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EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

Ref. Autos de Inquérito nº 4.852/DF 

 

 

 

 

FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES, nos autos do Inquérito 

em epígrafe vem, por intermédio de seus advogados infra-

assinados (Procuração – peça n. 40 dos autos), respeitosamente, 

apresentar pedido de ARQUIVAMENTO das apurações por falta 

de justa causa penal1, de acordo com os elementos que passa a 

expor. 

 

I - Fatos em Resumo  

 

Trata-se de Inquérito Policial instaurado por 

determinação de Vossa Excelência para a apuração de suposta 

                                                           
1 CPP: Art. 28. Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, 

requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, 

no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou 

peças de informação ao procurador-geral, e este oferecerá a denúncia, designará outro órgão 
do Ministério Público para oferecê-la, ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só 

então estará o juiz obrigado a atender. (com a redação anterior à Lei 13.964/19 em razão da 

Medida Cautelar na ADI nº 6.305, Rel. Min. Luiz Fux, j. 22.01.2020). 

Art. 395.  A denúncia ou queixa será rejeitada quando: (...) III - faltar justa causa para o 

exercício da ação penal. 

"Inquérito policial: arquivamento: quando se vincula o órgão judiciário ao pedido do 
chefe do Ministério Público. Diversamente do que sucede nos casos em que o pedido 

de arquivamento pelo Ministério Público das peças informativas se lastreia na 

atipicidade dos fatos - que reputa apurados - ou na extinção de sua punibilidade - que, 

dados os seus efeitos de coisa julgada material - hão de ser objeto de decisão 

jurisdicional do órgão judiciário competente, o que - com a anuência do Procurador- 
Geral da República - se funda na inexistência de base empírica para a denúncia é de 

atendimento compulsório pelo Tribunal." (Inq 1443 QO, Relator: SEPÚLVEDA 

PERTENCE, Tribunal Pleno, j. em 30/08/2001) 
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fraude licitatória voltada ao desvio de recursos federais destinados ao 

combate da pandemia da Covid-19 no Estado de Roraima. 

 

Em razão da Representação formulada pelo Departamento 

de Polícia Federal, em 22.09.2020, Vossa Excelência deferiu medida de 

busca e apreensão domiciliar em face do requerente e demais 

investigados.  

 

No cumprimento da medida foi encontrado numerário em 

espécie junto ao corpo do requerente e em 15.10.2020 foi 

decretado, por Vossa Excelência, o afastamento do requerente das 

funções parlamantares por 90 dias.  

 

Em 20.10.2020 Vossa Excelência suspendeu os efeitos do 

afastamento temporário do cargo de Senador e manteve a 

proibição de contato (pessoal e telefônico, telemático ou de 

qualquer natureza) com os demais investigados e testemunhas do 

Inq. 4.852/DF. 

 

Posteriormente, em 17.02.2021, Vossa Excelência deixou 

de prorrogar o afastamento do cargo de Senador, determinando 

apenas que o requerente não integrasse a Comissão Mista do 

Congresso Nacional destinada a acompanhar a situação fiscal e a 

execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas à Covid- 

19. 

 

Passados mais de 01 (um) ano da execução da medida 

cautelar de busca e apreensão se faz necessário apontar as seguintes 
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considerações a respeito da manifesta falta de fundamento para o 

indiciamento e a investigação contra o ora requerente, senão, vejamos. 

II - Da Manutenção infundada das apurações - Insubsitência das 

suspeitas imputadas ao requerente  

 

O Min. Celso de Mello assere que: “(...) a imputação penal não 

pode ser o resultado da vontade pessoal e arbitrária do acusador. Este, 

para que possa validamente formular a denúncia penal, deve ter por suporte 

uma necessária base empírica (...)" (grifamos)2  

 

Consoante exposto, em 14.10.2020, foi cumprida a medida de 

busca e apreensão em desfavor do Senador Francisco de Assis Rodrigues. 

 

Diante do decurso de mais de 01 (um) ano desde a busca 

domiciliar, à medida que as investigações avançaram, a comprovação 

indiciária da suposta participação ou aderência por parte do Senador a 

qualquer tipo de fraude se tornou insólita e manifestamente infundada.  

 

As apurações se iniciaram com o depoimento do então funcionário 

da Secretaria de Saúde de Roraima, Francisvaldo de Melo Paixão, que, em 

abril de 2020, se dirigiu à Polícia Federal e prestou vários depoimentos 

narrando alegadas fraudes que ocorreriam nas contratações públicas para o 

combate à Covid-19. 

 

Com base em um dos depoimentos' do então funcionário 

Francisvaldo Paixão3, a Polícia Federal representou à Procuradoria-Geral da 

República e ao Supremo Tribunal Federal pela instauração de inquérito 

policial, já que teriam sido citadas autoridades com foro perante esta 

                                                           
2 Voto Min. Celso de Mello no HC 84.409, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. GILMAR MENDES, 2ª 

Turma, julgado em 14/12/2004. 
3 A maior parte dos depoimentos de Francisvaldo Paixao sobre supostas fraudes em 

contratos da Secretaria para enfrentamento da covid-19, deu origem a procedimentos 
investigatórios instaurados pela Polícia Federal de Roraima para apuração da 

responsabilidade de pessoas com foro perante o TRF/1° Região, como o então Secretário de 

Saúde e de Deputado Estadual. 
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Suprema Corte, os Senadores Chico Rodrigues e Telmário Motta, além de 

outros alvos. 

 

No depoimento usado para instruir esta investigação, (i) o ex-

funcionário Francisvaldo narrou que teria sido pressionado a direcionar 

licitação da Secretaria de Saúde para a aquisição de “kits de teste”. (ii) Há 

ainda narrativa de irregularidades no processo de compra de centrais de ar-

condicionado para a maternidade de Rorainópolis/RR, fato que não é 

imputado ao ora requerente. 

 

Quanto ao Senador Chico Rodrigues, portanto, somente se 

investiga uma alegada participação nas supostas fraudes nos contratos de 

aquisição dos kits de teste rápido para Covid-19. 

 

A única menção ao nome do Senador Chico Rodrigues no 

depoimento que originou a investigação é uma referência às emendas 

parlamentares que teriam sido aprovadas para enfrentamento da pandemia, 

aludindo que a do referido parlamentar seria de R$ 19.000.000,00 — sem 

que isso tenha qualquer conexão com a suposta fraude a licitação então 

narrada pelo depoente4.  

                                                           
4 Confira-se trechos do depoimento que fundou a investigação: “QUE foi procurado pelo 

vereador ROMULO AMORIM (+5595991144141), junto com GUILHERME SALOMÃO 

(+5595981221111), tendo pressionado o declarante para direcionar a aquisição de KITs 

TESTE, especificamente relacionados a emenda parlamentar do deputado federal 
JOHNATAN DE JESUS e do senador MECIAS DE JESUS, não relacionados aos itens 

descritos no quarto fato; QUE nesta ocasião, GUILHERME realizou chamada com o 

deputado federal JOHNATAN DE JESUS que confirmou ao declarante que ambos estavam 

atuando em seu nome; QUE não se recorda para qual empresa seria o direcionamento 

solicitado; QUE a empresa ligada ao JOHNATAN DE JESUS não está relacionada com as 
empresas ligadas ao empresario ERIKE, tratando-se de outro grupo; QUE o dinheiro que 

seria utilizado para tal direcionamento está relacionado a uma emenda do deputado federal 

JOHNATAN DE JESUS e do senador MECIAS DE JESUS; QUE cada emenda perfaz um 

valor de R$ 2.500.000,00, num total de R$ 5.000.000,00, relacionadas ao enfrentamento do 

COVID-19; QUE essa reunião ocorreu no dia 16/04/2020; QUE antes da reunião, o 

declarante já estava em contato com ROMULO e GUILHERME, tratando dessa situação; 
QUE, simultaneamente, ERIKE também exigia direcionamento das mesmas emendas para 

sua empresa FEMAX; QUE ERIKE chegou a apresentar para o declarante uma proposta de 

fornecimento de 30.000 KITs TESTE, num valor de R$ 4.950.000,00, por meio da empresa 

FEMAX, numa reunião no gabinete do secretario de saúde, no dia 16/04/2020; QUE na 

ocasião, tirou uma foto do documento e encaminhou foto para Leticia, via Whatsapp; QUE 
estavam presentes nessa reunião o deputado estadual JEFFERSON ALVES, o SECRETARIO 

FRANCISCO MONTEIRO e o empresário ERIKE; QUE não tem certeza, mas acredita que o 

processo deve ter sido aberto; por fim aduz QUE sua exoneração foi uma surpresa para o 
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Ou seja, embora o servidor narre um direcionamento na aquisição 

de kits de teste, a menção a Chico Rodrigues em nada se relaciona com esse 

fato, inclusive esclarecendo-se que tal contratação estaria atrelada a 

emendas de outro parlamentar. 

 

De saída, um dado de extrema relevância: além de as emendas do 

requerente não terem qualquer vinculação com o contrato investigado (Kits 

de Teste), o referido montante sequer teve um centavo executado pelo 

Governo do Estado, permanecendo integralmente creditado na conta do 

Fundo Nacional de Saúde (Fundes), segundo documentos ora apresentados 

em anexo — tudo a revelar a completa impossibilidade de desvio de 

emendas parlamentares em benefício próprio ou de terceiros. 

 

No entanto, embora Francisvaldo não impute, em momento algum, 

qualquer fato ao Senador Chico Rodrigues, o ex-funcionário da SESAU/RR 

entregou espontaneamente seu celular à Policia Federal, no qual haveria 

algumas conversas registradas entre ele e o parlamentar — o que, mesmo 

sem cunho incriminador, foi suficiente para a autoridade policial requerer a 

instauração de inquérito contra o requerente. 

 

Da análise do referido aparelho telefônico, a autoridade policial 

elaborou o Relatório n° 64/2020, em que concluiu ter verificado supostos 

indícios de direcionamento da dispensa de licitação realizada para aquisição 

dos kits de teste rápido para detecção do Covid-19, na qual 3 (três) empresas 

teriam concorrido: (i) Nova Médica Comércio Serviços de Produtos 

                                                                                                                                                                                     
declarante: QUE simplesmente compareceu para trabalhar na sexta-feira, dia 17/04/2020 e 

foi orientado a ir para casa, pois havia sido exonerado; QUE ERIKE tinha o costume de 

enviar mensagens por Whatsapp e apagá-las após lidas pelo interlocutor; QUE esclarece o 
declarante que tem conhecimento da existência de diversas emendas parlamentares, 

liberadas/aprovadas em razão da pandemia COVID-19, para o fundo estadual de saúde, 

sendo R$ 3.000.000,00 do deputado HAROLDO CATEDRAL, RS 2.500 000 00 do senador 

MECIAS DE JESUS, R$ 2.500.000,00 do deputado JOHNATAN DE JESUS, R$ 

19.000.000.00 do senador CHICO RODRIGUES, além disso, tem mais R$ 7.500.000,00 de 
MAC (bônus do governo federal), mais R$ 1.023.000,00 que o Governo Federal enviou no 

início da Pandemia e mais R$ 13.000.000,00 de recursos estaduais (estes resultado de 

desbloqueio judicial), (...)” 
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Hospitalares Ltda., (ii) PHM Produtos Médicos Hospitalares Ltda. e (iii) 

Quantum Empreendimentos em Saúde. 

 

Foi mencionado ainda na referida representação da Polícia Federal 

que o suposto direcionamento teria decorrido de atos praticados pelo então 

declarante Francisvaldo, em conjunto com Jean Frank Padilha Lobato, que, 

supostamente, seria pessoa que agiria em nome da empresa Quantum 

Empreendimentos junto à Secretaria de Saúde. A investigação ainda teria 

verificado ser a empresa Quantum beneficiária de 4 (quatro) contratações 

relacionadas ao enfrentamento da pandemia, entre os quais 3 (três) teriam 

objeto a aquisição de testes rápidos. 

 

Na falta de qualquer indício que denote participação do requerente 

em qualquer ato de direcionamento de licitação, houve então uma tentativa 

— sem sucesso — de vinculá-lo a pessoa de Jean Frank Padilha Lobato. 

 

Contudo, após receber a representação pela instauração de 

inquérito policial, a Procuradoria-Geral da República elencou diversos 

pontos que ainda careceriam de explicações, bem como indicou que o objeto 

da investigação ainda não estava claro. Assim, antes de postular pela 

instauração de inquérito, requereu novas diligências para então aferir a 

necessidade de instauração ou não de inquérito, o que foi deferido por Vossa 

Excelência. 

 

Com a baixa dos autos à Polícia Federal, para a continuidade das 

diligências, elaborou-se o Relatório n° 67/2020, no qual se reiterou a 

tentativa de vincular Jean Frank, suposto representante da empresa 

Quantum, ao Senador Chico Rodrigues. 

 

A autoridade policial ainda acrescentou novas suspeitas extraídas 

das conversas entre o servidor Francisvaldo e o Senador Chico Rodrigues. 

Nas mensagens, o parlamentar teria indagado se a Secretaria de Saúde/RR 

teria resolvido o pagamento de “Gilce”, que, segundo a investigação, seria a 

proprietária da Haiplan Construções Comércio e Servicos Ltda., empresa que 

detinha contratos com referido órgão estatal. 
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São essas mensagens — supostamente cobrando pagamento de 

dívida reconhecida (RDs) pela Secretaria de Saúde com empresa prestadora 

de serviço — que teriam dado substância à investigação, outrora tida como 

incipiente, ensejando não só a instauração de inquérito, mas os próprios 

pedidos de busca e apreensão formulados pela Polícia Federal e pela 

Procuradoria-Geral da Republica. 

 

 

Confira-se os trechos da manifestação ministerial que resumem as 

premissas adotadas pelo Parquet para requerer tais medidas em desfavor do 

Senador Chico Rodrigues: 
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Em síntese, no início das investigações, as suspeitas levantadas 

contra o Senador Chico Rodrigues foram: (i) suposta relação com Jean 

Frank, pessoa apontada pela Polícia Federal como representante da empresa 

Quantum, a qual teria com a Secretaria de Saúde/RR o fornecimento de 

insumos para combate a Covid-19; (ii) suposta atuação para beneficiar a 

empresária chamada Gilce, proprietária da empresa Haiplan, que teria 
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dívidas a receber do Governo do Estado, bem como teria também contratado 

com a SESAU/RR. 

 

Com base nessas premissas é que Vossa Excelência, nos autos da 

PET 9009, deferiu pedido de busca e apreensão domciciliar em desfavor do 

requerente. 

 

Esse, portanto, era o cenário dessa investigação quando do início 

da licença parlamentar: suspeitas de que o Senador Chico Rodrigues atue 

em prol de interesses privados perante a Secretaria de Saúde de Roraima no 

contexto de contratos para o combate a Covid-19 que seriam pagos a partir 

de emendas parlamentares. 

 

Apresentado o cenário imediatamente subsequente às buscas, 

convém agora expor que as premissas iniciais adotadas pela investigação 

não se confirmaram após mais de 01 (um) ano do cumprimento da cautelar 

penal. 

 

Ademais, nem mesmo a busca na residência do requerente pode 

ser tida como eventual elemento corroborador dessas vazias hipóteses 

acusatórias em desfavor do Senador, mesmo com a localização de valores em 

espécie e com a narrativa de uma hipotética resistência na entrega daqueles. 

 

Descontadas as quantias restituídas no próprio momento da 

apreensão, o total dos valores em espécie que foi efetivamente apreendido na 

residência do requerente corresponde a R$ 47.900,00, além de sobra de 

viagem no valor de R$ 6.000,00. Dos valores em reais, a Polícia Federal fez 

constar em relatório de apreensão que Chico Rodrigues teria sonegado a 

entrega de R$ 32.900,00, mantendo-os inicialmente em suas vestes íntimas. 
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A busca domiciliar em desfavor do Senador Chico Rodrigues, com o 

objetivo de apurar eventual participação em fraudes licitatórias de contratos 

para o enfretamento da Covid-19, ao localizar valores em espécie em seu 

poder, pode — sob um olhar imediatista e superficial — conduzir à falsa 

conclusão de que tais quantias teriam relação com o objeto investigado. 

 

No entanto, passado o episódio, mostra-se necessário revisitá-lo 

sob outra perspectiva, compreendendo o contexto em que se insere as provas 

ora apresentadas pela defesa, o que invariavelmente levará à conclusão 

oposta, isto é, de que é impossível que os valores em espécie tenham 

qualquer relação com as contratações públicas investigadas, porquanto a 

sua origem é declarada e sua destinação predeterminada. 

 

Em primeiro lugar, propõe-se a compreensão de que o Senador 

Chico Rodrigues é pessoa de idade — 69 (sessenta e nove) anos — que 

nunca respondeu a qualquer tipo de investigação ou processo de natureza 

criminal. Logo, jamais se imaginou sendo submetido ao cumprimento de tão 

gravosa medida, com o ingresso de dezenas de policiais em sua residência 

para vasculhar todas as dependências do local. 

 

A surpresa de um senhor de idade, que sofria uma das medidas 

mais amargas provocadas pelo aparato estatal, sem sequer suspeitar dos 

motivos ensejadores, provocou uma atitude impulsiva e precipitada de 

defesa daquilo que lhe é de direito. 

 

Ao ser indagado sobre os valores encontrados em seu corpo, o 

Senador prontamente respondeu que sua destinação seria para o 

pagamento de funcionários de empresa de sua família, a San Sebastian, 
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a qual é administrada por seu filho — informação que inclusive constou 

no auto de apreensão. 

Ora, não se trata de mera afirmação lançada para "justificar" a 

posse dos valores, mas de informação oficial com respaldo documental nos 

autos. 

 

Conforme documentos em anexo, a folha de pagamento da 

empresa, nos meses de agosto e setembro de 2020, acumulou um 

encargo no valor de R$ 34.004.82 (trinta e quatro mil e quatroreais e 

oitenta e dois centavos). 

 

Trata-se de praticamente o mesmo valor encontrado junto ao corpo 

do Senador Chico Rodrigues. A folha de pagamento: R$ 34.004.82. Com o 

Senador: R$ 32.900,00. Fatores que corroboram com simetria a 

justificativa dada pelo requerente. 

 

Além de os valores em espécie localizados em sua residéncia serem 

totalmente compatíveis — quase equivalentes — com a folha salarial da 

empresa, o fato que mais chama a atenção é que o Senador Chico Rodrigues 

declara, todo ano, à Receita Federal, a manutenção de valores em espécie em 

cofre domiciliar. Confira-se: 
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Como se observa, o Senador Chico Rodrigues, ao menos ao longo 

dos últimos 3 (três) anos, mas na verdade desde muito antes, declara 

possuir considerável montante em espécie, os quais decorrem da própria 

participação acionária na empresa San Sebastian. 

 

A empresa presta serviço de aluguel de maquinário para obras, 

estando vigente atualmente contrato com a CB Pedras Serviços e 

Construções Ltda., empresa que muitas vezes efetua pagamentos em 

espécie, conforme se observa dos recibos em anexo. 
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Mas não é só! Os valores em espécie na residência também 

decorrem de transações agropecuárias, as quais igualmente se encontram 

declaradas em respectivo demonstrativo de imposto de renda. 

 

Trata-se, pois, de pessoa que, até pouco tempo atrás, por volta de 

2017/2018, declarava possuir em cofre particular a soma de R$ 785.000,00 

(setecentos e oitenta e cinco mil reais) em espécie — período em que o 

requerente não exercia cargo político (2015 — 2018), podendo assim se 

dedicar quase que exclusivamente à gestão de suas empresas familiares. 

 

Já na época da busca, o numerário em cofre declarado à Receita 

Federal alcançou R$ 158.000,00 (cento e cinquenta e oito mil reais), valor 

bem menor que na época da dedicação exclusiva às empresas, mas ainda 

necessário para fazer frente a pagamentos de folha salarial e despesas 

ordinárias. Independentemente disso, o montante declarado é muito 

superior àquele apreendido em sua residêrncia, que foi de cerca de R$ 

47.900,00. 

 

Noutro giro, ainda que o Senador não tivesse os valores em espécie 

declarados, tampouco se poderia dizer que a apreensão de R$ 30.000,00 

indicaria algum indício de participação em fraudes de qualquer natureza. 

 

Isso porque não há — e nem nunca houve -, no curso da 

investigação, qualquer suspeita de que o Senador Chico Rodrigues pudesse 

ter se locupletado, de qualquer forma. Isso nem sequer se cogitou por uma 

soma de fatores.  

 

Em primeiro lugar, os contratos investigados, firmados com a 

Secretaria de Saúde de Roraima — especialmente nos que figuram as 

empresas Quantum e Haiplan — sequer foram pagos. As companhias, 

embora tenham aparentemente entregado parte do objeto contratado, não 

receberam do Governo do Estado. 



SILVA NETO 
Advogados Associados 

 

 

SHIS Ql 19 – Chácara 16, Lago Sul, Brasília 
Distrito Federal - CEP.: 71.655-730 

 

14 

Além disso, relembrando rapidamente o início da investigação, a 

suspeita contra o Senador Chico Rodrigues seria a de beneficiamento desse 

ou daquele interesse privado na execução de suas emendas parlamentares. 

Um breve olhar sobre o atual quadro investigativo indica que nenhuma das 

emendas do Senador destinadas a Saúde em 2020 foram executadas. 

Nenhuma! 

 

No momento da deflagração da busca e apreensão contra o 

Senador, em 14.10.2020, os recursos destinados pelo parlamentar ao 

Governo do Estado para o enfrentamento da Covid-19, embora creditados 

desde o dia 12.05.2020, encontravam-se integralmente na conta do 

Fundo Nacional de Saúde - FUNDES, conforme declaração do Secretário de 

Saúde em anexo: 
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Em 2020, o Senador Chico Rodrigues destinou cerca de R$ 

19.000.000,00 à Saúde de Roraima para serem inicialmente utilizados em 

atendimentos de média e alta complexidade. Com o advento da pandemia, 

tais recursos foram manejados para o enfrentamento da Covid-19, sendo 

então transferidos para o Fundo Nacional de Saúde, a disposição da 

Secretaria de Saúde do Estado de Roraima. 

 

Das emendas destinadas pelo Senador Chico Rodrigues para a 

Saúde, em 2020, um total de R$ 0,00 (zero reais) foi executado pelo 

Governo do Estado. 

 

Tais dados demonstram, primeiramente, que é impossível ter 

havido, por parte do Senador Chico Rodrigues, qualquer desvio de emendas 

parlamentares, tendo em vista que nenhum valor foi executado pela 

Secretaria de Saúde/RR. 

 

Além disso, a falta de execução das emendas destinadas pelo 

Senador revela também a ineficiência do Governo do Estado de Roraima em 

administrar os recursos federais que lhe são disponibilizados. 

 

Já em 2019, quando no primeiro ano de mandato do Senador, 

Chico Rodrigues havia destinado cerca de R$ 56.158.011,76, no total, a 

serem distribuídos tanto para o Governo do Estado, quanto para Prefeituras 

de Roraima. 

 

Quase a totalidade dos recursos destinados ao Governo do Estado 

não foram licitados, conforme se observa do quadro abaixo: 
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Dos recursos destinados a Saúde de Roraima, em 2019, no total de 

R$ 8.860.011,00 (ultimo item da tabela acima), ao menos R$ 3.260.000,00 

ficaram depositados no Fundo Nacional de Saúde, à disposição do Governo 

do Estado. 

 

Desse montante creditado no FUNDES nada foi licitado, 

reforçando-se a ideia da ineficiência do Governo estadual em executar os 

recursos federais que lhe são destinados. Confira-se a discriminação dos 

valores destinados em 2019: 
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Como se vê, a dificuldade de executar as emendas destinadas pelos 

parlamentares é recorrente no Governo do Estado de Roraima, sendo muito 

comum que, ao término do ano letivo os valores tenham que retornar à 

União Federal por falta de execução dos projetos. 

 

Isso demonstra, como apontado, que é inviável ter havido, na 

hipótese, qualquer desvio de emenda parlamentar, tendo em vista que os 

valores permaneceram em conta durante todo o ano de 2020. 
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Mais do que isso! A ineficiência do Governo do Estado ressalta a 

necessidade de o Senador Chico Rodrigues, muitas vezes, ter de se fazer 

presente em Roraima, presencial ou virtualmente, na tentativa de 

impulsionar o ente federativo a cumprir com suas obrigações, evitando a 

paralização dos serviços públicos mais básicos. 

 

Apenas no corrente mandato (2019 — 2022), a Secretaria de Saúde 

do Estado de Roraima já contou com mais de 7 (sete) Secretários diferentes, 

demonstrando a completa instabilidade governamental vivenciada pela 

saúde pública daquele ente federativo, o que invariavelmente contribui para 

a dificuldade na execução dos projetos e na manutenção dos serviços 

primordiais. 

 

É o caso das mensagens trocadas entre o ex-funcionário da 

SESAU/RR, Francisvaldo Paixão, e o Senador Chico Rodrigues, todas de 

cunho profissional, no sentido de executar os projetos pendentes — o que 

sequer chegou a ser concretizado. Nunca houve qualquer mensagem para 

beneficiar este ou aquele interesse privado. 

 

É também nesse sentido que o requerente recebeu a solicitação de 

ajuda para concretizar o transporte aéreo de insumos para o combate à 

Covid-19, que seriam fornecidos pela empresa Quantum. Em meio à 

pandemia, diante da ineficiência do Governo estadual, não poderia o 

Senador se negar a ajudar. Dessa forma, Chico Rodrigues, de fato, tomou as 

medidas que lhe cabiam, apresentando solicitação oficial ao Ministério da 

Defesa para o transporte da carga pela Força Aérea Brasileira, no que contou 

com a anuência e a colaboração do Ministro Fernando Azevedo e Silva, 

concluindo então a tarefa com sucesso para o alento da população 

roraimense. 

 

Enquanto o Estado de Roraima, que historicamente já apresenta 

grandes dificuldades em executar projetos em prol de sua população, 
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enfrenta a maior crise sanitária de sua história, deveria ter o Senador se 

recusado a atender o pedido? 

 

Ainda sobre a empresa Quantum, contratada pelo Governo do 

Estado, a investigação aponta para o fato de que Jean Frank seria 

representante dos interesses comerciais da companhia. Daí a localização de 

mensagens entre o Senador e dita pessoa passar a ter relevância para a 

autoridade policial. Olvida, porém, que Jean é também ex-deputado federal 

por Roraima, pelo Patriotas, e pessoa conhecida por Chico Rodrigues (e por 

inúmeras pessoas em Boa Vista/RR), não havendo qualquer irregularidade 

nas conversas entre ambos. 

 

Ademais, os contatos teoricamente formalizados pelo Senador 

Chico Rodrigues, no sentindo de verificar se houve ou não o pagamento de 

dívida reconhecida pela Secretaria de Saúde/RR, são mais um exemplo da 

necessidade de fiscalização do Governo do Estado por parlamentares federais 

na tentativa de não interromper os serviços dos prestadores contratados. 

 

Em específico, algumas mensagens do Senador Chico Rodrigues 

sobre a empresária local Gilce — proprietária da empresa Haiplan, 

contratada pelo Governo do Estado desde 2014, para o fornecimento de 

serviços de limpeza predial e hospitalar — teriam sido localizadas no curso 

da investigação. As que mais chamaram a atenção da Polícia Federal são as 

que o requerente indagaria integrantes do Governo sobre os pagamentos das 

dívidas com a referida empresa. 

 

Tão somente isso! A preocupação do Senador com o pagamento de 

dívidas do Governo do Estado com um prestador de serviço logo se tornou, 

na visão da Polícia Federal, indício de beneficiamento de interesse privado. 

 

O só fato de o Senador se preocupar com o risco de interrupção 

dos serviços que são prestados para a população roraimense, por falta de 
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pagamento do Governo do Estado, não se prestam a indicar má conduta do 

parlamentar. 

 

Muito pelo contrário! Chico Rodrigues, diferentemente de muitos 

mandatários, sempre se coloca à disposição da população quando está em 

Boa Vista/RR, inclusive ouvindo os anseios do povo em sua própria 

residência.  

 

Não se queda inerte, portanto, quando vê risco de prejuízo à 

população, como é o caso da possível interrupção dos serviços da empresa 

Haiplan, com dívida reconhecida que gira em tomo dos R$ 8.255.409,17, 

pelos serviços de limpeza e manutenção predial; e de R$ 1.969.431.53, pelos 

serviços de limpeza hospitalar, conforme informado às fls. 817 a 966 do Inq. 

4.852/DF. 

 

Inclusive, em determinado momento, a investigação levanta 

suspeitas para o fato de que a empresária Gilce teria tido os seus contratos 

firmados com a Govemo do Estado na época em que Chico Rodrigues era 

Govenador do Estado, no ano de 2014.  

 

Tal argumentação, além de não ter amparo em algum indício de 

prova, resta absolutamente desconstruída agora, ao se verificar que, em 

fevereiro de 2021, os mesmos contratos acabaram de ter novo aditivo 

pela gestao atual5, comprovando-se que a continuidade da contratação não 

tem qualquer vinculação com o Senador Chico Rodrigues. 

 

Ressalte-se que Gilce, em depoimento na Polícia Federal, 

respondeu que jamais recebeu qualquer tipo de solicitação do Senador para 

cobrar as dívidas junto ao Governo do Estado. A atuação do parlamentar se 

deu, como sói afirmar, no estrito cumprimento de sua obrigação com a 

                                                           
5 https://capitiana.com.br/noticia/1199/sesau-aditiva-em-mais-de-seis-milhoes-contratos-

de-empresas-investigadas-pela-pf-no-caso-chico-rodri.html (acesso em 13.05.2021 - 21hs) 
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população roraimense, que, diante de mais uma ineficiência do Governo 

estadual, não poderia permanecer inerte enquanto o serviço corre risco de 

ser interrompido. 

 

Nada disso denota indício de envolvimento do Senador com fraude 

alguma. Toda a investigação contra Chico Rodrigues é amparada na 

tentativa de comprovar relação com pessoas, com representantes de 

empresas, com membros da Administração Pública estadual, e outros, como 

se o mero contato do parlamentar com certas pessoas já o colocasse sob 

a pecha de suspeito. 

 

O trabalho investigativo — ao que tudo indica — já abandonou a 

tentativa de provar que o Senador Chico Rodrigues estaria envolvido em 

fraudes licitatórias ou no beneficiamento desta ou daquela empresa em 

contratações com a Secretaria de Saúde/RR, por absoluta ausência de 

indícios naquele sentido. 

 

Tem-se, agora, um esforço inócuo para se tentar indicar que o 

Senador teria relação com certas pessoas, e daí se tenta extrair algum 

suspiro de envolvimento do parlamentar. Há uma criminalização pela mera 

— e suposta — 'proximidade' com determinada pessoa. 

 

No entanto, o avançar das investigações apontaram exatamente o 

contrário: além de não haver qualquer indício de participação do Senador em 

fraude licitatória, aquele também não agiu em prol de nenhum interesse 

privado, senão para o exclusivo benefício da população do estado. 

 

Afinal, quando se toma ações institucionais para concretizar a 

entrega, pela Força Aérea Brasileira, de insumos contratados para o combate 

a Covid-19, ou quando se preocupa com o pagamento de altas dívidas de 

prestadores de serviços a Secretaria de Saúde/RR para evitar a interrupção 
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da atividade, não está o Senador atuando em benefício do setor privado, mas 

sim em prol da população. É elementar! 

 

A essa altura, a investigação já se adiantou consideravelmente, de 

sorte que os principais objetos apreendidos ja foram periciados, tais como os 

celulares do Senador Chico Rodrigues, já havendo inclusive relatórios de 

análise nos autos. 

 

Os relatórios se resumem a descrever conversas de Chico 

Rodrigues, as quais, embora não apanhem indício algum de ilicitude, têm 

sido utilizadas para se tentar caracterizar vínculo espúrio entre pessoas.  

 

E, pela lógica investigativa apresentada até agora, a mera 

proximidade, se é que havida, ja é hábil a gerar desconfianças genéricas da 

autoridade policial. Mais uma vez: tenta-se indiciar não a participação 

concreta no fato, mas a existência de mera relação entre pessoas. 

 

Em um dos relatórios, a Polícia Federal já atestou categoricamente 

que o Senador não apresenta evolução patrimonial incompatível com os 

cargos que já exerceu. Confira-se o trecho (fls. 1268 da PET 9009): 

 

 

 

Bem se vê que o trabalho investigativo, já em fase bastante 

desenvolvida, longe está de indiciar qualquer tipo de participação do Senador 
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Chico Rodrigues junto à qualquer fraude licitatória ou ao beneficiamento de 

quem quer que seja. 

 

Todas as mensagens em que o parlamentar figura como 

interlocutor denotam um nítido interesse público, sempre na tentativa de 

suprir, na medida do possível, as carências da população roraimense diante 

da manifesta ineficiência do Governo estadual para aquele desiderato. 

 

O. Professor Gustavo Badaró reforça a imprescindibilidade de que 

se acoste lastro probatório mínimo em face daquele que vem a ser 

denunciado, verbis: 

"O conceito de justa causa evoluiu, então, de um conceito 

abstrato, para uma idéia concreta, exigindo a existência de 

elementos de convicção que demonstrem a viabilidade da 

ação penal. A justa causa passa a pressupor a existência de 

um suporte probatório mínimo, consistente na prova da 

existência material do crime e em indícios de que o  seja o 

seu autor. A ausência de qualquer destes dois elementos 

autoriza a rejeição da denúncia e, em caso de seu recebimento, 

faltará justa causa para a ação penal, caracterizando 

constrangimento ilegal apto a ensejar a propositura de habeas 

corpus para o trancamento da ação penal."(grifamos)6 

 

A i. Ministra Maria Thereza Rocha de Assis Moura, em sua obra 

de referência a respeito da Justa Causa, aduz que: 

 

“(...) para que alguém seja acusado em juízo, faz-se 
imprescindível que a ocorrência do fato típico esteja 
evidenciada; que haja, no mínimo, probabilidade (e não 
mera possibilidade) de que o sujeito incriminado seja seu 
autor e um mínimo de culpabilidade (...) prova induvidosa da 
ocorrência de um fato delituoso, na hipótese, e prova ou 

indícios de autoria, apurados em inquérito policial ou nas 
peças de informação que acompanham a acusação: é neste 
binômio que, para esta postura, consiste o fundamento tido 
como indispensável para a acusação, sem o qual inexiste justa 
causa para a instauração do processo criminal (…) 

                                                           
6  Direito Processual Penal - Tomo I, Rio de Janeiro: Elsevier, 2008, págs. 71/72 
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Em síntese, a justa causa para o recebimento da acusação 
não sobressai apenas de seus elementos formais, mas, 
mormente, de sua fidelidade à prova que demonstre a 
legitimidade da imputação. Segue-se que a necessidade de 
existência de justa causa funciona como mecanismo para 
impedir, em hipótese, a ocorrência de imputação infundada, 
temerária, leviana, caluniosa e profundamente imoral”. 
(grifamos)7 8 

 

II.1 - Da Falta de Justa Causa9 junto às investigações efetivadas 

há mais de 01 (um) ano  

 

Renato Brasileiro de Lima ensina a respeito da justa 

causa em sede de arquivamento de investigações que:  

"Em que pese o silêncio do CPP, é possível a 
aplicação, por analogia, das hipóteses de rejeição 
da peça acusatória e de absolvição sumária, 
previstas nos arts. 395 e 397 do CPP, 
respectivamente . ( ...) Diante dessa consideração, 
podemos afirmar que as hipóteses que autorizam o 
arquivamento são as seguintes: (...)  

b) falta de justa causa  para o exercício da ação 
penal: para o início do processo, é necessária a 

presença de lastro probatório mínimo quanto à 
prática do delito e quanto à autoria . É o 
denominado fumus comissi delicti , a ser compreendido 
como a presença de prova da existência do crime e de 
indícios de autoria. Portanto, esgotadas as diligências 
investigatórias, e verificando o Promotor de Justiça 
que não há, por exemplo, elementos de informação 
quanto à autoria do fato delituoso, deverá determinar 
o arquivamento dos autos; (...)" (grifamos) 10 

 

                                                           
7 Justa causa para a ação penal. São Paulo: Editora RT, 2001. pgs. 222, 241 e 247 
8 "(...) Justa Causa: “ônus da acusação de demonstrar, ainda que superficialmente, 
porém com fundamento de relativa consistência, nesta fase preliminar do processo, os 

fatos constitutivos sobre os quais se assenta a pretensão punitiva do Estado”. 

Precedentes. (...)" (Inq 3507, Relator(a):  Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado 

em 08/05/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-112 DIVULG 10-06-2014 PUBLIC 11-06-

2014) " 
9 Art. 395.  A denúncia ou queixa será rejeitada quando: (...) III - faltar justa causa para o 

exercício da ação penal. 
10 Manual de Processo Penal, Vol único, ed. Juspodium, 9ª edição, p. 206.  
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Aury Lopes Jr. e Ricardo Jacobsen Gloeckner  discorrem 

sobre a função de filtragem operada pelas investigações 

preliminares em relação à imputações que se mostrem infundadas 

e/ou desprovidas de êxito:  

"A função de filtro processual contra acusações 
infundadas incumbe, especialmente, à chamada 
fase intermediária, que serve como elo entre a 
investigação preliminar e o processo ou o não 
processo. (...)  

Ao lado da cifra da ineficiência - que corresponde ao 
número de culpáveis que, submetidos a juízo, restam 

impunes ou são ignorados - está a cifra da injustiça, 
relacionada aos não menos graves casos de 
inocentes processados e às vezes condenados . Se a 
primeira pode ser justificada (pela absoluta 
impossibilidade da total enforcement)  e até mesmo 
tolerada (até porque a sociedade é criminógena, todos 
delinquimos!), a cifra da injustiça resulta 
absolutamente injustificável. (...)  

A nosso juízo, a função de evitar acusações 
infundadas é o principal fundamento da 
investigação preliminar , pois, em realidade, evitar 
acusações infundadas significa esclarecer o fato 
oculto (juízo provisório e de probabilidade) e, com 
isso, também assegurar à sociedade de que não 

haverá abusos pode parte do poder persecutório 
estatal . Se a impunidade causa uma grave 
intranquilidade social, não menos grave é o mal 
causado por se processar um inocente . (...)  

E devemos destacar que, em muitos casos, a 
verdadeira punição pretendida não é dada pela 
condenação, mas pela simples acusação , quando o 
indivíduo, todavia, ainda deveria estar sob a esfera de 
proteção da presunção de inocência. Muitos processos 
infundados acabam em uma absolvição, esquecendo-
se que no caminho fica uma vida destruída, 
estigmatizada . O processo penal, em si, produz 
uma carga grave e onerosa para o acusado, que 
culmina com o sofrimento da alma e a penitência 

do espírito . ( ...)  

O termos estigmatizar encontra sua origem 
etimológica no latim stigma, que alude à marca 
feita com ferro candente , o sinal da infâmia , que 
foi, com a evolução da humanidade, sendo substituída 
por diferentes instrumentos de marcação. O processo 
penal, em geral, e a acusação formal, em especial, 
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são hoje manifestações da infâmia, tendo sido o 
ferro candente substituído pela denúncia ou queixa 
abusiva ou infundada . ( ...)  

Não resta dúvida de que a estigmatização é muito 
maior quando são adotadas medidas cautelares de 
natureza pessoal ou quando existe uma publicidade 
abusiva sobre o fato . (...)  

O juízo criminal é a mais expressiva de todas as 
cerimônias degradantes.11 

A pessoa submetida ao processo penal perde sua 
identidade, sua posição e respeitabilidade social , 
passando a ser considerada, desde logo, deliquente, 
ainda que antes mesmo da sentença e com o 

simples indiciamento . Em síntese, recebe uma nova 
identidade, degradada, que altera radicalmente sua 
situação social.  Além disso, se o processo como um 
todo pode ser considerado uma cerimônia degradante, 
no seu interior é possível identificar determinados 
atos que aumentam esse grau de vexação, 
especialmente as medidas cautelares pesssoais e a 
publicidade abusiva dos atos de invetigação ou do 
processo . ( ...)  

Se no âmbito jurídico a sentença absolutória 
restabelece (em tese) o statu quo ante , na esfera 
social seus prejuízos não são apagados com tanta 
facilidade. Ninguém duvida que, em nossos tempos, o 
êxito de um inocente é muito difícil, simplesmente 
porque prevalece a ideia da força e da prepotência à 
de Justiça, porque se lançam misturados, na mesma 
caverna, os simples acusados com os culpados 
reconhecidos por sentença. (...)  

O fenômeno da televisão e dos periódicos 
sensacionalistas tranforma o julgamento penal em 
um espetáculo deplorável, de puro escarmento . Não 
resta dúvida de que a publicidade do processo foi 
completamente desvirtuada, convertendo-se em um 
um instrumento de manipulação e controle da 
correção dos julgamentos segundo interesses 
econômicos e políticos, transformando o julgamento 
em um repugnante espetáculo. Com essa deturpada 

liberdade de informar, opinar e emitir juízos de valor 

                                                           
11 Conforme o Min. Cezar Peluso: “(...) a pendência do processo penal produz, em 

relação ao réu, pesadas consequências do ponto de vista prático e teórico. (...) O 

processo criminal, na verdade, constitui palco das chamadas ‘cerimônias 

degradantes’, porque tem por definição e objeto a apuração da acusação de um fato 
ou ato que, por ser crime em tese, é sempre abjeto do ponto de vista do seu 

significado ético e social." (Inq 2033, Relator:  Min. NELSON JOBIM, Tribunal Pleno, 

julgado em 16/06/2004) 
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paralelos está oficialmente tolerada a difamacio 
judicialis . (...)  

A investigação preliminar não só deve excluir as 
provas inutéis, fi ltrando e deixando em evidência 
aqueles elementos de convicção que interessem ao 
julgamento da causa e cuja produção as partes devem 
solicitar no processo, como também devem servir de 
filtro processual, evitando que as acusações 
infundadas prosperem . Evidenciados os graves 
transtornos que pode causar um processo penal 
infundado, resta saber com base em que grau de 
convencimento deve-se operar o filtro processual.  (...)  

A investigação preliminar está destinada a conhecer o 
fato em grau suficiente para afirmar sua existência e 
autoria, isto é, probabilidade da materialidade e da 
autoria. Se não atingir esse nível - ficando na mera 
possibilidade -, justificará o pedido de 
arquivamento (não processo) e, como consequência, 
não deverá ser exercida a ação penal, porque, se 
exercida, não deverá ser admitida." (grifamos) 12 

 

Com efeito, de se repisar que o requerente já foi 

submetido há mais de 01 (um) ano à medida cautelar de busca e 

apreeensão domiciliar, em conjunto com a imposição de medida 

cautelar penal pessoal de afastamento de sua nobre função de 

Senador da República e a de proibição de contato com outros 

investigados e testemunhas.  

 

Tudo em um contexto de intensa mídia opressiva acerca 

dos fatos imputados. 

 

Diante desse quadro este e. Supremo Tribunal Federal 

assenta que: 

 

"A submissão de uma pessoa à jurisdição penal do Estado 
coloca em evidência a relação de polaridade conflitante que 

                                                           
12 Investigação Prel iminar no Processo Penal, ed. Saraiva, 6ª edição, pgs.  

107, 108, 112, 113, 114, 115, 118, 122, 123.  



SILVA NETO 
Advogados Associados 

 

 

SHIS Ql 19 – Chácara 16, Lago Sul, Brasília 
Distrito Federal - CEP.: 71.655-730 

 

28 

se estabelece entre a pretensão punitiva do Poder Público e 
o resguardo à intangibilidade do jus libertatis titularizado 
pelo réu. A persecução penal rege-se, enquanto atividade 
estatal juridicamente vinculada, por padrões normativos, que, 
consagrados pela Constituição e pelas leis, traduzem 
limitações significativas ao poder do Estado." (grifamos)13 

                        
________________________________________________ 

"Assim como se admite o trancamento de inquérito policial, 
por falta de justa causa, diante da ausência de elementos 
indiciários mínimos demonstrativos da autoria e 
materialidade, há que se admitir que, no seu nascedouro, 
seja coarctada a instauração de procedimento investigativo, 

quando inexistentes base empírica para tanto idônea e 
indicação plausível do fato delituoso a ser apurado." 
(grifamos)14 

        
_________________________________________________

__ 

"A imputação penal - que não pode constituir mera expressão 
da vontade pessoal e arbitrária do órgão acusador - deve 
apoiar-se em base empírica idônea, que justifique a 
instauração da "persecutio criminis", sob pena de se 
configurar injusta situação de coação processual, pois não 
assiste, a quem acusa, o poder de formular, em juízo, 
acusação criminal desvestida de suporte probatório mínimo. 
O processo penal condenatório - precisamente porque não 
constitui instrumento de arbítrio e de opressão do Estado - 
representa, para o cidadão, expressivo meio de conter e de 
delimitar os poderes de que dispõem os órgãos incumbidos 
da atividade de persecução penal. O processo penal, que se 
rege por padrões normativos consagrados na Constituição e nas 
leis, qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade 
do réu, a quem não podem ser subtraídas as prerrogativas e 
garantias asseguradas pelo ordenamento jurídico do Estado. 
Doutrina. Precedentes. - Não há justa causa para a 
instauração de persecução penal, se a acusação não tiver, 
por suporte legitimador, elementos probatórios mínimos, 
que possam revelar, de modo satisfatório e consistente, a 
materialidade do fato delituoso e a existência de indícios 
suficientes de autoria do crime. Não se revela admissível, 

em juízo, imputação penal destituída de base empírica 
idônea, ainda que a conduta descrita na peça acusatória possa 
ajustar-se, em tese, ao preceito primário de incriminação. - 
Impõe-se, por isso mesmo, ao Poder Judiciário, rígido 
controle sobre a atividade persecutória do Estado, 

                                                           
13 (HC 73338, Relator: Min. CELSO DE MELLO, 1ª Turma, j. em 13/08/1996) 
14( Inq 3847 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, j.  em 07/04/2015)  
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notadamente sobre a admissibilidade da acusação penal, em 
ordem a impedir que se instaure, contra qualquer acusado, 
injusta situação de coação processual." (grifamos)15 

 
 

Frise-se que além da ausência de justa causa, a duração do 

presente procedimento afronta ao princípio da celeridade processual - Art. 

5º, LXXVIII CF/88, vez que o inquérito tem característica de procedimento 

temporário. 

 

II. 2 – Da violação ao princípio Constitucional insculpido no art. 5º, LXXVIII – 

Razoável Duração do Processo 

 

Os efeitos estigmatizantes de se responder a um inquérito ou 

processo penal são conhecidos e deletérios, motivo pelo qual a duração 

indefinida de investigações penais é glosada reiteradamente pelo e. STF: 

 
“(...) O Poder Judiciário tem o poder e o dever de controlar a 

investigação preliminar, limitando eventuais abusos na 
persecução penal e resguardando direitos e garantias 
fundamentais. (...) 

7. A pendência de investigação, por prazo irrazoável, sem 
amparo em suspeita contundente, ofende o direito à 
razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF) e a 
dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF).  

8. A EC 45/2004 introduziu norma que assegura a razoável 
duração do processo judicial e administrativo (art. 5º, LXXVIII). 
Esta norma deve ser projetada também para a fase de 
investigação. (...)” (grifamos)16 

________________________________________________________ 

 

                                                           
15 (Inq 1978, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, j. em 13/09/2006)  

16
 (Inq 4244 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda 

Turma, julgado em 20/11/2018) 
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“1. [a] mera instauração de um Inquérito pode trazer algum tipo 
de constrangimento às pessoas com foro por prerrogativa de 
função. (...)  

2. No entanto, isso não significa que os agentes públicos 
devam suportar indefinidamente o ônus de figurar como 
objeto de investigação, de modo que a persecução criminal 
deve observar prazo razoável para sua conclusão.” 
(grifamos)17 

 

 

Com efeito, o e. STF já teve a oportunidade de trancar inquérito 

policial com trâmite de cerca de 15 (quinze) meses se defronte à ausência 

de justa causa após esse período da investigação18. A atuação estatal 

desatenta a esse jaez é vedada pelo art. 14, 3, 'c', do Pacto Internacional 

sobre Direitos Civis e Políticos (incorporado pelo Decreto nº 592/92).19 

 

O trancamento de inquérito policial que tramite sem prazo 

razoável (cerca de um ano) também é obstado pelo c. Superior Tribunal de 

Justiça:  

 
"(...) Hipótese em que o inquérito policial, iniciado em 
14/12/2015, embora envolva investigação extremamente 
complexa, encontra-se encerrado desde 9/4/2018. Os autos 
foram encaminhados ao Ministério Público Federal HÁ 
CERCA DE UM ANO e, desde então, sem nenhuma 
justificativa apresentada neste feito, aguardam inertes 
análise para oferecimento da denúncia. 6. CARACTERIZADA A 
INEFICIÊNCIA ESTATAL, IMPÕE-SE O TRANCAMENTO DO 
INQUÉRITO POLICIAL POR EXCESSO DE PRAZO. 7. Ordem 
concedida para trancar o referido inquérito policial em 
relação ao paciente." (grifamos)20 

 
 

                                                           
17

 (Inq nº 4.442, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 12/6/18) 
18

 "(...) No caso concreto, a investigação perdurou por 15 (quinze) meses, não se vislumbrando razão suficiente 
para protelar ainda mais seu encerramento, até porque ela pouco evoluiu nesse período, consoante 
demonstrado na decisão agravada. (...)" (Inq 4441 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, 2ª Turma, j. em 22/09/2020) 
19

 ARTIGO 14 (...)  3. Toda pessoa acusada de um delito terá direito, em plena igualmente, a, pelo menos, as 
seguintes garantias: (...) c) De ser julgado sem dilações indevidas; 
20 (HC 480.079/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 6ª TURMA, julgado em 11/04/2019) 
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A persecução penal que submete o indivíduo ao arbítrio estatal, 

seja na fase apuratória, seja em juízo, deve se submeter a parâmetros 

racionais e legítimos, sob risco de atentado ao princípio da dignidade da 

pessoa humana (art. 1º, III, CF/88).21 O i. Ministro Cezar Peluso destacava 

que: 

 

“(...) A PENDÊNCIA DO PROCESSO PENAL PRODUZ, EM 
RELAÇÃO AO RÉU, PESADAS CONSEQUÊNCIAS DO PONTO 
DE VISTA PRÁTICO E TEÓRICO. (...) O processo criminal, na 
verdade, constitui palco das chamadas ‘cerimônias 
degradantes’, porque tem por definição e objeto a apuração 
da acusação de um fato ou ato que, por ser crime em tese, é 

sempre abjeto do ponto de vista do seu significado ético e 
social. 

Dizia, com toda razão, o grande FREDERICO MARQUES que 
a pendência do processo penal, mais do que o status 
libertatis, atinge o status dignitatis do cidadão." (grifamos)22 

 

 
 

De acordo com o magistério da doutrina de André Nicolitt:  

 
"(...) o excesso de tempo na prestação jurisdicional traduz-se 
em verdadeira sonegação de justiça, como ensina Rui 
Barbosa. A JUSTIÇA ATRASADA NÃO É JUSTIÇA, SENÃO 
INJUSTIÇA QUALIFICADA E MANIFESTA. Com efeito, a 
decisão justa não se esgota apenas no conteúdo, mas também 
na forma em que é produzida, nomeadamente em relação aos 
princípios processuais aos quais a atividade jurisdicional deve 
obediência. (...) Desta forma, percebe-se que o direito a um 
processo em tempo razoável é um direito correlato ao 
devido processo ou ao processo justo e equitativo. Em 
outras palavras, o processo com duração razoável nada mais 
é do que uma consequência lógica do devido processo, ou 
mesmo um aspecto deste." (grifamos)23 

 

 A propósito, Vossa Excelência assim já decidiu: 

                                                           
21

 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...) III - a dignidade 
da pessoa humana; 
22

 (Inq 2033, Relator(a):  Min. NELSON JOBIM, Tribunal Pleno, julgado em 16/06/2004, DJ 17-12-2004) 
23 (A duração razoável do processo, ed. RT, 2ª edição, pgs. 29/30) 
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“(...) 1. A mera instauração de um Inquérito pode trazer algum 
tipo de constrangimento às pessoas com foro por prerrogativa 
de função. Por outro lado, os órgãos de persecução criminal 
devem ter a possibilidade de realizar as investigações quando 
verificado um mínimo de elementos indiciários, como é o caso 
das informações obtidas por meio de acordos de colaboração 
premiada. Ponderados esses dois interesses, somente se deve 
afastar de antemão um notícia-crime quando complemente 
desprovida de plausibilidade. 

2. No entanto, isso não significa que os agentes públicos 
devam suportar indefinidamente o ônus de figurar como 
objeto de investigação, de modo que a persecução criminal 
deve observar prazo razoável para sua conclusão. 

3. No caso dos autos, encerrado o prazo para conclusão das 
investigações, e suas sucessivas prorrogações, o Ministério 
Público, ciente de que deveria apresentar manifestação 
conclusiva, limitou-se a requerer a remessa dos autos ao Juízo 
que considera competente. Isso significa dizer que entende não 
haver nos autos elementos suficientes ao oferecimento da 
denúncia, sendo o caso, portanto, de arquivamento do 
inquérito. 

4. O art. 28 do Código de Processo Penal se limita a impedir 
que, pedido o arquivamento pelo Ministério Público e 
confirmado este entendimento no âmbito do próprio Ministério 
Público, possa o juiz se negar a deferi-lo. No entanto, não obriga 
o Juiz a só proceder ao arquivamento quando este for 
expressamente requerido pelo Ministério Público, seja porque 
cabe ao juiz o controle de legalidade do procedimento de 
investigação; seja porque o Judiciário, no exercício de suas 
funções típicas, não se submete à autoridade de quem esteja 
sob sua jurisdição 

5. Inquérito arquivado sem prejuízo de que possa ser reaberto 
no juízo próprio, no caso de surgimento de novas provas.” 
(grifamos)24 

 

 
- DO PEDIDO 

 

De todo o exposto, respeitosamente, requer sejam os 

autos remetidos ao ilustre Procurador Geral da República, com o 

fito de oportunizar sua manifestação; 

                                                           
24 STF. Decisão monocrática. INQ 4.442, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje 12/06/2018. 
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Após, seja Determinado o Arquivamento  do presente 

inquérito em relação ao requerente (art. 28 c/c art. 395, III, do Código 

de Processo Penal), na forma de toda a exposição supra. 

 

Pugna ainda pela juntada da documentação que instrui o presente. 

(Docs. em anexo) 

 

Termos em que, 

Pede deferimento. 
 

Brasília, 25 de outubro de 2021. 
 
 

 
 

 
LUIZ CARLOS DA SILVA NETO 

OAB/DF 58.804 

 

 

RICARDO GONTIJO BUZELIN 

OAB/RJ 100.832 
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