EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA 6ª VARA CRIMINAL
FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO

URGENTE – PRAZO PRESCRICIONAL NÃO INTERROMPIDO QUANTO À PARTE
DA DENÚNCIA

Autos nº 5003598-35.2020.4.03.6181

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, presentado pelos procuradores
da República signatários, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, vem à
presença de Vossa Excelência, com fundamento nos artigos 581, XVI, do Código de
Processo Penal, interpor, tempestivamente, RECURSO EM SENTIDO ESTRITO em
face da r. decisão de ID 36191462, que, por cautela, suspendeu o trâmite da ação
penal em curso até posterior decisão do Supremo Tribunal Federal.
Requer, então, o processamento do presente recurso, na forma do art.
587 do Código de Processo Penal, com a intimação dos recorridos para, querendo,
apresentarem contrarrazões, observando-se, ainda, o disposto no art. 589 do Código
de Processo Penal.
Caso esse juízo não reconsidere a decisão recorrida, em sede de
retratação, requer, no mais, a remessa do recurso ao Egrégio Tribunal Regional
Federal da 3ª Região, para análise e julgamento.
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Requer, por fim, a subida por instrumento, nos moldes do art. 587 do
Código de Processo Penal, realizando-se, para sua formação, o traslado integral dos
autos.

São Paulo, 11 de agosto de 2020.

VIVIANE DE OLIVEIRA MARTINEZ
Procuradora da República

GUILHERME ROCHA GÖPFERT
Procurador da República

JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI
Procuradora Regional da República

LÚCIO MAURO CARLONI FLEURY CURADO
Procurador da República

MARÍLIA SOARES FERREIRA IFTIM
Procuradora da República

PALOMA ALVES RAMOS
Procuradora da República

PAULO SÉRGIO FERREIRA FILHO
Procurador da República

THIAGO LACERDA NOBRE
Procurador da República

YURI CORRÊA DA LUZ
Procurador da República
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EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA TERCEIRA REGIÃO

Autos nº 5003598-35.2020.4.03.6181
Recorrente: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Recorrido: JOSÉ SERRA e outra

RAZÕES DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Colenda Turma
Eméritos Julgadores
Nobre Procurador(a) Regional da República,

1) OBJETO DO PRESENTE RECURSO:

Em 03/07/2020, este órgão ministerial, amparado nos elementos de
prova até então colhidos no bojo do Procedimento Investigatório Criminal nº
1.34.001.009917/2018-63, ofereceu denúncia em face de JOSÉ SERRA e
VERÔNICA ALLENDE SERRA, imputando-lhes a prática de crimes de lavagem de
capitais tipificados no art. 1º da Lei nº 9.613/1998.
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Naquela mesma data, no mais, deflagrou a chamada “Operação
Revoada”, que cumpriu medidas de busca e apreensão não apenas em face de JOSÉ
SERRA, como também de outros alvos, como VERÔNICA ALLENDE SERRA,
RONALDO CEZAR COELHO e JOSÉ AMARO PINTO RAMOS, com o objetivo de
aprofundar as investigações sobre um possível amplo esquema de lavagem de
capitais, do qual os fatos denunciados seriam apenas uma fração.
Questionando as medidas cumpridas por ocasião da “Operação
Revoada”, a defesa de JOSÉ SERRA ajuizou a Reclamação n° 42.355, durante o
plantão judiciário, e o Presidente do Supremo Tribunal proferiu decisão liminar para o
fim específico e restrito de “suspender, até a análise do caso pelo eminente Relator,
toda a investigação deflagrada, em trâmite no Juízo Federal da 6a Vara Criminal da
1a Subseção Judiciária de São Paulo”.
Portanto, o que o Presidente do Supremo Tribunal Federal, durante o
plantão, decidiu foi suspender a investigação deflagrada, vale dizer, a “Operação
Revoada”, fazendo-o por entender, em cognição sumária, procedentes os
questionamentos do Reclamante, o qual, na ocasião, questionara estritamente dois
pontos: i) a suposta possibilidade de, ao cumprir mandados de busca na residência de
JOSÉ SERRA, a Operação ter apreendido eventuais evidências de crimes praticados
em razão de seu atual cargo de Senador, o que implicaria risco de violação de seu
foro por prerrogativa; e ii) a suposta amplitude excessiva de quebras bancárias e
fiscais que, no contexto da Operação, também foram autorizadas pelo juízo recorrido,
em suposto risco, também por essa via, de violação de seu foro por prerrogativa.
Ocorre que, embora em momento algum a decisão liminar proferida na
Reclamação n° 42.355 tenha sequer ventilado vícios na ação penal que, àquela
altura, já se sabia havia sido ajuizada, o juízo recorrido, um dia após receber a
denúncia oferecida em face de JOSÉ SERRA e de VERÔNICA ALLENDE SERRA,
suspendeu, “por cautela”, o trâmite do feito judicial instaurado.
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E é contra essa suspensão da ação penal 5003598-35.2020.4.03.6181,
que maximizou indevidamente os efeitos da liminar proferida na Reclamação n°
42.355/SP, que se volta o presente recurso em sentido estrito, pretendendo-se a
retomada do feito, com o início da instrução do caso.

2) RAZÕES RECURSAIS:

2.1) Cabimento do recurso em sentido estrito ora interposto:
De partida, é de se reconhecer que o presente recurso é a medida
cabível, porque adequado a fazer frente a decisões que suspendem um feito criminal,
nos termos do art. 581, XVI, do Código de Processo Penal.
De fato, dispõe o art. 581, XVI, do Código de Processo Penal que:
Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão,
despacho ou sentença: XVI- que ordenar a suspensão do
processo, em virtude de questão prejudicial;

E, no presente caso, é precisamente disso que se trata: uma decisão
proferida pelo juízo recorrido que determinou a suspensão da ação penal 500359835.2020.4.03.6181 (cf. ID 36191462) com base em liminar ainda pendente de
confirmação ou revogação, por órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal, no
âmbito da Reclamação nº 42.355/SP (valendo lembrar que, naquela sede, o que está
em discussão é, apenas e tão somente, a legalidade de medidas investigatórias
deflagradas no contexto da Operação Revoada, à luz dos limites da competência da
Justiça Federal de 1ª Instância para supervisionar apuração em face de parlamentar
com mandato em curso, sem qualquer relação, portanto, com os fatos que já foram
denunciados e que são apurados no feito). Estamos diante, em outras palavras, de
decisão de suspensão baseada em questão pendente de julgamento, enquadrável no
dispositivo acima mencionado, e passível de questionamento via recurso em sentido
estrito.
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Nesse ponto, é importante recordar que, mesmo que se diga que a
pendência de julgamento de uma Reclamação não seria questão prejudicial em
sentido estrito, o E. Tribunal Regional Federal da 3ª Região tem admitido recurso em
sentido estrito contra diversas espécies de decisão de suspensão de ações penais, e
vem reconhecendo expressamente uma leitura extensiva do art. 581, XVI, do Código
de Processo Penal.
Nesse sentido são os seguintes julgados:
PENAL - PROCESSUAL PENAL - SUSPENSÃO DO
PROCESSO - ARTIGO 366 DO CPP - VIA RECURSAL RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - CABIMENTO INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA - ARTIGO 581, XVI, DO
CPP - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - CRIME
CONTRA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - ARTIGO 366 DO
CPP - NORMA DE CARÁTER MISTO - PREVALÊNCIA
DO ASPECTO PENAL - DETERMINAÇÃO DE
SUSPENS Ã O D O L A P S O P R E S C R I C I O N A L IMPRESCRITIBILIDADE - INOCORRÊNCIA - NORMA DE
CARÁTER MAIS GRAVOSO PARA O RÉU - RECURSO
MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA
REFORMADA.
1. É incabível recurso de apelação interposto em face da
decisão que determinou a suspensão do processo, sem
suspender a fluência do prazo prescricional, por não se
tratar de sentença de mérito, ou decisão definitiva ou,
ainda, com força de definitiva.
2 . Da decisão que ordena a suspensão da ação penal
sem suspender o lapso prescricional c abe, por
interpretação extensiva do inciso XVI, do artigo 581, do
CPP, Recurso em Sentido Estrito.
3. O recurso cabível, em caso de tela, é o recurso em
sentido estrito, devendo a apelação interposta pelo
Ministério Público Federal ser conhecida como tal, por
força do princípio da fungibilidade recursal.
4. O recurso interposto merece ser provido, mas para o fim
de anular a decisão de primeiro grau que determinou a
suspensão do processo com lastro no art. 366 da Lei
Processual Penal.
5. Cumpre esclarecer que o artigo 366, caput, do Código
de Processo Penal é norma de natureza de direito
processual penal e de direito penal material, no que
pertine, respectivamente, à suspensão do processo e à
suspensão do prazo prescricional, como se pode observar
da sua redação, dada pela Lei n.º 9.271/96.
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6. Em razão da característica de norma mista, o citado
dispositivo legal, quando acrescenta a suspensão do prazo
prescricional, é norma mais gravosa ao réu, sendo
inaplicável aos processos em curso, quanto a prática de
infrações penais anteriores à vigência da lei em questão,
com fundamento no artigo 5º, XL, da Constituição Federal.
7. Não é possível a dissociação da norma, reconhecendose a sua aplicação tão-somente na parte favorável ao réu.
Ora, a suspensão do prazo prescricional, prevista no citado
artigo, é conseqüência lógica do sobrestamento da ação
penal. Qualquer interpretação que, admitindo a cisão do
dispositivo, conferisse a ele aplicação no que tange a
suspensão do processo e negasse aplicação na parte em
que impõe a suspensão da prescrição, importaria em
cerceamento do direito de punir do Estado, pois com a
combinação entre a antiga norma e o novo texto legal,
estar-se-ia criando uma terceira lei.
8. Não há que se falar que a suspensão do prazo
prescricional ensejaria a imprescritibilidade do delito, o que
só é admissível nas hipóteses previstas pelos incisos XLII
e XLIV do artigo 5º Constituição Federal.
9. Equivocou-se a decisão ao cindir a aplicação da norma
do art. 366 do Código de Processo Penal, suspendendo o
andamento do processo e deixando de determinar também
a suspensão do fluxo prescricional.
10. No caso concreto, a hipótese sequer era de aplicação
retroativa integral do comando do citado art. 366 do Código
de Processo Penal.
11. É preciso consignar que a Lei 9.271, de 17 de abril de
1996, entrou em vigor 60 dias após a sua publicação.
Logo, quando a Lei entrou em vigência, os fatos
supostamente cometidos pelo recorrido já tinham sido
praticados.
12. Consta da denúncia que o recorrido deixou de recolher
ao INSS as contribuições previdenciárias descontadas dos
salários dos empregados de sua empresa durante o
período compreendido entre janeiro de 1991 e maio de
1996.
13. Por ser a Lei nº 9.271/96, que atribuiu nova redação ao
art. 366 do Código de Processo Penal, mais gravosa para
o réu, como acima aludido, resta inviabilizada a sua
aplicação para fatos pretéritos.
14. Há que ser corrigida a aplicação equivocada da Lei n.º
9.271/96, devendo-se, na hipótese, conforme bem
assentado pela Procuradoria Regional da República,
anular a decisão objurgada e determinar que feito tenha o
seu regular andamento.
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15. Recurso do Ministério Público Federal provido, para
reformar a decisão de fl. 483/485, e, afastando a aplicação
da Lei 9.271/96, determinar o normal prosseguimento do
feito.
(TRF 3ª Região, QUINTA TURMA - 1A. SEÇÃO, RSE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 11692 - 000346630.2001.4.03.6181, Rel. JUIZ CONVOCADO HÉLIO
NOGUEIRA, julgado em 30/07/2007, DJU
DATA:14/08/2007 PÁGINA: 497)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. DECISÃO QUE
DETERMINOU A SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL, COM
O PROSSEGUIMENTO DO CURSO DO PRAZO
PRESCRICIONAL. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA
COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRINCÍPIO
DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. NATUREZA DÚPLICE
DO ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
VEDADA A CISÃO DE SEUS INSTITUTOS. RETOMADA
DO CURSO DO PROCESSO INDEPENDENTEMENTE
DA CITAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO.
1. Apelação conhecida e recebida como recurso em
sentido estrito. Considerando que a decisão proferida
pelo juízo a quo determinou, ante a ausência de
citação pessoal do acusado, que a ação penal
permanecesse suspensa, sua impugnação deve se dar
mediante a interposição de recurso em sentido estrito,
nos termos do art. 581, XVI, do Código de Proces so
Penal.
2. O equívoco, todavia, não impede o conhecimento do
recurso, pois o caso comporta a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal (CPP, art. 579), pois não se verifica,
no caso, má-fé ou prejuízo ao recorrido, a quem foi
garantida a ampla defesa e o contraditório, com a
apresentação de contrarrazões pela Defensoria Pública da
União. Ademais, o prazo legal para interposição do recurso
em sentido estrito foi respeitado.
3. O art. 366 do Código de Processo Penal tem natureza
dúplice, sendo vedada sua cisão, com a retomada do
curso da prescrição sem a retomada do curso do processo,
e vice-versa, conforme entendimento pacífico do Superior
Tribunal de Justiça.
4. Em situações como a dos autos, transcorrido o prazo de
prescrição pelo máximo da pena abstrata prevista para o
delito, não só o curso do prazo prescricional deve ser
retomado, mas também o curso do processo, sem que isso
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represente ofensa ao devido processo legal, ao
contraditório ou à ampla defesa. Precedentes do Superior
Tribunal de Justiça.
5. Apelação conhecida e recebida como recurso em
sentido estrito, ao qual é dado provimento.
(TRF 3ª Região, DÉCIMA PRIMEIRA TURMA, ApCrim APELAÇÃO CRIMINAL - 80942 - 000197327.2007.4.03.6110, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL
NINO TOLDO, julgado em 23/04/2020, e-DJF3 Judicial 1
DATA:07/05/2020)

PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
DECISÃO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, EM
SEDE DE HABEAS CORPUS, DETERMINANDO A
SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL POR CRIME CONTRA A
ORDEM TRIBUTÁRIA, E O SEU PROSSEGUIMENTO
COM RELAÇÃO AO CRIME DE QUADRILHA. DECISÃO
QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL.
INADMISSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1 . Recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público Federal, com fundamento no artigo
581, inciso XVI, do Código de Processo Penal, contra
decisão que indeferiu o requerimento de
prosseguimento da ação penal com relação ao crime
de quadrilha, e manteve a suspensão do feito e da
pretensão punitiva estatal, bem como do curso
prescricional, enquanto a empresa administrada pelos
recorridos se mantiver incluída no programa de
parcelamento especial - PAES.
2. O recurso foi interposto dentro do prazo legal de cinco
dias previsto no artigo 586 do Código de Processo Penal.
É certo que as razões foram protocoladas após o prazo de
dois dias, estabelecido no artigo 588 do Código de
Processo Penal. Contudo, a extemporaneidade das razões
recursais constitui mera irregularidade, não configurando
intempestividade do recurso. Precedentes do Supremo
Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
3. O habeas corpus nº 2004.03.00.020136-7 foi impetrado
contra decisão que recebeu a denúncia que imputa aos
recorridos a prática de crime contra a ordem tributária e o
crime de quadrilha. A liminar foi concedida determinando a
suspensão da ação penal, em virtude da notícia de que o
débito tributário ensejador da presente ação penal teria
sido incluído no Programa de Parcelamento Especial PAES. A Primeira Turma deste Tribunal, à unanimidade,
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concedeu em parte a ordem tão-somente para suspender
a pretensão punitiva estatal e a prescrição da ação penal,
n o q u e s e refere ao crime tributário. No tocante à
imputação de formação de quadrilha, a ordem foi
denegada, tendo sido cassada a liminar e determinado o
regular trâmite da ação penal.
4. Como se verifica, a questão da possibilidade de
prosseguimento da ação penal com relação ao crime de
quadrilha já havia sido decidida por esta Primeira Turma.
Logo, não era dado ao MM. Juiz a quo determinar a
suspensão do feito.
5. Recurso provido para anular a decisão agravada.
(TRF 3ª Região, PRIMEIRA TURMA, RSE - RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO - 5000 - 001298164.2003.4.03.6102, Rel. JUIZ CONVOCADO MÁRCIO
MESQUITA, julgado em 07/04/2009, e-DJF3 Judicial 2
DATA:04/05/2009 PÁGINA: 235)
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO. ART. 581, XVI, DO CPP.
APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. CRIME
OMISSIVO MATERIAL. PROVAS SOBRE O
PARCELAMENTO DO CRÉDITO.
1. Consolidou-se na jurisprudência das Cortes Superiores
e desta egrégia Corte Regional o entendimento de que o
crime previsto no art. 168-A do Código Penal se trata de
crime omissivo material, ou seja, requer a produção de
resultado lesivo ao bem jurídico tutelado para a sua
consumação. Precedentes do STJ.
2. Equiparação ao tratamento conferido aos demais crimes
fiscais, de maneira a exigir a constituição definitiva do
crédito tributário para a sua tipificação, com o necessário
esgotamento da via administrativa, sujeitando-se também
às hipóteses legais de extinção da punibilidade pelo
pagamento integral do débito e de suspensão do processo
em virtude do parcelamento tributário. Súmula 24 do STF.
3. O art. 68 da Lei n.º 11.941/09 abrange expressamente o
tipo penal do art. 168-A do Código Penal, dentre os outros
delitos fiscais, ao veicular a norma de suspensão da ação
penal e da prescrição da pretensão punitiva em
decorrência do ingresso no programa de parcelamento
tributário instituído por esse diploma legal.
4. Caso em que não há notícia de que o parcelamento da
empresa gerida pelo recorrido ainda esteja pendente de
consolidação do parcelamento, no regime instituído pela
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Lei 11.941/09, ou de homologação da opção pelo REFIS,
no regime da Lei 9.964/2000.
5. Recurso ministerial desprovido.
(TRF 3ª Região, SEGUNDA TURMA, RSE - RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO - 6817 - 000072049.2013.4.03.6124, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL
COTRIM GUIMARÃES, julgado em 29/07/2014, e-DJF3
Judicial 1 DATA:07/08/2014 )

PENAL. PROCESSUAL PENAL. USO DE DOCUMENTO
FALSO. SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL. DENUNCIADO
ESTRANGEIRO. ARTIGO 10 DA LEI Nº 9.474/97.
PEDIDO DE REFÚGIO. RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO. CABIMENTO. RECURSO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL PROVIDO.
1.Cabível a interposição de recurso em sentido estrito
contra a decisão que ordenar a suspensão do
processo, em virtude de questão prejudicial, nos
termos do artigo 581, inciso XVI, do Código de
Processo Penal.Preliminar rejeitada.
2. A peça acusatória descreve dois fatos delituosos, em
tese, praticados pelo acusado: uso de passaporte falso
para a entrada no território nacional, em 19 de janeiro de
2008, e o uso do mesmo documento para a saída do
Brasil, em 09 de fevereiro de 2008.
3. O artigo 10 da Lei nº 9.474/94 dispõe que será
sobrestado o processo criminal ou o procedimento
administrativo instaurado para apurar especificamente a
entrada irregular do peticionário no território nacional, não
cuidando, o artigo em comento, de suspensão de
procedimento criminal relativo à saída irregular do Brasil.
4. Inaplicável o benefício previsto no artigo 10 da Lei nº
9.474/97 no tocante ao crime de uso de documento falso
para a saída do acusado do território nacional. Regular ou
irregular, a partida do território brasileiro é incompatível
com o desejo de aqui obter asilo. De qualquer sorte, os
motivos que pudessem haver obrigado o estrangeiro a
servir-se de documento falso para ingressar no Brasil não
poderiam estar presentes no momento em que os
apresentou para deixá-lo.
5. O intento do acusado, de acordo com o seu
interrogatório, era o de unir-se a sua família na Europa e
não o de pedir refúgio ao Brasil.
6.Recurso provido para determinar o prosseguimento da
ação penal em relação ao uso de documento falso para a
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saída do recorrido do Brasil, sem prejuízo da eventual
extinção de punibilidade referente aos crimes cometidos
para a sua entrada no território nacional.
(TRF 3ª Região, SEGUNDA TURMA, RSE - RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO - 5283 - 000861115.2008.4.03.6119, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL
HENRIQUE HERKENHOFF, julgado em 14/07/2009, eDJF3 Judicial 1 DATA:23/07/2009 PÁGINA: 95)

Vê-se, portanto, que o E. Tribunal Regional Federal da 3ª Região
entende ser o recurso em sentido estrito a via adequada para atacar decisões
que suspenderam ações penais, não se restringindo apenas àque las fundadas
em questões prejudiciais em sua acepção restrita, e adota interpretação
extensiva ao dispositivo legal.
Portanto, seja porque a decisão ora recorrida suspendeu ação penal
com base em julgamento pendente que configura questão preliminar, seja porque o
Egrégio Tribunal Regional Federal admite recurso em sentido estrito, amplamente,
para fazer frente a diversas formas de suspensões de feito, é de se reconhecer
cabível a via recursal mobilizada no presente caso.

2.2) Fungibilidade recursal:
No mais, mesmo assim não se entendendo, deve-se reconhecer a
aplicação do princípio da fungibilidade ao presente caso.
O próprio Tribunal Regional Federal da 3ª Região, nos julgados citados,
aplica expressamente o princípio da fungibilidade e m casos similares, conhecendo de
recursos de apelação como se recursos em sentido estrito fossem.
Dessa forma, caso entenda o E. Tribunal que é incabível recurso em
face da decisão prolatada pelo juízo, requer o MPF que a presente peça seja
conhecida como correição parcial (nos moldes do art. 6°, I, da Lei n° 5010/66).
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2.3) Da falta de razão jurídica para a suspensão de ação penal ora recorrida:
Como adiantado, o juízo recorrido, ao ser intimado da liminar concedida
na Reclamação n° 42.355 (ID n° 36180242), proferiu a seguinte decisão (ID
36191462):
“Em que pese a r. decisão do C. STF não determinar de forma
explícita que a presente ação penal seria abrangida pela
determinação de suspensão, eis que em sua redação consta a
indicação de que foi determinada a suspensão da investigação
deflagrada, por cautela entendo que a presente ação penal deve
ser suspensa até nova ordem do C. Supremo Tribunal Federal.
Assim, em cumprimento ao quanto determinado pelo Supremo
Tribunal Federal na Reclamação 42.355, suspenda-se o
andamento dos presentes autos.” (grifos ora acrescentados)

Ora, da simples leitura da decisão proferida pelo juízo recorrido, já é
possível ver que ele próprio reconhece que a liminar concedida na reclamação não
abrangia, expressamente, a ação penal em curso. Neste plano, embora tenha
avocado uma “cautela” para decidir pela suspensão do feito judicial, importa notar que
ela, antes de mais nada, viola a própria literalidade da decisão liminar proferida pelo
Supremo Tribunal Federal, ampliando seu sentido.
Veja-se o dispositivo da liminar em tela:
“Forte nessa compreensão e por vislumbrar de plano, neste juízo
de cognição sumária, que a decisão da autoridade reclamada
pode conduzir à apreensão e acesso de informações e
documentos em desrespeito às prerrogativas parlamentares do
reclamante, defiro a liminar para suspender, até a análise do caso
pelo eminente Relator, toda a investigação deflagrada, em trâmite
no Juízo Federal da 6ª Vara Criminal da 1ª Subseção Judiciária
de São Paulo. Por consequência, todos os bens e documentos
apreendidos deverão ser lacrados e imediatamente acautelados,
juntamente com eventuais espelhamentos ou cópia de seu
conteúdo, caso tenham sido realizados”
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É evidente, pois, que, quando o Presidente do Supremo Tribunal
Federal determinou a suspensão das investigações deflagradas em face de JOSÉ
SERRA, ele manteve hígida a denúncia já então oferecida. Aliás, nem poderia ser
diferente, pois, como visto, a liminar acolheu o argumento da defesa, no sentido de
que as medidas de busca e apreensão e as quebra de sigilos autorizadas pelo juízo
da 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo, no contexto da deflagração da Operação
Revoada, teriam potencial efeito de atingir o mandato de senador da República de
JOSÉ SERRA.
Ação penal, como se sabe, não é investigação em curso, havendo,
desde o oferecimento da denúncia, uma nova fase processual, vez que o órgão de
acusação já formou a sua convicção. Caso recebida a denúncia, essa relação jurídica
processual existente se perfaz por completo e a defesa pode exercer o contraditório,
culminando com o julgamento da referida ação. Não se pode, assim, ampliar o
significado da palavra “investigação” a ponto de abranger uma ação penal já em
trâmite, sob pena de alargar o sentido literal da liminar proferida, indo muito além do
que o próprio Supremo Tribunal Federal fez no caso.

Mas mesmo que se entenda que a literalidade da liminar não possa ser
o único critério a ser analisado, é imperioso notar que a decisão de suspensão ora
recorrida, embora tenha tentado se respaldar em uma suposta “cautela”, não
tem razão jurídica que a ampare.
Como dito, em 03/07/2020, duas coisas distintas aconteceram: por um
lado, foi deflagrada a chamada “Operação Revoada”, que cumpriu medidas de busca
e apreensão em face de diversas pessoas físicas e jurídicas; por outro, foi oferecida
denúncia em face exclusivamente de JOSÉ SERRA e de VERÔNICA ALLENDE
SERRA.
No âmbito do já mencionado Procedimento Investigatório Criminal nº
1.34.001.009917/2018-63, este órgão ministerial havia reunido indícios de existência
de um complexo esquema de lavagem de ativos transnacional, que favoreceu, entre
outros, JOSÉ SERRA.
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Mais precisamente, tais indícios denotavam que referido agente político
teria mantido, ao longo das décadas de 2000 e de 2010, uma relação espúria com a
ODEBRECHT, e nesse contexto não apenas dela solicitou, como também dela
efetivamente recebeu, direta e indiretamente, em razão de suas funções (sobretudo a
função de chefia do Poder Executivo do Estado de São Paulo – âmbito no qual o
g r u p o empresarial mantinha diversos contratos públicos passíveis de serem
impactados por atos do Governo), substanciais recursos indevidos. Nessa relação
espúria, diversos pagamentos teriam sido feitos a JOSÉ SERRA pela ODEBRECHT,
em contrapartida a distintos benefícios atinentes a suas esferas de atribuições e de
influência política.
Como exposto em detalhes na petição inicial que deflagrou os autos nº
5003218-12.2020.4.03.6181, em favor da “Operação Revoada”, ao menos duas séries
de pagamentos já estariam sob investigação específica.
De um lado, a ODEBRECHT teria realizado uma série de pagamentos a
JOSÉ SERRA, entre 2006 e 2007, no montante de cerca de R$ 4.500.000,00, com
intermediação de JOSÉ AMARO PINTO RAMOS, no exterior, supostamente para
fazer frente a gastos de suas campanhas ao governo do Estado de São Paulo. De
outro, a ODEBRECHT teria feito uma série de pagamentos a JOSÉ SERRA, de cerca
d e R$ 23.300.000,00, entre 2009 e 2010, também no exterior, desta vez com a
possível intermediação de RONALDO CEZAR COELHO, em troca da liberação de
créditos havidos junto à DERSA, no valor total atualizado de R$ 191.590.000,00.
Foi para apurar esse amplo contexto, com diversos fatos em análise,
que esta Força-Tarefa formulou, perante o juízo da 6a Vara Federal Criminal de São
Paulo, uma série de requerimentos, cujo deferimento levou à deflagração, no dia
03/07/2020, da chamada “Operação Revoada”, com o cumprimento de mandados de
buscas e apreensões.
Como, porém, um conjunto de fatos, dentro desse amplo contexto, já
estava delimitado o suficiente, antes mesmo de requeridas as medidas investigativas
ao juízo recorrido, este órgão entendeu por bem oferecer denúncia em face de JOSÉ
SERRA e de VERÔNICA SERRA, imputando-lhes atos de lavagem inseridos na
primeira das cadeias de pagamento acima citadas, iniciada em 2006 e 2007.
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Isso significa, portanto, que a denúncia em tela abordou apenas uma
das duas séries de pagamentos investigadas na “Operação Revoada” e, mais
importante ainda, baseou-se exclusivamente em elementos de prova colhidos
antes da execução das medidas inves tigativas que foram questionados na
Reclamação em tela, por uma suposta violação ao foro por prerrogativa do hoje
Senador JOSÉ SERRA. Nada – repita-se: nada – do que foi colhido no bojo da
“Operação Revoada” lastreou a denúncia, até mesmo por impossibilidade
cronológica, já que ela foi oferecida na mesma manhã em que iniciadas as
medidas de busca suspensas liminarmente.
Nesse contexto, ainda que se compreenda a confusão que veio a ser
instalada, sobretudo dado o caráter inédito da liminar concedida na Reclamação nº
43.355 (divergente de decisões monocráticas proferidas por outros Ministros do
Supremo naquela mesma semana1), não há como não reconhecer que a “cautela”
do juízo ora recorrido, no caso, não está amparada nos fatos, e transladou
indevidamente, para uma ação em que não se imputa – sequer remotamente –
ilícitos praticados em razão do cargo de Senador da República, a ratio
decidendi de uma liminar que apenas suspendia medidas investigativas que,
por sua natureza, poderiam levar à descoberta de crimes outros, estes sim
praticados em razão do citado cargo.
A prova cabal de que a cautela, no caso, foi indevida é o fato de
que, tendo a denúncia sido oferecida antes da apreensão dos documentos
objetos das buscas e antes do acesso aos resultados das quebras autorizadas
pelo i. juízo recorrido, e sendo pois lastreada em material totalmente
independente do colhido na chamada “Operação Revoada”, mesmo que a
Reclamação nº 42.355 seja, eventualmente, julgada procedente pelo colegiado
do Supremo, ainda assim ela não terá o condão de afetar a ação penal, a qual
processa, repise-se, crimes absolutamente desconectados do atual cargo
exercido por JOSÉ SERRA.

1

https://www.conjur.com.br/2020-ago-01/decisoes-stf-expoem-lacunas-questao-foro-privilegiado
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Em suma, seja para que se dê efetivo cumprimento estritamente à
literalidade da liminar proferida na Reclamação em questão, seja porque a cautela
ventilada pelo juízo recorrido não tem amparo jurídico e contradiz a cronologia dos
fatos, é de se revogar a suspensão da ação penal nº 5003598-35.2020.4.03.6181,
dando-se início à sua instrução.

3) CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer o
conhecimento do presente recurso e seu provimento, para o fim de reformar a
decisão recorrida, de maneira a determinar a retomada urgente do trâmite da ação
penal n° 5003598-35.2020.4.03.6181.

São Paulo, 11 de agosto de 2020.
VIVIANE DE OLIVEIRA MARTINEZ
Procuradora da República

GUILHERME ROCHA GÖPFERT
Procurador da República

JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI
Procuradora Regional da República

LÚCIO MAURO CARLONI FLEURY CURADO
Procurador da República

MARÍLIA SOARES FERREIRA IFTIM
Procuradora da República

PALOMA ALVES RAMOS
Procuradora da República

PAULO SÉRGIO FERREIRA FILHO
Procurador da República

THIAGO LACERDA NOBRE
Procurador da República

YURI CORRÊA DA LUZ
Procurador da República

Rua Frei Caneca, 1360 – São Paulo – SP – CEP 01307-002 – Fone: (11) 3269.5000 – E-mail: prsp-lavajato@mpf.mp.br
17

