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Excelentíssimo Senhor Ministro Edson Fachin, 

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

em atenção ao despacho de fls. 3507, vem expor e requerer o que se segue. 

Trata-se de ação penal que tramita nessa Suprema Corte contra Jato ALBERTO 

PIZZOLATI JÚNIOR, JosÉ OTÁVIO GERMANO, Lua FERNANDO RAMOS FARIA e MÁRIO SÍLVIO 

MENDES NEGROMONTE, instaurada a partir do recebimento parcial da denúncia proposta nos au-

tos do Inquérito n° 3980. 

A denúncia foi ofertada em desfavor dos réus JOÀO ALBERTO PIZZOIATI JÚNIOR, 

JosÉ OTÁVIO GERMANO, Lua FERNANDO RAMOS FARIA e MÁRIO SÍLVIO MENDES NEGROMONTE, 

além de Mário Sílvio Mendes Negromonte Júnior, Roberto Pereira de Brito e Arthur César Pe-

reira de Lira. Narra diversos episódios de corrupção passiva praticados pelos acusados no âm-

bito da Diretoria de Abastecimento da Petrobras, com subsequentes atos de lavagem de 
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dinheiro, bem como a prática do crime de criar embaraços à investigação de organização cri-

minosa por parte de Mário Silvio Mendes Negromonte Júnior. 

Em julgamento realizado pela 2 Turma desse STF, a denúncia foi recebida em 

parte — nesse caso, apenas com a exclusão da causa de aumento prevista no § 2° do art. 327 

do CP -, e rejeitada quanto aos acusados Mário Silvio Mendes Negromonte Júnior, Roberto 

Pereira de Brito e Arthur César Pereira de Lira. 

Opostos e julgados os embargos de declaração, iniciou-se a fase instrutória com a 

citação dos réus para apresentação da defesa prévia. 

Devidamente citados, Jato ALBERTO PIZZOLA'FI JÚNIOR e MÁRIO SÍLVIO MENDES 

NEGROMONTE apresentaram as peças defensivas, respectivamente, às fls. 3497/3498verso e 

3501/3504verso. 

O réu Jost OTÁVIO GERMANO não foi citado tendo em vista não mais residir nesta 

Capital Federal', uma vez que não obteve êxito no pleito eleitoral de 2018. 

Não há noticia, até o momento, da citação de Lua FERNANDO RAMOS FARIA. 

Em virtude da certidão de fls. 3494v, os autos vieram a esta Procuradoria-Geral 

da República para manifestação acerca da competência do Supremo Tribunal Federal para 

processar e julgar o feito, bem como para analisar a solicitação formulada na AC 3891 (em 

apenso). 

É o relatório. 

II 

Na cota de encaminhamento da denúncia oferecida nos presentes autos, entendeu-

se como necessária a tramitação do feito perante o Supremo Tribunal Federal quanto a Mário 

Silvio Mendes Negromonte Junior, Lua FERNANDO Ritmos FARIA, Jost OTÁVIO GERMANO, Ro-

berto Pereira de Britto e Arthur Cesar Pereira de Lira (Deputados Federais à época), além dos 

ex-parlamentares Jato ALBERTO PIZZOLATTI JUNIOR E MÁRIO SILVIO MENDES NEGROMONTE, Vez 

1 	Segundo certidão de fls. 3494v. 
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que suas condutas se mostravam estreitamente vinculadas aos detentores de foro especial por 

exercício de mandato eletivo. 

Desta forma, a apuração dos fatos envolvendo as pessoas denunciadas, na dimen-

são tratada na denúncia, se mostrou indissociável, havendo uma essencialidade da produção 

una das provas ao longo do processo e sua análise ao final, o que justificou a competência do 

Supremo Tribunal Federal para processar e julgar todos eles. 

Na linha da absoluta excepcionalidade de que trata a jurisprudência do Supremo 

Tribunal FederaI2, reconheceu-se que os denunciados praticaram condutas estreita e essencial-

mente vinculadas entre si, de modo que se fez necessário o processamento conjunto perante 

essa E. Corte. 

Iniciada a nova legislatura no Congresso Nacional3, verificou-se que nenhum dos 

réus processados na presente Ação penal - Joio ALBERTO FIZZOLATI JÚNIOR, JosÉ OTÁVIO 

GERMANO, Luiz FERNANDO RAMOS FARIA e MÁRIO SÍLVIO MENDES NEGROMONTE — foi eleito/ree-

leito no pleito de outubro de 2018, tampouco exercem cargos ou funções no Poder Executivo 

Federal, que justifiquem a manutenção do foro especial por prerrogativa de função junto ao 

Supremo Tribunal Federal. 

O declínio de competência, portanto, é medida necessária, vez que há causa su-

perveniente de cessação da competência jurisdicional desse STF. Nesse sentido: 

INQUÉRITO. AGRAVO REGIMENTAL. INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO PE-
RANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APURAÇÃO DE SUPOSTOS CRI-
MES COMETIDOS POR AUTORIDADE COM PRERROGATIVA DE FORO. 
CESSAÇÃO DA INVESTIDURA E DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE. DETERMI-
NAÇÃO DE REMESSA DA INVESTIGAÇÃO À JUSTIÇA FEDERAL LOCAL. POS-
SÍVEL CONEXÃO COM OS FATOS APURADOS EM INVESTIGAÇÃO JÁ EM 
CURSO. 

2 INQUÉRITO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. DETENTOR DE PRERROGATIVA DE FORO. 
COINVESTIGADO SEM PRERROGATIVA FUNCIONAL. FASE EMBRIONÁRIA DA 
INVESTIGAÇÃO. IMBRICAÇÃO DE CONDUTAS. APURAÇÃO CONJUNTA. PRECEDENTES. 1. 
Havendo detentores e não detentores de prerrogativa de foro na mesma investigação criminal, orienta a atual 
jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de proceder ao desmembramento como regra, com a ressalva 
do coinvestigado relativamente ao qual imbricadas a tal ponto as condutas que inviabilizada a cisão. 2. 
Imbricação de condutas identificada no caso, a apontar para a apuração conjunta da investigação quanto aos 
coimplicados, presente o estágio embrionário da investigação. 3. Agravo regimental provido. (Inq 4435 
AgR4erceiro, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira 
Turma, julgado em 12/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-256 DIVULG 09-11-2017 PUBLIC 10-
11-2017) 

3 	Em 01/02/2019. 
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1. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal é no sentido de não 
mais subsistir a sua competência penal originária se, no curso do inquérito ou da 
ação penal, sobrevém a cessação da investidura do investigado ou acusado no 
cargo, função ou mandato cuja titularidade justificava a outorga de prerrogativa 
de foro (INQ 2.429-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe 17-8-
2007; 1NQ 2.379- AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 6-6- 2007; 
1NQ 1.376-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJ 16.3.2007). 2. (...) 
3. Agravo regimental a que se nega provimento" (PET 6.197, Rel.: Min. TEOR1 ZA-
VASCK1, Segunda Turma, julgado em 6.9.2016) 

De outro lado, analisando a situação de cada um dos denunciados, verificou-se 

que o ex-parlamentar MÁRIO SÍLVIO MENDES NEGROMONTE exerce, desde 06/06/2014, o cargo 

de Conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia — TCM-BA e que, na denún-

cia, são imputados a ele crimes cometidos após esse período (até, pelo menos, julho de 

2015). Tais fatos, a principio, transfeririam ao Superior Tribunal de Justiça a competência 

para processar e julgar o feito, nos termos específicos do artigo 105-I-a da Constituição Fede-

ral'. 

Contudo, em 03/05/2018, o Supremo Tribunal Federal - julgando questão de or-

dem na Ação Penal 937— firmou entendimento no sentido de que o foro por prerrogativa de 

função, conferido a determinados agentes públicos, se aplicaria apenas a crimes cometidos 

no exercício do cargo e em razão das funções a ele relacionadas. 

Desta forma, em que pese o fato de a denúncia imputar a MÁluo SILVIO MENDES 

NEGROMONTE crimes cometidos durante o exercício do cargo de Conselheiro do Tribunal de 

Contas dos Municípios da Bahia (no qual tomou posse em 06/06/2014), não se pode estabele-

cer a competência do STJ para julgamento do feito, vez que tais crimes não foram cometi-

dos em razão do cargo de Conselheiro, e, sim, em razão dos desdobramentos 

decorrentes do antigo cargo de Deputado Federal, enquanto integrante da cúpula do Par-

tido Progressista -PP na Câmara dos Deputados. 

Assim, ante tais considerações, tem-se que os autos devem ser remetidos à 13A 

Vara Federal de Curitiba/PR, já que se referem a delitos praticados por meio da Diretoria de 

4 	Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justica:  
1 - processar e iulgar originariamente: 
a) nos crimes comuns, os Governadores dos Estados e do Distrito Federal, e, nestes e nos de responsabilidade, 

os desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, os membros dos Tribunais 
de Contas dos Estados e do Distrito Federal, os dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais 
Eleitorais e do Trabalho, os membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios e os do 
Ministério Público da União que oficiem perante tribunais; 
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Abastecimento da Petrobras e guardam estreita relação com processos que lá tramitam, mais 

especificamente com os autos de n. 5083258-292014.4.04.7000 e 5030424-

78.2016.404.7000. 

Consequentemente, falecendo competência ao Supremo Tribunal Federal para 

processar e julgar o feito, a solicitação formulada pela Diretoria de Investigação e Combate 

ao Crime Organizado da Polícia Federal nos autos da AC 3891 (apensa a esta Ação Penal) 

deve, também, ser remetida à análise do juízo declinado. 

ifi 

Ante o exposto, a PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA requer o declínio de compe-

tência em favor da IV Vara Federal de Curitiba/PR, com fundamento no artigo 105-1- a da 

Constituição Federal. 

_ 	Brasília, 15 de fevereiro de 2019. 
tow444- 

ãitiel Elias Ferreira odge 
Procuradora-Geral da República 
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