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Excelentíssimo Senhor Ministro Marco Aurélio,

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

vem expor e requerer o que se segue. 

I

Em 17 de novembro de 2009, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais

ofereceu denúncia em face de Bernardo de Vasconcellos Moreira1 como incurso nas penas dos

crimes previstos no artigo 1º, incisos I, II, III e IV, todos da Lei 8.137/90, por 910 vezes, e no

artigo 12, inciso I, da mesma Lei, em concurso material (fls. 2/42).

1 Foram denunciados, também, Mauro Antônio Furtado Costa e Elis Balbino santana Filho. No entanto, houve
cisão processual, permanecendo sob supervisão do STF apenas a apreciação da conduta imputada ao então
deputado federal (fls. 10877/10879).
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Os fatos  subjacentes  ocorreram no  período  compreendido  entre  dezembro  de

2005 e junho de 2007, e dizem respeito à chamada "Máfia do Carvão", grupo criminoso que

atua na exploração irregular, transporte e comércio de carvão vegetal de origem ilícita.

Em  27  de  junho  de  2011,  o  juízo  da  1ª  Vara  Criminal  da  Comarca  de

Bocaiúva/MG remeteu os autos ao STF, tendo em vista a diplomação de Bernardo de Vascon-

cellos como deputado federal (fls. 10861/10866v).

Com vista do feito, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo des-

membramento da investigação em relação aos demais denunciados e pela intimação de Ber-

nardo de Vasconcellos para manifestar-se sobre a denúncia, na fase do art. 4º da Lei 8038/90

(fls. 10872/10874).

A manifestação foi acolhida por Vossa Excelência, nos termos da decisão datada

de 28 de abril de 2012 (fls. 10877/10879).

Bernardo de Vasconcellos apresentou, então, a resposta e os documentos juntados

à fls. 10902/11140. 

A subsequente manifestação do Ministério Público Federal na fase do art. 5º da

Lei 8038/90 se deu por meio da petição a fls. 11142/11153.

A denúncia foi recebida, por unanimidade, pelo Plenário da Suprema Corte em

sessão de julgamento realizada no dia 17 de outubro de 2013 (fls. 11175/11196).

O acórdão foi objeto de embargos de declaração opostos pela defesa, veiculando

pedido de modificação da decisão proferida (fls. 11198/11202).

Em contrarrazões, o Ministério Público Federal manifestou-se pela rejeição do re-

curso, destacando ser a incabível pretensão defensiva de reversão da decisão de recebimento

da denúncia (fls. 11213/11220).

Por meio de petição apresentada em 28 de maio de 2014, o Ministério Público Fe-

deral requereu o julgamento e rejeição dos embargos declaratórios, "conferindo-se à ação pe-

nal, desta forma, regular andamento".

É o relatório.
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II

Registro, inicialmente, que o réu Bernardo de Vasconcellos Moreira teve o man-

dato de deputado federal encerrado na 54ª Legislatura, de forma que não mais ostenta prerro-

gativa de foro no STF.

Considerando a atual fase processual, em que ainda não foi iniciada a instrução, o

julgamento da ação penal a ser instaurada deverá  ocorrer no juízo de primeira instância.

Não obstante, dada a natureza do recurso interposto e pendente de apreciação, en-

tendo que os embargos de declaração interpostos devem ser julgados pelo próprio STF, ante-

riormente à baixa dos autos.

Consta no andamento processual disponível no sítio do STF a inclusão deste pro-

cesso na pauta de julgamento do dia 14 de setembro de 2017. No entanto, ainda não se ini-

ciou seu julgamento.

Diante dos fatos acima retratados, requeiro a Vossa Excelência a adoção de provi-

dências para julgamento dos embargos de declaração pendenteso, com prioridade, a fim de

que a ação penal possa ter regular curso no juízo agora competente.

Brasília, 20 de março de 2018.

Raquel Elias Ferreira Dodge
Procuradora-Geral da República
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