MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.

Reclamação n. 42.050/DF

"Cumpre, por isso mesmo, neste expressivo momento histórico em que o
Ministério Público se situa entre o seu passado e o seu futuro, refletir
sobre a natureza da missão institucional que a ele incumbe desempenhar
no seio de uma sociedade que, agora, emerge para a experiência concreta
de uma vida democrática.
[…]
A responsabilidade social do Ministério Público torna-se, por isso mesmo,
imensa; todos os membros da Instituição são, agora, depositários da fé e
da confiança do Povo que, com eles, celebrou o compromisso, grave e
inderrogável, da liberdade e do respeito aos seus direitos e às suas
garantias.
[…]
É preciso velar pela dignidade institucional do Ministério Público e
impedir que Procuradores-Gerais, despojados da consciência que
lhes impõe o momento histórico que vive a Instituição, venham, por
razões menores ou pela desprezível vontade de agir servilmente, a
degradá-la, convertendo-a, desse modo, em inaceitável instrumento
de pretensões contestáveis."
(Trecho do Voto do Ministro Relator CELSO DE MELLO, no HC 67.759-2
RJ, Tribunal Pleno, julgado em 06/08/1992, DJ 01-07-1993 PP-13142
EMENT VOL-01710-01 PP-00121)

Os PROCURADORES DESIGNADOS PARA A FORÇA-TAREFA LAVA
JATO NO RIO DE JANEIRO vêm, respeitosamente, ante Vossa Excelência, na qualidade
de autoridades reclamadas nos autos em epígrafe, apresentar INFORMAÇÕES, na
forma dos arts. 989, inc. I, do Código de Processo Civil e 157 do Regimento Interno do
Supremo Tribunal Federal, e requerer a RECONSIDERAÇÃO da decisão liminar que
deferiu o acesso ao Procurador-Geral da República a todas as bases de dados
estruturados e não-estruturados utilizadas e obtidas nas investigações acompanhadas
pelos signatários. Subsidiariamente, requerem a determinação de que essas bases
permaneçam lacradas até que o órgão Plenário desse Supremo Tribunal Federal delibere
sobre o referendo ou revogação da liminar, a fim de evitar a irreversibilidade da medida.
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I. PRELIMINARMENTE – DA NECESSIDADE DE LEVANTAMENTO DE SIGILO DOS
AUTOS
Preliminarmente, requerem os reclamados o levantamento do sigilo dos
autos.
De acordo com a Constituição Federal, em seu artigo 93, IX, “todos os
julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas
as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados
atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a
preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse
público à informação”.
O caso em testilha não apresenta qualquer matéria que implique direito a
intimidade das autoridades reclamante e reclamada, sendo a tese jurídica posta em
discussão de interesse de todo o Ministério Público Brasileiro.
Registre-se, ainda, que (1) o sigilo imposto aos autos e (2) a sua forma de
tramitação física e não eletrônica, impediram que os reclamados tivessem acesso
integral dos autos, até o momento.
II. DO RELATÓRIO
Trata-se de reclamação com pedido de tutela antecipada ajuizada pelo
VICE-PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, com fundamento no art. 102, inc. I, “l”,
da Constituição da República, para preservação da competência do Supremo Tribunal
Federal (STF) e garantia da autoridade de decisão proferida por essa Egrégia Corte
Suprema.
Narra o reclamante que os fatos que dão substrato à sua demanda foram
em parte apurados no PGEA n. 1.00.000.009854/2020-58, no âmbito do qual foram
expedidos ofícios às coordenações das Forças-Tarefas Lava Jato em Curitiba, Rio de
Janeiro e São Paulo, requisitando acesso às “bases de dados estruturados e não-
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estruturados utilizadas pela Força Tarefa […], por meio do compartilhamento com a
Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise do Gabinete”, com o objetivo de subsidiar o
exercício das atribuições finalísticas do Exmo Procurador-Geral da República.
Contudo, e ainda segundo consta da petição inicial, as respostas dadas às
requisições teriam sido negativas, constituindo resistência ao compartilhamento,
intercâmbio e supervisão de informações e caracterizando uma suposta privatização de
provas que são colhidas não em nome das forças-tarefas, mas sim em nome do
Ministério Público Federal.
Em paralelo, alega-se que, no âmbito da Reclamação n. 41.000/PR,
ajuizada em face do Juiz Federal da 13ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de
Curitiba/PR, o Exmo Vice-Procurador-Geral da República tomou conhecimento de
denúncia protocolada pela Força-Tarefa Lava Jato Curitiba/PR, na qual estariam
presentes elementos de investigação em face dos presidentes da Câmara dos
Deputados e do Congresso Nacional.
Concluiu o Exmo Vice-Procurador-Geral da República, então, ter havido
ofensa a julgamento de cunho vinculante proferido pelo Supremo Tribunal Federal na
ADPF n. 482/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, fundado no princípio
constitucional da unidade do Ministério Público, e a outros precedentes que autorizam
compartilhamento de provas sujeitas à reserva de jurisdição. Também arrematou que a
ação penal em trâmite na 13ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Curitiba/PR
(Autos n. 5077792-78.2019.4.04.7000), ao abarcar fatos já sob investigação no Inquérito
n. 4.431/DF, em trâmite nesta Suprema Corte, violaria sua competência por dizer respeito
a autoridades nela com foro.
Para fins de configuração dos requisitos da tutela antecipada, alegou o
Exmo Vice-Procurador-Geral da República estar lastreado o fumus boni iuris nos
argumentos anteriores. Quanto ao periculum in mora, disse que residiria na sequência de
investigações contra autoridades com violação ao foro que lhes é constitucionalmente
designado.
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Os pedidos foram assim formulados:
Em face do exposto, requer a PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA
a esse Supremo Tribunal Federal a concessão de tutela provisória para
determinar aos Procuradores da República naturais e os Membros do
Ministério Público Federal que conjuntamente com eles atuam em casos
da ”Operação Lava Jato” nos estados do Rio de Janeiro (7ª Vara Federal
do Rio de Janeiro/RJ), São Paulo (Varas Criminais da Subseção Judiciária
de São Paulo) e do Paraná (13ª Vara Federal de Curitiba/PR a imediata
consignação ao Procurador-Geral da República de todas as bases de
dados estruturados e não-estruturados utilizadas e obtidas em suas
investigações, por meio de sua remessa atual, e para dados pretéritos e
futuros, à Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise do Gabinete do
Procurador-Geral da República, que as deverá examinar em profundidade
para certificação ao Supremo Tribunal Federal da existência ou
inexistência de dados e investigações relativos a tos ilícitos cometidos por
autoridades com foro no Supremo Tribunal Federal, ratificando-se e
estendendo-se Às demais unidades dos Estados a decisão da 13ª Vara
Federal de Curitiba/PR que autorizou o compartilhamento de dados entre
a força-tarefa do Estado do Paraná e a PGR.
Ao final, requer a procedência do pedido, para confirmar a tutela provisória
requerida em definitivo – preservando-se a competência do Supremo
Tribunal Federal quanto à supervisão das investigações da denominada
“Operação lava Jato” relativas a todas as autoridades com foro por
prerrogativa de função perante a Corte Suprema, bem como a autoridade
de suas decisões, seja quanto ao princípio institucional da unidade do
Ministério Público, seja quanto à prerrogativa de foro constitucionalmente
estabelecida.
Distribuído à presidência da Corte, dada a vigência de recesso forense, o
pedido liminar foi deferido nos exatos termos em que formulados pelo Exmo ViceProcurador-Geral da República.
A decisão monocrática basicamente endossou os fundamentos lançados
na petição inicial, quais sejam, (i) violação ao princípio institucional da unidade do
Ministério Público, objeto da ADPF n. 482/DF e ACO n. 924/DF e pelo qual o Ministério
Público da União é dirigido pelo Procurador-Geral da República, que detém competência
administrativa para requisitar o intercâmbio institucional de informações para cumprir
suas atribuições finalísticas, e (ii) necessidade de coarctar investigações que, ainda que
de forma indireta, envolvam detentores de foro no Supremo Tribunal Federal, garantindo
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sua competência, a teor dos fatos noticiados na Reclamação n. 41.000/PR, distribuída ao
Ministro Edson Fachin.
Em 09/07/2020, por e-mail, os signatários, na qualidade de autoridades
reclamadas, foram intimados da decisão monocrática para cumprimento da liminar e
oferecer informações.
Considerando o recesso forense e a suspensão dos prazos processuais
(arts. 85 e 105, do Regimento Interno do STF), registra-se que as informações
apresentadas nesta data são tempestivas.
É o relatório.
III. DA OFENSA AO ART. 300, CAPUT E § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL:
AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA E IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA
DECISÃO MONOCRÁTICA.
Preliminarmente, importa destacar não ter sido demonstrado o perigo na
demora enquanto requisito para concessão de tutela de urgência, bem ainda que, na
forma em que requerida e deferida, a tutela antecipada torna irreversíveis os efeitos de
seu cumprimento, violando o que dispõe o art. 300, caput e § 3º, do novo Código de
Processo Civil1.
No ponto, o pedido do Exmo Vice-Procurador-Geral da República foi assim
fundamentado:
O perigo na demora processual (periculum in mora) reside no risco
deletério de que dados investigativos a autoridades com foro por
prerrogativa de função perante o Supremo Tribunal Federal transitem em
instâncias inadequadas, em violação ao devido processo legal.
A seu turno, a decisão monocrática, acolhendo-o, pontuou o que se segue:
1
CPC, art. 300, caput e § 3º: “[a] tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. […] § 3º. A
tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos
efeitos da decisão”.
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Necessário, portanto, coarctar, no seu nascedouro, investigações, ainda
que de forma indireta, de detentores de prerrogativa de foro, em
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
Aliás, o que se busca garantir, além da preservação da competência
constitucional da Corte, é o transcurso da investigação sob supervisão
da autoridade judiciária competente, de modo a assegurar sua
higidez. (destaques no original)
A investigação a que fazem alusão o Exmo Vice-Procurador-Geral da
República e a Presidência dessa Corte Suprema é a ação penal que corre nos Autos n.
5077792-78.2019.4.04.7000, em face de Walter Farias e outros, tramitando na 13ª Vara
Federal Criminal da Seção Judiciária de Curitiba/PR, juízo que figura como autoridade
reclamada na Reclamação n. 41.000/PR – esta em trâmite no STF e, tal como a
presente, sob sigilo.
Pelo que se alega, parcela dos fatos noticiados no Inquérito n. 4431/DF
coincidiria com fatos denunciados naquela ação penal mencionada, na medida em que
haveria menção a supostas doações eleitorais usadas de forma sub-reptícia para
pagamento de vantagem indevida pela Odebrecht aos atuais presidentes da Câmara dos
Deputados e do Congresso Nacional, ambos com foro nessa Suprema Corte.
O perigo na demora pode, portanto, ser sintetizado na pendência de uma
denúncia criminal, tombada nos Autos n. 5077792-78.2019.4.04.7000, dado que, em que
pese ter sido alegado, genericamente, o risco de que investigações envolvendo
detentores de foro transitem em instâncias inadequadas, no plural, o único dado concreto
trazido aos autos neste sentido é tal ação penal, sediada em Curitiba/PR.
Pois bem. De plano, registre-se que a ação penal citada iniciou-se em
dezembro de 2019, sem ter sido aditada2.

2

Por se tratar de processo público, o andamento dos Autos n. 507779278.2019.4.04.7000 pode ser consultado em https://www2.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?
acao=consulta_processual_resultado_pesquisa&txtValor=50777927820194047000&selOrigem=P
R&chkMostrarBaixados=&todasfases=&selForma=NU&todaspartes=&hdnRefId=dbf1664e5da6e1f
a830322619b254a31&txtPalavraGerada=PXYh&txtChave=&numPagina=1.
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A Reclamação n. 41.000/PR só foi distribuída em maio de 20203, em
contexto no qual pelo menos desde fevereiro de 2020, quando as partes foram citadas
para oferecer resposta à acusação, já sabiam do teor da denúncia.
Em 08/06/2020, Vossa Excelência, relator também daquela reclamação,
ao despachar a inicial, determinou fossem solicitadas informações ao juízo reclamado,
sem, contudo, determinar qualquer providência no sentido da paralisação do processo
penal em trâmite nos Autos n. 5077792-78.2019.4.04.7000.
Inclusive, há de se realçar que, até o presente momento, nenhuma outra
medida que não a colheita dessas informações junto à autoridade reclamada e a
remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, para manifestação, foi adotada
para impedir a suposta violação da competência do Supremo Tribunal Federal – que,
pressupõe-se, não foi detectada peremptoriamente por Vossa Excelência, relator do
caso.
Por isso, causa estranheza o seguinte argumento levantado pelo Exmo
Vice-Procurador-Geral da República na inicial da Medida Cautelar na Reclamação n.
42.050/DF, em comento:
A solução juridicamente adequada para o caso particular dessas duas
autoridades [refere-se à alegada menção aos presidentes da Câmara dos
Deputados e do Congresso Nacional nos Autos n. 507779278.2019.4.04.7000] será adotada por essa Corte Suprema no âmbito da
Reclamação 41.000.
Remanesce, contudo, a imperiosidade da presente reclamação, de modo
a evitar que outros fatos relativos às demais autoridades com foro perante
o Supremo Tribunal Federal não recebam tratamento idêntico e, pois,
sejam indevidamente investigados em instâncias incompetentes,
resultando na usurpação da competência supervisional da Corte Suprema
e, eventualmente, nulidades processuais sejam geradas. (comentário
acrescentado para fins de contextualização)
Ora, para além de, repise-se, não terem sido ventilados fatos específicos e
delimitados que possam levar a crer existirem outras investigações a respeito de
condutas imputadas a autoridades com foro no STF – em especial, conduzidas pelos

3

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5919414
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signatários –, é evidente o descompasso de se pretender, aqui e agora, reconhecer uma
espécie de “perigo na demora por extensão”, quando nem mesmo na reclamação original
– na qual, no entender do reclamante, foram encontrados elementos que conduzem a tal
conclusão – houve deferimento de tutela antecipada neste sentido.
Aliás, a Reclamação n. 41.000/PR esteve com vista aberta para
manifestação do Exmo Procurador-Geral da República entre 17/06/2020 e 10/07/2020
sem pedido de tutela de urgência, lapso incompatível com a urgência ora sugerida nos
presentes autos. Com o retorno dos autos da Reclamação n. 41.000/PR à Corte, e
segundo o andamento disponibilizado no sítio eletrônico do STF, a presidência do STF,
que deferiu a liminar requerida aqui, despachou um pedido de liminar lá formulado (na
Rcl n. 41.000/PR), nos seguintes termos:
Pedido de tutela de urgência O caso não se enquadra na hipótese de
atuação excepcional da Presidência (RISTF, art. 13, VIII). Encaminhemse os autos ao gabinete do eminente relator para análise oportuna.
Em paralelo, a análise do andamento processual dos Autos n. 507779278.2019.4.04.7000 demonstra que, repise-se, esta ação penal, a única em que, na
esteira do alegado na inicial e na decisão liminar, existem indícios de processamento em
desacordo com prerrogativa de foro, está suspensa desde 16/06/2020 (antes, então, da
própria remessa da Reclamação n. 41.000/PR para a PGR), por decisão do próprio juízo
processante (evento 188), em função da restrição de atividades presenciais do Judiciário
pela crise epidemiológica que assola o país, o que impede o acesso das defesas ao
caderno probatório e, com isto, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Não
há outros provimentos posteriores revertendo a suspensão. Confira-se:
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Dito de outro modo: o pedido liminar é baseado em alegação genérica de
perigo na demora, e, no único ponto em que há mínima concretude de risco de
usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, ele não apresenta utilidade
prática para os fins a que declaradamente se propõe, a garantia da prerrogativa de foro,
haja vista que os Autos n. 5077792-78.2019.4.04.7000 já estão paralisados, de modo
que não há que se falar em risco de nulidades processuais insanáveis, conforme
sustentado na reclamação (DOC. 01).
A referida circunstância precisa ser lida em conjunto com a notória
irreversibilidade da tutela antecipada nos moldes em que deferida, configurado, assim, o
que se convencionou chamar de periculum in mora inverso, com previsão expressa no
art. 300, § 4º, do Código de Processo Civil.
É que, uma vez compartilhadas as bases de dados, a reversão da liminar
pelo relator, em juízo de retratação, ou pelo órgão colegiado, quando do julgamento de
recurso interno próprio, é – na perspectiva de preservação do sigilo das informações e,
consequentemente, dos danos causados às investigações – impossível, ou ao menos
muito difícil.
A base de dados que o Exmo Vice-Procurador-Geral da República
pretende ver ampla e irrestritamente compartilhada contém inúmeras informações

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

pessoais que a Constituição da República protege com reserva de jurisdição por estarem
ligadas à privacidade e intimidade de indivíduos (art. 5º, incs. X e XII, CR/88) que, da
mesma forma que as autoridades que fazem jus à prerrogativa de foro, têm direito
fundamental a serem processados e julgados pelos órgãos competentes da estrutura do
Judiciário segundo as regras constitucionais (art. 5º, inc. LIII, CR/88), os quais, na
qualidade de destinatários das provas produzidas, também são os principais
responsáveis por sua curatela.
O acesso indiscriminado a elementos de provas, operacionalizado à
margem da legislação vigente – que é o caso dos autos, como se verá mais adiante –,
ofende gravemente todos esses direitos individuais, cuja garantia constitucional não
parece se exaurir com a mera judicialização de pedidos voltados à obtenção primeira
dessas provas, precisando abranger toda sua cadeia de custódia e utilização.
Além disso, a medida propugnada diminui o controle sobre quem conhece
as investigações e, por ricochete, aumenta as chances de vazamentos, prejudicando de
forma indelével a efetividade de medidas que dependem do estrito sigilo quanto a alvos e
linhas de investigação desenvolvidas, pois permitem antecipação dos investigados na
destruição ou ocultação de elementos probatórios.
Na espécie, a irreversibilidade da tutela antecipada é agravada em função
de ter sido deferida no curso do período de recesso forense, que priva os reclamados do
regular trâmite dos meios de impugnação da decisão liminar, considerando a inexistência
de recursos com efeito suspensivo e o entendimento relativamente consolidado do
Supremo Tribunal Federal pela excepcionalidade de mandado de segurança contra atos
jurisdicionais de seus Ministros4.
Cumpre rememorar, a esta altura, que, como visto antes, simplesmente
não há motivo de fato algum que configure perigo na demora apto a compelir o manejo
da reclamação constitucional com pedido liminar durante o recesso forense.

4

V., p. ex., STF, AgR no MS 36.816/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.6.2020.
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Conclui-se, então, pela necessidade de revogação da liminar, ou sua
reforma, dadas a ausência de perigo na demora e a caracterização de irreversibilidade da
tutela antecipada nos termos em que deferida.
IV. DA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 5º, INCS. X, XII E LIII, 127, § 1º, E 128, § 1º, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: DIFERENÇAS ENTRE UNIDADE E HIERARQUIA
COMO

PRINCÍPIOS

ESTRUTURANTES

DE

INSTITUIÇÕES

E

TUTELA

CONSTITUCIONAL DO SIGILO NA PERSPECTIVA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA
PROVA.
São dois os fundamentos de mérito expostos pela inicial e que, ao fim,
também

foram

acolhidos

para

fins

de

deferimento

da

tutela

antecipada

monocraticamente: (i) garantia da autoridade de decisões do STF relativas ao princípio
da unidade institucional do Ministério Público e (ii) preservação da competência dessa
Suprema Corte para julgamento de pessoas nela com foro por prerrogativa funcional.
Esses fundamentos se atrelam, respectivamente, a duas ordens de
condutas bem delimitadas na reclamação: uma diz respeito à suposta negativa das
forças-tarefas à requisição do Exmo Procurador-Geral da República, buscando acesso às
suas bases de dados; a outra diz respeito à investigação da Força-Tarefa Lava Jato em
Curitiba/PR que culminou na denúncia agora em curso nos Autos n. 507779278.2019.4.04.7000, na qual, supostamente, haveria envolvimento de autoridades com
foro no STF.
Importante, pois, começar trazendo um breve histórico dos fatos
pertinentes à demanda.
Em meados de maio de 2020, o Coordenador da Força-Tarefa Lava Jato
no Rio de Janeiro recebeu o Ofício n. 455/2020 – CHEFIAGAB/PGR, de 13 de maio de
2020, requisitando “as bases da dados estruturados e não-estruturados utilizadas pela
Força Tarefa Lava Jato – Rio de Janeiro, por meio do compartilhamento com a Secretaria
de Perícia, Pesquisa e Análise do Gabinete do Procurador-Geral da República
(SPPEA/PGR)”.
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No referido documento, Sua Excelência, o Procurador-Geral da República,
expressamente declinou que o propósito da diligência era o exercício de suas atribuições
finalísticas, enumerando-as com base na Lei Complementar nº 75/1993, sem indicar
investigação concreta a ser instruída com o compartilhamento pretendido. Não se
explicou, contudo, o que se entendia por bases de dados estruturadas e nãoestruturadas. Houve apenas exemplificação de bases de dados: autos de processos
judiciais eletrônicos (chamados, no ofício, de “AutosEPROC”), “mídias de apreensões e
quebras telemáticas”, declarações de imposto de renda de pessoas físicas (“DIRPF”),
constando, entre outras, a expressão genérica “dados recebidos em colaboração ou
fornecidos por outros órgãos” e algumas bases de dados que sequer são mantidas por
órgãos do MPF, como “PEP” (pessoas expostas politicamente).
Ao contrário do que o Exmo Vice-Procurador-Geral da República alega na
inicial, em momento algum houve negativa no fornecimento dessas informações .
No

Ofício

n.

5455/2020/MPF/PR/RJ

(GAB/ERGE),

buscando

se

precaver

de

responsabilização por eventual violação de sigilo, a Força-Tarefa Lava Jato no Rio de
Janeiro informou que uma parte considerável do vasto material probatório requisitado
ainda estava sob sigilo judicial, o que tornava obrigatório que o compartilhamento fosse
precedido de autorização do juízo que autorizou a produção desses elementos de prova
para que pudessem legalmente servir a quaisquer outros fins, sem ensejar nulidades.
Merecem transcrição os seguintes excertos, por sua clareza quanto ao posicionamento
externado em resposta à requisição do Exmo Procurador-Geral da República (DOC. 02):
Desta maneira, para que possam cumprir adequadamente a requisição
de Vossa Excelência, os membros desta Força-Tarefa precisariam
submeter pedidos específicos à Justiça, para que fosse pleiteado na
forma da lei e da jurisprudência o compartilhamento de dados do
processo ao qual se pretende ter acesso, com as fundamentações no
caso concreto da sua relevância para outros procuradores e juízes que
não os naturais, por terem sido tais provas obtidas com a relativização da
privacidade dos investigados por decisão judicial em concreto.
Assim, requerem os integrantes desta Força-Tarefa que essa
Procuradoria-Geral da República possa sanar as dúvidas ora levantadas
para o fiel cumprimento da requisição.
Sem prejuízo, sugere-se, desde já, como forma de subsidiar eventuais
pedidos de compartilhamento de dados estruturados e não estruturados
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específicos por parte de outras Unidades do MPF, que sejam
inicialmente encaminhadas por esta Força-Tarefa à Secretaria de
Perícia, Pesquisa e Análise as 82 denúncias criminais já oferecidas,
cujos dados poderão ficar disponíveis e em difusão para todo o Ministério
Público Federal. (negritos acrescentados)
Portanto, é com bastante perplexidade, porque dissonante do que está
explicitamente escrito, que se recebe a alegação constante da inicial no sentido de que a
presente reclamação era necessária por haver “resistência ao compartilhamento, ao
intercâmbio e à supervisão das informações que são retidas em bases compartimentadas
e estanques, invisíveis ao conjunto do Ministério Público”.
A postura da Força-Tarefa Lava Jato no Rio de Janeiro sempre foi de
pleno reconhecimento da complexidade das investigações em curso, a envolver, no mais
das vezes, a desarticulação de organizações criminosas sofisticadas, que além de
interagir entre si, possuem diversas camadas, algumas operando em esferas
internacionais, e uma rede de divisão de tarefas que, para o sucesso da empreitada
delitiva, costuma contar com a associação de pessoas com prerrogativa de foro em
Tribunais, no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal.
Essa peculiaridade do enfrentamento dos crimes de colarinho branco não
só recomenda, como exige que todos os órgãos de persecução atuem de forma
colaborativa, e, por isto, os procuradores signatários sempre se portaram desta forma.
Trata-se de uma boa prática incorporada ao exercício das funções dentro de suas
esferas de atribuição.
Tanto é assim que são vários os trabalhos desenvolvidos por essa ForçaTarefa Lava Jato no Rio de Janeiro em conjunto com o Exmo Procurador-Geral da
República e seus auxiliares, especialmente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
As operações Quinto do Ouro (deflagrada em 2017 e referente a condutas
criminosas imputadas a conselheiros dos Tribunais de Contas do Estado do Rio de
Janeiro), Boca de Lobo (que, em 2018, prendeu preventivamente o então governador
fluminense Luiz Fernando Pezão) e, mais recentemente, Placebo (deflagrada em maio de
2020, em que se apuram desvios praticados por organizações sociais vinculadas à
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saúde, tangenciando a figura do atual governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel), são
bons exemplos de casos em que a Força-Tarefa Lava Jato do Rio de Janeiro auxiliou,
com designação, os membros que atuam no STJ como longa manus do Exmo
Procurador-Geral da República.
Do mesmo modo, no âmbito de investigações e tratativas para a
celebração de acordos de colaboração premiada, esta Força-Tarefa da Lava Jato no Rio
de Janeiro sempre remeteu elementos de informações a respeito de possíveis crimes
envolvendo autoridades com foro para o órgão ministerial atuante na instância
competente, inclusive ao Exmo. Procurador-Geral da República, não havendo notícias de
caso em que tal procedimento não tenha sido adotado pelos Reclamados.
Todo esse cenário não permite, entretanto, que se conclua que, do
princípio da unidade, deriva um dever indistinto de compartilhamento da prova
entre membros e órgãos do Ministério Público Federal sem autorização judicial
específica para tanto.
A unidade enquanto princípio institucional do Ministério Público tem
escopo bastante restrito, dizendo respeito unicamente à organização administrativa da
carreira.
Em análise histórica dos trabalhos constituintes de 1988, Hugo Nigro
Mazzilli esclarece que o modelo efetivamente acolhido pela redação da Constituição
da República vigente buscou conscientemente afastar-se de uma proposta de
Ministério Público hierarquizado, opção que chegou a ser debatida, mas que resultou
rechaçada, na medida em que a redação atual de seu § 1º do art. 127 prevê, ao lado da
unidade e da indivisibilidade, a independência funcional.
É tarefa delicada estabelecer os exatos contornos dos princípios da
unidade e da indivisibilidade do Ministério Público. Comecemos por
lembrar que, em vez da regra que hoje consta do art. 127, § 1º, da
Constituição (que consagra, como princípios institucionais do
Ministério Público, a unidade, a indivisibilidade e a independência
funcional), durante os trabalhos constituintes chegou a ser proposto
que os princípios institucionais seriam unidade, indivisibilidade e
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hierarquia, e o próprio Anteprojeto Afonso Arinos falava em
independência funcional “sem prejuízo da unidade e da indivisibilidade da
instituição” e, ao cuidar da inamovibilidade, alçava o poder de designação
do procurador-geral a limites incontroláveis. Só isso já mostra que,
quando se fala em unidade e indivisibilidade funcional, para uns, o
consectário lógico é a hierarquia—como no modelo clássico do
parquet francês; entretanto, para outros, posto se fale nas mesmas
unidade e indivisibilidade, a estas se justapõe a independência
funcional, particularidade do Ministério Público brasileiro. Na disputa
entre os dois modelos, na Constituinte de 1988 venceu o da
independência, preferido pelo Ministério Público nacional desde a
Carta de Curitiba (1986). Assim, por sua própria reivindicação, na
Constituição prevaleceram os princípios da unidade, indivisibilidade e
independência funcional, ou seja, exatamente o oposto à hierarquia.5
(negritos acrescentados)
A reclamação e a decisão monocrática, tal como articuladas, bem longe de
propor uma inflexão sobre o princípio da independência funcional compatível com o
desenho constitucional dado ao Ministério Público, têm por efeito aniquilá-lo,
notadamente por confundirem estrutura organizacional com exercício da atividade-fim.
É verdade que o Procurador-Geral da República é o chefe do Ministério
Público da União e também do Ministério Público Federal, conforme preveem o art. 128,
§ 1º, da CR/88 e os arts. 25 e 45 da Lei Complementar n. 75/93.
No entanto, é uma chefia administrativa, na esteira do que se extrai
facilmente não só da previsão da independência funcional como princípio de igual
estatura constitucional, como também da leitura sistemática dos referidos dispositivos
com os arts. 26 e 49 da Lei Complementar n. 75/93, que assim dispõem:
Art. 26. São atribuições do Procurador-Geral da República, como Chefe
do Ministério Público da União:
I - representar a instituição;
II - propor ao Poder Legislativo os projetos de lei sobre o Ministério Público
da União;
III - apresentar a proposta de orçamento do Ministério Público da União,
compatibilizando os anteprojetos dos diferentes ramos da Instituição, na
forma da lei de diretrizes orçamentárias;

5

Disponível em http://www.mazzilli.com.br/pages/artigos/princinst.pdf, com acesso em
14.7.2020.
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IV - nomear e dar posse ao Vice-Procurador-Geral da República, ao
Procurador-Geral do Trabalho, ao Procurador-Geral da Justiça Militar, bem
como dar posse ao Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e
Territórios;
V - encaminhar ao Presidente da República a lista tríplice para nomeação
do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios;
VI - encaminhar aos respectivos Presidentes as listas sêxtuplas para
composição dos Tribunais Regionais Federais, do Tribunal de Justiça do
Distrito Federal e Territórios, do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal
Superior do Trabalho e dos Tribunais Regionais do Trabalho;
VII - dirimir conflitos de atribuição entre integrantes de ramos diferentes do
Ministério Público da União;
VIII - praticar atos de gestão administrativa, financeira e de pessoal;
IX - prover e desprover os cargos das carreiras do Ministério Público da
União e de seus serviços auxiliares;
X - arbitrar o valor das vantagens devidas aos membros do Ministério
Público da União, nos casos previstos nesta Lei Complementar;
XI - fixar o valor das bolsas devidas aos estagiários;
XII - exercer outras atribuições previstas em lei;
XIII - exercer o poder regulamentar, no âmbito do Ministério Público da
União, ressalvadas as competências estabelecidas nesta Lei
Complementar para outros órgãos nela instituídos. (negritos
acrescentados)
Art. 49. São atribuições do Procurador-Geral da República, como Chefe
do Ministério Público Federal:
I - representar o Ministério Público Federal;
II - integrar, como membro nato, e presidir o Colégio de Procuradores da
República, o Conselho Superior do Ministério Federal e a Comissão de
Concurso;
III - designar o Procurador Federal dos Direitos do Cidadão e os titulares
da Procuradoria nos Estados e no Distrito Federal;
IV - designar um dos membros e o Coordenador de cada uma das
Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal;
V - nomear o Corregedor-Geral do Ministério Público Federal, segundo
lista formada pelo Conselho Superior;
VI - designar, observados os critérios da lei e os estabelecidos pelo
Conselho Superior, os ofícios em que exercerão suas funções os membros
do Ministério Público Federal;
VII - designar:
a) o Chefe da Procuradoria Regional da República, dentre os
Procuradores Regionais da República lotados na respectiva Procuradoria
Regional;
b) o Chefe da Procuradoria da República nos Estados e no Distrito
Federal, dentre os Procuradores da República lotados na respectiva
unidade;
VIII - decidir, em grau de recurso, os conflitos de atribuições entre órgãos
do Ministério Público Federal;
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IX - determinar a abertura de correção, sindicância ou inquérito
administrativo;
X - determinar instauração de inquérito ou processo administrativo contra
servidores dos serviços auxiliares;
XI - decidir processo disciplinar contra membro da carreira ou servidor dos
serviços auxiliares, aplicando as sanções cabíveis;
XII - decidir, atendendo à necessidade do serviço, sobre:
a) remoção a pedido ou por permuta;
b) alteração parcial da lista bienal de designações;
XIII - autorizar o afastamento de membros do Ministério Público Federal,
depois de ouvido o Conselho Superior, nas hipóteses previstas em lei;
XIV - dar posse aos membros do Ministério Público Federal;
XV - designar membro do Ministério Público Federal para:
a) funcionar nos órgãos em que a participação da Instituição seja
legalmente prevista, ouvido o Conselho Superior;
b) integrar comissões técnicas ou científicas, relacionadas às
funções da Instituição, ouvido o Conselho Superior;
c) assegurar a continuidade dos serviços, em caso de vacância,
afastamento temporário, ausência, impedimento ou suspensão do titular,
na inexistência ou falta do substituto designado;
d) funcionar perante juízos que não os previstos no inciso I, do art.
37, desta lei complementar;
e) acompanhar procedimentos administrativos e inquéritos policiais
instaurados em áreas estranhas à sua competência específica, desde que
relacionados a fatos de interesse da Instituição.
XVI - homologar, ouvido o Conselho Superior, o resultado do concurso
para ingresso na carreira;
XVII - fazer publicar aviso de existência de vaga na lotação e na relação
bienal de designações;
XVIII - elaborar a proposta orçamentária do Ministério Público Federal,
submetendo-a, para aprovação, ao Conselho Superior;
XIX - organizar a prestação de contas do exercício anterior;
XX - praticar atos de gestão administrativa, financeira e de pessoal;
XXI - elaborar o relatório das atividades do Ministério Público Federal;
XXII - coordenar as atividades do Ministério Público Federal;
XXIII - exercer outras atividades previstas em lei. (negritos acrescentados)
Como se observa, estes artigos veiculam aquilo que legalmente se
entende por desempenho da chefia da instituição, arrolando, a toda evidência,
atribuições de natureza administrativa.
Mesmo cláusulas abertas como “exercer outras atribuições previstas em
lei” e “exercer outras atividades previstas em lei” precisam ser colmatadas à luz dos arts.
46 e 48 e seguintes do mesmo diploma legal, na medida em que eles, sim, versam sobre
a atividade exercida pelo Procurador-Geral da República no campo finalístico.
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Vale consignar, aqui, que a decisão liminar pontuou que “sua direção
única [referindo-se ao Ministério Público da União] pertence ao Procurador-Geral, que,
hierarquicamente, detém competência administrativa para requisitar o intercâmbio
institucional de informações, para bem e fielmente cumprir suas atribuições finalísticas”
(comentário

acrescentado

para

fins

de

contextualização),

mas

são

questões

inconfundíveis as prerrogativas do Procurador-Geral como chefe da instituição e aquelas
que ele possui enquanto membro da carreira, com atividade-fim constitucional e
legalmente limitada.
A maneira como o Exmo Vice-Procurador-Geral da República e a
presidência dessa Corte Suprema interpretaram o princípio institucional da unidade
desconsidera, ainda, a divisão de atribuições prevista no art. 44 da Lei Complementar n.
75/93, que retira seu fundamento constitucional da própria divisão de atribuições entre
órgãos do Poder Judiciário (arts. 102, 105, 108, 109 e 118, todos da CR/88), pois a
carreira do Ministério Público Federal é composta por três cargos cujas funções são
desempenhadas basicamente por espelhamento do exercício da atividade jurisdicional
pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo Tribunal Superior
Eleitoral, pelos Tribunais Regionais Federais, pelos Tribunais Regionais Eleitorais e,
finalmente, pelos Juízes Federais. Assim é que, ao lado dos art. 46 e 48 da LC n. 75/93,
que tratam da atividade-fim do Procurador-Geral da República, convivem: os arts. 66 e
67, referentes às atividades finalísticas dos Subprocuradores-Gerais da República junto
ao STF, STJ e TSE; o art. 68, relativo às atividades finalísticas dos Procuradores
Regionais da República junto aos TRFs; e o art. 70, pertinente às atividades finalísticas
dos Procuradores da República junto aos Juízes Federais e TREs.
Em qualquer caso, não existe hierarquia entre os cargos que
compõem a carreira do Ministério Público Federal. O que ocorre é, por um lado, o
desenvolvimento de uma série de atividades-fim exercidas a título privativo (como se dá,
por exemplo, com a atribuição privativa do Procurador-Geral da República para oficiar no
Supremo Tribunal Federal) e, de outro lado, o desempenho de atividades-fim revisionais
(e.g., a atribuição dos Subprocuradores-Gerais da República que integram as Câmaras
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de Coordenação e Revisão, ao revisarem promoções de arquivamento e declínio de
atribuições).
Nessa medida, não existe concorrência entre as atribuições dos cargos
que possa gerar ingerências recíprocas entre membros do Ministério Público no exercício
de suas atividades finalísticas, ainda quando se trate do Procurador-Geral da República.
E mais: no exercício dessas atividades, todo membro do Ministério Público Federal é
resguardado pela independência funcional, de modo que, mesmo quando submetem
seus entendimentos à revisão e conquanto possam ser destinatários de atividades de
coordenação, os membros têm seu entendimento finalístico preservado – é o que se
extrai, por exemplo, do art. 62, inc. I, parte final, da Lei Complementar n. 75/936.
São essas razões que, ao mesmo tempo que tornam compreensível o
entendimento adotado por unanimidade por essa Egrégia Corte na ADPF n. 482/DF,
invocada como principal precedente para fins de cabimento da presente reclamação na
inicial e na liminar, não permitem sua aplicação para a situação ora em comento.
A simples leitura da ementa desse julgado evidencia que o tema nele em
discussão é o provimento de cargos e remoção por permuta entre membros de
Ministérios Públicos estaduais e entre eles e membros do Ministério Público do Distrito
Federal, atividade de natureza eminentemente administrativa – tanto que prevista, de
fato, nos arts. 26, incs. VIII e IX, e 49, incs. XII e XX, da LC n. 75/93. Inclusive, na inicial,
o Procurador-Geral da República assim discrimina parte dos motivos para o cabimento
da arguição de descumprimento de preceito fundamental: “a decisão administrativa
impugnada não tem natureza normativa, como expressa sua própria ementa, o que
impede seja ela objeto das demais ações objetivas previstas na Constituição” (negrito
acrescentado).

6
LC n. 75/93, art. 62, inc. I: “Compete às Câmaras de Coordenação e Revisão: I - promover
a integração e a coordenação dos órgãos institucionais que atuem em ofícios ligados ao setor de
sua competência, observado o princípio da independência funcional;” (negrito acrescentado).
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No voto proferido por Vossa Excelência também constou trecho em que
expressamente se reconhece que a discussão se coloca em âmbito administrativo 7,
relativa à estruturação de carreiras:
A organização da carreira do Ministério Público, portanto, está disciplinada
na Constituição e nas Leis Orgânicas – Lei Orgânica do Ministério Público
(LOMP – Lei n.º 8.625/1993); Lei Orgânica do Ministério Público da União
(LOMPU – Lei Complementar n.º 75/1993) e as leis orgânicas estaduais. A
forma de remoção engendrada pela decisão do CNMP ora atacada não foi
prevista no robusto arcabouço constitucional e legislativo que disciplinou a
instituição. Trata-se de uma inovação veiculada em norma
administrativa que extrapola a competência regulamentar conferida
ao CNMP, em violação ao princípio da legalidade. Haure-se, portante,
que ao disciplinar a transferência de agentes de ramos diversos do
Ministério Público, o CNMP desbordou de sua competência, adentrando
em seara que lhe é imprópria. (negritos acrescentados)
A hipótese que agora se submete ao Supremo Tribunal Federal não diz
respeito a tema que esteja dentro do plexo de atribuições administrativas do ProcuradorGeral da República, envolvendo, bem ao contrário, questão típica do exercício da
atividade investigativa criminal, que é, por óbvio, finalística em relação ao órgão que
detém a titularidade exclusiva da ação penal na esfera federal.
Da mesma forma, na ACO n. 924/PR8, o próprio Ministro Dias Toffoli, que
invocou tal precedente do STF como fundamento de decidir da decisão monocrática que
deferiu a tutela antecipada em comento, frisou a vinculação do princípio institucional da
unidade ao trato de questões de cunho administrativo, como se pode ler nos trechos
abaixo transcritos:

7

E assim também o fez no julgamento da ADI n. 5.434/DF: “O CNMP, dotado de atribuição
constitucional para o controle da atuação administrativa da instituição, nos termos do art. 130-A,
CRFB, editou resolução para esclarecer que, em uma dessas hipóteses de conflito, a
competência para pacificá-lo caberá ao respectivo Conselho Superior ou à Câmara de
Coordenação e Revisão. Esse regramento insere-se na ambiência da estruturação
administrativa da instituição e não viola o princípio da independência funcional. Ao contrário, é
compatível com o princípio referido e também respeita o da unidade, insculpido no art. 127, § 1º,
da CRFB” (negritos acrescentados).
8
Precedente revertido em 08/06/2020, entendendo o STF, por conta da ausência de
hierarquia entre o Procurador-Geral da República e os Procuradores-Gerais de Justiça estaduais,
que a atribuição para dirimir conflitos de atribuição entre MPF e MP estaduais é do CNMP.
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A unicidade orgânica que caracteriza o Ministério Público é assentada,
ainda, pelos princípios institucionais que o informam: a unidade, a
indivisibilidade e a independência funcional (art. 127, § 1º, da CF/88).
O princípio da unidade, de especial relevância nesse instante, significa
que os membros do Ministério Público integram uma só instituição,
voltada, toda ela, à “defesa da ordem jurídica, do regime democrático e
dos interesses sociais e individuais indisponíveis” (art. 127, da CF/88).
O Ministério Público, portanto, enquanto instituição, compõe um todo
intrinsecamente indivisível, sendo sua repartição em órgãos e a
subordinação administrativa a chefias diversas justificadas apenas
pela necessidade de organização administrativa e funcional que
assegure à instituição a defesa dos interesses difusos e coletivos em todo
o território nacional. (negritos acrescentados)
Há mais, entretanto. No julgamento do HC n. 67.759/RJ (Plenário, 1992),
que reconheceu, por maioria de votos, a figura do promotor natural, Sua Excelência, o
Ministro Celso de Mello, advertia:
Cumpre, por isso mesmo, neste expressivo momento histórico em que o
Ministério Público se situa entre o seu passado e o seu futuro, refletir
sobre a natureza da missão institucional que a ele incumbe desempenhar
no seio de uma sociedade que, agora, emerge para a experiência concreta
da vida democrática.
[…]
O princípio do Promotor Natural, tendo presente a nova disciplina
constitucional do Ministério Público, ganha especial significação no que se
refere ao objetivo último decorrente de sua formulação doutrinária: trata-se
de garantia de ordem jurídica destinada tanto a proteger o membro da
Instituição, na medida em que lhe assegura o exercício pleno e
independente de seu ofício, quanto a tutelar a própria coletividade, a quem
se reconhece o direito de ver atuando, em quaisquer causas, apenas o
Promotor cuja intervenção se justifique a partir de critérios abstratos e prédeterminados, estabelecidos em lei.
[…]
A exigência de atuação independente do membro do Ministério Público,
pautada nos justos valores que devem informar a elaboração do conteúdo
normativo da lei, reside na gênese da formulação do princípio do Promotor
Natural, a que repugnam interferências ilegítimas da Chefia da Instituição,
que rompem, mediante designações casuísticas e arbitrárias, a regular
ordem de distribuição dos processos e encargos funcionais.
[…]
O reconhecimento desse princípio, que se revela imanente à disciplina
constitucional do Ministério Público, objetiva conferir efetividade a dois
postulados fundamentais: um, o da independência funcional, e outro, o da
inamovibilidade dos membros da Instituição.
Tais postulados vinculam e limitam, por seu conteúdo mesmo, o poder do
Procurador-Geral, que, embora expressão visível da unidade institucional,
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não deve exercer a Chefia do Ministério Público de modo hegemônico e
incontrastável.
[…]
Não podem ser considerados, assim, ilimitados os poderes de avocação
e de designação do Procurador-Geral, […]
Nessa perspectiva, tais poderes, embora derivados dos princípios da
unidade e da indivisibilidade da Instituição, sofrem, hoje, o
condicionamento de outro princípio também constitucional – o da
independência funcional – e encontram limite na garantia da
inamovibilidade que, alçada ao plano da Constituição, assiste, agora, de
modo amplo, aos membros do Ministério Público. (negritos no original)
O caso sob exame também diz respeito à tutela dos princípios do promotor
natural e do juiz natural (art. 5º, inc. LIII, CR/88), sob uma perspectiva que, talvez em
1992, ainda não fosse tão vívida aos integrantes do Supremo Tribunal Federal, mas que,
neste momento, quase trinta anos depois, merece sua profunda reflexão, não só para
reafirmar a ideia de que é pressuposto do Estado Democrático de Direito instituído pela
Constituição da República vigente a limitação de todo e qualquer poder, como também
para esclarecer como devem se portar os órgãos de investigação e persecução a fim de
evitar a prática de nulidades processuais.
A disciplina da prova emprestada – assim entendida aquela produzida em
determinado caso, mas que se pretende aproveitar em outro – foi sendo consolidada ao
longo do tempo, em diversos precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior
Tribunal de Justiça. O principal requisito para validade do uso da prova emprestada cuja
produção é originariamente submetida à reserva de jurisdição é a prévia autorização
judicial, conforme decidido por essa Egrégia Corte na QO no Inq. n. 2.424/RJ (Plenário,
2007) e na QO no Inq. n. 2.725/SP (Plenário, 2008).
Em ambos os precedentes, e em muitos outros9, a análise cuidadosa dos
relatórios e votos proferidos indica que essa autorização deve partir dos juízes que
proferiram as decisões relativas aos pedidos de obtenção primeira da prova 10. Por isso, é
9
Como, e.g., STF, Inq. n. 4.023/AP, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe
01/09/2016.
10
Isso se infere, ainda, do art. 17, § 1º, da Resolução CNJ n. 59/08, incluído em 2016,
segundo o qual “[n]o caso de violação de sigilo de que trata o caput deste artigo, por integrantes
do Poder Judiciário ou por membros de outras instituições, dentre as quais a polícia, o Ministério
Público e a advocacia, o Magistrado responsável pelo deferimento da medida requisitará a
imediata apuração dos fatos pelas autoridades competentes, sob pena de responsabilização”
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absolutamente incabível o pedido formulado na presente reclamação na parte em que
busca estender uma decisão de compartilhamento proferida pela 13ª Vara Federal
Criminal de Curitiba/PR a provas produzidas a partir de decisões judiciais exaradas por
outros juízos, com base em pedidos feitos por outros membros do Ministério Público
Mais ainda: fosse correta a afirmação constante da decisão liminar, no
sentido de que, por ser hierarquicamente superior em termos administrativos, o
Procurador-Geral da República estaria autorizado a requisitar o intercâmbio institucional
de informações sem autorização judicial (decisão monocrática, p. 10), estaria formalizada
contundente e sistemática violação da reserva obrigatória de jurisdição a que
submetida a produção de certas provas pela Constituição da República – e não só no
âmbito do Ministério Público, pois, universalizado o argumento da decisão monocrática, e
considerando a estrutura verdadeiramente hierarquizada do Executivo, qualquer superior
hierárquico poderia acessar bases de dados da Unidade de Inteligência Financeira – UIF,
da Receita Federal, do Banco Central etc.
Essa dinâmica de apreciação do pedido de empréstimo de prova pelo juiz
natural é relevante porque confere maior efetividade à regra da reserva absoluta de
jurisdição, constante do art. 5º, incs. X e XII, CR/88. Mas ela tem outra importante função,
a de garantir a cadeia de custódia da prova. A correta estruturação dessa cadeia funciona
como dupla proteção: tanto para os indivíduos sob investigação, por tornar possível
remontar a colheita da prova às autoridades com competência constitucional para
processá-lo e julgá-lo, bem ainda por permitir que se averigue a devida obediência à
reserva de jurisdição, como para o juiz e o promotor/procurador naturais, que colhem a
prova em primeiro plano.
A questão da cadeia de custódia da prova, a propósito, foi objeto de
conclusões dessa Suprema Corte no recente julgado relativo ao compartilhamento de
informação pelo COAF/UIF e pela Receita Federal com o Ministério Público11, que,
embora digam respeito aos cuidados a serem adotados pela COAF/UIF, constituem
importante âncora interpretativa quanto ao que se espera de todos os órgãos dados ao
(negrito acrescentado).
11

STF, RE n. 1.055.941/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 04/12/2019.
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compartilhamento de informações sensíveis à intimidade e privacidade individuais, em
função de se tratar de precedente da mais alta Corte do país. No que importa para o
presente argumento, definiu o STF a seguinte tese12:
(...)
“2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB, referente ao item anterior,
deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com
garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de
instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios”.
(negritos acrescentados)
Um último ponto merece ser destacado, e ele diz respeito à segunda linha
de argumentos da reclamação, endossada na mesma ordem pela decisão liminar, no
sentido haver elementos de prova utilizados em investigação da Força-Tarefa Lava Jato
em Curitiba/PR relativos a autoridades com foro no STF.
Não é preciso muito para concluir que esse pressuposto fático não pode
ser oposto aos signatários, que atuam em outra seção judiciária, a do Rio de Janeiro.
A reclamação parte da premissa de que a Força-Tarefa Lava Jato no Rio
de Janeiro está usurpando a atribuição do Exmo Procurador-Geral da República, e, por
via transversa, a competência do STF sem trazer uma linha sequer sobre afirmação de
tamanha gravidade.
Trata-se, portanto, quanto aos procuradores do Rio de Janeiro, de
verdadeira medida de fishing expedition: sem qualquer base fática a autorizar a
medida, faz-se pedido e analisa-se depois o material apreendido à procura de supostas
ilegalidades.
Inexplicável, de igual forma, a escolha a dedo das forças-tarefas Lava Jato
para terem seus dados escrutinados.

12
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?
idConteudo=431690&caixaBusca=N#:~:text=2%20%2D%20O%20compartilhamento%20pela
%20UIF,e%20corre%C3%A7%C3%A3o%20de%20eventuais%20desvios
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Se, de fato, há, por parte da Procuradoria-Geral da República,
preocupação quanto a violação de norma garantidora de prerrogativa de foro para
investigação, por que as outras 23 forças-tarefas atualmente em funcionamento no MPF
não foram oficiadas para fornecer bases de dados – ou mesmo qualquer outro ofício do
Brasil?

Nesse particular, deve ser ressaltado que, desde a sua criação, em junho
de 2016, sempre que se deparam com qualquer indício relevante de envolvimento de
pessoa investigada que possa possuir, pelo cargo, prerrogativa de foro, os membros
desta Força-Tarefa encaminham as informações às instâncias do Ministério Público
Federal às quais caiba a atribuição de proceder a investigação.
Essas informações, de regra, ou advêm de investigados/réus na qualidade
de pretensos colaboradores premiados, sendo interrompida a negociação e encaminhado
o respectivo procedimento de acompanhamento às instâncias superiores, ou advêm de
provas obtidas em processos sob supervisão judicial, em decorrência de decisões
judiciais que afastam o sigilo de dados de intimidade e privacidade protegidos
constitucionalmente.
Neste último caso, o compartilhamento das informações com outros
órgãos ou instâncias do Ministério Público Federal é precedido de autorização judicial, à
luz da Constituição da República, legislação e jurisprudência em vigor, já analisadas.
Dessa forma, os membros desta Força-Tarefa reafirmam que, adotando tal
procedimento de encaminhamento imediato às instâncias competentes de qualquer
procedimento de investigação, tão logo verificado indício de envolvimento de pessoa com
prerrogativa de foro, quaisquer “informações, exames, perícias e documentos de
autoridades” que se relacionem a procedimentos da competência da PROCURADORIAGERAL DA REPÚBLICA são imediatamente encaminhados, de ofício e de plano,
independentemente de qualquer requisição neste sentido, mas precedido de autorização
judicial quando em jogo reserva de jurisdição.
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Com base no argumento que é restrito à Força-Tarefa Lava Jato em
Curitiba/PR, a PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA pretende a criação de uma
instância correicional direta e permanente, sem procedimento formalizado, liderada pelo
Procurador-Geral da República, sobre quaisquer atividades exercidas pelas forçastarefas no passado e no futuro. É o que se extrai do pedido e também da liminar:
Diante dessas considerações, sem prejuízo do reexame posterior por
parte do eminente Relator, defiro a liminar, nos exatos termos solicitados
pela d. Procuradoria-Geral da República, determinando-se:
“[aos] Procuradores da República naturais e os Procuradores da
República que conjuntamente com eles atuam em casos da
‘Operação Lava Lato’ nos estados do Rio de Janeiro (7ª Vara Federal
do Rio de Janeiro/RJ), São Paulo (Varas Criminais da Subseção
Judiciária de São Paulo) e do Paraná (13ª Vara Federal de
Curitiba/PR) a imediata consignação ao Procurador-Geral da
República de todas as bases da dados estruturados e nãoestruturados utilizadas e obtidas em suas investigações, por meio de
sua remessa atual, e para dados pretéritos e futuros, à Secretaria de
Perícia, Pesquisa e Análise do Gabinete do Procurador-Geral da
República, que as deverá examinar em profundidade para
certificação ao Supremo Tribunal Federal da existência ou
inexistência de dados e investigações relativos a atos ilícitos
cometidos por autoridades com foro no Supremo Tribunal
Federal, a fim de que esta Corte Constitucional faça a devida,
completa, adequada e efetiva prestação jurisdicional.” (negritos
acrescentados)
A finalidade correicional alegada para pleitear a liminar, a seu turno,
também não se confunde com a finalidade de compartilhamento de provas para instrução
de investigações e para seu uso como inteligência.
No entanto, mesmo para fins correicionais, não caberia o acesso direto a
informações pela Corregedoria da instituição mediante simples requisição aos
correicionados, uma vez que isto poderia implicar violação à reserva de jurisdição, ainda
mais da forma indistinta em que formulada a requisição.
Nos casos em que houver alguma dúvida ou elemento concreto que
indique a necessidade de atuação correicional, caberia ao órgão competente requerer ao
juízo o compartilhamento dos dados, justificando a necessidade de atuação, a fim de
garantir o respeito à reserva obrigatória de jurisdição em sua plenitude.
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De se finalizar explicitando que, em 2019, a Força-Tarefa Lava Jato no Rio
de Janeiro passou por correição extraordinária, a pedido do Exmo Procurador-Geral da
República, no final do ano, com conclusões exaradas já em 2020, sem que tenham sido
apontados transgressões que digam respeito à condução de investigações e processos
judiciais em face de autoridades com foro (DOC. 03).
V. DA CONCLUSÃO
A presente reclamação, apesar de aparentemente versar sobre bases de
dados de forças-tarefas, diz respeito, em verdade, à definição da própria formatação
constitucional que a Carta Magna deu ao Ministério Público em seus artigos 127 e
seguintes.
Em razão disso, é imperioso que a Suprema Corte defina, de maneira
clara, os limites dentro dos quais estão inseridos os princípios da independência
funcional e da unidade.
Conforme exposto acima, no modelo constitucional brasileiro, a chefia do
Ministério Público não se confunde com hierarquia sobre as investigações, decisões e
atos de seus membros. O Constituinte de 1988 fez questão de deixar isso de maneira
expressa no artigo 127, §1º.
Esta distinta característica do Ministério Público Brasileiro confere a
promotores de justiça e procuradores da República independência necessária para
desbaratar sofisticados esquemas criminosos, mesmos que estejam sendo investigadas
pessoas poderosas com grande influência política e econômica.
E não poderia ser diferente. A vingar a interpretação conferida pelo
Reclamante, o Chefe do Ministério Público Federal, indicado livremente pelo Presidente
da República, poderia ter acesso livre e indiscriminado a todas as investigações,
manifestações e atos de todos os membros, mesmo aquelas sob reserva de jurisdição e
sob sigilo legal.

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

A esfera de proteção garantida pela independência funcional, longe de
constituir privilégio a seus detentores, representa, mecanismo de freio e contrapeso a
possíveis influências políticas de Procuradores-Gerais indicados livremente pelo Chefe
do Executivo.
Tal modelo, que até os dias de hoje prevaleceu, resultou num Ministério
Público independente, pujante e que é exemplo para outros Ministérios Públicos
mundo afora.
Com essas considerações, os signatários, como autoridades reclamadas,
acreditam terem prestados as devidas informações a essa Suprema Corte, razão pela
qual requerem a RECONSIDERAÇÃO da decisão liminar que deferiu o acesso ao
Procurador-Geral da República a todas as bases de dados estruturados e nãoestruturados utilizadas e obtidas nas investigações acompanhadas pelos signatários.
Tendo em vista o grave periculum in mora inverso já explicitado, requerem
os reclamados, subsidiariamente, que essas bases de dados, uma vez compartilhadas
com a Procuradoria-Geral da República, permaneçam lacradas até que o órgão Plenário
desse Supremo Tribunal Federal delibere sobre o referendo ou revogação da liminar em
questão.

Rio de Janeiro, 28 de julho de 2020.
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