTRO(AIS) 
CLÉSIO SOARES DE ANDRADE 
EUGÊNIO PACELLI DE OLIVEIRA (45288IDF) 
EDUARDO DA COSTA PAES 
LYCURGO LEITE NETO ( 1530AIDF) E 
OUTRO(AIS) 
DELCIDIO DO AMARAL GOMEZ 

Coordenadoria de Sessões da Segunda Turma - Pauta de Julgamento nº 66/2018 

INQUÉRITO 4.414 
PROCED. 
RELATOR 
AUTOR(AIS) (ES) 
PROC. (AIS) (ES) 
INVEST. (AIS) 
ADV. (AIS) 

INVEST. (AIS) 
ADV. (AIS) 

ADV. (AIS) 
INVEST. (AIS) 
ADV. (AIS) 

ADV. (AIS) 

INVEST. (AIS) 
ADV. (AIS) 

2 
DISTRITO FEDERAL 
MIN. · GILMAR MENDES 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 
AECIO NEVES DA CUNHA 
ALBERTO ZACARIAS TORON (0065371ISP) E 
OUTRO( AIS) 
ANTONIO AUGUSTO JUNHO ANASTASIA 
LUIS CARLOS PARREIRAS ABRITTA 
(58400IMG) 
ANTONIO PEDRO MACHADO (52908IDF) 
OSWALDO BORGES DA COSTA 
CARLOS ALBERTO ARGES JÚNIOR ( 6 3 6 5 6 IMG) 
E OUTRO(AIS) 
VIRGINIA AFONSO DE OLIVEIRA MORAIS DA 
ROCHA (96187IMG) 
PAULO VASCONCELOS DO ROSÁRIO NETO 
JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO 
(20180IMG) 
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Relação de processos enviados a publicação em 04/09/2018 
Parte: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

Coordenadoria de Sessões da Segunda Turma - Pauta de 
Julgamento nº 66/2018 

INQUÉRITO 4 . 454 
PROCED. 
RELATOR 
AUTOR(A/S )(ES) 
PROC. ( A/ S) ( ES) 
INVEST.(A/S) 
ADV . (AIS) 
11.DV . ( A/ S) 

3 
DISTRITO FEDERAL 
MIN . GILMAR MENDES 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 
P.R.G.M. 
URBANO ABRÃO SIMÃO (6820/DF) 
EUGÊNIO CARLO BALLIANO MALAVAS I 
(127964/SP) 

Total de Processos: 3 

_ ____ J 
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INQUÉRITO 4.24 6 DISTRITO FEDERAL 

RELATOR : MIN. GILMAR MENDES 

AUTOR(A/S)(ES) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 

INVEST.(A/S) :AÉCIO NEVES DA CUN HA 

ADV.(A/S) :ALBERTO ZACHARIAS TORON E ÜUTRO(A/S) 

ADV.(A/S) :JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN E 

ÜUTRO(A/S) 

INVEST.(AIS) : (LÉSIO SOARES DE A NDRADE 

ADV.(A/5) :EUGÊNIO PACELLI DE OLIVEIRA 

INVEST.(Als) : EDUARDO DA (OST,\ PAES 

ADv.(Als) : L YCURGO LEITE NETO E ÜUTRO(A/5) 

INVEST.(Afs) : DELGDIO DO AMARAL GOMEZ 

DESPACHO: Tendo em vista o esgotamento do prazo de vista à 
Procuradoria-Geral da República, requisito os autos para o devido 

prosseguimento do feito. 

Publique-se. 

Brasília, 31 de agosto de 2018. 

Ministro GILMAR MENDES 

Relator 
Documento assinado digitalmente 

DOaJmenlO assinado digitalmente confonme MP n• 2.200-2/2001 de 24/0B/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço 
http:/NMw.stf.jus.br/portaVautentlcacao/autenticarDocumento.asp sob o código B5CA-CF64-F097-101D e senha 7BFE-1A0B-CF76-05CE 

S T F 102.002 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA 

N.º 1436/2018- L.J/PGR , 
Sistcn1:1 Único n.º -;:i ç .? 9 Q J f d- o 11 

INQUÉRITO Nº 4246 
AUTOR: Ministério Público Federal 
INVEST: Aécio Neves da Cunha 
INVEST: Eduardo da Costa Paes 
INVEST: Clésio Soares de Andrade 
INVEST: Delcídio do Amaral Gomez 
RELATOR: Ministro Gilmar Mendes 

Excelentíssimo Senhor Ministro Gilmar Mendes, 

A PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA, no uso de suas atribuições constituci

onais, vem perante Vossa Excelência promover o ARQUIVAMENTO deste inquérito nos termos 

e que se seguem. 

I 

Trata-se de inquérito instaurado para apurar se AÉCIO NEVES DA CUNHA e outros 

teriam praticado crime durante os trabalhos da CPMI dos Correios, em 2005/2006, consistente 

na remessa de registros bancários falsos à CPMI, e se teria havido conivência do seu então 

I Presidente DELCÍDIO Do AMARAL, de modo a beneficiar AÉCIO NEVES e CLÉSIO DE ) 

Gabinete da Procuradora-Geral da República 
Brasília/DF 
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PROCURADORIA-GERAL DA REl'UBLICA 

ANDRADE, Governador e Vice-Governador de Minas Gerais, respectivamente, a época dos 

fatos. EDUARDO PAES, secretário-geral do PSDB à época, seria o emissário de AÉCIO NEVES. 

Estes fatos surgiram em colaboração premiada de DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (termo de 

depoimento nº 18). 

O colaborador DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ afirmou que o Banco Rural 

operaria relações financeiras ilícitas entre MARCOS VALÉRIO e a Assembleia Legislativa de 

Minas Gerais. AÉCIO e CLÉSIO DE Ai DRADE, segundo o colaborador, temeriam que tais 

informações fossem repassadas para a CPMI dos Correios. 

DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ afirmou que, durante a CPMJ dos Correios, foi 

procurado por EDUARDO PAES, que, na condição de emissário de AÉCIO NEVES, solicitou-lhe 

a prorrogação do prazo concedido ao Banco Rural para que este modificasse as informações 

bancárias encaminhadas à CPMI de modo a impedir a vinculação de empréstimos fraudulen

tos realizados pelas empresas de MARCOS VALÉRIO. 

Indagado sobre em que consistiria exatamente essa "maquiagem" de dados e 

como esta fraude poderia ser identificada, DELCÍDIO DO A\1ARAL esclareceu, confirmando 

conversa pessoal com AÉCIO NEVES sobre o assunto : a maquiagem consistiria em apagar 

dados bancários comprometedores que envolveriam AÉCIO NEVES, CLÉSIO ANDRADE, 

a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, MARCOS VALÉRIO "e companhia", tendo o 

relatório final da CPMI dos Correios sido feito com base nestes dados maquiados. 

Esses fatos teriam ocorrido em 2005/2006 e o tema teria sido tratado com 

AÉCIO NEVES em Belo Horizonte, no Palácio do Governo. 

O envolvimento criminoso do Banco Rural com autoridades de Minas Gerais foi 

um dos pilares da denúncia do chamado "Mensalão Mineiro", em relação à qual houve 

recente confirmação da condenação de EDUARDO AzEREDO pelo Tribunal de Justiça 

( documentos juntado aos autos à fl. 23)1. 

A autoridade policial apresentou relatório final que destaca que "é seguro afirmar 

que no início do segundo semestre de 2005, por intermédio de pessoa ncio plenamente 

identificada, AÉCIO NEVES DA CUNHA e CLÉSIO SOARES DE ANDRADE ofereceram 

vantagem indevida a DELCÍDIO DO Ai'vÍÂRAL purn LJUe e:sfo, "" c:umliçüu de µreside,1ie da 

A denúncia foi inicialmente oferecida contra EDUARDO BRANDÃO DE AZEREDO e outros 14 (quatorze) 
acusados. Entretanto, o processo foi desmembrado, tramitando separadamente. 

INQUÉRITO Nº 4246 2 
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PROCURADORIA-GERAL DA REPUBLICA 

CPMI dos Correios, viabilizasse o retardamento e a inadequação de remessa pelo Banco 

Rural de informações bancárias envolvendo as empresas de 1\IIARCOS VALÉRIO, com 0 

propósito de, juntamente com atos pretéritos e posteriores, mitigassem evidências da 

existência e funcionamento dentro do Governo de Minas de esquema acentuadamente 

semelhante ao que ocorria no Governo Federal e era investigado naquela CPMI" l(fls. 

1654/ l 669). 

Ao final, a autoridade policial concluiu haver prova de que, em meados de 2005, 

durante os trabalhos da CPMI dos Correios, AÉCIO NEVES e CLÉSIO ANDRADE ofereceram ou 

prometeram, ainda que tacitamente, indevida e futura vantagem política para que DELCÍDIO 

Do AMARAL praticasse ato de oficio contrário a seu dever legal para evitar que autoridades 

públicas e a sociedade civil tivessem ciência e acesso aos indícios contidos na cédula de 

crédito bancário nº 00398/0009/05 de existência e funcionamento de esquema semelhante ao 

chamado "Mensalão do PT" no Governo de Minas Gerais, durante a gestão dos investigados, 

entre 2003 a 2006. 

Em razão da perda de foro por prerrogativa de função, a Procuradoria-Geral da 

República pediu o reconhecimento da incompetência superveniente do Supremo Tribunal 

Federal para processar e julgar os fatos ilícitos investigados neste Inquérito, com base na 

decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal na Questão de Ordem na Ação Penal nº 

937. Também requereu a remessa dos autos ao Juízo Federal da Seção Judiciária do Distrito 

Federal (fls. 1679/1687). Na mesma manifestação detalhou-se todas as diligências 

realizadas, razão pela qual não serão novamente transcritas aqui. 

EDUARDO DA COSTA PAES pediu arquivamento do inquérito, alegando que a 

( Polícia Federal, em seu relatório final, reconheceu a fragilidade das provas contra si (fls. 

1740/1741). Acrescentou que o pedido feito por Aécio Neves a DELCÍDIO DO Ai\1ARAL se deu 

por intermédio de pessoa não plenamente identifi cada (fl. 1.659). 

Especificamente em relação a EDUARDO PAES, a autoridade policial concluiu que 

"não obstante a possibilidade de EDUARDO DA COSTA PAES - então Deputado Federal 

do PSDB, pessoa próxima a AÉCIO NEVES E CLESJO ANDRADE e integrante titular da 

CPMI dos Correios - haver participado ativamente nas empreitadas delitivas narradas 

neste inquérito, a única e insuficiente prova que recai sobre ele é o próprio relato dado por 

DELCID/O DO AMARAL a titulo de colaboração premiada" (fl. 1.668/verso ). , 

INQUÉRITO Nº 4246 3 



Scanned by CamScanner

e 

( 

MINISTERIO PÚDLICO FEDERAL \ '~) 
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA ~ ) 

AÉCIO NEVES DA CUNHA pediu o arquivamento do inquérito, alegando a \ 

inconsistência do relatório policial (fls. 1654/1669), pois as conclusões da Polícia Federal 

estariam "divorciadas das provas dos autos", e porque o relato do colaborador não teria sido 

corroborado pela investigação conduzida neste inquérito (fls. 1810/184 7). Juntou documentos 

(fls. 1848/2389). 

O Ministro Relator abriu vista à Procuradoria-Geral da República (fl. 2613). 

II 

1. Da competência do STF 

Em manifestação anterior (fls. 1679/1687), a PGR apontou a incompetência 

superveniente do Supremo Tribunal Federal, porque os fatos investigados em relação ao 

Senador AÉCIO NEVES DA CUNHA diziam respeito ao seu mandato como Governador de 

Minas Gerais (2003-20102). 

A apuração de corrupção na CPMI dos Correios teria ocorrido no período em que 

se desenvolveram os trabalhos da comissão, no ano de 20053
. O então Senador DELCÍDIO DO 

AMARAL teria atuado ilicitamente, a pedido do Governador AÉCIO NEVES, para que o Banco 

Rural pudesse falsear informações que seriam prestadas à CPMI. 

Por outro lado, DELCÍDI0 DO AMARAL teve o mandato de Senador cassado em 

10/05/2016, perdendo, por consequência, o foro por prerrogativa de função no STF. 

Por estas razões, e com fundamento na decisão da Questão de Ordem na Ação 

Penal nº 937, a Procuradoria-Geral da República requereu o envio deste inquérito à primeira 

instância, com competência para processar e julgar os fatos apurados. 

Ocorre que, recentemente, no julgamento no Inquérito nº 4420, a 2ª Tum1a do 

Supremo Tribunal Federal entendeu, por maioria, vencido o Ministro Celso de Mello, que 

2 https :/ /www25. senado. leg. br/we bisenadores/ senador/-/pertil/3 91 
3 https://legis.senado.leg.br/comissoes/comissao;jsessionid=DF2E45AAD9BAFE9C02A9E2A81 B5D2803? 

O&codcol= 1328 

INQUÉRITO Nº 4246 4 
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· · ' . . t d f: do competiu ,\ Turma decidir sobre a possibilidade de arquivar mquento ms aura o em ace 

Deputado Federal Rodrigo Garcia". 

Nos autos do mencionado Inquérito, a Procuradoria-Geral da República 

demonstrou que os fotos ocorreram em período anterior ao exercício do mandato de 

Deputado Federal. 

Todavia, a maioria votou no sentido de que não havia provas suficientes para 

justificar a continuidade das investigações. Nessa linha, caberia ao Supremo Tribunal 

Federal, desde logo, determinar o arquivamento dos autos. 

Assim, considerando que efetivamente não há justa causa em sentido estrito 

(suporte probatório mínimo), promove-se imediatamente o arquivamento deste inquérito. 

2. Ausência de justa causa para ação penal e inexistência de outras diligências úteis. 
Imposição de arquivamento. 

O inquérito não coligiu provas da autoria e da materialidade dos cnmes 

investigados. A autoridade policial delineia, no relatório final, suspeitas de ilicitude durante 

os trabalhos da CPMI dos Correios. Todavia, a autoridade policial não recolheu provas ou 

elementos de convicção suficientes para corroborar as declarações do colaborador e permitir 

a instauração da ação penal. 

No relatório final, a Polícia Federal afirma que, em meados de 2005, durante os 

trabalhos da CPMI dos Correios, AÉCIO NEVES DA CUNHA e CLÉSIO SOARES DE ANDRADE, 

via "pessoa não plenamente identificada", ofereceram ou prometeram, ainda que tacitamente, 

indevida e futura vantagem política para que DELCÍDIO DO AMARAL, na condição de 

presidente da CPMI, praticasse ato de oficio contrário a seu dever legal, para evitar que 

autoridades públicas e a sociedade civil tivessem ciência e acesso aos indícios presentes na 

4 Decisão: A Turma, por maioria, rejeitou o pedido de declinação da competência e determinou o arquiva
mento do inquérito, na fonna do art. 23 1, § 4°, e, do RJSTF, observado o art. 18, do Código de Processo Pe
nal, nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Celso de Mello, que acolhia o pedido da 
Procuradoria-Geral da República. Presidência do Ministro Ricardo Lewandowski. 2' Turma, 21.8.20 18. 

INQUÉRITO Nº 4246 

l-

) 
1 



Scanned by CamScanner

MINISTÉRIO PÚílLICO FEDERAL 
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚI3LICA 

cédula de crédito bancário nº 00398/0009/0539, de existência e funcionamento de esqut:ma 
semelhante ao chamado "Mensalão do PT" no Governo de Minas Gerais. 

A autoridade policial apontou que não há mais diligências investigatórias 
possíveis de serem feitas. Apurou fatos que não caracterizam crime de corrupção, mas 
poderia amoldar-se ao delito do art. 317, §2º, cuja pena máxima cominada é de um ano e, por 
isso, já está prescrito5

• 

A par disto, a autoridade policial não conseguiu identificar e comprovar a atuação 
desse "emissário" de AÉCIO NEVES e CLÉSIO ANDRADE. Por isso, não se pode, livre de 
dúvidas, afirmar que a promessa de vantagem indevida ocorreu da forma como narrada pelo 
colaborador DELCÍDIO Do AMARAL. Em realidade, sem que o inquérito tenha comprovado 
quem é o portador da mensagem com oferecimento de vantagem indevida, sequer é possível 

( . afirmar, com o nível de segurança exigido para oferecer denúncia, que tal oferecimento tenha 
ocorrido. 

e 

A autoridade policial afirma que o Banco Rural, às 16:27 do dia 03 de agosto de 
2005, transmitiu ao BACEN o correio eletrônico (fl. 1427), no qual solicitou o deferimento 
de prazo adicional. Às 19:22 o BACEN respondeu a solicitação, já com cópia do Oficio 
0416/2005 - CPMI Correios, pelo qual DELCÍDIO DO Ai\1ARAL defere a solicitação. Registrou
se que essa agilidade não era comum nas comunicações e deliberações entre o Banco Rural e 
a CPMI dos Correios. 

Conclui que "o relato de DELCIDIO DO AMARAL de que essa decisão foi fruto 
de prévio ajuste criminoso no interesse dos dirigentes do estado de Minas Gerais à época, se 
mostra acentuadamente consentâneo, vez que por vias ordinárias necessariamente a citada 
comissão demandaria prazo maior para tratar a questão". 

Por fim, a autoridade policial relata o encontro entre DELCÍDIO DO AvlARAL e 
AÉCIO NEVES em Minas Gerais em 2006, portanto no ano seguinte aos fatos apurados. 

Como se vê, embora possam existir suspeitas de que DELCÍDIO DO Aiv1ARAL agiu 
para permitir que o Banco Rural fraudasse as informações que prestaria à CPMI dos 
Correios; e de que poderia ter agido em beneficio de gestores do Estado de Minas Gerais, não 

5 "§2° - Se o funcionário pratica, deixa de praticar OII retarda ato de oficio, com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem", cuja pena máxima é um ano. 

INQUÉRITO Nº 4246 6 

\ 
1 

/ 



Scanned by CamScanner

e 

( 

MIS l'i fÉ RIO PÚílL!CO FEDERAL 
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há clémcntos de prova que indiquem a atuação de AÉCIO NEVES ou CLÉSIO ANDRADE no ato 

praticado por ÜELCÍDIO DO AMARAL, tampouco de qualquer atuação de EDUt\RDO PAES. 

O fato de a atuação de DELCÍDIO DO AMARAL beneficiar os demais investigados 

pode conduzir a suspeitas de que atuaram para que o então presidente da CPM[ concedesse 

mais prazo ao Banco Rural. Contudo, este juízo de possibilidade é insuficiente para embasar 

a denúncia. 

Além disso, ante o tempo decorrido desde o ano 2005, quando os fatos teriam 

ocorrido, a autoridade policial não vislumbra outras diligências que lhe permitam elucidar os 

fatos e sua autoria, além das diversas medidas já adotadas, que eram potencialmente úteis ao 

avanço da apuração, mas não desvendaram os fatos em sua inteireza, como assinalado. Além 

das medidas adotadas pela autoridade policial, todas as diligências requeridas pela 

Procuradoria Geral da República e autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal foram 

cumpridas, não havendo mais linha investigativa a seguir. 

Nesse contexto, não há elementos suficientes para fundamentar a continuidade do 

inquérito e, por mais forte razão, a propositura da ação penal. A única providência a ser 

tomada na espécie, portanto, é o arquivamento do inquérito. 

III 

Pelo exposto, considerando que não há, no momento, suporte fático e jurídico 

para dar continuidade à investigação, ante a falta de elementos mínimos de materialidade e de 

autoria delitiva, com base no art. 231-§4º do RISTF, promovo o arquivamento deste inquérito, 

ressalvando a possibilidade de revisão em caso de surgimento de novos elementos (art. 18 do 

Código de Processo Penal e Súmula 524 do STF). 

r Brasília, 10 de setembro de 2018. 
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Raq~el Elias Ferreira Dodge 
Procuradora-Geral da República 
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