
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

INQUÉRITO Ns 4382 - FÍSICO 
RELATOR:
AUTOR:

MINISTRO EDSON FACHIN 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

INVESTIGADO: JOSÉ RENAN VASCONCELOS CALHEIROS E OUTROS 
PETIÇÃO GTOC/PGR/ N« 295547/2021

SIGILOSO

Excelentíssimo Senhor Ministro Relator,

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da 

Subprocuradora-Geral da República signatária, no uso de suas atribuições 

constitucionais e legais, vem requerer o que se segue.

I

O Inquérito n- 4382 foi instaurado para apurar o recebimento de 

vantagens indevidas por senadores da República, em razão do apoio deles 

para a aprovação do Projeto de Resolução do Senado n- 72, que diminuiu a 

alíquota do ICMS importação dos estados, reduzindo, assim, o incentivo fis

cal aos produtos importados, medida esta de interesse da Odebrecht.
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Após a conclusão das diligências pendentes, o Delegado de Polícia 

Federal Vinícius Venturini submeteu o relatório conclusivo de fls. 1231/1338, 

referente à atuação do Senador da República RENAN CALHEIROS e dos par

ticulares investigados.

No aludido relatório, concluiu pela existência de elementos con

cretos e relevantes de autoria e de materialidade dos crimes investigados 

no presente inquérito, entendendo pelo indiciamento dos investigados 

nos seguintes termos:

Ao finai de complexa investigação criminal, verificou-se a existência de ele
mentos probatórios concretos de autoria e materialidade para se atestar a pre
sença de indícios suficientes de que o Senador da República JOSÉ RENAN VAS
CONCELOS CALHEIROS, no exercício de mandatos sucessivos de Senador da 
República desde 1995, juntamente com outras pessoas, cometeu o delito de cor
rupção passiva ao solicitar e receber pagamentos indevidos no montante de R$ 
1,000.000,00 (um milhão de reais), no dia 31.05.2012, ano em que não foi candi
date nas eleições, no contexto da aprovação do Projeto de Resolução do Senado 
n® 72/2010, convertido na Resolução do Senado Federal n® 13/2012.

Com base no suporte probatório apresentado, também se concluiu que o Sena
dor da República JOSÉ RENAN VASCONCELOS CALHEIROS, juntamente com 
outras pessoas, cometeu o delito de lavagem de dinheiro quando ocultou e dis
simulou a origem e a natureza dos recursos indevidos recebidos no dia 
31/05/2012, no montante de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Diante da robustez do material probatório, e em razão da corroboração das 
hipóteses criminais investigadas, o Delegado de Polícia Federal subscritor, com 
fundamento no art. 2®, §1° e § 6° da Lei n° 12.830/2013 e nos artigos 230-C e 231 
do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, entende pela existência de 
elemento.s concretes e relevantes de autoria e materialidade dos crimes 

presente inquérito, motive pelo qual entende peloinvestigados no
indiciamento de:
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I - JOSÉ RENAN VASCONCELOS CALHEIROS pelos crimes de corrupção 
passive, previsto no art. 317 do Código Penal, e lavagem de dinheiro, previsto 
no art. 1° da Lei n° 9.613/1998;

II - MILTON DE OLIVEIRA LYRA FILHO, pelos crimes de corrupção passiva, 
previsto no art. 317 do Código Penal, e lavagem de dinheiro, previsto no art. 1° 
da Lei n° 9.613/1998;

m - FÁBIO BRITO MATOS, pelos crimes de corrupção passiva, previsto no art. 
317 do Código Penal, e lavagem de dinheiro, previsto no art. 1° da Lei n° 
9.613/1998;

rV - ADOLPHO JULIO DA SILVA MELLO NETO pelo crime de lavagem de 
dinheiro, previsto no art. 1° da Lei n° 9.613/1998;

V - ROSANGELA BENETTON GRIMALDI pelo crime de lavagem de dinheiro, 
previsto no art. 1® da Lei n° 9.613/1998. {fis. 1336/1337 - destaques acrescidos)

Por meio da petição de fls. 1457/1465, a defesa do Senador da 

República RENAN CALHEIROS requer, em síntese, i) seja declarada a 

nulidade do indiciamento formal promovido pela Polícia Federal; ii) seja 

determinado à autoridade policial a exclusão do nome do parlamentar do rol 

dos indiciados; Ui) sejam os autos remetidos ao Ministério Público Federal 

para "para análise de eventual crime de abuso de autoridade perpetrado pelo 

Delegado de Policia Federal Vinícius Venturini, diante do ato de indiciamento ilegal 

realizado.

Instado a manifestar-se (fl. 1469), o Delegado de Polícia Federal 

Vinícius Venturini enviou o Ofício n- 3768052/2021 — SINQ/CGRC/DICOR/PF, 

por meio do qual, após discorrer sobre o instituto do indiciamento, aponta a 

existência de decisão do Ministro Roberto Barroso, em 23/10/2018, nos autos
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da Petição Avulsa n- 69235/2018, no Inquérito n- 4621, a qual indeferiu pedido 

de anulação de indiciamento feito pela autoridade policial em inquérito em 

trâmite perante o Supremo Tribunal Federal, sob o argumento de que o 

indiciamento havia sido realizado em inquérito previamente autorizado pelo 

STF, e Ministro Relator havia supervisionado a realização dos seus atos.

Assevera ser essa a situação dos presentes autos, uma vez que o 

Inquérito n- 4382 não foi instaurado de ofício pela autoridade policial, mas 

mediante autorização do Ministro Relator Edson Fachin, em atendimento a 

solicitação da Procuradoria-Geral da República.

Aduz que, devido ao vencimento do prazo de 60 (sessenta) dias, e 

considerando a imprescindibilidade de encaminhar o inquérito já com o 

relatório conclusivo elaborado, "não houve tempo hábil áe formalizar os 

indiciamentos, consistentes em elaboração do boletim de vida pregressa, elaboração do 

boletim de identificação criminal e expedição da folha de antecedentes criminais", 

acrescentando não haver ato formal de indiciamento a ser desconstituído.

Por fim, sustenta que não merece prosperar pedido para análise de 

eventual crime de abuso de autoridade, "tendo em vista que os atos desta 

autoridade signatária foram ancorados em fundamentos legais, regimentais e 

jurisprudenciais".

Vieram os autos para manifestação.
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E o relatorio.

II

II.l. Quanto ao ato formal de indiciamento do Senador da República RE-

NAN CALHEIROS

Sem adentrar mais detalhadamente na questão da 

incompatibilidade do indiciamento com o sistema acusatório vigente, a 

premissa fundamental para o presente momento é que as normas ordinárias 

que regem o procedimento de investigação criminal aplicam-se apenas 

subsidiariamente ao inquérito presidido por Ministro do Supremo Tribunal 

Federal alusivo a autoridades com prerrogativa de foro, que é regulado pela 

Lei n^ 8.038/1990.

Não obstante a irrelevância processual do indiciamento, importa re

conhecer, de acordo com a jurisprudência dessa Suprema Corte, a nulidade 

do ato reclamado. Com efeito, é inviável o indiciamento promovido por au

toridade policial em face de parlamentar investigado no âmbito da Supre

ma Corte. Nesse sentido:

Questão de Ordem em Inquérito. 1. Trata-se de questão de ordem suscitada pela 
defesa de Senador da República, em sede de inquérito originário promovido 
pelo Ministério Público Federal (MPF), para que o Plenário do Supremo Tribu
nal Federal (STF) defina a legitimidade, ou não, da instauração do inquérito e do 
indiciamento realizado diretamente pela Polícia Federal (PF). 2. Apuração do 
envolvimento do parlamentar quanto à ocorrência das supostas práticas delituo-
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sas sob investigação na denominada "Operação Sanguessuga". 3. Antes da inti
mação para prestar depoimento sobre os fatos objeto deste inquérito, o Senador 
foi previamente indiciado por ato da autoridade policial encarregada do cum
primento da diligência. 4. Considerações doutrinárias e jurisprudenciais acerca 
do tema da instauração de inquéritos em geral e dos inquéritos originários de 
competência do STF: i) a jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que, nos 
inquéritos policiais em geral, não cabe a juiz ou a Tribunal investigar, de ofício, 
o titular de prerrogativa de foro; ii) qualquer pessoa que, na condição exclusiva 
de cidadão, apresente "notitia criminis", diretamente a este Tribunal é parte ma
nifestamente ilegítima para a formulação de pedido de recebimento de denún
cia para a apuração de crimes de ação penal pública incondicionada. Preceden
tes: INQ no 149/DF, Rei. Min. Rafael Mayer, Pleno, DJ 27.10.1983; INQ (AgR) no 
1.793/DF, Rei. Min. Ellen Gracie, Pleno, maioria, DJ 14.6.2002; PET - AgR - ED no 
1.104/DF, Rei. Min. Sydney Sanches, Pleno, DJ 23.5.2003; PET no 1.954/DF, Rei. 
Min. Maurício Corrêa, Pleno, maioria, DJ 1-.8.2003; PET (AgR) no 2.805/DF, Rei. 
Min. Nelson Jobim, Pleno, maioria, DJ 27.2.2004; PET no 3.248/DF, Rei. Min. El
len Gracie, decisão monocrática, DJ 23.11.2004; INQ no 2.285/DF, Rei. Min. Gil
mar Mendes, decisão monocrática, DJ 13.3.2006 e PET (AgR) no 2.998/MG, 2- 
Turma, unânime, DJ 6.11.2006; iii) diferenças entre a regra geral, o inquérito po
licial disciplinado no Código de Processo Penal e o inquérito originário de com
petência do STF regido pelo art. 102,1, b, da CF e pelo RI/STF. A prerrogativa de 
foro é uma garantia voltada não exatamente para os interesses dos titulares de 
cargos relevantes, mas, sobretudo, para a própria regularidade das institui
ções. Se a Constituição estabelece que os agentes políticos respondem, por cri- 

■ perante o STF (CF. art. 102.1. b). não há razão constitucional plau
sível para que as atividades diretamente relacionadas à supervisão judicial 
(abertura de procedimento investigatóriol seiam retiradas do controle judicial
do STF. A iniciativa do procedimento investigatório deve ser confiada ao MPF 
contando com a supervisão do Ministro-Relator do STF. 5. A Polícia Federal 
não está autorizada a abrir de ofício inquérito policial para apurar a conduta 
de parlamentares federais ou do próprio Presidente da República (no caso do 
STF). No exercício de competência penal originária do STF (CF, art. 102.1.' b" 
r/f l .ei n° 8.0.38/1990. art. 2« e RI/STF. arts. 230 a 234), a atividade de supervisão 
judicial deve ser constitucionalmente desempenhada durante toda a tramita; 
çãn das investigações desde a abertura dos procedimentos investigatórios até 
O eventual oferecimento, ou não, de denúncia pelo dominus litis. 6. Questão 
de nrdpm resolvida no sentido de anular o ato formal de indiciamento promo-

face do parlamentar investigado. (Questão de

me comum

vido pela autoridade policial em
Ordem no Inquérito n“ 2411, Rei. Min. Gilmar Mendes, publicado no DJ em
25/04/2008 - destaques acrescidos)
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Em decisão datada de 03/10/2016, proferida nos autos da Reclama

ção n° 24358/DF, o saudoso Ministro Teori Zavascki consignou que “nos in

quéritos de competência desta Corte, competente para a jurisdição criminal originária 

nas hipóteses do art. 102,1,bec, da Constituição da República, não há espaço para 

o ato de indiciamento, senão certo que não existe na Lei 8.038/2990, nem no Regi

mento Interno do STF, qualquer regramento específico sobre o tema, o que não pode- 

ria ser diferente, ou se chocaria frontalmente à letra da Lei 12.830/2013, segundo a 

qual se trata de ato exclusivo da autoridade policial

Colhe-se também na doutrina, complementarmenteb

[...] No âmbito do Poder Judiciário, então, e em face de nosso sistema proces
sual penal acusatório, a investigação que ali houver de ter curso deverá ser justi
ficada na possibilidade concreta de se reconhecer a prática de infração 
administrativa-disciplinar por parte de seu membro, já que os juizes não têm 
poder investigatório, conforme jurisprudência incontroversa.

E como referidas autoridades (Poder Judiciário e MP) têm foro privativo nos tri
bunais {de segundo grau ou nos Tribunais Superiores, a depender do membro 
sob acusação), quando estiver em curso inquérito policial, caberá ao Relator no 
respectivo Tribunal exercer as funções de garantia judiciária na tutela das in- 
violabilidades pessoais inerentes à fase de investigação criminal (quebra de 
sigilos e de comunicação telefônica, mandado de busca e apreensão domiciliar, 
ordem de prisão e demais medidas acautelatórias), bem como a determinação 
de prorrogação de prazos para a conclusão do inquérito.

O mesmo se diga, pnr fim, dos procedimentos atinentes a quaisquer autorida
des que tenham foro privativo por prerrogativa de função. Em todos eles, po
rém. será vedado o indiciamento da autoridade investigada, preservando-se a 

incolumidade funcional, até que outras providências venham a ser tomadas

Código de Processo Pend e siw jurisprudência. 7 ed.

sua

1 PACELLl, Eugênio. FISCHER, Douglas. Comentários ao 
2015. São Paulo:Atlas, p. 36-37 c 51.
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pelo respectivo Tribunal processante. Sobre o tema, ver também os comentários 
aos arts. 84 e seguintes desse Código.

Em se tratando de autoridades com foro privativo, é remansosa a jurispru
dência no sentido de não ser possível o indiciamento dos eventuais responsá
veis.

Sob a ótica da análise exclusivamente do regramento que trata do 

sistema de investigação no âmbito de inquéritos que tramitem perante o Su

premo Tribunal Federal, a condução dos atos investigatórios é de atribuição 

exclusiva do Procurador-Geral da República sob a supervisão, quando deman

dar reserva de jurisdição, do Supremo Tribunal Federal, descabendo cogitar 

de qualquer ato da autoridade policial no que se refere a indiciamento.

Assim, o ato de indiciamento em inquérito que apura suposta 

infração cometida por parlamentar federal realizado por autoridade policial é 

absolutamente nulo, com manifesta violação da competência exclusiva do 

Supremo Tribunal Federal.

As investigações sobre supostos ilícitos criminais perpetrados por 

autoridades com prerrogativa de foro perante o Supremo Tribunal Federal 

possuem regramento próprio, não havendo campo para atuação da 

autoridade policial em ato de indiciamento, o qual deve ser, portanto, 

anulado, porém sem qualquer reflexo outro sobre o regular andamento do 

feito.
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Não se desconhece, por outro lado, a decisão proferida, em 

23/10/2018, pelo Excelentíssimo Ministro Roberto Barroso, nos autos da 

Petição Avulsa n- 69235/2018, no Inquérito n- 4621, a qual indeferiu pedido de 

anulação de indiciamento feito pela autoridade policial em inquérito em 

trâmite perante o Supremo Tribunal Federal, sob o argumento de que o 

indiciamento havia sido realizado em inquérito previamente autorizado pelo 

STF, e Ministro Relator havia supervisionado a realização dos seus atos.

Todavia, efetivamente, no procedimento penal comum, o 

denominado "indiciamento" é nada mais que um registro administrativo, 

feito pela autoridade policial, de que "vê indícios" da prática de um crime por 

alguém, sem nenhuma verdadeira consequência processual. Isso porque tal 

ato não gera processo, não vincula o Ministério Público nem, muito menos, 

o órgão julgador. O que gera a instauração de processo criminal é a denúncia 

do Ministério Público, se recebida. É com o recebimento da inicial acusatória 

que tem início o processo criminal, sendo claro que o apontamento policial 

não dirige, de modo nenhum, a atuação do dominus littis, nem tampouco a do 

Judiciário.

Ao discorrer sobre o tema^, o Ministro Teori Zavascki destacou que

oportunidade ou a necessidade de diligências“o juízo sohre a conveniência, 

tendentes à convicção acusatória é do dominus litis, o ato de indiciar, nos 

incjuéritos penais de competência originária de tribunais, acaba não tendo
1 Nos autos da Reclamação n* 24358/DF.
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qualquer relevância jurídico-penal, prestando-se, do contrário, à exclusiva 

consequência de estigmatizar o ocupante do cargo, sem o prévio e devido exame 

judicial" (destaques acrescidos).

Calha destacar ainda que já houve manifestação da Procuradoria- 

Geral da República na ADI n- 5.073 a respeito da irrelevância do ato de 

indidamento previsto na Lei n-12.830/2013.^

Feitas essas considerações, a Procuradoria-Geral da República ma- 

nifesta-se pela desconstituição do ato formal de indidamento do Senador da 

República RENAN CALHEIROS, bem como para que, caso ainda não tenha

3 {.••] Tara a ação penal, indidamento é ato juridicamente irrelevante e total, absoluta e
completamente dispensável. Qualquer neófito em Direito sabe que somente se consolida relação 
processual penal, para cada acusado, se houver denúncia do Ministério Público e se esta for 
recebida. Fere o princípio da propordonalidade impor elaboração de ato fundamentado de 
indidamento, porquanto isso servirá só para gerar estigma completamente inútil para 
qualquer cidadão investigado e para dar ares 
de policia, desviando-o de sua função de investigador de crimes, sem com isso gerar benefício 
algum para a investigação, muito menos para o processo criminal.
Ao contrário, a nodva prática de 'indiciar' pessoas acarreta prejuízos à investigação e à atividade 
judiciária, pois (a) gera pecha inútU para o investigado; (b) consome tempo de delegados, que 
deveríam empregá-lo na iiavestigação, não em inúteis análises jurídicas; (c) acarreta ajuizamento 
de habeas corpus e outras ações e incidentes, para discutir ato desnecessário, com desperdício de 
tempo e recursos do Poder Judiciário para processar e julgar essa inutilidade.
[. ..] (o) ato de indiciamento não possui utilidade, presta-se apenas a estigmatizar o cidadão 
investigado. Não traz esse ato consequência relevante em benefício da persecução penal; tem 
como resultado principal prender rótulo ao investigado, que passa à categoria de "indiciado", 
sobretudo quando a imprensa se interessa pelo caso. São incontáveis e quase diárias notícias 
que jornais e outros veículos dão grande destaque ao indiciamento de fulano ou sicrano,

quência jurídica. Ainda pior, muitas vezes policiais empolgam-se

de decisão judicialiforme a análise de delegado

em
como se

o ato possuísse alguma conse
interesse jornalístico e proclamam a provável pena do "indiciado", sem que o Ministério 

tenha decidido oferecer denúncia. (Disponível em
com 0 
Público
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca-asp?id=5923634&ext=.pdf)
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ocorrido, para que a autoridade policial se abstenha de promover o ato de in- 

diciamento.

II.2. Quanto à eventual prática de crime de abuso de autoridade pelo 

Delegado de Polícia Federal

Em relação ao pleito da defesa de RENAN CALHEIROS para 

análise do Ministério Público Federal de eventual prática de crime de abuso 

de autoridade praticado pelo Delegado de Polícia Federal Vinícius Venturini, 

vale destacar que, embora tenha havido ampla divulgação da notícia do 

indiciamento na imprensa e nas redes sociais, o certo é que, de acordo com a 

autoridade policial, sequer houve a formalização do ato de indiciamento.

Em sua defesa, o Delegado de Polícia Federal Vinícius Venturini 

alegou, ainda, que os atos praticados por ele foram ancorados em 

fundamentos legais, regimentais e jiuisprudendais.

Não obstante, a Procuradoria-Geral da República oficiará ao órgão 

do Ministério Público Federal com atribuição para apuração da notícia de 

violação à Lei n- 13.869/2019, pela suposta prática do crime de abuso de 

autoridade pelo Delegado de Polícia Federal Vinícius Venturini.
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III

Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL mani

festa-se:

a) pela desconstituição do ato formal de indiciamento do Senador 

da República JOSÉ RENAN DE VASCONCELOS CALHEIROS, bem como 

para que, caso ainda não tenha ocorrido, que a autoridade policial se abste

nha de promover o ato de indiciamento;

b) nova vista dos autos para análise do relatório conclusivo acosta

do às fls. 1231/1338.

Brasília, 20 de agpsto de 2021.

Linãôra Ma na Araújo 
Subprocuradora-C eral da República

AF-LA
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