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Excelentíssimo Senhor Ministro Marco Aurélio, 

A Procuradora-Geral da República, nos autos do Inquérito em epígrafe, 

manifesta-se nos termos que seguem. 

Cuida-se de inquérito instaurado para apurar originalmente, a pedido da 

Procuradoria-Geral da República, no âmbito desse Supremo Tribunal Federal, possíveis 

crimes praticados pelo Deputado Federal PEDRO PAULO CARVALHO TEIXEIRA e pelo 

ex-Prefeito do Município do Rio de Janeiro EDUARDO DA COSTA PAES, entre outros, 

noticiados em depoimentos prestados pelos colaboradores da Odebrecht, Benedicto 

Barbosa da Silva Júnior, Leandro Andrade Azevedo e Luís Eduardo da Rocha Soares. 

Gabinete da Procuradora-Geral da República 
Brasília/DE 
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Por meio de despacho de fls. 432-436, o Ministro-Relator, apreciando os 

argumentos trazidos pelos investigados PEDRO PAULO CARVALHO TEIXEIRA e 

EDUARDO DA COSTA PAES consignou que: 

[...] 

3. O pedido alusivo ao arquivamento do inquérito, no que se revela manifestamente 
desvinculado das razões do agravo regimental interposto, há de merecer análise em 
momento oportuno, isto é, após a definição sobre a competência para supervisão do 
procedimento investigatório e, observado contraditório, presente prévia manifestação 
da Procuradoria-Geral da República. 

Os argumentos referentes à competência constituem objeto do agravo regimental, 
motivo pelo qual serão apreciados, pelo Colegiado, no âmbito do recurso. 

[...1 

Como mencionado no despacho, foi apresentada petição pelos investigados 

PEDRO PAULO CARVALHO TEIXEIRA e EDUARDO DA COSTA PAES, tecendo 

considerações sobre o teor das contrarrazões ao agravo regimental apresentada pela 

Procuradora-Geral da República (fls. 418-430) e do parecer técnico que os investigados 

apresentam em anexo. Por fim, requerem, em suma (fls. 437-468): 

o arquivamento da presente investigação ao fundamento de que lhe faltaria 

juta causa e que tramitaria por tempo excessivo; 

subsidiariamente, que seja cassada a decisão de declínio de competência, 

mantendo-se a presente investigação integralmente sob a jurisdição do Supremo Tribunal 

Federal; 

caso não acolhido o pedido anterior, suscita Questão de Ordem, pugnando 

que os fatos relativos ao ano de 2012 sejam remetidos para processamento pela Justiça 

Eleitoral; 

ainda subsidiariamente, caso os fatos relativos ao ano de 2012 sejam 

remetidos à Seção Judiciária do Rio de Janeiro, que a investigação seja submetida à livre 

distribuição ante a ausência de conexão com os fatos apurados na denominada Operação 

Lava Jato (fls. 437-468). 

Com relação aos argumentos expostos sobre cisão da investigação e remessa 

aos Juizos com competência para processamento e julgamento do feito, os investigados 

apontam que "Seja pela proximidade temporal (2012-2014), seja por envolver os mesmos 

)
personagens (os ora peticionários e os mesmos colaboradores da Odebrecht), seja por Ira- 
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(ar dos mesmos assuntos (campanhas eleitorais), é possível antever, com segurança, que a 

prova de um caso influenciará na do outro, de modo a justfficar a reunião da apuração em 

um único caderno investigatório, ex vi do artigo 76, inciso IH, do Código de Processo Pe-

na?'. Assim, considerando que as condutas relativas ao ano de 2014 seriam de competência 

do Supremo Tribunal Federal, as demais também deveriam permanecer nesta Corte Supre-

ma. 

Consigna que a Primeira Turma do STF, com a concordância da Procuradoria-

Geral da República, já teria firmado, no caso dos autos, o entendimento de que as investi-

gações não deveriam ser fracionadas para que fossem evitados prejuízos à apuração dos fa-

tos. 

Com relação aos fatos de 2010, sustenta que o assunto da investigação seria o 

mesmo, envolvendo as mesmas pessoas relacionadas aos períodos de 2012 e 2014, de 

modo que seria desejável que a apuração dos supostos delitos permanecesse reunida em 

um só procedimento investigatório e sob a jurisdição do Supremo Tribunal Federal. 

Quanto à questão da "competência da Justiça Eleitoral para a investigação 

dos supostos ilícitos conexos", argumenta que não houve solicitação de vantagens indevi-

das, de modo que não haveria suporte probatório mínimo da prática do crime de corrupção 

ativa e passiva (artigos 317 e 333 do Código Penal) e que, mesmo sem tais indícios, a Pro-

curadoria-Geral da República sustenta que os fatos se enquadrariam no delito descrito no 

art. 22 da Lei n° 7.492/86 que, por consequência, justificaria a competência da Justiça Fe-

deral para o processamento do feito. 

Sustenta que esta conduta não representaria "no iter descrito pelo colaborador, 

um fim em si mesmo, mas apenas um meio para o pagamento de uma contribuição de 

campanha", de modo que a fixação da competência deveria seguir a conotação exclusiva-

mente eleitoral com a capitulação do art. 350 do Código Eleitoral. Nesse contexto, a com-

petência para processamento e julgamento do feito deveria ser da Justiça Eleitoral do Esta-

do do Rio de Janeiro, para a qual deveria ser remetida a investigação em relação às condu-

tas supostamente praticadas em 2012 caso acolhido o pedido ministerial. 

Sobre o "descabimento da alegação ministerial de subtração da competência 

da Justiça Federal", alega, em síntese, que não cabe à Constituição Federal dirimir confli-

tos de competência em casos de concurso de crimes, que seria matéria para legislação in-

fraconstitucional. Assim, a competência para processamento dos fatos em apuração seria 
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unicamente da Justiça Eleitoral, não se podendo falar em substração da competência da 

Justiça Federal. 

Argumenta que a cisão pretendida geraria risco de decisões contraditórias sobre 

o mesmo assunto, perante a Justiça Eleitoral e a Justiça Comum. 

Nesse ponto, pugna que, caso "acolhido o pedido ministerial de envio da inves-

tigação dos fatos de 2012 à primeira instância, a inadequada tese ministerial de subtração 

da competência da Justiça Federal merece ser rechaçada, a partir da interpretação siste-

mática dos comandos dos artigos 109, inciso I, parte final, da Constituição Federal, 35, 

inciso II, do Código Eleitoral e 78, inciso II! do CPP, com a subsequente remessa do caso 

à Justiça Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro". 

Sobre o tópico referente a "Indícios de manipulação fraudulenta dos documen-

tos utilizados para embasar o pedido de instauração de inquérito. Falta de justa casa", os 

peticionantes, apoiando-se em parecer técnico elaborado por Ricardo Molina, alegam que 

este teria constatado que a documentação utilizada para embasar a instauração do inquérito 

não pode ter verificada ou assegurada sua "autenticidade e validade, no estado em que fo-

ram apresentados". Acrescenta que o perito teria identificado "inconsistências graves na 

documentação bancária em questão, revelando indícios de fraude em tais documentos". 

Segundo consta da petição, o autor do parecer técnico concluiu da seguinte ma- 

neira: 

[...] 
O conjunto de arquivos relevantes foi apresentado em formatos PDF e EX-

CEL, dois formatos que, como devidamente esclarecido no corpo do presente 
parecer, nada garantem quanto à autenticidade da cópia, ou seja, se a imagem 
nos PDF ou os dados nas planilhas EXCEL (apresentadas, como agravante, em 
formato aberto) correspondem a alguma realidade factual; 

Em paralelo com o exposto no laudo 0335/2018 da PF, é certo que a meto-
dologia para obtenção dos dados foi falha, visto que dependeu-se, unilateral-
mente, de procedimentos conduzidos pelo delator ou por seus contratados; 

Há desconformidades em documentos anexados a emails, supostamente emi-
tidos pela instituição bancária, os quais, no entanto, apresentam não apenas in-
consistências relacionadas com formato e/ou divergência de datas, como tam-
bém, em um dos (supostos) extratos, deformações no próprio logotipo do ban-
co, certamente não relacionadas com processos de copiagemkscaneamento, 
mas sim típicas de alterações resultantes de manipulação (fraudulenta ou não, a 
conferir) por meio de programas editores de imagem (Photoshop ou similares). 
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Na sequência, afirma que estas "gravíssimas deficiências na instrução do feito 

são imputáveis exclusivamente ao ilustre subscritor do pedido originário de investigação 

ministerial, na medida em que o formulou sem antes submeter o material que lhe fora 

apresentado pela Odebrecht a qualquer tipo de exame pericial prévio, cautela esta que se 

mostrava elementar e imprescindível antes da decisão de promover ataques irreparáveis à 

reputação dos ora peticionários" e que o pedido de investigação foi protocolizado quando 

o Ministério Público Federal nem sequer dispunha de cópia do sistema Drousys. 

Diante disso, alegam a falta de justa causa para a atividade de persecução no 

caso dos autos, justificando, por esta razão, o arquivamento imediato do inquérito. 

Com relação ao tópico relativo ao "arquivamento do inquérito pelo excesso de 

prazo", alega que, considerando que o pedido de instauração se deu em 14.03.2017 e que a 

coleta de declarações dos colaboradores ocorreu em 2016, não houve conclusão da apura-

ção em dois anos, de modo que o inquérito deveria "ser arquivado em face do disposto nos 

arts. 21, XV "e", e 231, ,sç 4", "e", do RISTE tendo em vista a ausência de justa causa 

para a atividade de persecução, bem como o descumprimento dos prazos legais". 

Cita precedentes em que o Supremo Tribunal Federal determinou o arquiva-

mento de investigações em curso, sem manifestação do Ministério Público Federal, diante 

de tramitação do inquérito por prazo significativo, sem que tenham aportados aos autos 

elementos informativos. Nesse cenário, elenca os Inquéritos n° 4442, 4429, 4391, 4441, 

4458 e relata que os prazos para conclusão de inquérito policial previstos no Código de 

Processo Penal estão sendo desrespeitados neste caso. 

Após, em atendimento ao despacho mencionado anteriormente, vieram os 

autos à Procuradoria-Geral da República. 

É o relatório. 

II 

11.1. Da competência 

Com relação à questão da competência para processamento e julgamento dos 

fatos em apuração neste Inquérito, a solução adequada para o caso foi suficientemente ex- 
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posta nas contrarrazões ao agravo regimental apresentada pela Procuradoria-Geral da Re-

pública às fls. 418-430. 

Na oportunidade, requereu-se que: 

[-.] 

a investigação relativa ao fato de 2014 continue tramitando perante o Supremo Tri-
bunal Federal (item II.1); 

a investigação relativa ao fato de 2010 seja remetida para livre distribuição na 
Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro (item 11.2); 

c) seja controvertida Questão de Ordem para o Plenário (art. 21, III, do Regimento 
Interno do STF) definir o alcance da competência criminal eleitoral (item 11.3.2) e, 
após a solução (item 11.3.1): 

a investigação relativa ao artigo 350 do Código Eleitoral (fato de 2012) seja 
remetida para livre distribuição na Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro (item 11.3); e 

a investigação relativa aos artigos 317 e 333, ambos do Código Penal; artigo 22 
da Lei n° 7.492/1986; e artigo 1° da Lei n° 9.613/1998 (fatos de 2012) seja remetida 
para uma das Varas Federais Criminais da Seção Judiciária do Estado do Rio de 
Janeiro (item 11.3). 

[•• 

Recentemente, em 20/11/2018, a questão foi levada à apreciação da P Turma 

do Supremo Tribunal Federal, que, por maioria, acolheu a Questão de Ordem suscitada, 

levando à apreciação do Plenário desta Suprema Corte, o alcance da competência criminal 

eleitoral. 

Os argumentos lançados na petição em nada alteram a convicção exposta 

anteriormente pelo Ministério Público Federal, de modo que apenas se reiteram os termos 

da manifestação de fls. 418-430, pugnando por seu acolhimento por ocasião do julgamento 

pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. 

11.2. Da alegada ausência de justa causa para o inquérito 

Com relação à alegação de supostas deficiências na documentação apresentada 

para o pedido de instauração do inquérito policial o que, no entender dos peticionantes, 

acarretaria a falta de justa causa para o prosseguimento da investigação, são feitas as se-

guintes considerações sobre as questões suscitadas. 

Inicialmente, é importante registrar que, em virtude dos questionamentos inci-

dentais apresentados por colaboradores e investigados nos autos do Inquérito n° 4435, bem 
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como terem sido proferidas decisões promovendo o declínio de competência para proces-

samento do feito, a Polícia Federal praticamente ainda não teve oportunidade para realizar 

o trabalho investigativo necessário à elucidação dos fatos. 

Oportuno destacar, ainda, que os elementos obtidos a partir da apresentação por 

colaboradores da Odebrecht, a despeito de terem extrema relevância para a presente apura-

ção, não são os únicos aptos a subsidiar esta investigação, razão pela qual é imprescindível 

a realização das demais diligências requeridas pelo Ministério Público Federal, além de ou-

tras que a autoridade policial entender pertinentes para a elucidação dos fatos ora investi-

gados. 

Como já afirmado em outra oportunidade, convém salientar, nesse ponto, que a 

extração e a análise dos dados porventura existentes nos sistemas "MyWebDay" e 

"Drousys" serão realizadas pela Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise da Procuradoria-

Geral da República (SPPEA/PGR), com ajuntada aos autos do Inquérito n°4435. 

Ademais, o art. 21-XV do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal as-

sim estabelece: 

Art. 21. São atribuições do Relator: 

1-1 
XV — determinar a instauração de inquérito a pedido do Procurador-Geral da Repúbli-
ca, da autoridade policial ou do ofendido, bem como o seu arquivamento, quando o 
requerer o Procurador-Geral da República, ou quando verificar: 

a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; 

a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, 

salvo inimputabilidade; 

que o fato narrado evidentemente não constitui crime; 

extinta a punibilidade do agente; ou 

ausência de indícios mínimos  de autoria ou materialidade. 

Depreende-se do teor do dispositivo que, para a instauração de inquérito polici-

al, exige-se a existência de, pelo menos, indícios mínimos da autoria e de materialidade da 

conduta delitiva a ser apurada. 

A própria finalidade do trabalho investigativo é reunir elementos de informação 

aptos à formação de justa causa (lastro probatório mínimo) para o oferecimento de denún-

cia que dê início à ação penal. 
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A suficiência deste acervo probatório mínimo para início da ação penal será ve-

rificada no juízo, acerca do recebimento ou não da denúncia, ocasião em que se analisará, 

por exemplo, eventual inépcia e ausência de justa causa, conforme previsto no art. 395 do 

Código de Processo Penal.' 

Nesse contexto, as evidências apresentadas pela Procuradoria-Geral da Repú-

blica para subsidiar o pedido de instauração do inquérito consubstanciam indícios suficien-

tes para o prosseguimento da investigação em curso. 

Ademais, os documentos mencionados pelos peticionantes não são os únicos 

indícios que dão suporte ao trabalho investigativo, como se observa das diligências elenca-

das no pedido inicial e abaixo colacionadas: 

[...] 

a) a instauração de inquérito, com prazo inicial de 30 (trinta) dias, para o cumprimento 
das seguintes diligências, além de outras que a autoridade policial repute pertinentes: 

levantamento das obras da ODEBRECHT no local de origem do parlamentar; 

oitiva do Deputado Federal Pedro Paulo Carvalho Teixeira; 

oitiva de Eduardo da Costa Paes; 

oitiva do colaborador Leandro Andrade Azevedo; 

oitiva do colaborador Benedicto Barbosa da Silva Júnior; 

oitiva de Renata Felício, secretária de Pedro Paulo, que realizava contatos com 
Leandro Andrade; 

oitiva de Pedro Guidoreni, sócio da Apto Ponto Com Comunicação LTDA ME, 
empresa que foi apontada no depoimento de Leandro Andrade (Anexo 3B, TC 3) 
como intermediadora da propina; 

oitiva de Renato Pereira, sócio da agência de publicidade Prole, apontado como 
um dos operadores; 

oitiva de Fernando Duba, chefe de gabinete de Pedro Paulo; 

b) juntada aos autos de cópia dos Termos de Depoimento n° 00, 03 e 04 do 
colaborador LEANDRO ANDRADE; 00 e 49 do colaborador BENEDICTO JR.; e 00 
e 08 do colaborador LUIS EDUARDO DA ROCHA SOARES, bem como dos 
documentos por eles apresentados; 

í. • .1 

lArt. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando: 	(Redação dada pela Lei n° 11.719, de 2008).  
I - for manifestamente inepta; 	(Incluído pela Lei n° 11.719, de 2008).  
II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou 	(Incluído pela Lei n° 
11.719, de 2008).  
III - faltar justa causa para o exercício da ação penal. 	(Incluído pela Lei n° 11.719, de 2008).  
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Além disso, tais diligências não esgotam a realização de outras que se mostrem 

necessárias à elucidação dos fatos em apuração, de modo que novos elementos de informa-

ção podem servir como prova de corroboração dos relatos dos colaboradores. 

Assim, a questão trazida pelos peticionantes, baseada em "parecer técnico" 

produzido unilateralmente, busca antecipar indevidamente discussão meritória sobre a cre-

dibilidade das provas apresentadas pela acusação para eventualmente fundamentar sua pre-

tensão. 

Acresça-se que os demais elementos informativos e as diligências aptas à eluci-

dação dos fatos conferem lastro para o prosseguimento do trabalho investigativo neste in-

quérito, de modo que se mostra incabível o pedido de arquivamento formulado pelos peti-

cionantes. 

Corrobora esta conclusão a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao 

afirmar o seguinte: 

Agravo regimental. Inquérito. Provas ilícitas. Desentranhamento. Falta de justa causa. 
Não ocorrência. Arquivamento do feito. Inadmissibilidade. Subsistência de elementos 
informativos mínimos que autorizam a manutenção da persecução penal. Impossibili-
dade de se coarctar, no nascedouro, as investigações. Recurso não provido. 

O reconhecimento da ilicitude de determinadas provas não tem o condão de 
obstar o reinicio das investigações. 

A subsistência de elementos informativos mínimos autoriza a manutenção da 
persecução penal. 

Não há como se coarctar, no nascedouro, as investigações sobre eventual ilícito 
penal atribuído, em tese, ao investigado, sob pena de indevida interferência na 
formação da opinio delicti do titular da ação penal pública. 

Agravo regimental não provido. 

(Inq 4045 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 
30/05/2017, ACORDÃO ELETRÔNICO DJe-130 DIVULG 16-06-2017 PUBLIC 19-
06-2017) 

(Grifos acrescidos) 

Desse modo, conclui-se que não há razão para o pedido de arquivamento do in-

quérito formulado pelos peticionantes PEDRO PAULO CARVALHO TEIXEIRA e EDU-

ARDO DA COSTA PAES. 

11.3. Do alegado excesso de prazo para a tramitação do feito 
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Quanto ao alegado excesso de prazo na tramitação do feito, tem-se que o Inqué-

rito n° 4435, instaurado por decisão proferida em 17 de abril de 2017, passou por diversas 

intercorrências processuais que obstaram o curso regular dos atos investigativos necessári-

os à elucidação dos fatos (fls. 18-22). 

Como se observa dos autos, após a instauração do inquérito, em síntese, pode-

se elencar alguns eventos que ocorreram na tramitação desta investigação: 

interposição de agravo regimental pelo colaborador Leandro Andrade Aze-

vedo, contra a decisão que levantou o sigilo dos autos (fls. 26-30), o qual foi posteriormen-

te negado pela P Turma (fls. 186 e 297-306); 

requerimento formulado por PEDRO PAULO CARVALHO TEDCEIRA e 

EDUARDO DA COSTA PAES, por meio do qual questionam a distribuição por conexão 

destes autos de inquérito e, consequentemente, a competência para a sua condução (fls. 45-

49); 

redistribuição do feito ao Ministro Marco Aurélio em 25/05/2017 (fls. 98-

100; 103-107 e 112); 

decisão do Ministro Relator determinando o desmembramento do feito e re-

messa ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em 23/06/2017 (fls. 115-118); 

interposição de agravo regimental por EDUARDO DA COSTA PAES por 

meio do qual requereu, em síntese, a reconsideração da decisão com a manutenção da com-

petência do Supremo Tribunal Federal (fls. 127-132), o qual foi posteriormente provido 

pela P Turma (fls. 188 e 190); 

O petição dos investigados requerendo a paralisação da investigação até que a 

Procuradoria-Geral da República concluísse a perícia no sistema Drousys (fls. 258-264); 

manifestação da Procuradoria-Geral da República, em 05/02/2018, consig-

nando que as discussões de cunho processual neste caderno apuratório obstaculizaram a re-

messa da investigação à autoridade policial para a adoção das diligências investigativas in-

dicadas para o caso (fls. 326-327); 

despacho do Ministro Relator, proferido em 13/03/2018, determinando a re-

messa dos autos à Polícia Federal para a realização de atos de investigação (fls. 310-311); 
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termo de recebimento dos autos na Polícia Federal e despacho de distribui-

ção para a autoridade policial em 21/03/2018 (fl. 315); 

despacho de 14/05/2018 determinando a juntada de decisão de declínio de 

competência proferida pelo Ministro Relator e remessa para o Supremo Tribunal Federal 

(fl. 316); 

decisão do Ministro Relator promovendo o declínio de competência para a 

primeira instância da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, proferida em 08/05/2018, após a 

decisão adotada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, em 03/05/2018, na Questão de 

Ordem na Ação Penal n°937 (fls. 317-321); 

1) pedido da Procuradora-Geral da República pela reconsideração da decisão 

proferida, com a remessa dos autos para a Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro ou 

o recebimento como agravo regimental (fls. 329-332); 

pedido da Procuradora-Geral da República reiterando o requerimento pela 

reconsideração da decisão proferida, com a remessa dos autos para a Seção Judiciária do 

Estado do Rio de Janeiro ou o recebimento como agravo regimental (fls. 337-340); 

requerimento formulado por PEDRO PAULO CARVALHO TEIXEIRA e 

EDUARDO DA COSTA PAES, pelo qual requerem, em síntese, a reconsideração da deci-

são de declínio de competência, mantendo-se a competência do Supremo Tribunal Federal. 

Subsidiariamente, pugnam pela remessa para a Justiça Eleitoral e, por fim, pelo recebimen-

to do pleito como agravo regimental (fls. 345-348); 

requerimento formulado por PEDRO PAULO CARVALHO TEIXEIRA e 

EDUARDO DA COSTA PAES, afirmando existir fato superveniente para o julgamento dos 

agravos regimentais e reiterando os pedidos formulados anteriormente (fls. 396-398); 

apresentação pela Procuradora-Geral da República de contrarrazões ao agra-

vo regimental, cujo teor foi mencionado anteriormente (fls. 418-430); 

requerimento formulado por PEDRO PAULO CARVALHO TEIXEIRA e 

EDUARDO DA COSTA PAES, reiterando, mais uma vez, pedidos relativos à competência 

para processamento e julgamento da investigação e, ainda, pleiteando o arquivamento do 

inquérito por falta de justa causa e excesso de prazo (fls. 437-468); 

, despacho do Ministro Relator determinando vista à Procuradoria-Geral da 

República, para manifestação sobre o requerimento formulado (fls. 432-436); 

INQ tf 4435 	 II 



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA 

Dos atos processuais elencados acima, pode-se afirmar que o Inquérito n° 4435, 

desde sua instauração, apenas esteve disponível para a realização de diligências investigati-

vas pela Polícia Federal entre 21/03/2018 e 14/05/2018. 

Assim, desde 17/04/2017 até o presente momento, intercorrências e discussões 

processuais relativas à competência para processamento do feito e sobre a manutenção, ou 

não, de investigados no inquérito, obstaram a regular realização de atos de investigação. 

Desse modo, não se pode entender existir, nesse caso, excesso de prazo, não 

havendo qualquer prejuízo à duração razoável do processo, prevista no art. 5°-LXXVIII da 

Constituição da República. 

Como sabido, a referida norma deve ser aplicada diante das balizas assentadas 

pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo as quais deve-se considerar a 

complexidade da causa e a atuação das partes e do órgão jurisdicional. 

Nesse sentido, os seguintes precedentes desta Suprema Corte: 

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS . TRÁFICO DE DROGAS. 
ASSOCIAÇÃO PARA O fRÁFICO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. 
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRA-
ZO NÃO CONFIGURADO. 

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a ra-
zoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da cau-
sa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. 

Ação penal que tem tramitado de maneira regular, se consideradas as peculi-
aridades da causa destacadas pelo Superior Tribunal de Justiça: existência de 
seis denunciados, com distintos causídicos; em que houve dificuldade de loca-
lização dos acusados, com necessidade de expedição de precatórias e de publi-
cação de edital; foram expedidas diversas cartas precatórias para a oitiva de 
testemunhas, inclusive arroladas por três defesas. Consignou-se, ainda, a com-
plexidade do processo, cuja investigação deparou-se com quadrilha armada, 
que supostamente representa uma célula da facção criminosa conhecida como 
PCC Primeiro Comando da Capital, que tinha em depósito mais de 450 kg de 
cocaína, 8,3 kg de maconha, diversas armas de fogo e munições, tanto de uso 
permitido quanto de uso restrito. 

Inexistência de mora processual imputável ao Poder Judiciário. 

Agravo regimental a que se nega provimento. 

(HC 138736 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira 
Turma, julgado em 25/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-202 DI-
VULG 05-09-2017 PUBLIC 06-09-2017) 
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HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO INTERESTADUAL DE EN-
TORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, LAVAGEM DE DI-
NHEIRO, FURTO QUALIFICADO E INCÊNDIO E EXPLOSÃO. ALEGA-
ÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO OCOR-
RÊNCIA. 

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a ra-
zoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da cau-
sa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. 

Ação penal que tem tramitado de maneira regular, consideradas as peculiari-
dades, com destaque para o número de réus presos em comarcas distintas e a 
necessidade de expedição de cartas precatórias. 

Inexistência de mora processual imputável ao Poder Judiciário. 

Habeas corpus denegado. 

(HC 132511, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: 
Min ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 02/05/2017, 
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-121 DIVULG 08-06-2017 PUBLIC 09-06-
2017) 

Tendo em vista as circunstâncias descritas, conclui-se pela inexistência de qual-

quer violação, ainda que mínima, à razoável duração do processo, razão pela qual o pedido 

de arquivamento do inquérito por excesso de prazo não merece ser acolhido. 

Ante o exposto, a Procuradora-Geral da República requer o indeferimento dos 

pedidos formulados pelos peticionantes PEDRO PAULO CARVALHO TEIXEIRA e EDU-

ARDO DA COSTA PAES, e pugna que o Plenário do Supremo Tribunal Federal decida so-

bre a competência para processamento e julgamento do feito no sentido exposto nas con-

trarrazões ao agravo regimental de fls. 418-430, para que, decidida a questão, a investiga-

ção prossiga regularmente. 

Brasília, 30 de novembro de 2018. 

c/kilta trwkw;wiçoil,_ 
a uel Elias Ferreira Dodge 

Procuradora-Geral da República 
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