
INQUÉRITO 4.260 DISTRITO FEDERAL

RELATOR : MIN. EDSON FACHIN
AUTOR(A/S)(ES) :MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 
INVEST.(A/S) :EDISON LOBÃO 
ADV.(A/S) :ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO E 

OUTRO(A/S)

DECISÃO: 1. Nestes autos apuram-se supostos repasses de valores ao 
investigado  Edison Lobão pela Construtora Camargo Corrêa S/A,  uma 
das pessoas jurídicas consorciadas durante o projeto de construção da 
Usina Hidrelétrica  de  Belo  Monte.  Os supostos  fatos  delituosos  foram 
confidenciados em acordo de colaboração celebrado entre o Ministério 
Público Federal  e  Luiz  Carlos  Martins,  ex-Diretor  da  Área de Energia 
daquela sociedade empresarial.

Narra-se,  em  síntese,  que  as  empreiteiras  congregadas  naquela 
ocasião,  lideradas  pela  Andrade  Gutierrez  S.A.,  teriam  celebrado 
compromisso político de realizar pagamentos indevidos  “ao Partido dos  
Trabalhadores (PT), ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB) e, ainda, em  
momento  posterior,  a  Delfim  Netto,  ex-Ministro  de  Estado  da  Fazenda”, 
contando com o auxílio de Antônio Palocci, na qualidade de interlocutor 
do Governo Federal à época.

Prossegue  o  colaborador  descrevendo  situações  específicas,  nesse 
mesmo contexto,  nas  quais  teriam sido  disponibilizadas  vantagens  ao 
investigado  Edison Lobão:  (i)  celebração de contratos sem lastro com a 
sociedade  AP  Energy  Engenharia  e  Montagem  Ltda.  -  pertencente  a 
Fernando Britto, na quantia de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos 
mil reais), valendo-se do auxílio do executivo Ilson Mateus Rodrigues; (ii) 
entrega em espécie de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) na residência 
do  citado  político  em  Brasília/DF,  feita  por  Gustavo  Costa  Marques, 
funcionário da Camargo Corrêa arregimentado por Luiz Carlos Martins; 
e  (iii) repasse da quantia de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) à 
pessoa  jurídica  vinculada ao  ex-Ministro  Delfim Neto,  atendendo-se  à 
solicitação feita pelo investigado Edison Lobão.    

Na fase preambular, conforme despachos às fls. 148-151 e às fls. 159-
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162,  buscava-se individualizar  os  possíveis  emissários  nos pagamentos 
relatados,  efetuando-se,  para  o  mister,  pesquisas  atinentes  a  eventuais 
vínculos do congressista na sua base política,  seja  com o ex-Secretário 
Estadual do Maranhão Luís Fernando Moura e Silva, seja com o executivo 
Ilson Mateus Rodrigues (fls. 225-240). 

Posteriormente, as diligências levadas a efeito voltavam-se a elucidar 
circunstâncias das hipóteses sob apuração, tendo sido inquiridas pessoas 
que, direta ou indiretamente, estariam vinculadas à pessoa jurídica AP 
Energy  Engenharia  e  Montagem  Ltda.,  ouvindo-se,  então,  Fernando 
Mendes Brito (fls. 303-304), Rodrigo Severino Brito (fls. 311-313) e Victor 
Sérgio Colavitti (fls. 305-307).

Diante da complexidade deste caderno inquisitorial, deflagrado em 
8.6.2016, no caminho investigativo foram deferidas solicitações de dilação 
de prazo feitas pelos órgãos da persecução. Frise-se, por pertinente, que 
os autos estão conformados por 4 (quatro) volumes e 9 (nove) apensos, 
tendo sido deferidas e executadas diversas diligências cautelares nesse 
percurso (AC 4.109, AC 4.203 e AC 4.213).   

Com vista, no parecer de fls. 946-989, ressaltou a Procuradoria-Geral 
da República que “os fatos imputados a Delfim Neto já estão sendo apurados  
na  13ª  Vara  Federal  de  Curitiba  nos  autos  do  Inquérito  n.  5026548-
52.2015.4.04.700,  que  tem  por  objeto  os  crimes  relativos  a  Belo  Monte”, 
manifestando-se,  portanto,  pela  verticalização  destas  investigações  nos 
fatos sobressalentes.    

Em subsequente petição,  datada de 18.9.2019, o Ministério Público 
Federal sublinha que o acervo já recolhido sedimenta os indícios sobre a 
efetiva participação de Edison Lobão na suposta trama espúria forjada 
entre agentes políticos e pessoas jurídicas que integravam o Consórcio de 
Construção  da  Usina  Belo  Monte  (CCBM),  todavia,  ressalvou  a 
necessidade  de  exaurimento  das  hipóteses  investigativas  já  traçadas  e 
ainda não concluídas  pela  autoridade policial.  Manifestou-se,  ao  final, 
pelo  “reconhecimento  da  incompetência  superveniente  do  Supremo  Tribunal  
Federal  para  investigar  os  presentes  fatos,  com  o  consequente  declínio  da  
competência para o juízo do local dos fatos” (fl. 1.118 deste INQ 4.260).
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A par disso, em ação cautelar vinculada a este caderno inquisitorial 
(AC  4.203),  por  meio  da manifestação  também  protocolizada  aos 
18.9.2019, a Procuradoria-Geral da república postulou “a remessa dos autos  
à  13ª  Vara  Federal  de  Curitiba,  onde  tramita  o  Inquérito  
506548.52.2015.4.04.7000, que tem por objeto os delitos relativos a obra de Belo  
Monte,  em  conformidade  com  a  manifestação  oferecida  nos  autos  principais  
(Inquérito n. 4260)” [fl. 333 da AC 4.203]. 

Frente a aparente incongruência,  renovou-se vista à Procuradoria-
Geral  da  República,  que  voltou  a  peticionar  às  fls.  1.127-1.132.  Nesse 
expediente,  “o Ministério Público Federal retifica a manifestação de fls. 1104-
118,  pedindo  o  reconhecimento  da  incompetência  superveniente  do  Supremo  
Tribunal  Federal  para  investigar  os  fatos,  com  o  consequente  declínio  da  
investigação à 13ª Vara Federal de Curitiba, onde tramita o Inquérito 5026548-
52.2015.4.04.7000, que tem por objeto os delitos relativos a obra de Belo Monte”  
(fl. 1.132). 

2. Os pedidos deduzidos pela Procuradora-Geral da República às fls. 
1.110-1.118, com a retificação levada a efeito às fls. 1.127-1.132, merecem 
acolhida. 

Como adiantei,  na visão da Procuradoria-Geral  da República,  “os  
elementos informativos até aqui arrecadados revelam que Edison Lobão, então  
Senador da República e Ministro de Minas e Energia, participou de esquema de  
corrupção e de lavagem de capitais estabelecido entre o Consórcio Construtor de  
Belo  Monte  (CCBM) -  integrado  pela  Camargo  Corrêa  -  e  interlocutores  do  
governo federal” (fl. 1.108). 

Nada obstante, considerando a perda superveniente da prerrogativa 
de  foro  pelo  ex-Senador  Edison  Lobão,  assevera  o  Ministério  Público 
Federal que, nos moldes das decisões exaradas em contexto investigativo 
similar, afigura-se pertinente o declínio de competência em favor do Juízo 
da 13ª da Subseção Judiciária de Curitiba/PR, pela aparente conexão dos 
fatos  com caderno inquisitorial  que ali  tramita (IPL sob o  n.  5026548-
52.2015.4.04.7000).   

Razão lhe assiste. 
Com efeito, diante do término do mandato antes titularizado pelo 
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investigado,  que não logrou reeleição  à  legislatura  vigente,  constato  a 
superveniente  causa  de  cessação  da  competência  jurisdicional  deste 
Supremo Tribunal Federal, nos termos de pacífica jurisprudência, mutatis  
mutandis : 

“AÇÃO  PENAL  CONTRA  DEPUTADO  FEDERAL. 
QUESTÃO  DE  ORDEM.  RENÚNCIA  AO  MANDATO. 
PRERROGATIVA DE FORO. 1. A jurisprudência dominante no 
STF é no sentido de que, cessado o mandato parlamentar por 
qualquer razão, não subsiste a competência do Tribunal  para 
processar e julgar, originariamente, ação penal contra membro 
do Congresso Nacional. 2. (…) 4. Seja pela orientação do relator, 
que não aplicava o critério que propunha ao presente caso, seja 
pela  manutenção  da  jurisprudência  que  prevalece  de  longa 
data,  a  hipótese  é  de  resolução  da  Questão  de  Ordem  com 
determinação de baixa da ação penal ao juízo competente, para 
prolação  de  sentença”  (AP  536  QO,  Rel.:  Min.  ROBERTO 
BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 27.3.2014). 

“INQUÉRITO.  AGRAVO  REGIMENTAL. 
INSTAURAÇÃO  DE  INQUÉRITO  PERANTE  O  SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL. APURAÇÃO DE SUPOSTOS CRIMES 
COMETIDOS POR AUTORIDADE COM PRERROGATIVA DE 
FORO. CESSAÇÃO DA INVESTIDURA E DA COMPETÊNCIA 
DESTA  CORTE.  DETERMINAÇÃO  DE  REMESSA  DA 
INVESTIGAÇÃO  À  JUSTIÇA FEDERAL LOCAL.  POSSÍVEL 
CONEXÃO  COM  OS  FATOS  APURADOS  EM 
INVESTIGAÇÃO  JÁ  EM  CURSO.  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;  INQ  2.379-  AgR,  Rel.  Min. 
CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 6-6- 2007; INQ 1.376-
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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. TEORI ZAVASCKI, Segunda 
Turma, julgado em 6.9.2016). 

Na espécie, os fatos hipoteticamente delituosos abarcam  período no 
qual o investigado estava licenciado do cargo de Senador da República 
para exercer a função de Ministro das Minas e Energia, sendo certo que 
ele também não mais desempenha quaisquer dessas atividades. 

No que tange ao Juízo destinatário, as retificações levadas a efeito 
pela Procuradora-Geral da República não merecem qualquer glosa, sendo 
pertinente destacar o julgamento, em contexto similar,  no qual a Segunda 
Turma desta Corte, por votação unânime, chancelou o desmembramento 
de caderno inquisitorial em favor do Juízo da 13ª da  Seção Judiciária do 
Estado do Paraná, diante da aparente hipótese de conexão com caderno 
investigativo que ali tramita  (IPL 5026548-52.2015.4.04.7000). Colhe-se:

“AGRAVO  REGIMENTAL  EM  INQUÉRITO. 
INVESTIGADOS  NÃO  DETENTORES  DE  FORO  POR 
PRERROGATIVA DE  FUNÇÃO.  DESMEMBRAMENTO  EM 
FAVOR DE JUÍZO PREVENTO. IDENTIDADE DE OBJETO 
DAS  APURAÇÕES.  NÃO  INCIDÊNCIA  DA  REGRA  DE 
DEFINIÇÃO  DE  COMPETÊNCIA  PREVISTA  NO  ART.  70 
DO  CPP.  INSURGÊNCIA  DESPROVIDA. 1.  Diante  da 
aparente identidade do objeto da apuração em trâmite perante 
a 13ª Vara Federal  da Subseção Judiciária de Curitiba/PR e a 
parcela desmembrada dos autos do INQ 4.267, cópia dos autos 
deve ser direcionada ao aludido juízo, nos termos do art.  79, 
caput, do Código de Processo Penal. 2. Não se aplica ao caso o 
entendimento  firmado  pelo  Plenário  do  Supremo  Tribunal 
Federal na questão de ordem suscitada na PET 4.130, uma vez 
que a remessa do produto do desmembramento determinado 
nos  autos  do  INQ  4.267  ao  Juízo  da  13ª  Vara  Federal  de 
Curitiba/PR não teve por fundamento eventuais homologações 
de  acordos  de  colaboração  premiada, mas,  sim,  a  prévia 
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distribuição ao referido Juízo de inquérito que lá tramita e 
tem  por  objetivo  apurar  supostas  condutas  delituosas  em 
detrimento das obras da Usina Hidrelétrica de Belo Monte. 
3.Agravo  regimental  desprovido”  (PET  7.203,  de  minha 
relatoria, DJe de 12.11.2018).

Conquanto tramitem sob sigilo,  é  sabido que as investigações  em 
trâmite naquele juízo federal têm por objeto ações delituosas circunscritas 
ao  contexto  das  obras  na  Usina  Hidrelétrica  de  Belo  Monte,  quando 
surgiram evidências  da formação de  cartel  entre  diversas  construtoras 
que se revezavam não apenas em contratações com a Petrobras S/A., mas 
também com a Centrais Elétricas Brasileiras S/A.

Nesse panorama, com esteio art.  79,  caput,  do Código de Processo 
Penal, já houve declínio de competência em favor do Juízo da 13ª Vara 
Federal  da  Subseção  Judiciária  de  Curitiba/PR  no  curso  de  outras 
investigações atinentes a esse mesmo contexto fático (INQ 4.267 e 4.745), 
sendo adequado, portanto, adotar idêntico proceder nos presentes autos 
(INQ 4.260).

Tal medida propiciará, a tempo e modo, a adequada ambiência para 
estabelecer o contraditório, em maior amplitude, sobre a existência, ou 
não, de conexão entre essas investigações que tramitaram neste Supremo 
Tribunal e o caderno apuratório citado como prevento, em curso no Juízo 
destinatário.

Frise-se,  ademais,  que não cabe a este  Supremo Tribunal  Federal, 
nesta fase, deliberar sobre os motivos que deram ensejo às investigações, 
no  âmbito  do  Juízo  13ª  Vara  Federal  da  Subseção  Judiciária  de 
Curitiba/PR, sobre supostos fatos delituosos ocorridos nas obras da Usina 
Hidrelétrica de Belo Monte, seja pela carência de elementos que permitam 
a aferição da escorreita definição da competência, seja porque, assim o 
fazendo, incorrer-se-ia em indevida supressão de instância.

Nessa  toada,  insisto,  sob  pena  de  antecipação  e  de  supressão  de 
instância, essas investigações devem ser declinadas em favor do Juízo que 
atualmente conduz o IPL 5026548-52.2015.4.04.7000.

3.  À luz  dessas  considerações,  acolho os  pedidos deduzidos  pela 
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Procuradoria-Geral da República para, com suporte no art. 21, § 1º, do 
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no art. 109 do Código 
de Processo Penal, reconhecer, por causa superveniente, a incompetência 
deste  Supremo Tribunal  Federal,  e  determinar o  imediato envio deste 
inquérito ao Juízo da 13ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do 
Paraná/PR. 

Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 20 de novembro de 2019.

Ministro EDSON FACHIN

Relator
Documento assinado digitalmente
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