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"Vê-se, portanto, que se mostra inviável, em nosso sistema normativo, o 

arquivamento "a officio", por iniciativa do Poder Judiciário, de peças 

informativas e/ou de inquéritos policiais, pois, tratando-se de delitos 

perseguiveis mediante ação penal pública, o ato de arquivamento só 

pode ser legitimamente determinado, pela autoridade judiciária, em 

face de pedido apresso formulado em caráter exclusivo pelo próprio 

Ministério Público." Ministro Celso de Mello (HC 106124/PR). 

Excelentíssimo Senhor Ministro Relator Gilmar Mendes, 

Egrégia Segunda Turma, 

A Procuradora-Geral da República, com fundamento no artigo 317 do 

Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTE), vem oferecer 

AGRAVO REGIMENTAL 

contra a r. decisão monocrática proferida nestes autos que rejeitou o pedido de declinação da 

competência e determinou o "arquivamento do inquérito, na forma do art. 231, ,¢ 4°, 'e", do 

Regimento Interno do STF" 

Pede-se a Vossa Excelência, desde já, que reconsidere a decisão agravada. Caso 

contrário, que envie este pedido de reforma à Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 

1 	Fl. 833. 

Gabinete da Procuradora-Geral da República 
Brasília / DF 
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Este inquérito foi instaurado em 11 de maio de 2016, por determinação do 

Ministro Gilmar Mendes, para investigar fatos ilícitos revelados nas declarações prestadas, em 

colaboração premiada, por Alberto Youssef (PET n° 5283) e por Deicídio do Amaral (PET n° 

6015), que envolveriam o Senador da República Moo NEVES DA CUNHA em esquema de 

corrupção e lavagem de dinheiro relacionado à empresa FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.' 

Os Termos de Depoimento n's 20 e 21 de Alberto Youssef e o n° 04 de Deicídio 

do Amaral relatam a influência de Atoo NEVES DA Curau e JosÉ JANENE na nomeação e 

manutenção de pessoas na Diretoria de Engenharia de FURNAS, comandada, entre os anos de 

1997 a 2005, por DIMAS FABIANO TOLEDO, pessoa a quem o Senador daria sustentação política 

para permanecer no cargo em troca do recebimento de propina oriunda de contratos 

celebrados pela estatal. Segundo as declarações dos colaboradores, os recursos ilícitos seriam 

lavados por meio de pessoas jurídicas ligadas a irmã do parlamentar, ANDRÉA NEVES DA CUNHA, 

bem como pelo envio a contas no exterior, mediante a utilização de serviço de doleiros. 

A instrução extraprocessual preparatória (inquérito) seguiu o trâmite regular, com 

a realização de diligências investigatórias. 

Ao final das diligências, a autoridade policial produziu o relatório de fls. 685/725, 

no qual especificou as medidas investigativas adotadas, as quais confirmariam a ocorrência de 

irregularidades perpetradas durante a gestão de DIMAS FABIANO TOLEDO em FURNAS. Contudo, 

não seriam aptas a comprovar o recebimento de propina por dirigentes do PP, PSDB ou PT, 

segundo a conclusão da autoridade policial. 

Em paralelo às investigações policiais, a Procuradoria-Geral da República buscou 

obter elementos informativos acerca da possível existência, por parte de Atoo NEVES, de 

valores no exterior, recebidos em razão do esquema de propinas instalado na Diretoria de 

Engenharia de FURNAS. As contas estariam em nome de sua mãe INÊS MARIA NEVES FARIA.3  

2 Fl. 758. 

3 Essa linha investigativa teve como base a chamada Operação Norbert, que tramitou perante a Justiça 
Federal do Rio de Janeiro (IPL n.° 001/2005 DELEFIN/DRCOR/SR/DPF/R1). Na mencionada operação 
foram apreendidos diversos documentos, por ordem judicial, na casa dos doleiros Christiane Puchmann e 
Norbert Mallen Referidos documentos revelaram que diversas pessoas, valendo-se das atividades dos 
doleiros, criaram mecanismos de interposição de personalidade jurídica, com o intuito de manter e ocultar 
valores no exterior, inclusive n a Suíça e no Principado de Liechtenstein, na Europa. 
Em relação aos clientes de Norbert Müller, o caso deu ensejo, inicialmente, â instauração do IPL 008/2007 
(2007.51.01.809024-6) com objetivo de apurar a prática do delito tipificado no art. 22, parágrafo único, da 
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Com efeito, no âmbito das investigações realizadas neste inquérito, a autoridade 

policial juntou informações oriundas do inquérito n° 085/2009-11 (proc. 2009.51.01.812685-

7) que indicavam a existência de uma conta no Principado de Liechtenstein, cuja responsável 

legal seria INÊS MARIA NEVES e a titularidade seria da fundação "BOGART AND TAYLOR 

FOUNDATION". 

Assim, em 15/08/2017, a Procuradoria-Geral da República solicitou assistência 

jurídica daquele Principado, por meio do Procedimento de Cooperação Internacional n° 

1.00.000.003849/2017-36. 

Em 10/01/2018, após diligências, autoridades de Liechtenstein restituíram ao 

Brasil o pedido de cooperação jurídica, esclarecendo que remetiam, em anexo, a 

documentação referente às instituições BOCA DA SERRA e "BOGART & TAYLOR FOUNDATION", além 

da documentação referente às pessoas de DIMAS FABIANO TOLEDO, MARIA ISABEL MARTINS TOLEDO, 

FABIANA TOLEDO, DIMAS FABIANO TOLEDO JÚNIOR, GABRIEL MARTINS TOLEDO, AÉCIO NEVES DA 

CUNHA, ANGELA NEVES CUNHA, GABRIEL FALCÃO NEVES CUNHA, INÊS MARIA NEVES FARIA, ANDREA 

NEVES DA CUNHA, FREDERICO PACHECO DE MEDEIROS e outros. 

A documentação foi encaminhada pela autoridade central brasileira, Departamento 

de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, em 07/02/2018. 

Às fls. 763/764, a Procuradoria-Geral da República requereu a juntada aos 

presentes autos dos documentos encaminhados via cooperação jurídica internacional, em 

especial do Ofício n° 11-RS.2017.223, do Tribunal do Principado de Liechtenstein, bem como 

seus anexos. 

No despacho de fl. 794, Vossa Excelência determinou fosse colhida manifestação 

da Procuradoria-Geral da República sobre o material enviado das autoridades alemãs, 

conforme requerido às fls. 763/764. 

Em sua manifestação, considerando o quanto decidido na Questão de Ordem na 

Ação Penal n° 937/RJ (restrição do foro especial por prerrogativa de função), a Procuradoria-

Geral da República requereu declínio do presente Inquérito à Seção Judiciária do Rio de 

Lei 7.492/86, por parte dos titulares de contas mantidas no exterior, as quais eram administradas pelo casal 
Norbert Müller e Christine Puschmann. Os elementos informativos atinentes a Inês Maria Neves Faria, mãe 
de Aécio Neves, foram assim identificados: Dossiê n° 99; Conta n° 200783; Titular "Bogart and Taylor 
Foundation" (Inês Maria Neves Faria); Domicílio Rio de Janeiro. A partir desse elementos instaurou-se o 
inquérito n° 085/2009-11 (proc. 2009.51.01.812685-7) para apurar especificamente a conduta da cliente Inês 
Maria Neves, bem como a existência de uma conta no Principado de Liechtenstein. 
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Janeiro, haja vista que os fatos supostamente criminosos são estranhos às atribuições 

parlamentares atuais do investigado, uma vez que ocorreram enquanto AÉCIO NEVES exercia o 

cargo de Deputado Federal (1997 — 2002) e se prolongaram até sua assunção ao cargo de 

Governador do Estado de Minas Gerais (2003 — 2005).4  

Por meio da petição de fls. 822/825v, ajuizada em 21 de junho de 2018, o 

investigado AÉCIO NEVES requereu o arquivamento do inquérito em epígrafe, argumentando, 

em síntese, que "há relatório conclusivo da autoridade policial pelo arquivamento" e que 

"nada se apresentou de plausível para se dar continuidade às investigações". 

No dia seguinte (22/06/2018), sem que a PGR tivesse oportunidade de se 

manifestar sobre a pretensão de arquivamento das investigações formulada pela defesa do 

investigado, o presente Inquérito foi pautado para julgamento pela 2 Turma do STF na sessão 

que ocorreria em 26/06/2018. Nesse passo, a PGR requereu fosse o processo retirado de pauta, 

a fim de que fosse colhido prévio pronunciamento ministerial acerca do pedido defensivo.' 

O i. Relator não atendeu, contudo, o requerido pelo MPF, determinando o 

arquivamento do presente inquérito, nos termos do art. 231, §4°, "e", do Regimento Interno do 

STF. Seguem os principais trechos da decisão de arquivamento: 

"No caso concreto, as apurações foram concluídas. O Delegado de Policia Federal 
Alex Levi Bersan de Rezende firmou o relatório conclusivo do inquérito, na forma do art. 
10, § 1° do CPP. Em sua peça final, representou pelo arquivamento do inquérito, em vista 
da falta de prova da existência dos delitos (fis. 685-725). 

Em 14.8.2017, foi dada vista à Procuradoria-Geral da República, pelo prazo de quinze 
dias, previsto na lei e no regimento interno (art. 12 da Lei 8.038/90, art. 231 do RISTE, 
fi. 745 v.). 

A Procuradoria-Geral da República reteve os autos por mais de dois meses, de 18.8 a 
27.10.2017, devolvendo-os sem manifestação conclusiva (fl. 756). 

Mais uma vez encaminhados os autos ao Ministério Público Federal, foram 
solicitados ulteriores quinze dias, sob o pretexto de recebimento de novas provas (fls. 
763-764). 

Em 13.6.2018, a Procuradoria-Geral da República pugnou pela declinação da 
competência à Seção Judiciária Federal do Rio de Janeiro. 

Ou seja, muito embora o prazo legal seja de apenas quinze dias, por quase dez meses, 
a Procuradoria-Geral da República ocupou-se de dar destino a uma investigação 
concluída. Após, limitou-se a passar o problema adiante invocando a nova orientação do 
Pleno quanto à competência. 

Não há dúvida de que esta Corte é incompetente para o processo e julgamento, 
conforme decidido na Questão de Ordem na Ação Penal 937/RJ. 

No entanto, quando da mudança do entendimento, a Procuradoria- Geral da República 
já estava em mora em dar uma solução para o feito. 

4 Fls. 798/812. 
5 Fl. 827. 
Agravo Regimental no Inquérito n° 4.244 	4 



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA 

A declinação da competência em uma investigação que deveria estar concluída 
representaria apenas protelar a solução, violando o direito à duração razoável do processo 
e à dignidade da pessoa humana. 

Dado o contexto, a providência a ser adotada é indeferimento da declinação da 
competência e o arquivamento das investigações, na forma do art. 231, § 40, "e", do 
Regimento Interno do STF." 

É contra essa decisão que a PGR apresenta o presente agravo regimental, pelas 

razões a seguir expostas. 

II 

11.1) O trancamento de Inquérito apenas pode se dar em hipóteses excepcionais, de 
evidente constrangimento ilegal ensejador da concessão de habeas corpus de oficio 

Inicialmente, mostra-se essencial ao correto entendimento do presente recurso que 

sejam tecidas considerações teóricas acerca da possibilidade, ou não, de o Poder 

Judiciário promover o trancamento de inquéritos policiais, sem prévio pedido 

formulado pelo Ministério Público. 

Com efeito, é ponto incontroverso que a ordem jurídica brasileira, ao menos a 

partir do advento do Constituição Federal de 1988, consagra o sistema acusatório em âmbito 

processual penal, o qual tem como a sua mais marcante característica a atribuição das funções 

de defender, acusar e julgar a diferentes órgãos. Aqui, relembre-se que o Brasil está vinculado 

a compromissos constitucionais e internacionais que compelem o Estado a separar as funções 

de investigar e julgar, como garantia de que todo réu terá direito a um julgador imparcial, não 

contaminado pela coleta da prova na fase extraprocessual.6  

6 	Durante a 8' Conferência para a Prevenção do Crime e o Tratamento dos Delinquentes, realizada em Havana, 
em 1990, as Nações Unidas aprovaram os Princípios Orientadores Relativos à Função dos Magistrados do 
Ministério Público. O item 10 da Declaração de Havana estabelece que as funções dos magistrados do 
Ministério Público deverão ser rigorosamente separadas das funções de juiz.E, no Princípio 11, estatui que os 
magistrados do Ministério Público desempenham um papel activo no processo penal, nomeadamente na 
dedução de acusação e, quando a lei ou a prática nacionais o autorizam, nos inquéritos penais, no controle da 
legalidade destes inquéritos, no controle da execução das decisões judiciais e no exercício de outras funções 
como representantes do interesse público. Por sua vez, o art. 8° da Convenção Americana de Direitos 
Humanos, concluída em São José da Costa Rica em 1969 e promulgada pelo Decreto 678/1992, e o artigo 14 
do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, concluído em 1966 e promulgado pelo Decreto 
592/1992, também encorajam os Estados Partes a adotar um processo penal de partes, no qual o juiz é 
preservado de uma postura ativa na busca da prova, de modo a lhe garantir independência e imparcialidade 
no julgamento dos acusados. 
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Nos termos em que historicamente concebido, o sistema penal acusatório é, antes 

de mais nada, uma verdadeira ideia-força, no sentido de que ela impulsiona uma série de 

consequências estruturantes para a ordem jurídica que o acolhe, como a brasileiro. 

Uma dessas consequências está disposta no art. 129, I, da Constituição Federal, 

segundo o qual cabe ao Ministério Público, com exclusividade, a titularidade da ação penal, 

ou seja, a função de acusar. Isso significa que a opinião acerca de existirem ou não elementos 

mínimos de autoria a materialidade para que seja oferecida a acusação penal é exclusiva do 

Ministério Público, não podendo nenhum outro órgão atuar nesse momento. 

Vale dizer: no espaço de formação da opinio delicti — a qual poderá ser positiva 

(há elementos para acusar) ou negativa (não há elementos para acusar) -, só atua o Ministério 

Público. Após a formação dela, com o oferecimento de denúncia ou de pedido de 

arquivamento de investigação, aí sim, entram em cena outros atores, como os magistrados. 

Daí que, assim como seria impensável permitir-se ao Poder Judiciário a 

formulação de juízos acusatórios positivos,' também não lhes cabe formular juízos acusatórios 

negativos, promovendo de oficio o arquivamento de investigações — sob pena de completa 

mistura entre as funções de acusar e de julgar. Justamente por isso, o art. 28 do Código de 

Processo Penal (CPP) e o art. 3° da Lei n. 8038/90 preveem que o arquivamento de inquérito 

policial pelos órgãos do Poder Judiciário depende de prévio pedido do MP. 

O Supremo Tribunal Federal, por seu órgão Plenário, já teve oportunidade de se 

manifestar contra a possibilidade de o Poder Judiciário — aí se incluindo a própria Suprema 

Corte — determinar o arquivamento de inquérito policial sem prévia provocação ou pelo 

menos manifestação do Ministério Público'. Isso aconteceu no julgamento de agravo 

7 Nesse sentido: "PENAL E PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. 
ADITAMENTO DA DENÚNCIA. SISTEMA ACUSATÓRIO. 1. O princípio acusatório é vulnerado de 
forma reflexa nas hipóteses em que a decisão do magistrado, após a manifestação do Ministério Público 
Federal no sentido de remessa dos autos ao juízo competente, determina o aditamento da denúncia para 
incluir fatos constantes do relatório policial em função da conexão. 2. O sistema acusatório confere ao 
Ministério Público, exclusivamente, na ação penal pública, a formação do opinio delieti, separando a função 
de acusar daquela de julgar. 3. A conexão permite o Juízo disputar a competência para julgamento do feito, 
mas não o autoriza, a pretexto do liame probatório, a superar o dominus litis, o Ministério Público, e 
determinar o oferecimento de denúncia contra o impetrante, formulando prévio juízo de culpa, gerador de 
nulidade processual. (...). (RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS: 120379 RO, Relator: Min. 
LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 26/08/2014, PUBLIC 24-10-2014. 

8 No mesmo sentido:"(..) 1. O inquérito policial é procedimento de investigação que se destina a apetrechar o 
Ministério Público (que é o titular da ação penal) de elementos que lhe permitam exercer de modo eficiente o 
poder de formalizar denúncia. Sendo que ele, MP, pode até mesmo prescindir da prévia abertura de inquérito 
policial para a propositura da ação penal, se já dispuser de informações suficientes para esse mister de 
deflagrar o processo-crime. 2. É por esse motivo que incumbe exclusivamente ao Parquet avaliar se os 
elementos de informação de que dispõe são ou não suficientes para a apresentação da denúncia, entendida 
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regimental interposto contra decisão de Ministro que havia arquivado de oficio o Inquérito 

originário no  2913. Confira-se a ementa do acórdão correspondente: 

CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE PECULATO DESVIO (ART. 312, CAPUT, DO 
CÓDIGO PENAL). ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO DE OFICIO, SEM OITIVA 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO ACUSATÓRIO. 
DOUTRINA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E PROVIDO. 

O sistema processual penal acusatório, mormente na fase pré-processual, reclama 
deva ser o juiz apenas um magistrado de garantias, mercê da inércia que se exige do 
Judiciário enquanto ainda não formada a opinio delicti do Ministério Público. 

A doutrina do tema é uníssona no sentido de que, verbis : Um processo penal justo (ou 
seja, um due process of law processual penal), instrumento garantístico que é, deve 
promover a separação entre as funções de acusar, defender e julgar, como forma de 
respeito à condição humana do sujeito passivo, e este mandado de otimização é não só o 
fator que dá unidade aos princípios hierarquicamente inferiores do microssistema 
(contraditório, isonomia, imparcialidade,inércia), como também informa e vincula a 
interpretação das regras infraconstitucionais. (BODART, Bruno Vinícius Da Rós. 
Inquérito Policial, Democracia e Constituição: Modificando Paradigmas. Revista 
eletrônica de direito processual, v. 3, p. 125-136, 2009). 

Deveras, mesmo nos inquéritos relativos a autoridades com foro por prerrogativa 
de função, é do Ministério Público o mister de conduzir o procedimento preliminar, 
de modo a formar adequadamente o seu convencimento a respeito da autoria e 
materialidade do delito, atuando o Judiciário apenas quando provocado e 
limitando-se a coibir ilegalidades manifestas. 

In casu: (i) inquérito destinado a apurar a conduta de parlamentar, supostamente 
delituosa, foi arquivado de oficio pelo i. Relator, sem prévia audiência do Ministério 
Público; (ii) não se afigura atípica, em tese, a conduta de Deputado Federal que nomeia 
fimcionário para cargo em ncomissão de natureza absolutamente distinta das funções 
efetivamente exercidas, havendo juízo de possibilidade da configuração do crime de 
peculato-desvio (art. 312, caput, do Código Penal). 

O trancamento do inquérito policial deve ser reservado apenas para situações 
excepcionalíssimas, nas quais não seja possível, sequer em tese, vislumbrar a ocorrência 
de delito a partir dos fatos investigados. Precedentes (RHC 96713, Relator(a): Min. 
JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 07/12/2010; HC 103725, 
Relator(a): MM. AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 14/12/2010; HC 106314, 
Relator(a): Mi t CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 21/06/2011; RHC 
100961, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 06/04/2010). 

Agravo Regimental conhecido e provido. (Inq 2.913 AgR, Rel. Min. DIAS 
TOFFOLI, Rel. p/ acórdão Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 21/6/2012, 
grifo nosso). 

Ao se analisar os votos dos Ministros que formaram a maioria, bem como os 

debates ocorridos na ocasião do julgamento, extrai-se que o órgão máximo do STF afastou a 

possibilidade de se arquivar inquéritos originários sem prévia manifestação do Ministério 

Público — e isso apesar do que prevê o regimento interno do STF em seus artigos 21, inc. 

XV e 231, §4 — ambos já em vigor à época em que julgado o agravo regimental no INQ 2913. 

esta como ato-condição de uma bem caracterizada ação penal. Pelo que nenhum inquérito é de ser 
arquivado sem o expresso requerimento ministerial público. (...)" (HC 88589/GO — Goiás, Relator: Min. 
Carlos Britto, Julgamento: 28/11/2006, Primeira Turma). 
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Voto do Ministro Luiz Fux (voto condutor): 

"Então, trago aqui esse trecho, que é bastante atual, em que ele, eventualmente - para 
usar uma expressão do Ministro Marco Aurélio -, "glosa" essa possibilidade de o 
magistrado, em qualquer grau de jurisdição, promover o arquivamento sem a aferição 
dessa legitimidade pelo Ministério Público. É o dominas litis, tanto que, quando opina 
pelo arquivamento, o juiz não pode se substituir ao representante do parquet." 

Trecho de debate: 

"O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA - Dirigir veículos em Brasília, e não 
dirigir avião no Mato Grosso. Senhor Presidente, eu gostaria de trazer uma outra questão, 
que é, a meu ver, mais grave ainda: é o fato de o Ministro Relator ter arquivado esse 
inquérito monocraticamente. Olha o que diz a Lei n° 8.038. 

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR): Há previsão regimental. Foi 
alterado o regimento do STF recentemente. 

SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA - Mas previsão regimental não se 
sobrepõe à lei. Nós nos submetemos a uma lei, há uma lei, Ministro, que rege o processo 
aqui perante essa Corte. Essa lei diz: A seguir, o Relator pedirá dia para que o Tribunal 
delibere sobre o recebimento ou não da denúncia. E não os Ministros. 

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Isso não é denúncia ainda. 

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA - É inquérito, que pode ... 

SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR): Houve alteração regimental. 
Não há denúncia ainda! Aqui ninguém está analisando denúncia. 

SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA - Não, eu acho, Ministro, nós não 
temos esse poder. A lei não nos dá esse poder, Ministro, de arquivar liminarmente 
inquérito sem pedido do Ministério Público. 

SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR): Então tem que se mudar 
novamente o Regimento. 

SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO — Ministro Joaquim Barbosa, temos 
arquivado monocraticamente... 

SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA - Eu jamais arquivei e jamais 
arquivarei. 

SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO — Mas a partir de requerimento do titular 
da ação penal, e aqui não houve. 

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO - Quando o parecer é pelo... 

SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA - A requerimento; aqui não há 
requerimento. 

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - É o dom inus litis. 

SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR): Há precedentes inclusive de 
concessão de habeas corpos de oficio. 

SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO — Ao contrário, quer a sequência da 
investigação. 
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O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA - Não, isso é absurdo! 

SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO (PRESIDENTE) — Até porque havia 
coisa julgada material! 

SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA - Pois é. Veja bem: o inquérito 
tramita regularmente; o Relator decide, a determinado momento, arquivá-lo. 

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - O Regimento foi alterado... 

SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR): O Regimento permite, o 
Ministério Público agrava. É muito simples. O Regimento foi alterado, dando esse poder 
ao Relator. E o Ministério Público agrava, como agravou. É simples, não há usurpação do 
colegiado. 

SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA - Mas é preciso refletir, Ministro. 
Isso é uma subversão absoluta de tudo o que existe no Brasil em matéria de Processo 
Penal. O relator, a seu talante, arquivar um inquérito. É o absurdo dos absurdos. 

SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR): É simples, a leitura do 
dispositivo que Vossa Excelência fez diz respeito à denúncia e aqui disso não se trata! 

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO - Quando há parecer pelo arquivamento do 
inquérito, por parte do Ministério Público, eu cedo. Mas, neste caso, foi o contrário. 

Mais recentemente, em outubro de 2017, o Ministro Alexandre de Moraes, 

julgando a Medida Cautelar na ADIn 4693/BA, suspendeu a eficácia de regra contida em 

regimento interno de Tribunal de Justiça', a qual conferia ao Tribunal poder para promover o 

arquivamento de investigações sem prévio pedido do MP. Confira-se trecho de sua decisão: 

"Em juízo de cognição sumária, tenho que o preceito em questão não condiz com o 
sistema acusatório, ao atribuir ao Tribunal de Justiça a formação da opinio delicti, 
afrontando a regra constitucional do art. 129, 1, da Constituição Federal. Este é, inclusive, 
o pacífico entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao reconhecer que, em 
regra, em virtude da titularidade exclusiva da ação penal pública pelo Ministério Público, 
expressamente prevista no citado art. 129, 1, da Constituição Federal, o ordenamento 
jurídico não possibilita o arquivamento ex officio de investigações criminais pela 
autoridade judicial (Inq 4.045 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 
19/6/2017; HC 93.921 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 
1/2/2017; RHC 120.379 ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/9/2016), 
como está previsto no regimento interno ora impugnado". 

Complementando, entendeu o Ministro Alexandre de Moraes que, embora seja 

possível aos órgãos do Poder Judiciário, mediante concessão de habeas corpus de oficio, 

9 Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia, art. 378 - Quando no curso de qualquer investigação, 
houver indício da prática de crime por parte de Magistrado, a autoridade policial, civil ou militar, remeterá os 
respectivos autos ao Presidente do Tribunal, para o prosseguimento da apuração do fato, sob a direção de 
Relator, intimando-se o Procurador-Geral de Justiça. 
Parágrafo único - Encerrada a investigação e feito o relatório, os autos serão postos em mesa para julgamento. 
Se o Tribunal Pleno, em votação pública, concluir pela existência de crime em tese, remeterá o feito ao 
Ministério Público para o procedimento cabível. Se concluir pela inconsistência da imputação, determinará 
com relação ao Magistrado, o arquivamento dos autos, dando ciência ao Procurador-Geral de Justiça e à 
autoridade que iniciou as investigações, para que esta, se for o caso, prossiga contra os demais indiciados. 
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trancar investigações penais em situações excepcionais, "tal excepcionalidade deve ser 

analisada perante o caso concreto e não prevista abstratamente como "regra" em 

regimentos internos de Tribunais, de maneira a afastar ou relativizar a norma prevista no 

artigo 129, Ida Constituição Federal". 

Exatamente na linha do defendido pelo Ministro Alexandre de Moraes na decisão 

acima, admite-se que o fato de o Ministério Público ser o titular da ação penal, cabendo-lhe 

atuar de modo exclusivo no espaço de formação da opinio delicti, não significa que essa 

atuação seja despida de qualquer controle e possa ser exercida arbitrariamente. Aqui, entra em 

cena a possibilidade de o Poder Judiciário, em manifestação típica do sistema de freios e 
contrapesos que ilumina toda a ordem jurídica pátria, obstar a continuidade de investigações 

penais que representem evidente hipótese de constrangimento ilegal. 

De fato, cabe ao Poder Judiciário exercer supervisão judicial "durante toda a 

tramitação das investigações desde a abertura dos procedimentos investigatórios até o 

eventual oferecimento, ou não, de denúncia pelo 'dominus litis" (STF, Pet. 3.825, Rel. Min 

SEPÜLVEDA PERTENCE, Rel. p/ Acórdão Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 

de 4/4/2008), "inclusive autorizando, excepcionalmente, e uma vez configurado o injusto 

constrangimento e ausência de justa causa, a possibilidade de exercendo o dever-poder que 

lhe confere o ordenamento positivo (CPP, art. 654, §29, conceder, rex officio', ordem de 

'habeas corpus' em favor daquele que sofre ilegal coação por parte do Estado" (STF, HC 

106.124, rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 11/9/2013). 

Pela legislação em vigor, o instrumento processualmente adequado para que a 

supervisão judicial seja exercida, inclusive de oficio, de modo a coibir evidentes 

constrangimentos ilegais na fase de investigação criminal é o habeas corpus (art. 654, §2° do 

CPP), o qual, entretanto, tem sido reservado, segundo pacífica jurisprudência do STF, "para 

situações excepcionalíssimas. nas quais não seja possível, sequer em tese, vislumbrar a  

ocorrência de delito a partir dos fatos investigados"  (Inq 2.913 AgR, Rel. Min. DIAS 

TOFFOLI, Rel. p/ acórdão Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 21/6/2012). 

Confira-se precedentes que exemplificam o entendimento do STF acerca do tema: 

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRANCAMENTO DE 
INQUÉRITO POLICIAL. JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE 
APROFUNDAMENTO DOS TRABALHOS INVESTIGATÓRIOS. AUSÊNCIA DE 
PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DAS ALEGAÇÕES APRESENTADAS NESTA 
IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. É firme a jurisprudência 
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deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que, o trancamento de inquérito policial pela 
via do habeas corpus, constitui medida excepcional só admissivel quando evidente a falta de 
justa causa para o seu prosseguimento, seja pela inexistência de indícios de autoria do delito, 
seja pela não comprovação de sua materialidade, seja ainda pela atipicidade da conduta do 
investigado. 2. O exame da alegada imprecisão do nome ou inocência do Paciente diante da 
hipótese de suposto constrangimento ilegal não se coaduna com a via eleita, sendo tal cotejo 
reservado para processos de conhecimento, aos quais a dilação probatória é reservada 3. 
Ordem denegada. (STF, HC 106314/SP, Min. Rel. Carmem Lúcia, DJ 24.08.2011). 

HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. 
DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO, FRAUDE NO PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA 
CONDUTA DEBITADA À PACIENTE. AUSÊNCIA DE DECISÃO DO TRIBUNAL DE 
CONTAS DA UNIÃO SOBRE A REGULARIDADE OU IRREGULARIDADE NA 
EXECUÇÃO DE OBRAS EM AEROPORTOS BRASILEIROS. IMPROCEDÊNCIA DA 
TESE DEFENSIVA. FUNÇÃO CONSTITUCIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS. 
ORDEM DENEGADA. 1. A se tomar por modelo o inquérito policial que se lê no capítulo 
constitucional devotado à Segurança Pública (Capítulo III do Título V), o que se tem é um 
mecanismo voltado para a preservação dos superiores bens jurídicos da ordem pública e da 
incolumidade das pessoas e do patrimônio. Mecanismo integrante do sistema de segurança 
pública, normada pela Magna Carta de 1988 como dever do Estado, direito e responsabilidade 
de todos (art. 144, cabeça). Donde o cuidadoso juízo de ponderação que deve fazer o 
magistrado para concluir pela necessidade de suspensão, ou, mais sério ainda, de trancamento 
de inquérito para fins penais. 2. Nessa linha de orientação, trancamento de inquérito policial 
pela via do habeas corpus, segundo pacífica jurisprudência desta Casa de Justiça, constitui 
medida excepcional, admissivel tão-somente "quando evidente a falta de justa causa para o 
seu prosseguimento, seja pela inexistência de indícios de autoria do delito, seja pela não 
comprovação de sua materialidade, seja ainda pela atipicidade da conduta do investigado" 
(HC 90.580, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski). (...). 6. Ordem denegada.( STF, 
HC 103725, Min. Rel. Ayres Brito, DJ 01.02.2012). 

De todo modo, cabendo ao Ministério Público a atuação exclusiva no espaço de 

formação da opinio delicti, o Poder Judiciário deve atuar apenas como "juiz de garantias", 

ou seja, como o órgão do Estado responsável, por força da Constituição, por coartar 

ilegalidades ou arbitrariedades que transformem a investigação penal em instrumento de 

evidente constrangimento ilegal do indivíduo investigado. 

Fora dessas hipóteses extremas, a interveniência judicial em investigações penais, 

em que magistrados, substituindo o juízo de conveniência e oportunidade investigativas do 

Ministério Público, promovem denúncias ou arquivamentos de oficio, implica em grave 

subversão do sistema acusatório, bem como de princípios que lhe são ligados, como o da 

imparcialidade, inércia e isonomia. 

Ora, quanto maior for a distância do juiz em relação às investigações realizadas 

pela Polícia Judiciária e pelo Ministério Público, tanto mais imparcial poderá ser ele na 

análise da prova produzida nessa fase, sendo essa uma garantia individual assegurada pelo 

sistema constitucional pátrio. 
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Nessa linha, não pode o magistrado, por exemplo, adentrar no "mérito" da 

investigação, avaliando se as diligências requeridas pelo Ministério Público são eficazes ou 

não, viáveis ou não. Repita-se: no espaço de formação da opinio delicti, deve o Ministério 

Público atuar de modo exclusivo. Ao Poder Judiciário cabe, apenas, obstar constrangimentos 

ilegais evidentes. 

Nesse contexto, o fato de o acompanhamento judicial de inquéritos de autoridades 

com prerrogativa de foro não tem a capacidade de alterar essa situação jurídica. Pelo 

contrário, é capaz de confirmá-la, na medida em que os limites de acompanhamento estão 

adstritos à observância dos mesmos vetores. 

Isto porque, de acordo com o rito procedimental apuratório ora estabelecido, que 

advém da aplicação conjugada do art. 3° da Lei 8.038/90 com as normas que constam do 

Título IX, Capítulo I do Regimento Interno desta c. Corte (RISTF), cabe ao Relator 

supervisionar a função constitucional do Ministério Público de conduzir, com a participação 

da "Polícia Judiciária", as investigações criminais e, no final, formar o juízo valorativo 

exclusivo acerca da respectiva imputação criminal. 

Com efeito, na sua esfera de atribuição constitucional de titularidade da ação 

penal, o Ministério Público tem, conforme estabelece o art. 129, inciso VIII, da Constituição 

Federal, o poder de requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial. 

Ainda que se considere que o poder requisitório da instauração de inquérito e a 

promoção de arquivamento estejam abrangidos na atividade de supervisão de inquéritos de 

competência originária, estas providências processuais não podem se furtar ao cumprimento 

de regras constitucionais que garantem a isenção do órgão julgador natural, e também, aquelas 

que estabelecem as regras de competência. 

Para além da não observância das regras constitucionais de delimitação de poderes 

ou funções no processo criminal, o fato é que tal conduta transforma a investigação em um ato 

de concentração de funções, e que põe em risco o próprio sistema acusatório e a garantia do 

investigado quanto à isenção do órgão julgador. 

É que o sistema judicial é dividido em competências jurisdicionais, a partir do 

texto constitucional, justamente pelo seu caráter sistemático. É neste sentido que a 

Constituição da República reparte as competências, a fim de dar coerência sistemática ao 

exercício da jurisdição. 

Agravo Regimental no Inquérito n° 4.244 	12 



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA 

Ao lado da unidade, a indivisibilidade judicial, de forma que o juiz natural, mais 

do que representar o poder político judicial, presenta-o, na feliz expressão cunhada por Pontes 

de Miranda. 

A fim de evitar decisões conflitantes, somadas ao caráter piramidal que a 

hierarquia judicial inspira (não funcional), o sistema judicial está dividido em graus 

jurisdicionais, com limite cognitivo de acordo com a fase e objeto do processo/procedimento. 

De todo o exposto, fica claro que a necessidade de distribuições de competências a 

partir da noção de "instância judicial" é garantia constitucional do devido processo legal, juiz 

natural e segurança jurídica. 

Conforme questão de ordem decidida na Ação Penal n° 937/RJ, o que seria 

competência do STF para acompanhamento do inquérito epigrafado, deixou de ser, haja vista 

a ausência de vínculo funcional direto do fato sob investigação e o cargo da autoridade 

investigada à época dos fatos. 

Em outas palavras, não é [mais] o Supremo Tribunal Federal a Corte competente 

para análise de causa penal, não é [mais] o Supremo Tribunal Federal competente para 

homologação do arquivamento, assim como não é [mais] a Procuradoria-Geral da República 

competente para a promoção de eventual ação penal pública ou promoção de arquivamento. 

Premissas em mesa, finda a fase de instrução extraprocessual preparatória, a 

cognição exclusiva de causa penal ou promoção de arquivamento, e sua respectiva 

homologação ou discordância, estão adstritas a promotores e juízes naturais diversos, em 

razão da dinâmica jurisprudencial desta Corte que optou pela guinada jurisprudencial que deu 

origem à presente discussão. 

Se o Supremo Tribunal Federal passar a promover arquivamentos de feitos 

adstritos à competência diversa (ou per solhar), violará o princípio constitucional do juiz 

natural, porquanto avocará para si a competência pré-fixada no texto constitucional, ou seja, 

passará a ser o juízo universal potencialmente originário para todas as causas penais. 

Não se desconhece a capacidade e possibilidade jurídica da Suprema Corte 

conceder habeas corpus de ofício. Ontologicamente, poder-se-ia argumentar que, em essência, 

é disso que se trata. 

Não há dúvidas que, como garante da defesa da ordem constitucional, a Suprema 

Corte do país tem capacidade de corrigir eventuais ilegalidades e inconstitucionalidades que 
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se verifiquem tanto em causas colocadas diretamente sobre sua apreciação quanto a 

apreciação que se apresenta de modo reflexo. 

Mas não é disto que se trata, no entanto. 

Nas hipóteses de cabimento de ordem de habeas corpus de ofício, imperiosa a 

evidência da lesão à ordem constitucional, sob pena de transformar, como já se tratou, o STF 

em juízo ordinário universal. 

Os fundamentos doutrinários e jurisprudenciais acima são suficientes para 

demonstrar que se mostra incabível o arquivamento do inquérito sob a supervisão desta 

Suprema Corte, posto que, primeiramente, essa atribuição constitucional é exclusiva do 

Ministério Público, dominus litis da ação penal. Em segundo lugar, com o julgamento da 

Questão de Ordem tratada na Ação Penal n° 937, não se tratando o fato ilícito apurado de 

crime, em tese, praticado por parlamentar no exercício da função e em razão da função pública 

ocupada, cessou a competência desta Suprema Corte para supervisão deste Inquérito. 

Feitas essas breves considerações teóricas, passa-se, à luz delas, a se examinar a 

decisão agravada, demonstrando-se o seu desacerto. 

11.2) O Inquérito n. 4.244 não configura hipótese de constrangimento ilegal 

Como visto, a decisão ora agravada promoveu o arquivamento do presente 

Inquérito por considerar que o seu prosseguimento, com o declínio de competência para o 

primeiro grau de jurisdição, significaria "protelar a solução, violando o direito à duração 

razoável do processo e à dignidade da pessoa humana". E isso em razão, em resumo, dos 
seguintes fundamentos: 

As apurações foram concluídas, tendo a autoridade policial firmado relatório 

conclusivo do inquérito representando pelo arquivamento deste, "em vista da falta de prova 

da existência dos delitos (fis. 685-725)"; 

Inquérito perdura por prazo irrazoável, sem amparo em suspeita contundente; 

Falta de impulso pelo Ministério Público; 

A Procuradoria-Geral da República reteve os autos por período não autorizado 

em lei, ocupando-se "de dar destino a uma investigação concluída"; 
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(v) A declinação de competência "representaria apenas protelar a solução para o 

feito". 

Em primeiro lugar, discorda-se da decisão agravada por uma questão de forma: 

conforme visto no tópico anterior, o instrumento processualmente adequado para que a 

supervisão judicial de investigações seja exercida, inclusive de oficio, de modo a coibir 

constrangimentos ilegais é o habeas corpus, tal qual previsto no art. 654, §2° do CPP. O 

arquivamento de investigações, por outro lado, somente pode se dar a pedido do Ministério 

Público, nos termos do art. 28 do CPP e o art. 30  da Lei n. 8038/90 — o que não ocorreu em 
relação ao presente Inquérito (n. 4244). 

Além disso, a decisão agravada também se mostra equivocada quanto ao seu 

conteúdo. 

É que, também como visto acima, e à luz da jurisprudência pacifica do STF, o 

trancamento de inquéritos por meio da concessão de habeas corpus, ausente pedido do 
Ministério Público, limita-se a "situações excepcionalíssimas, nas quais não seja possível, 

sequer em tese, vislumbrar a ocorrência de delito a partir dos fatos investigados" (Inq 2.913 

AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Rel. p/ acórdão Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 
21/6/2012). Ou seja, trata-se de hipótese extrema, limitada a situações de patente 

constrangimento ilegal, o que não se verifica no presente caso. 

Muito pelo contrário: está-se diante de Inquérito que recai sobre fatos típicos, com 

indícios de autoria e materialidade delitivas, e que se mostra plenamente viável do ponto de 

vista investigativo. É o que restará demonstrado no tópico a seguir. 

H.2.a) Objeto do Inq n. 4244: investigação de fatos penalmente típicos, alguns deles já 

contando com provas de materialidade e indícios autoria 

Um dos fundamentos utilizados pela decisão agravada para arquivar o presente 

Inquérito é o de que ele se trata de investigação concluída, a qual não apresenta elementos 

indiciários mínimos de autoria e materialidade delitivas. 

Não há como concordar com tal afirmação, por diversos motivos: 

(i) primeiro, por que a decisão agravada desconsidera o Procedimento de 

Cooperação Internacional n° 1.00.000.003849/2017-36; 
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segundo, por que os autos trazem vários elementos probatórios — como 

documentos e depoimentos — que corroboram as declarações dos colaboradores no sentido da 

prática de ilícitos penais por AÉCIO NEVES; 

terceiro, por que, ainda que o Inq n. 4244 só contasse com depoimentos de 

colaboradores, isso, por si só, não justifica o seu trancamento, já que esse tipo de elemento, 

embora obviamente não possa suportar um condenação, pode, sim, sustentar a continuidade de 

uma investigação. 

Em que pese a autoridade policial tenha apresentado relatório final atestando não 

ter sido possível a confirmação das condutas criminosas imputadas ao investigado, é certo que 

tal conclusão não significa o encerramento das diligências investigatórias, tampouco autoriza 

arquivamento das investigações. 

A uma porque, da leitura do respectivo relatório, não há indicativo de ausência de 

crime, de atipicidade de conduta ou mesmo da falta de autoria. Pautou-se a autoridade 

policial, única e exclusivamente, a fundamentar que os elementos probatórios então 

realizados não foram suficientes para caracterizar a autoria e materialidade. 

A duas porque é extremamente comum — e todos que atuam na lide processual 

criminal têm pleno conhecimento desta situação —, da rotineira devolução, pelo Ministério 

Público, de inquéritos contendo relatórios com eventual proposição de arquivamento da 

autoridade policial e que retornam à polícia para complementação ou continuidade da 

investigação, com a realização de diligências outras que não aquelas já implementadas'. 

No caso em análise, após a apresentação do relatório final pela autoridade policial, 

Ministério Público Federal entendeu que havia diligências outras passíveis de 

implementação para a completa elucidação dos fatos. Nesse sentido, buscou obter, por meio 

de cooperação jurídica internacional, informações bancárias junto ao Principado de 

Liechtenstein relativas a AECIO NEVES, DIMAS TOLEDO, INÊS NEVES, ANDREA NEVES, dentre 
outros, bem como às pessoas jurídicas BOCA DA SERRA C "BOGART & TAYLOR FOUNDATION", 

tendo em vista a suspeita de evasão dos valores recebidos pelo investigado no esquema 

de propinas instalado na Diretoria de Engenharia de FURNAS. 

Vê-se, assim, que a investigação não restou paralisada ao contrário do quanto 

afirmado na decisão agravada. Além disso, a autoridade policial não teve acesso ao 

10 Esta é a inteligência do artigo 16 do CPP. 
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Procedimento de Cooperação Internacional n° 1.00.000.003849/2017-36, cuja solicitação 

foi feita pela Procuradoria-Geral da República em 15/08/2017. Portanto, a manifestação 

conclusiva da polícia judiciária, a despeito de não vincular o dominus litis, não refletiu a 
totalidade dos fatos. 

Além disso, as informações prestadas pelos colaboradores — as quais relatam a 

prática de ilícitos penais por parte de MC10 NEVES — foram, sim, corroboradas por outros 

elementos de provas. 

Dos relatos de Alberto Youssef 

Consta do DEPOIMENTO de Alberto Youssef que, durante o governo do PSDB, de 

1994 a 2001, havia na empresa FURNAS influência política tanto do PP como do PSDB: cada 

um era responsável por uma diretoria. Na época dos fatos, o dinheiro do esquema que atuava 

em Fumas era recolhido por JOSÉ JANENE e entregue ao colaborador para que ele o remetesse 

para quem fosse determinado por JANENE. Alberto Youssef afirmou que enviava dinheiro para 

Londrina ou Brasília, tendo recebido recursos em Bauru e em São Paulo. 

Em Bauru, funcionava a sede da empresa Bauruense, de propriedade de AIRTON 

DARÉ (já falecido, conforme certidão de óbito à fl. 676), o qual prestava serviços de locação de 

veículos, limpeza e segurança a FURNAS. Segundo o colaborador, um funcionário de JANENE 

eventualmente coletava dinheiro no mencionado local, além de ter presenciado ocasião em 

que AIRTON DARÉ entregou valores ao próprio JANENE. Ademais, em algumas ocasiões foram 

entregues recursos por terceiros em nome das empresas BAURUENSE e CAMARGO CORREA, sendo 

essas as únicas empresas envolvidas no esquema de FURNAS das quais o colaborador tem 

notícias. O controle da movimentação financeira relacionado às mencionadas empresas era 

feito manualmente por meio de anotações de Alberto Youssef. 

O colaborador narrou episódio envolvendo a cobrança de valores pendentes pela 

CAMARGO CORREA relacionadas à obra de uma barragem. O valor pendente seria de R$ 4 

milhões de reais e foi cobrado em uma visita à sede da construtora, ocorrida no ano de 2002, 

na qual o colaborador acompanhou JOSÉ JANENE. Na ocasião, um representante da construtora 

chamado JOAO HAULER afirmou que não havia nada a ser pago, alegando que alguém do PSDB 

teria recebido esse valor. 

Embora não tenha o representante da CAMARGO CORREA afirmado a quem teria sido 

paga a comissão pelo contrato de FURNAS, o colaborador informou que quem teria influência 
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junto à diretoria de FURNAS seria o então Deputado Federal Atoo NEVES, o qual receberia 

recursos por meio de sua irmã. Essa ligação de Atoo com o esquema de pagamento de 

propinas de obras da empresa estatal de energia foi revelada por JOSÉ JANENE, mas também 

seria de conhecimento de AIRTON DARÉ. 

Alberto Youssef afirmou acreditar que tal esquema de comissionamento junto a 

FURNAS foi encenado depois de 2002, quando JANENE passou a não ter mais influência sobre a 

empresa. 

Ouvido novamente acerca destes fatos no Termo de Declarações Complementar n° 

21, Alberto Youssef afirmou que o PSDB, por meio de Atoo NEVES, "dividiria" uma 

Diretoria em FURNAS COM o Partido Progressista, por meio de JosÉ JANENE. Também afirmou 

que ouviu que Atoo teria recebido valores mensais, por intermédio de sua irmã, de uma das 

empresas contratadas por FURNAS, a BAURUENSE, no período entre 1994 e 2000/2001. 

Em relação ao esquema de propina relacionado ao PSDB, Alberto Youssef 

afirmou que os valores sequer passavam por JOSÉ JANENE, pois se tratavam de duas frentes 

diferentes e, segundo soube por JANENE e ANTÔNIO DARÉ, o operador do PSDB na época seria a 

irmã de Atoo NEVES. 

Dos relatos de Deicídio do Amaral 

Diante do novo depoimento, colhido no bojo da colaboração celebrada por 

Deicídio do Amaral Gomez (termo de colaboração n. 04), este inquérito foi instaurado. 

O ex-Senador declarou que DIMAS FABIANO TOLEDO foi por muito tempo Diretor de 

Engenharia de FURNAS, por vários governos. Quando o Partido dos Trabalhadores assumiu o 

Governo Federal, DIMAS já era Diretor. O então Diretor tinha forte apoio do Partido 

Progressista - PP e do PSDB, por meio de Atoo NEVES. 

O colaborador afirmou que fez uma viagem com o ex-Presidente LULA para 

Campinas no avião presidencial, em 06 de maio de 2005, momento em que LULA perguntou 

quem era DIMAS TOLEDO, ao que DELCIDIO respondeu ser uma pessoa muito competente do setor 

elétrico. Na continuidade da conversa, LULA mencionou que assim que assumiu o governo, 

JANENE pediu para manutenção de DIMAS TOLEDO, posteriormente, Atoo NEVES também pediu 

pela manutenção do mencionado Diretor. Ademais, o ex-presidente teria afirmado que o PT, 

que era contra a manutenção, estaria a favor, concluindo com a frase: "Pelo jeito ele está 
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roubando muito! "" Narra que JOSÉ DIRCEU também pediu a LULA para DIMAS TOLEDO continuar 

a frente da Diretoria de Engenharia de FURNAS. 

Por outro lado, a afirmação de que DIMAS TOLEDO estaria roubando muito, segundo 

o colaborador, significa que seria necessário muito dinheiro para manter três grandes frentes 

de pagamentos e três partidos importantes, guias sejam, PP, PSDB e PT. 

Em relação â influência de DIMAS TOLEDO na estatal, Deicídio do Amaral afirmou 

que o diretor tinha grande protagonismo em FURNAS e os demais Diretores eram coadjuvantes, 

até mesmo porque a Diretoria de Engenharia era a mais forte, pelo orçamento e pelas obras, 

sendo, portanto, a mais "poderosa'. Deicídio afirmou que o mencionado diretor possuía 

vínculo muito forte com AÉCIO NEVES. 

Narrou também o episódio da chama "Lista de FURNAS", documento que surgiu 

durante a CPI dos Correios e que indicava repasse de valores a políticos. Embora o 

colaborador acredite que a lista seja materialmente falsa, aduz que seu conteúdo é verdadeiro 

naquilo que aponta para doações destinadas a vários políticos, sabendo informar que DIMAS 

operacionalizava pagamentos de valores ilícitos a AÉCIO NEVES, assim como também ao PP, 

por meio de JOSÉ JANENE, além do PT. 

Em relação a AIRTON DARE, mencionado por Alberto Youssef como alguém que 

pagava propina oriunda do esquema, o colaborador afirmou que o empresário dono da 

BAURUENSE, prestadora de serviços em FURNAS, era muito próximo de DIMAS TOLEDO, tanto que a 

BAURUENSE cresceu muito na gestão deste. 

Acrescenta que a empresa BAURUENSE é algo muito pequeno dentro do esquema de 

FURNAS, o qual envolvia as mesmas investigadas na Operação Lava Jato, ou seja, ANDRADE 

GUTIERREZ, OAS, CAMARGO CORREA, ODEBRECHT, entre outras. 

Dos outros elementos de prova colhidos 

11 Segundo o colaborador, quando o Partido dos Trabalhadores assumiu o governo houve movimentação para 
mudanças na diretoria de FURNAS, especificamente a diretoria de engenharia ocupada por Dimas Toledo, o 
que não veio a ocorrer. 

12 Segundo Deicídio do Amaral, a Diretoria de Engenharia de FRUNAS era a mais propicia a gerar valores de 
propina a agentes públicos, conforme o seguinte relato: "a Diretoria de Engenharia de FURNAS é a joia da 
coroa' da ELETROBRAS, sendo a mais cobiçada pelos partidos; QUE questionado por que ela é mais 
cobiçada, respondeu que não há dúvidas que FURNAS foi usada sistematicamente para repassar valores 
para Partidos; QUE o que se vê hoje na PETROBRAS ocorreu, sem dúvida, em FURNAS, em vários 
governos, e talvez afigura mais emblemática neste sentido seja o próprio DIMAS, que passou muitos anos 
na Diretoria, tendo grande longevidade". 
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No curso da investigação foi possível estabelecer algumas conexões entre o relato 

dos colaboradores e outras apurações que tiveram como objeto o pagamento de vantagem 

indevida decorrente de contratos de FURNAS. 

Obteve-se informação de que DIMAS FABIANO TOLEDO e AIRTON ANTONIO DARÉ foram 

denunciados' em 2012 (ao lado de diversas outras pessoas) pelo Ministério Público Federal 

perante a 2a  Vara Federal do Rio de Janeiro por participação num "esquema de arrecadação 
de vantagens indevidas (propinas)" no âmbito da empresa FURNAS, "custeadas mediante 
superfaturamento de obras e serviços" (inquérito n. 1835/2005, autos de n.° 
2005.51.01.517099-4'4). 

A denúncia ofertada nos autos do inquérito n. 1835/2005 (autos de n.° 

2005.51.01.517099-4) — e posteriormente declinada para a Justiça Estadual — narra modus 
operandi muito semelhante ao noticiado pelos colaboradores Alberto Youssef e Deicídio do 

Amaral, com o pagamento de vantagens indevidas para servidores públicos e políticos no 

âmbito da empresa FURNAS por empresas interessadas em contratar. Há menção ao ex-diretor 

de Furnas, DIMAS TOLEDO. Este seria o responsável por gerenciar uma espécie de "fundo" de 

valores ilícitos, que eram recursos disponibilizados a políticos para financiar campanhas. 

Na época dos fatos, DIMAS TOLEDO foi Diretor de Engenharia de FURNAS. Em 

investigação do Ministério Público do Trabalho sobre terceirização irregular, segundo 

reportagem, DIMAS TOLEDO foi apontado como administrador dos contratos de terceirização. 

Ainda segundo divulgado, dos terceirizados de FURNAS, 80% eram contratados pelo Grupo 
BAURUENSE, que entre 2000 e 2006 recebeu R$ 826 milhões de reais de FURNAS em 28 contratos 

para prestação de serviços. Em ao menos cinco contratos não houve licitação'. 

Ouvido no Inquérito 1835/2005 perante a Policia Federal do Rio de Janeiro em 10 

de fevereiro de 2006, DIMAS FABIANO TOLEDO afirmou que conhece o então governador de 

Minas Gerais AÉCIO NEVES e que este último "costumava procurar o declarante em FURNAS 

para assuntos envolvendo os municípios onde o atual governador tinha base eleitoral", que 

"mantém com o Sr. AECIO CUNHA [pai de AÉCIO NEVES], conselheiro de FURNAS, 

relação de amizade, já que o avô do declarante já era companheiro de partido do avô de 

AECIO CUNHA". Afirmou, ainda, que "sua filha FABL4NA [TOLEDO] é engenheira civil 

13 Cópia da denúncia às fls. 45/91. 

14 A denúncia não foi recebida pela Justiça Federal, que declinou o caso à Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 
conforme cópia da decisão às fls. 97/102. 

15 intp://wwwl.folha.uol.com.brify/brasil/fc1901200618.htm>; acesso em: 26 abr. 2016. 
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com pós-graduação na área de comercialização de energia, contratada da empresa 

BAURUENSE, prestando serviços em FURNAS". Declarou, ainda, que "conhece um dos 

donos da BAURUENSE de nome AIRTON DARE; QUE este indivíduo já esteve várias vezes 

no gabinete do declarante, conforme a necessidade de serviço; (...) QUE AIRTON DARÉ era 

normalmente responsável pela resolução de problemas de maior magnitude, sendo o 

gerenciamento diário realizado pelo preposto da empresa de nome RAMIRO". 

Ainda nos autos do Inquérito n° 1835/2005 (2005.51.01.517099-4), o Ministério 

Público Federal destacou que a preocupação de Drmas em perder o cargo em FURNAS pode ser 

verificada na documentação apreendida em sua Fazenda, por força de mandado de busca e 

apreensão expedido pelo Juízo da 2' Vara Federal do Rio de Janeiro, que se encontra às fls. 11 

e 12 do apenso XX, volume 1, daqueles autos e consiste em correspondência de MARCELLO 

SIQUEIRA para o então Ministro JosÉ DIRCEU, bem como correspondência para o então 

Presidente da República LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, por parte do deputado estadual VICENTINFIO, 

para permanência de Dimas TOLEDO no cargo de diretor'. 

Além desses elementos, foi juntado aos autos depoimento de FERNANDO ANTÔNIO 

GUIMARÃES HOURNEAUX DE MOURA (prestado na ação penal 5045241-84.2015.4.04.7000/PR, em 

tramitação na 13' Vara Federal de Curitiba) em que cita o esquema de distribuição de 

vantagens ilícitas no âmbito de FURNAS com participação de DIMAS FABIANO TOLEDO, diretor 

indicado pelo Senador AÉcio NEVES. 

Ouvido no presente inquérito (fls. 455/457), FERNANDO ANTÔNIO GUIMARÃES 

HOURNEAUX DE MOURA esclareceu que em janeiro de 2003, após a posse do novo governo, 

participou ativamente do processo de escolha de cargos de 2° escalão das empresas públicas, 

visto que auxiliou diretamente SILVIO PEREIRA, então Secretário-Geral do PT, neste processo. 

Afirmou que em janeiro daquele ano foi chamado por JOSÉ DIRCEU para uma reunião, momento 

em que foi questionado sobre as informações que possuía sobre Dimas TOLEDO, visto que a 

permanência deste na Diretoria de Engenharia de FURNAS também havia sido pedida, 

diretamente ao Presidente LULA, pelo Governador eleito de Minas Gerais, Moo NEVES. 

FERNANDO HOURNEAUX teria informado a JosÉ DIRCEU que, até aquele momento, só 

tinha estado com DIMAS TOLEDO em duas ou três oportunidades, sendo apresentado pelo 

Deputado Federal JOSÉ JANENE como um grande conhecedor de FURNAS. JOSÉ DIRCEU esclareceu 

16 Conforme descrito à fl. 82. 
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a FERNANDO que esta foi a única indicação solicitada por AÉcio NEVES ao ex-presidente LULA, 

motivo pelo qual o diretor seria mantido no cargo. 

A pedido de DIRCEU, FERNANDO HOURNEAUX se encontrou com DIMAS TOLEDO para 

informar que o político do PT apoiaria a sua manutenção a frente da Diretoria de Engenharia 

de FURNAS. Nesse encontro Dimas informou que o diretório estadual do PT em São Paulo não 

precisaria se preocupar, não precisando nem aparecer no Rio de Janeiro, sede de Fumks, pois 

"1/3 iria para o PT de São Paulo, 1/3 para o PT Nacional e 1/3 para AÉCIO NEVES". SÍLVIO 

PEREIRA e JOSÉ DIRCEU foram comunicados do teor da conversa com DIMAS TOLEDO e sobre o 

repasse de valores. 

Ouvido às fls. 581/582, JOSÉ DIRCEU negou irregularidade na recondução de DEVIAS 

TOLEDO, mas confirmou que a permanência do diretor de FURNAS era apoiada por outros 

partidos da base aliada, bem como pelo PSDB de Minas Gerais, inclusive pelo então 

Governador ITAMAR FRANCO. 

No mais, foram juntados diversos relatórios da Controladoria-Geral da União e do 

Tribunal de Contas da União dando conta de irregularidades em contratos firmados pela 

empresa FURNAS com a empresa BAURUENSE, em que há envolvimento de DIMAS FABIANO 

TOLEDO. 

O ex-Diretor de Engenharia de FURNAS prestou declarações às fls. 469/472, no qual 

especificou que trabalhou na estatal de 1968 a 2005, exercendo a função de diretor de 

engenharia, planejamento e construção de 1996 a 2005. DIMAS TOLEDO esclareceu que sua 

indicação para ocupar o cargo de diretor foi feita pelo então presidente de estatal e se deu em 

virtude de sua qualificação técnica. Afirmou que, após o PT assumir o Governo Federal, 

permaneceu na diretoria a pedido do novo presidente de FURNAS, JOSÉ PEDRO RODRIGUES. 

A partir de conexão do caso Mensalão com desvios de valores em FURNAS, 

revelado pelo então Deputado Federal ROBERTO JEFFERSON, DIMAS TOLEDO foi afastado da 

diretoria da estatal em julho de 2005'. 

Está-se diante, portanto, de investigação em que constam elementos probatórios 

que demonstram a existência de investigação de fatos típicos, com indícios de materialidade e 

autoria delitivas. 

17 http://wwwl.folha.uol.com.brifsp/brasil/fc0107200502.htm  
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II.2.b) Equivoco da decisão agravada quanto à falta de impulso das investigações pelo 

MPF 

A decisão agravada fundamenta a necessidade de arquivamento do presente 

Inquérito, também, no fato de de que a PGR reteve os autos, além do prazo legal, devolvendo-

os sem manifestação conclusiva, ocupando-se de "dar destino a uma investigação concluída". 

Mais uma vez, sem razão a decisão. 

Da análise dos autos, verifica-se que, tão logo a autoridade policial encerrou as 

diligências que estavam ao seu alcance, a Procuradoria-Geral da República adotou diligências 

efetivas buscando o esclarecimento dos fatos em apuração, autuando o Procedimento de 

Cooperação Internacional n° 1.00.000.003849/2017-36. 

Ao contrário do que aduz o Ministro Relator, na manifestação de fls. 763/764, não 

se tratou de mero pedido de juntada "sob o pretexto de recebimento de novas provas". Tratou-

se, em realidade, de cooperação internacional promovida pelo Ministério Público Federal e 

concluída de forma célere, objetivando esclarecer a existência de conta mantida no Principado 

de Liechtenstein, cuja responsável legal seria INÊS MARIA NEVES FARIA, com titularidade da 

fundação BOGART AND TAYLOR FOUNDATION.18  

Após medidas adotadas pela Procuradoria-Geral da República posteriormente à 

apresentação do relatório conclusivo, autoridades de Liechtenstein restituíram ao Brasil o 

pedido de cooperação jurídica, remetendo documentação referente às instituições BOCA DA 

SERRA e "BOGART & TAYLOR FOUNDATION", além da documentação referente às pessoas de Ditas 

FABIANO TOLEDO, MARIA ISABEL MARTINS TOLEDO, FABIANA TOLEDO, DIMAS FABIANO TOLEDO JÚNIOR, 

GABRIEL MARTINS TOLEDO, AECIO NEVES DA CUNHA, ANGELA NEVES CUNHA, GABRIEL FALCÃO NEVES 

CUNHA, INÊS MARIA NEVES FARIA, ANDREA NEVES DA CUNHA, FREDERICO PACHECO DE MEDEIROS e 

outros, conforme já aqui mencionado. 

A documentação foi encaminhada pela autoridade central brasileira, Departamento 

de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, em 07/02/2018. Ocorre que o 

volume de documentos enviados, bem como o fato de estarem em língua estrangeira, 

inviabilizou a imediata conclusão da análise do material. 

Sobreveio, então, determinação de restituição dos autos pelo Ministro Relator, o 

que levou a Procuradoria-Geral da República a requerer a juntada aos autos dos documentos 

18 Conforme informações oriundas do Inquérito n° 85/2009 — DELEFIN/DELECOR/SR/PF/RJ. 
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encaminhados via cooperação jurídica internacional, autuada sob o n° 1.00.000.003849/2017-

36, em especial do Oficio n° 11-RS.2017.223, do Tribunal do Principado de Liechtenstein, 

abrindo-se nova vista dos autos. A PGR restituiu os autos em 30/04/2018. 

Em 22/05/2018, após a mudança de entendimento do Supremo Tribunal Federal 

acerca do alcance do foro por prerrogativa de função de Deputados Federais e Senadores da 

República, conforme decido na Questão de Ordem na Ação Penal n° 937/RJ (decisão de 

03/05/2018), os autos foram encaminhados á Procuradora-Geral da República para 

manifestação. 

Como se vê, ao contrário do que consta na decisão agravada, não se trata, aqui, de 

"declinação da competência em uma investigação que deveria estar concluída", pois a 

cooperação internacional com o Principado de Liechtenstein abriu uma nova linha 

investigativa efetiva e que não foi adotada pela Polícia Federal, trazendo informações 

relevantes e até então inéditas nos autos, cuja análise ainda não foi concluída. Aliás, de 
acordo com o Oficio n° 541/2018/CGRA-DRCI-SNj-MJ, a documentação encaminhada 

pelo aludido Principado atende apenas parcialmente o pedido de cooperação solicitado, 

existindo mais elementos de convicção a serem remetidos. 

Esse conjunto probatório revela a absoluta viabilidade da investigação em curso, 

ao contrário do que quer fazer crer a decisão agravada. 

Não há como arquivar a apuração sem analisar antes o material recebido do 

exterior. Seria uma irresponsabilidade. 

A existência de uma fundação sediada em um paraíso fiscal da qual seria 

beneficiário AÉcio NEVES é referida também por DELCÍDIO DO AMARAL (termo de colaboração n° 

18), quando o colaborador afirmou que JosÉ JANENE teria lhe confessado que Moo NEVES era 

beneficiário de uma fundação sediada em um paraíso fiscal, da qual ele seria dono ou 

controlador de fato. Tal fundação seria sediada em Liechtenstein e, ao que parece, a fundação 

estaria em nome da mãe ou do próprio Moo NEVES. Por fim, essa operação financeira teria 

sido estruturada por uni doleiro do Rio de Janeiro. 

Portanto, é forte a possibilidade de que o pagamento de propina a Moo NEVES DA 

Curau no esquema de FURNAS tenha ocorrido na conta titulada pela BOGART AND TAYLOR 

FOUNDATION no Principado de Liechtenstein. Todavia, a continuidade dessas diligências não 

cabe mais à PGR e sim ao órgão ministerial que atua perante a primeira instância. 
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Os dados já constantes nos autos, aliados aos novos indícios trazidos pelo 

Procedimento de Cooperação Internacional n° 1.00.000.003849/2017-36, podem (e devem) ser 

utilizados pelos órgãos de persecução a fim de esclarecer os fatos. 

A interrupção prematura desta investigação impedirá, de plano, o exaurimento da 

hipótese investigativa em exame, que, além de viável, vem sendo paulatinamente corroborada 

por novos elementos. 

II.2.c) Duração da investigação criminal 

A decisão agravada também reprova a duração do Inquérito n. 4.244, afirmando 
que ele "perdura por prazo irrazoável, sem amparo em suspeita contundente." 

Primeiramente, já foi visto em tópico anterior, que não é compatível com a 

realidade a afirmação, posta na decisão agravada, de que não há justa causa para 

prosseguimento das investigações. 

Passa-se, doravante, a avaliar, mesmo que brevemente, o juizo de reprovação feito 

pela decisão agravada em relação ao tempo de duração do Inq n. 4244. 

Conforme visto anteriormente, o Inquérito foi instaurado em 11 de maio de 2016 

para investigar fatos ilícitos revelados nas declarações prestadas, em colaboração premiada, 

por Alberto Yousseff e Deicídio do Amaral, que envolveriam o Senador da República Atoo 
NEVES. 

Nesse ínterim, na tentativa de esclarecer os fatos narrados pelos colaboradores, os 

órgãos de persecução ouviram inúmeras testemunhas e analisaram farta prova documental, 

inclusive oriunda de outros procedimentos administrativos e judiciais relativos a 

irregularidades perpetradas durante a gestão de DIMAS TOLEDO na Diretoria de Engenharia de 

FURNAS. Além disso, foi solicitado cooperação jurídica internacional, a qual trouxe extenso 

volume de informações e documentos, cuja análise demanda um grande volume de recursos 

materiais e humano, além de tempo. 

O esforço investigativo realizado no bojo do Inquérito n° 4.244 permitiu que 

importantes passos rumos à elucidação dos fatos investigados fossem dados. Entretanto, o 

completo esclarecimento dos fatos ainda demanda novas diligências, e, assim, a continuidade 

das investigações. 
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Embora o Exm° Min. Relator considere que uma investigação que dura 2 anos e 3 

meses é demasiadamente longa - e, portanto, constrange indevidamente o parlamentar 

investigado - , a realidade do processo penal brasileiro demonstra que se está diante, na 

verdade, de investigação que que possui duração absolutamente compatível e razoável diante 

do seu porte e complexidade. 

Aliás, a duração da presente investigação é compatível com a media de duração de 

inquéritos em trâmite no Supremo Tribunal Federal, que, segundo recente pesquisa feita pela 

Fundação Getúlio Vargas (FGV) no projeto "Supremo em números" é de 797 dias". 

Sabe-se que o acúmulo de processos e atividades jurisdicionais sob atribuição 

tanto do Ministério Público quanto do próprio Poder Judiciário, impossibilita, em algumas 

situações, que decisões sejam adotadas com a rapidez que se espera desses órgãos de 

persecução criminal. Tal situação aflige não apenas o Ministério Público, mas o sistema 

judicial como um todo. 

Na relação processual em geral, na processual penal em particular, o tempo se 

apresenta como fator de relevância premente. Na fase de inquérito, a questão torna-se ainda 

mais aflitiva, já que uma relação processual penal não pode ser instaurada sem um suporte 

mínimo de elementos válidos. Não se desconhece, por outro lado, que não se deve manter a 

aflição da persecução penal além do tempo necessário e suficiente para a resposta estatal 

(legítima) ao fenômeno criminal noticiado. 

Diante dessa tensão, é certo que se deve buscar um equilíbrio, em termos temporais, 

entre o dever que o Estado possui de proteger a sociedade contra lesões a bens jurídicos (e de dar 

respostas a essas lesões) e a necessidade de se evitar que indivíduos sejam indefinidamente 

investigados. 

Entretanto, na tentativa de se buscar tal equilíbrio, não se pode admitir um critério 

fluido, como a fixação de um ano para a investigação — ou pouco mais, sob pena de 

arquivamento, vez que: (i) já há um critério temporal legal e constitucionalmente fixado para se 

fulminar a pretensão punitiva, especialmente na fase de investigação; (ii) vários fatores alheios à 

atuação dos agentes estatais envolvidos na persecução penal podem interferir, negativamente, no 

tempo decorrente da coleta de elementos mínimos para causa penal ou arquivamento; (iii) diante 

19 FALCÃO, J. et al. V Relatório Supremo em Números: o foro privilegiado. Rio de Janeiro: Escola de Direito 
do Rio de Janeiro da Fundação Getúlio Vargas, 2017. Disponível em: 
<http://bon039.cloud.fgv.br/Foro_privilegiado_no_Supremo_Final.pdf>. Acesso em: 20 maio 2017 
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da realidade do processo penal no Brasil — que conta com especificidades que, necessariamente, 

alongam o tempo da investigação, ainda mais daquela ocorrida no STF (como a ausência de 

tramite direto do Inquérito entre MP e Policia), é patente que 1 ano não é suficiente para elucidar 

crimes complexos. 

Estabelecer-se o critério de um ano para conclusão de investigações do porte da que 

se realiza no Inq n. 4.244, tal qual pretende a decisão agravada, simplesmente conduziria à 

impossibilidade de o Estado dar respostas penais satisfatórias em face das lesões aos direitos que, 

atualmente, mais afligem a sociedade brasileira, a saber, as lesões causadas por crimes de 

corrupção e financiamento ilegal de campanha. 

Por fim, essa lógica não se altera pelo fato de que se está diante de investigado que 

ostenta a condição de parlamentar e, portanto, possui foro por prerrogativa de função no STF. 

Vale dizer: essa circunstância, por si só, não toma o prazo de duração da investigação, de 2 anos 

e alguns meses, demasiadamente longo e, assim, configurador de constrangimento ilegal. 

Sem descurar-se da notória relevância do cargo ocupado por parlamentares, parece 

que a fixação de um prazo menor para conclusão de investigações movidas contra essas 

autoridades acarretaria privilégio não isonômico em relação a todas as outras investigações e 

investigados, sem que um critério razoável justificasse tal distinção. Ora, receber privilégios, de 

qualquer ordem, sem justificativa razoável, não se mostra compatível com a relevância da função 

desempenhada por essas autoridades públicas, de relevância impar à nação. 

Na verdade, a relevância da função desempenhada por parlamentares, que lhes 

confere um amplo poder de ingerência sobre aos rumos da nação, torna ainda mais premente que 

eventuais crimes por eles praticados sejam devidamente esclarecidos, ainda que, para tanto, 

sejam necessário alguns anos de investigação. É di7Pr: o tamanho do poder atribuído a tais 

agentes políticos corresponde ao tamanho da responsabilidade que eles possuem de fazer bem 

uso desse mesmo poder. 

Assim, concluindo, não parece razoável que uma investigação com pouco mais de 

dois anos seja arquivada por não observância de um prazo adequado. 

II.2.d) A decisão agravada contraria o precedente firmado na Ação Penal n° 937/RJ. 

Apresenta o e. Relator, ainda, argumento no sentido que a declinação de 

competência "representaria apenas protelar a solução para o feito", na medida em que "a 
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Procuradoria-Geral da República já estava em mora em dar uma solução para o feito" 

quando da mudança do entendimento ocorrido por força do julgamento da Questão de Ordem 

suscitada na Ação Penal n° 937/RJ. 

Conforme já salientado nesta peça, a supervisão estabelecida pelo STF em relação 

às investigações que tramitam sob a competência desta Corte deve se pautar no limite da 

inércia do Juiz na fase pré-processual para não se adentrar na valoração probatória, salvo nas 

hipóteses determinadas pela Constituição de reserva de jurisdição, ainda que considere que a 

investigação não terá êxito. Para tais situações, excepcionais, pois se pautam na caracterização 

de constrangimento ilegal, cabível, segundo a jurisprudência dessa Suprema Corte, a 

concessão de habeas corpus. 

Por outro lado, cessada a competência, não há como estendê-la sob as 

justificativas invocadas no decisum recorrido. 

O pedido de declinação, longe de consistir protelação do feito, traduz legítima 

observância à decisão emanada do Plenário da Suprema Corte, segundo a qual a Procuradoria-

Geral da República não tem mais atribuição, tampouco o STF tem competência, para 

condução das investigações no Inquérito n° 4.244. 

No multicitado leading case, o d. Colegiado decidiu, neste ponto, por 

unanimidade, pela aplicação da nova linha interpretativa aos processos em curso, ressalvados 

todos os atos praticados e decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelos demais 

juízos com base na jurisprudência anterior, conforme precedente firmado na Questão de 

Ordem arguida no Inquérito n° 687/SP. 

Ademais, foi estabelecido marco temporal para o deslocamento dos feitos que se 

encontram em tramitação na Suprema Corte, admitindo-se a prorrogação excepcional da 

competência do órgão julgador originário, independentemente da natureza dos delitos, apenas 

nos casos em que houve encerramento da instrução processual, com a publicação do despacho 

de intimação das partes para apresentação de alegações finais. 

Desse modo, a partir do decidido na questão de ordem já citada, simplesmente a 

Procuradoria-Geral da República, até então com atribuições para acompanhamento do 

inquérito, requereu a declinação para o juízo e órgão ministerial competentes, tendo em vista 

existir, no caso concreto, diligências outras a serem realizadas, com probabilidade de 
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resolutividade da investigação e que deverão ser implementadas ou avaliadas oportunamente 

pelo membro do parquet e juízo competentes — primeiro grau de jurisdição. 

Não significa que tenha apreciado o mérito da questão, avaliando a presença dos 

elementos necessários e suficientes para a causa penal ou o contraponto arquivamento, senão 

uma mera medida de expediente, sem cognição de mérito. 

O disposto no art. 28 do Código de Processo Penal é expressão genuína da 

qualidade de dominus litis do Ministério Público. Não se trata de um limitador das 

competências judiciais nas causas penais, senão uma verdadeira viga mestra do Regime 

Democrático de Direito, bastião da neutralidade judicial, isto é, um reforço reflexo da 

importância judicial na fiscalização das atividades persecutórias do Estado lato sensu. 

Uma situação jurídica é a apresentação de uma causa penal, quando o órgão 

ministerial, até então considerado competente, a apresenta perante a Corte, também até então 

competente. Nesse caso, a fim de modular os aspectos temporais, optou essa Corte por 

apreciar o recebimento ou não da causa penal apresentada. 

Outra situação juridicamente diversa é o pedido de declinação de competência a 

partir do novo entendimento. Neste caso, o órgão ministerial não exauriu a cognição 

terminativa, não se manifestando sobre a apresentação de uma causa penal ou promovendo 

seu arquivamento. Simplesmente, a partir do novel jurisprudencial, apresentou natural e 

consequente pedido declinatório. 

Repita-se que não se desconhece a possibilidade de concessão ex officio de ordem 
de habeas corpus, mas é uma situação excepcional, inaplicável na espécie". 

III 

Ante o exposto, a Procuradora-Geral da República requer seja reconsiderada a 

decisão agravada, que determinou o arquivamento do presente Inquérito, determinando seu 

envio à Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, para distribuição a um dos juízes com 

20 Embora seja possível que o membro do Ministério Público, ao receber os autos em primeiro grau, concorde 
com o respeitável entendimento de Vossa Excelência e já promova o arquivamento de plano, tudo dentro do 
figurino do sistema acusatório. 
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competência para a supervisão da investigação, nos termos da manifestação ofertada às fls. 

798/812. 

Brasília, 02 de agosto de 2018. 

trL &sRaquel Elias Ferreira 
Procuradora-Geral da República 

t • 
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