RELATÓRIO DE DADOS (L J)
Ministro Edson Fachin

2016 – 2020
Brasília, 9.9.2020

COLABORAÇÕES PREMIADAS (L J)





21 homologadas M. Teori Zavascki (2015/2016)
77 homologadas M. Cármen Lúcia (2017 – Odebrecht)
15 homologadas M. Edson Fachin (8: 2017 / 4: 2018/ 3: 2019)
4 pedidos novos de homologação de relatoria do M. Edson Fachin (2020)
 Total: 117

PAGAMENTOS DAS MULTAS FIXADAS NOS ACORDOS DE COLABORAÇÃO (STF)
1) M. Teori Zavascki:





21 feitos com acordos homologados
5 colaboradores efetuaram o pagamento no STF
15 colaboradores o pagamento está a cargo do juízo de 1º grau*
1 colaborador a comprovar o pagamento no STF (parcelado com previsão de
quitação em 2020 e 2021)
 Arrecadado: R$ 78.392.737,45
2) M. Cármen Lúcia (Grupo Odebrecht):
 77 acordos homologados:
 77 colaboradores efetuaram o pagamento no STF
 Arrecadado: R$ 535.280.202,97
3) M. Edson Fachin:







15 feitos com acordos homologados
5 colaboradores efetuaram o pagamento
1 colaborador (a fiscalização do pagamento está a cargo do juízo de 1º grau)*
2 acordos sem fixação de multa
4 colaboradores aguardando procedimentos para futuro pagamento
2 colaborações novas: 1 não será estipulada multa (celebrada com a PF) e 1
efetuado o pagamento de parcela de R$ 20.000.000,00 (depositados em
conta da 12ª VF em Curitiba)
 Valores arrecadados e destinados às vítimas no ano de 2020 (multa e
perdimento): R$ 101.982.583,73
 Total destinado: R$ 313.584.565,38

TOTAL ARRECADADO: R$ 927.257.509,00 (novecentos e vinte e sete milhões, duzentos
e cinquenta e sete mil, quinhentos e nove reais )
* Valores expressivos foram arrecadados no Juízo de 1º Grau
* Atualizado até 9/9/2020

PETIÇÕES – PET* (L J)

 591 remanescentes MTZ (fevereiro de 2017)
 309 iniciadas em 2018
 699 declinadas / reautuadas / redistribuídas / arquivadas:
 347 em 2017
 208 em 2018
 144 em 2019
 174 em andamento (setembro de 2020)

 Movimentação processual das Petições no período:
 2.077 decisões monocráticas proferidas
 5.198 despachos
 10.929 petições e expedientes protocolados pela defesa, MP e outros
órgãos
* Procedimento de caráter residual, em que não há definição de classe:
* Colaborações premiadas
* Cisões das referidas colaborações premiadas (encaminhamentos dos anexos a outros
juízos)
* Compartilhamentos de provas
* Restituições de coisas apreendidas
* Agravos regimentais destacados de Inquéritos e Ações Penais
* Pedidos de abertura de inquéritos
*Recebimento de expedientes de outros juízos

* Atualizado até 9/9/2020

AÇÕES CAUTELARES* (L J)

 94 recebidas em 2017 (59 como sucessor e 35 novas)
 Total computado de ações cautelares distribuídas ao Ministro Edson
Fachin no período global: 121
 76 arquivadas / declinadas / redistribuídas:
 8 em 2017
 28 em 2018
 38 em 2019
 2 em 2020
 Movimentação processual das Ações Cautelares no período:

 525 decisões monocráticas proferidas
 1.324 despachos
 3.473 petições e expedientes protocolados pela defesa, MP e outros
órgãos

* Prisões temporárias e preventivas
* Buscas e apreensões
* Interceptações telefônicas
* Ações controladas
* Quebras de sigilo bancário e telefônico
*Quebras de sigilo de dados

* Atualizado até 9/9/2020

INQUÉRITOS (L J)
Acervo:







2016 – 33 Inquéritos (remanescentes) – MTZ
2017 – 125 Inquéritos (março de 2017) – MEF
2017 – 67 Inquéritos (dezembro de 2017) – MEF
2018 – 75 Inquéritos (novembro de 2018) – MEF
2019 – 35 Inquéritos (dezembro de 2019) – MEF
2020 – 32 Inquéritos (setembro de 2020)

Inquéritos com denúncias ofertadas pela PGR:










29 denúncias (2016-2020):
 20 denúncias examinadas:
 9 denúncias recebidas e convertidas em Ações Penais (vide Ações Penais)
 1 denúncia recebida com o julgamento dos embargos suspenso em razão de pedido
de vista (INQ 3989)
 1 denúncia recebida com o acórdão pendente de publicação
 8 denúncias rejeitadas:
 3 por unanimidade
 5 vencido o Relator (MEF)
 1 denúncia declarada extinta a punibilidade
 7 denúncias em fase de processamento:
 3 Inquéritos aguardando deliberação quanto ao recebimento ou rejeição da
denúncia
 1 Inquérito com a sessão de julgamento suspenso por pedido de vista, após a
prolação de votos pelo Ministro Relator e pela Ministra Cármén Lúcia
 3 Inquéritos em fase de notificação dos investigados
 2 denúncias enviadas ao 1º grau de jurisdição para exame
Inquéritos arquivados:
 2017 – 13 Inquéritos
 2018 – 5 Inquéritos
 2019 – 13 Inquéritos
Inquéritos declinados a outras instâncias:
 2017 – 6 Inquéritos
 2018 – 7 Inquéritos
 2019 – 25 Inquéritos
 2020 – 3 Inquéritos
Inquéritos redistribuídos a outros Ministros (STF):
 2017 – 65 Inquéritos
 2019 – 1 Inquérito
 2020 – 1 Inquérito
Movimentação processual dos Inquéritos no período:
 464 decisões monocráticas e 1.871 despachos
 4.345 petições e expedientes protocolados pelo MP, órgãos e investigados

* Atualizado até 9/9/2020

AÇÕES PENAIS (L J)



9 Ações Penais*:
 5 julgadas pela Segunda Turma:
 1 condenação com execução penal iniciada
 2 absolvições
 1 condenação com embargos de declaração pendentes de julgamento
 1 condenação com expedientes e votos ainda não publicados
 1 com julgamento iniciado e sessão suspensa após prolação dos votos do
Ministro Relator, do Revisor e do Ministro Ricardo Lewandowski.
 1 em conclusão ao Ministro Revisor
 1 em fase de alegações escritas pela defesa
 1 declinada após o recebimento da denúncia



Movimentação Processual das Ações Penais no período:
 968 petições e expedientes protocolados pela defesa, MP e outros órgãos
 17 decisões colegiadas (aqui incluídos os julgamentos de mérito, agravos
regimentais e Embargos de Declaração);
 85 decisões e 318 despachos proferidos
 192 oitivas realizadas (testemunhas e interrogatórios dos réus)
 79 audiências realizadas pelos juízes do gabinete

* O número supra não compreende outras Ações Penais apreciadas: 12 (5 – 1ª Turma e
7 – 2ª Turma); assim, além das 9 Ações Penais na LJ o M. Edson Fachin é relator de outras 12
Ações Penais.
* Nos cinco anos de STF, relata, portanto, 21 Ações Penais.

* Atualizado até 9/9/2020

