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Excelentíssima Senhora Ministra Rosa Weber, 

Egrégia Primeira Turma, 

A Procuradora-Geral da República, no uso de suas atribuições constitucionais e 

legais, apresenta 

contrarrazões ao agravo regimental 

interposto por ELISEU PAD1LHA contra decisão de fls. 622/625, que indeferiu pedido de reconhe-

cimento da prescrição antecipada, nos seguintes termos: 

-Neste momento, o pedido da defesa não merece prosperar. 

Conforme narrado, os delitos contra administração pública ter-se-iam dado entre o fim do  I: 

ano de 2008 e inicio de 2009, sendo importante a continuidade das investigações, 

inclusive, para definir os marcos prescricionais. 

Com efeito, a própria defesa afirma ainda não implementado o prazo prescricional em 

relação aos fatos investigados, o que ocorrerá, a depender do desenrolar das 

investigações, apenas no inicio do ano vindouro. 

O deferimento ao pedido defensivo de declaração imediata da prescrição por não ser 

Gabinete da Procuradora-Geral da República 
Brasília/DF 
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possível o início do julgamento dos fatos no início do ano vindouro constituiria 

incabível reconhecimento antecipado de prescrição, hipótese que não encontra acolhida 

nesta Corte Suprema. 

Aponto, ainda, que a natureza do crime de corrupção passiva na modalidade solicitar, 

material ou formal, não altera essa compreensão. 

A questão da prescrição antecipada já foi, por diversas vezes, objeto de apreciação pelo 

Supremo Tribunal Federal que afasta sua aplicação por falta de previsão legal (neste 

sentido: 1NQ2728, Tribunal Pleno, Rel. Min. Menezes Direito, DJE n° 59, divulgado em 

26/03/2009; HC 83458MA, Primeira Turma, Rel. Min. Helen Gracie, DJ de 06/02/2004; 

RHC 86950/MG, Segunda Turma, Rel. Joaquim Barbosa, DJ de 10/8/2006). 

A Primeira Turma Supremo Tribunal Federal conserva essa compreensão, não 

reconhecendo esse instituto. Colho, nesta linha, a seguinte ementa: 

Ressalto ser esse entendimento, inclusive, sumulado no âmbito do Superior Tribunal de 

Justiça com a seguinte redação "É inadmissível a extinção da punibilidade pela 

prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, 

independentemente da existência ou sorte do processo penal" (Sumula 438). 

Precipitado, portanto, o pedido de reconhecimento da prescrição neste momento. 

Indefiro o pedido da defesa. 

Defiro o pedido de prorrogação do prazo para conclusão do inquérito, por mais 60 ' 

(sessenta) dias, pois pendentes diligências relevantes, conforme salientado pela 

Procuradora-Geral da República na manifestação de fls. 503-5. 

Encaminhem-se os autos imediatamente à Polícia Federal para conclusão das 

investigações." 

vel, como regra geral de jurisdição, declarar-se prescrição antecipada, o caso em concreto é  fç  

uma exceção que merece abordagem distinta." (Fl. 633). 

) 
INQUÉRITO N°4434 	 2 

Sustenta o agravante que o suposto fato atribuído a ele não é de 2009, mas, sim, 

de 2001. Conclui, no ponto, ser necessária a imediata declaração de extinção de sua punibili-

dade. 

1 Quantos aos fatos ocorridos em 2008/2009, aduz que "mesmo não sendo possí- 
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Assevera que a simples concessão do prazo de sessenta dias já concretiza os dez 

anos a serem contados como prazo prescricional, eis que o inicio de 2009, a se contar dez 

anos, finda no início de 2019. 

Alega que continuar a investigação contra o agravante, mesmo com a equivocada 

hipótese de que os supostos fatos narrados pelo Ministério Público Federal são de 2008 e iní-

cio de 2009 é, portanto, impingir-lhe um ônus que não traz em si qualquer espécie de resul-

tado diverso que a própria prescrição. 

Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada e, consequentemente, seja 

decretada a extinção de sua punibilidade pela pena em perspectiva. 

Os autos foram enviados à. Procuradoria-Geral da República para apresentar con-

traminuta no prazo de 5 (cinco) dias (fl. 647). 

II 

O pleito não merece prosperar. 

Este inquérito foi instaurado com base nos termos de depoimento dos colabora-

dores BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR e VALTER LUIS ARRUDA LANA, executivos do Grupo 

Odebrecht, com o objetivo de investigar a suposta prática dos crimes de corrupção passiva 

e lavagem de dinheiro, pelo então ministro da Casa Civil, Euseu PADILHA, consideradas as 

declarações apresentadas em acordos de colaboração premiada formalizados no âmbito da 

denominada Operação Lava Jato. 

Os referidos colaboradores apontam, por meio de declaração e de prova docu-

mental, que, em 2008, políticos e agentes públicos solicitaram vantagem indevida para a 

ODEBRECHT em razão da empresa ter se sagrado vencedora da licitação para construção 

da linha 1 da TRENSURB, a qual ligaria as cidades de Novo Hamburgo e São Leopoldo. 

Consta dos autos que a licitação, embora tenha ocorrido em 2001, ficou 

paralisada até 2008, em razão de determinação do Tribunal de Contas da União. 
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Somente quando do início das obras, estimadas em aproximadamente R$ 

323.977.829,28, VALTER LUIS ARRUDA LANA, então diretor de contrato da ODEBRECHT em 

Porto Alegre, recebeu três demandas de propinas, em diferentes oportunidades. 

A primeira solicitação foi do então Deputado Federal MARCO MAIA, que já ocu- 

pou a presidência da TRENSURB. Segundo o colaborador, a solicitação ocorreu entre o 

final de 2008 e o início de 2009. 

A segunda solicitação de propina ocorreu também no mesmo período, ou seja, 

entre o fim de 2008 e o início de 2009, dessa vez por parte do então ministro da Casa Ci-

vil, ELISEU PADILHA, ora agravante. 

Na oportunidade, segundo VALTER LUIS ARRUDA LANA, ELISEU PADILHA afirmara 

que tinha ajudado a ODEBRECHT em 2001 a vencer a licitação, visto que, na época, era 

ministro de Transporte do Governo Fernando Henrique Cardoso. Em razão disso, teria de-

mandado algo em torno de 1 % do valor do contrato. 

Importante destacar que ELISEU PADILHA sempre tratava com VALTER LANA, pois 

tinha confiança nele. O codinome adotado para Emseu PADILHA foi BICUIRA1, que já era 

utilizado no sistema paralelo da ODEBRECHT para identificá-lo. 

Por fim, a terceira demanda de propina veio, também entre o fim de 2008 e o 

início de 2009, por parte do então Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão PAULO 

BERNARDO. 

Verifica-se, portanto, que, ao contrário do que alega a defesa, os fatos crimino-

sos atribuidos aos investigados ocorreram a partir do fim do ano de 2008 e início de 2009. 

Outrossim, os Termos de Colaboaração IN. 29, 30 e 31 de BENEDICTO BARBOSA 

DA SILVA JÚNIOR relatam como ocorreu a autorização para cada uma das propinas menciona-

das. 

De acordo com planilhas apresentadas por BENEDICTO JÚNIOR e VALTER LANA, cons-

tam os seguintes pagamentos para ELISEU PADILHA, codinome "BICUIRA": 

 

Valor Data do Pagamento Documentos apresentados pelos colaboradores 

   

   

1 	Segundo informado na representação policial, Bicuira é um modo de designar os moradores do litoral do 
Rio Grande do Sul. Eliseu Padilha foi Prefeito de Tramandai (1989-1993), cidade do litoral gaúcho, onde 
até hoje é seu principal reduto eleitoral. 
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R$ 76.475,00 06/07/2010 Anexo 5.F - Lana 
R$ 100.000,00 13/07/2010 Anexo 5.E - Lana 
R$ 200.000,00 13/07/2010 Anexo 5.E - Lana 
R$ 114.434,00 13/07/2010 Anexo 5.E - Lana 
R$ 500.000,00 10/08/2010 Anexo 5.D - Lana 
R$ 250.000,00 14/09/2010 Mexo 29.A - Benedicto 
R$ 250.000,00 21/09/2010 Mexo 5.B - Lana 

Dentre as provas de corroboração apresentadas pelos colaboradores, constam in-

formações sobre os detalhes dos pagamentos, como indicação de que pagamentos a ELISELI 

PADILHA ocorreram em Porto Alegre/RS, bem como o doleiro (prestador) responsável por efe-

tivar o pagamento foi "TONICO". : 

ORDENS - PROGRAMAÇA0 SEMANAL 
SEMANA DE A 20 A 2449.2010 

C.10.1924 RS 
Valor 
350.000,00 

DAT 
23.09 LOIRA lisa 

SENHA 
sOCrE..0 

NINCIE 
C inEWROSMALWJAN 

PRESTADOR 
TLTAIR 

Por outro lado, em consulta aos dados que eram armazenados no sistema myweb-
day, verificou-se que existem pagamentos realizado ao codinome "BICUIRA" em 2009, 2011 

e 2012 (neste último em abril, maio e junho), conforme as seguintes imagens': 

2 	Importa ressaltar que a reprodução de dados do sistema mywebday se faz necessária para afastar a alegação 
de prescrição, contudo, a juntada de informações do sistema nos autos do Inquérito n° 4434 será feita pela 
Polícia Federal quando do cumprimento da diligência requerida às fls. 426/427 (elaboração de relatório com 
dados do sistema). 
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PROGRAMAÇÃO SEMANAL 

De 1110612012 Até 1510612012 
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FDD0193 
	

2010612012 
NR 	RESP. 08RA 	 DC CODNONE URRO, 	 I 	15 	TOLSEMNARa Loc. OES 

C1111421443 2 17E8844 
SLU 
a 

BI 7044 	711°K13 	1.1 	100 	 101 DREMS 

isni 

OBRA 

1RENSUR8 

1RDISURB 

TAROU 

WERSURB 

C12170 'ma 	 MENSURB 

MOR. 

LANÇAMENTOS DE SAIDA 
POR RESPONSAVEL 

FDD0090 

Periodo 01/01/2011 até 31/12/2011 	 Pagina 1 di 3 

Valores em 	RS 	traduzidos em R$ 
	

27/03/2012 
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COMINE OT. MOTO MD 	MOR OS 	MINTO IN.RABTO Mo 	VALOR CIBO 

CISME 	01052012 RS 	ataCO ENCAINMJA 	31344 OME2012 RS 	89000 RICO 

HAVINB 	INCEINU RI 	MOMO) 6NININHANS 	113416 01192012 Ri 	20,001i0 MICO 

ENTEADO 	0182912 RS 	36,IICA BICAIINHCA 	313117 4992012 RI 	15,8111100 TIMO 

ENTEADO 	08050412 RS 	25,69100 BIGAINHUS 	313441 INY1282 RI 	3,60100 ELIA 

[CUIM 	1061/2012 et 	9122.00 DCMINIOW 	311030 1091012 RS 	50=1 TCHICO 

Responsavel : OS SUL- VL 

    

 

Mostrar: 

 

AMBOS 

   

    

	

Data 	Lanc Obra 

	

20-01-11 	247526 0119- TRENSURB 

	

17-03-11 	284820 0119 -"MENSURE 

	

26-05-11 	287890 0119- TRENSURB 

	

07-07-11 	289674 0119- TRENSURS 

 

Codinome 

&CIFRA 

BICU IRA 

BICUIRA 

BICU1FtA 

 

	

Valor 	Acumulado 

	

270.239,00 	39.232981.36 

	

111.828,00 	43.399.850'6 

	

67.500,00 	46.103.254.36 

	

40.00000 	46.730022,36 

  

Portanto, verifica-se que ainda não foi possível delimitar a extensão temporal 

dos ilícitos aqui apurados, o que impossibilita a análise de prescrição. Somente ao final 

das investigações será possível aferir com segurança a ocorrência, ou não da prescrição. 

Novos elementos probatórios podem conduzir para marcos temporais diferentes daqueles 

em que se pauta o investigado. 

Ademais, o ordenamento jurídico vigente não contempla a chamada prescrição 

anteciparia virtual ou em perspectiva, com base em pena hipotética a ser imposta em eventual 

sentença condenatória. 

INQUÉRITO N°4434 	 6 



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADOR1A-GERAL DA REPÚBLICA 

Trata-se de obra jurisprudencial, sem amparo legal, que possui como finalidade 

antecipar o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa. En-

tretanto, a jurisprudência do Pretório Excelso não reconhece essa espécie de prescrição. 

A propósito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar questão de or-

dem no RE n° 602.527, Rel. Ministro Cezar Peluso, reafirmou a jurisprudência dominante so-

bre a matéria, no sentido de ser inadmissível o reconhecimento da extinção da punibilidade 

em razão da decretação da assim chamada prescrição em perspectiva, independentemente da 

existência ou sorte do processo criminal. 

Com efeito, naquela oportunidade, a questão foi enfrentada e decidida nos seguin- 

tes termos: 

"AÇÃO PENAL. Extinção da punibilidade. Prescrição da pretensão punitiva "em 
perspectiva, projetada ou antecipada". Ausência de previsão legal. Inadmissibilidade. 
Jurisprudência reafirmada. Repercussão geral reconhecida. Recurso extraordinário 
provido. 

Aplicação do art. 543-B, § 30, do CPC. É inadmissível a extinção da punibilidade em 
virtude de prescrição da pretensão punitiva com base em previsão da pena que 
hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo 
criminal. 

(RE 602527 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 19/11/2009, 
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-
2009 EMENT VOL-02387-11 PP-01995 ) 

No mesmo sentido, os seguintes precedentes: HC 125777/CE, Rel. Min. Gilmar 

Mendes, DJe 01.08.2016; 1NQ. 3331/MT, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 04.04.2016; HC 

117428/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 27.08.2013; ARE 750432/5P, Rel. Min. Teori Za-

vascld, DJe 31.08.2016. 

Pelo exposto, a Procuradora-Geral da República requer o não provimento do 

agravo regimental. 

‘i(À,t-s-C4414:4,-(44 
Ra 	el Ilias Ferreira Dodge 
Procuradora-Geral da República 

Brasília, 12 de março de 2019. 
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