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Despacho
Sentença em 24/06/2021 - INQ Nº 3679 Dr. DIEGO SANTOS TEIXEIRA
INQÚERITO POLICIAL nº 0000036-2019.6.16.0177

INDICIADOS: J C BECKER DE OLIVERA
J DIRCEU DE O E S

Trata-se de inquérito policial instaurado a requerimento da Procuradoria-Geral da República
perante o Supremo Tribunal F, a partir de termo de colaboração firmado entre o M P F e
Fernando Luiz Ayres Cunha, ex-presidente da empresa Odebrecht Ambiental. Na colaboração,
foram mencionadas diversas condutas enquadráveis nas infrações penais descritas nos artigos 350
do Código Eleitoral (falsidade ideológica para fins eleitorais), 332 do Código Penal (Tráfico de
Influência), 317 do Código Penal (Corrupção Passiva) e 1º da Lei 9.613/98 (Lavagem de Capitais),
praticadas por J Dirceu de O e S e seu filho J C Becker de O e S, deputado f, também conhecido
como "Zeca Dirceu" .
A base de instauração lastreou-se na mencionada colaboração (fls. 22/29) de Fernando Luiz
Ayres Cunha, no sentido de que, a pedido de J Dirceu, representantes do Grupo Odebrecht
realizaram, por meio do " Setor de Operações Estruturadas" , doações eleitorais não oficiais para
a campanha de seu filho J C Becker de O e S, deputado f, nos anos de 2010 e 2014, no valor de
R$ 250.000,00 ( duzentos e cinquenta mil reais), com o objetivo de evitar que o ex-Ministro da
Casa Civil utilizasse seu Poder de influência em contrariedade aos interesses do mencionado
grupo.
Devidamente instaurado, determinou-se a intimação do colaborador para prestar depoimento
perante à Polícia F, bem como a realização de relatório técnico, a fim de verificar as doações
realizadas pelo Grupo ao então candidato e suas declarações de bens apresentadas à Justiça
Eleitoral. Tal relatório, sob nº 056/2017 (fls. 58/88), não identificou doações oficiais efetivadas
pelo Grupo Odebrecht para as campanhas eleitorais de "Zeca Dirceu" , mas destacou que, se
comprovado os valores de 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais, eles representariam 12%
do total das receitas de campanha referente à eleição de 2010 e 11% na de 2014.
O colaborador foi ouvido pela Polícia F e reafirmou os fatos alegados. Após, foram ouvidos os
investigados J Dirceu de O e S e seu filho J C Becker de O e S. O primeiro depoente, J Dirceu de
O e S, negou ter solicitado dinheiro para a campanha de seu filho e que não tinha se encontrado
com o colaborador em 2014, uma vez que se encontrava preso entre 15 de novembro de 2013 até
04 de novembro de 2014, bem como reiterou que todas as doações eleitorais realizadas para seu
filho foram devidamente registradas perante o TSE.
Por sua vez, J C Becker de O e S (fls. 113/114) declarou não conhecer qualquer executivo da
Odebrecht, e que só tomou conhecimento dos encontros entre o colaborador e seu pai por meio
inter03.tse.jus.br/sadpPush/ExibirPartesProcessoZona.do

1/8

07/07/2021

Acompanhamento Processual - TSE - v1.1.2.0

da leitura do presente inquérito policial. Reforçou, ainda, que o referido encontro não devia ter
ocorrido, uma vez que seu pai se encontrava preso no ano de 2014.
Foi ouvido também, na qualidade de colaborador, Marcelo Bahia Odebrecht, que afirmou ter
designado Fernando Reis para se aproximar de J Dirceu, a fim de que a empresa não viesse a ser
prejudicada em seus projetos no exterior, bem como tinha conhecimento de que Fernando Reis
eventualmente fazia contribuições políticas a pedido de J Dirceu, mas que não autorizou ou
tomou conhecimento a respeito de doações realizadas para as campanhas de "Zeca Dirceu" ao
cargo de Deputado F em 2010 e 2014.
Ainda, foi colhido o termo de declarações de Rodrigo Zamprogna, assessor de J Dirceu entre 2006
e 2013. Ele confirmou ter conhecido Fernando Reis profissionalmente quando este o telefonou
para agendar reuniões com J Dirceu, mas afirmou não se recordar de ter agendado encontro que
envolvesse também "Zeca Dirceu" , bem como não teve conhecimento sobre eventuais repasses
do Grupo Odebrecht para sua campanha em 2010 e 2014.
A autoridade policial elaborou o relatório nº 139/2018 (fls. 298/311), em que foram analisados os
materiais encontrados nas mídias e documentos em posse da Força Tarefa da Lava Jato. Nas
mídias apreendidas não há referência a J C Becker O e S, mas foram encontradas referências a
seu pai J Dirceu, bem como a seu possível codinome "GUERRILHEIRO" .
Por força da decisão proferida pelo Supremo Tribunal F (fls.325/333), com fulcro no que fora
decidido na Questão de Ordem na Ação Penal 937, em que foi reconhecida a incompetência do
Supremo Tribunal F para julgar, uma vez que não se tratava de crime praticado na função pública
e em razão dela, foi determinada a remessa dos presentes autos à Justiça Eleitoral. Antes da
remessa, a Procuradoria-Geral da República juntou aos autos o Relatório de Análise nº 097/2018,
em que foram analisados os dados extraídos dos sistemas utilizados pelo Setor de Operações
Estruturadas da Odebrecht até junho de 2012. Foram detectados, entre 2008 e 2012,
pagamentos na ordem de 13.000.000,00 (treze milhões) em favor do codinome Guerrilheiro.
Após recebidos os autos, foi juntado pela autoridade policial o Laudo de Perícia Criminal F nº
473/2019 (fls. 405/457), em que se apurou o valor total de R$ 1.770.000,00 (um milhão,
setecentos e setenta mil reais) destinados a beneficiados denominados "Guerrilheiro" . No
entanto, não foram encontrados registros de repasses para o ano de 2014, bem como na
informação nº 060/2019 (fls. 459/461), deu conta de que, após pesquisas realizadas em fontes
abertas, especificamente no site do Congresso Nacional e no do investigado Zeca Dirceu, nada
foi encontrado que pudesse ser de interesse do grupo Odebrecht.
O presente feito foi distribuído inicialmente para a 177ª Zona Eleitoral de Curitiba mas, por força
da Resolução 834/2019 que especializou as 2ª e 3º Zonas Eleitorais de Curitiba para processar e
jugar, no âmbito da Justiça Eleitoral do Estado do Paraná, os crimes de corrupção, de lavagem
de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores e aqueles praticados por organizações
criminosas, tais como definidos pelas Leis nº 7492/86, 9613/98 e 12850/12, bem como para
apreciar pedidos de colaboração premiada e de cooperação jurídica em matéria penal, conexos
aos crimes eleitorais, o presente feito foi redistribuído a esta especializada.
A autoridade policial emitiu relatório (fls. 467/469) entendendo que, não bastasse a prescrição
da pretensão punitiva em relação aos eventuais delitos praticados por J Dirceu de O e S, não
foram colhidos elementos que impliquem J C Becker de O e S nas condutas criminosas
investigadas. Considerou, ainda, que do teor das declarações colhidas, das diligências realizadas,
das características do delitos e do tempo transcorrido dos fatos, inexiste linha investigativa apta
à comprovação de eventuais crimes por eles praticados.
Instado a se manifestar, o M P Eleitoral informou que a presente investigação refere-se a
supostas doações eleitorais não contabilizadas, feitas pela Empresa Odebrecht para as
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campanhas eleitorais do ano de 2010 e 2014 ao candidato Zeca Dirceu.
Sobre os fatos ocorridos no ano de 2014, constatou que não houve transferência realizada para
os codinomes relacionados a J Dirceu. Ressalta que, após detida análise, não vislumbrou indícios
mínimos a confirmarem a versão apresentada pelo colaborador, que afirmou que se encontrou
com J Dirceu em 2014, ocasião em que ele teria sugerido indiretamente a doação para a
campanha de seu filho, contrasta com o fato de que J Dirceu esteve preso em Brasília durante
maior parte de 2014, sendo liberado para cumprir a pena em casa apenas em 04 de novembro do
respectivo ano, portanto, após o pleito eleitoral. Reforçou seu entendimento a não localização
de registros de transferência em favor do beneficiário de codinome "guerrilheiro" , conforme o
constante no laudo de Perícia Criminal F nº 473/2019.
Concluiu que as informações colhidas no presente caderno investigativo não trouxeram indícios
mínimos a confirmar as práticas delituosas por parte dos investigados, quais sejam: art.350 do
Código Eleitoral (falsidade ideológica para fins eleitorais), 332 do Código Penal (Tráfico de
Influência), 317 do Código Penal (Corrupção Passiva e 1º da Lei 9.613/98 (Lavagem de Capitais),
destacando que, como o beneficiário denominado "guerrilheiro" constante das planilhas
analisadas pelo laudo é datada de 23 de junho de 2013 e, mesmo considerando o recebimento de
tais vantagens por parte do ex-Ministro J Dirceu, que não era funcionário p à época dos fatos, o
crime de tráfico de influência estaria fulminado pela prescrição, nos termos do art. 109, III e 115
do Código de Penal.
No que se refere aos fatos ocorridos no ano de 2010, ressaltou que não há comprovação do
vínculo entre a campanha eleitoral de Zeca Dirceu e as transferências supostamente destinadas a
J Dirceu em 2010. E o fez com fulcro no Laudo de Perícia Criminal nº 437/2019, uma vez que as
movimentações em benefício ao codinome "guerrilheiro" e suas variações, em 2010 totalizaram
R$ 180.000,00(cento e oitenta mil reais), divididas em várias parcelas ao longo do ano, mais
especificamente, em duas parcelas de R$ 40.000,00 ( quarenta mil reais), pagas em maio e em
setembro, somadas de mais cinco parcelas de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) , sendo duas pagas
em março e as demais pagas entre junho e agosto, não se confirmando, portanto, a ocorrência
da transferência do valor de 250.000,00( duzentos e cinquenta mil reais), conforme sustentado
pelo colaborador.
Ainda, ressaltou que, conforme levantado pela informação 060/2019 da Polícia F, não foi possível
encontrar atuação direta do parlamentar relacionadas aos interesses da Odebrecht,
inviabilizando a criação de uma relação direta entre eventuais repasses feitos em favor de seu
pai, J Dirceu, e o exercício de seu cargo p na Câmara dos Deputados, não havendo provas de que
Zeca Dirceu tenha aderido às práticas criminosas ora investigadas.
Pelas razões expostas, entendeu que não há elementos suficientes a indicar a real existência de
omissão, na prestação de contas das campanhas eleitorais de Zeca Dirceu, referentes a doações
oriundas do grupo Odebrecht, não havendo confirmação das informações colhidas pelo
depoimento do colaborador. Além disso, corroborou com a afirmação feita pela autoridade
policial no sentido de que não há linha investigatória apta a ser seguida em busca da elucidação
dos fatos.
Diante disso, ao examinar os elementos de prova até agora colacionados, entendeu que não há
suporte probatório seguro e firme a indicar, com a segurança suficiente e necessária, os indícios
de autoria e materialidade capazes de amparar o oferecimento de denúncia.
Reforçou seu argumento, no sentido de que o presente caderno investigatório não encontrou
desfecho satisfatório, uma vez que o conteúdo das diligências realizadas é insuficiente a
alicerçar um juízo, minimamente seguro, de autoria e de materialidade.
Por fim, ressaltou que a ação penal deve ser proposta com base em indícios suficientes, sob pena
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de se configurar uma acusação temerária, podendo se vislumbrar, inclusive, um abuso do poder
de denunciar. Ressalvou que o arquivamento por falta de justa causa faz apenas coisa julgada
formal, ou seja, há a possibilidade de reabertura das investigações, e requereu o arquivamento
do presente feito, por ausência de justa causa, nos termos do inciso III do artigo 395 do Código
de Processo Penal, sem prejuízo do disposto no artigo 18 do Código de Processo Penal.
É o relatório.
Assiste razão ao órgão Ministerial ao pleitear o arquivamento deste inquérito por ausência de
justa causa, eis que os elementos de convicção trazidos aos autos são frágeis e insuficientes a
embasar o oferecimento de denúncia.
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITO POLICIAL. PREFEITO. DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS.
PEDIDO DE ARQUIVAMENTO FORMULADO PELO PARQUET F. DEFERIMENTO.AUSÊNCIA DE INDÍCIOS
DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE DELITIVA. 1- Cabe ao M P, como 'dominus litis', de acordo com o
princípio da obrigatoriedade, formular um juízo de valor sobre o conteúdo do fato que se lhe
apresente, para avaliar a existência, ou não, de elementos suficientes para fundamentar a
acusação. Caso não encontre tais elementos (tipicidade do fato, indícios de autoria, condições
de procedibilidade ou de punibilidade etc.), cumpre-lhe requerer ao juiz o arquivamento do
inquérito ou das peças de informação, não podendo o Juiz obrigá-lo a ofertar a Denúncia, mas
apenas cabe-lhe adotar as providências previstas no art. 28 do Código de Processo Penal e
atender, se for o caso, à determinação contida na parte final do mesmo dispositivo. 2Acatamento do pedido do Parquet F, fundamentado em justificadas razões no que pertine à
ausência de elementos satisfatórios ao oferecimento da denúncia (...) (TRF-5, INQ:
22628720134050000, Rel.: Des. F Rogério Fialho Moreira, Data de Julg.: 12/06/2013, Pleno) grifei.

(***)

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 66784 - SP (2021/0191546-7)
DECISÃO: Cuida-se de recurso ordinário em mandado de segurança, com pedido de liminar,
interposto por MAURICIO BETITO NETO contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo que denegou a ordem, no julgamento do Mandado de Segurança n. 201120123.2021.8.26.0000. O recorrente impetrou o mandamus visando que a cassação da decisão que
determinou o arquivamento do inquérito policial n. 1500390-40.2020.8.26.0568, requerendo a
remessa ao Procurador Geral de Justiça para nova análise de prova e convicção. O Tribunal de
Justiça denegou a ordem, entendendo que nem a incidência de prazo decadencial nem a
condição de crime próprio do tipo previsto no art. 325 do CP seriam questões controversas,
inexistindo direito líquido e certo a ser resguardado.Sem ementa. No presente recurso, o
recorrente sustenta que restou "indevidamente e criminosamente" atacado em seu mais íntimo
interior, sua honra, sua moral, tudo, diante de um discurso desconexo promovido pelo acusado
nos autos originários, e mesmo assim, o órgão ministerial simplesmente emite parecer com
pedido de arquivamento, contudo, sob argumentos efêmeros. Pugna, assim, seja deferida
liminar, para análise dos motivos anteriores e posteriores da mantença dos termos da r.
denúncia, bem como a constatação da atuação irregular do parquet noticiado, em flagrante
constrangimento ilegal ou até mesmo abuso de direito. Requer a concessão definitiva da
presente ORDEM DE MANDADO DE SEGURANÇA com o consequente acolhimento do pedido de
remessa dos autos do inquérito policial em destaque ao Nobre EXMO. SR. DR. PROCURADOR
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GERAL DE JUSTIÇA do Estado de São Paulo, visando análise minuciosa dos fatos assim como a
possibilidade de formalização de denúncia em desfavor do acusado naqueles autos originários
com as formalidades legais pertinentes a espécie. É o relatório. Decido. O acórdão impugnado
esclareceu que a pretensão do impetrante (cassação da decisão de arquivamento do inquérito
policial n. 1500390-40.2020.8.26.0568) envolve a discussão de questões controversas - prazo
decadencial e condição de crime próprio, inexistindo direito líquido e certo a ser resguardado
(fls. 588/590). Com efeito, a impetração do mandado de segurança só é admissível quando, de
plano, se puder aferir o direito líquido e certo, não podendo ser utilizado para impugnar
decisões judiciais das quais caiba recurso próprio, não evidenciada flagrante ilegalidade na
medida que se pretenda desconstituir, nos termos do que dispõe a orientação jurisprud encial
desta Corte: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA
DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS FIRMADAS PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. "Nos termos da jurisprudência deste Superior
Tribunal de Justiça, o cabimento do mandado de segurança está atrelado à existência de direito
líquido e certo a ser tutelado, não podendo ser utilizado o remédio heróico para impugnar
decisões judiciais das quais caibam recurso próprio, exceto quando evidenciada flagrante
ilegalidade ou teratologia que se pretenda desconstituir." (RMS 50.246/AP, Rel. Ministro JORGE
MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018). 2. Hipótese em que a tese de
incompetência do MM. Juiz de Direito da 4.ª Vara Criminal de Uberlândia-MG foi devidamente
afastada pelas instâncias ordinárias. 3. A tentativa de afastar a relação existente entre a
colaboração premiada e os fatos apurados na ação penal em discussão escapa aos limites da via
mandamental escolhida, sendo inviável a valoração de tais provas com intuito de contrariar as
premissas firmadas pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise fático-probatória dos autos.
4. Agravo regimental improvido. (AgRg no RMS 61.588/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, DJe 25/08/2020). Ademais, "não cabe mandado de segurança para impugnar decisão
judicial que, acolhendo o pedido do M P, determina o arquivamento de inquérito policial, por
ausência de elementos probatórios mínimos que autorizem a deflagração de uma ação penal."
(RMS 50.276/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/09/2017,
DJe 20/09/2017). No mesmo sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. 1. AÇÃO PENAL DE TITULARIDADE DO M P. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE.
ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO. CONCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
DO ART. 28 DO CPP. 2. PLEITO QUE VISA A IMPEDIR O ARQUIVAMENTO. AUSÊNCIA DE DIREITO
LÍQUIDO E CERTO. 3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (grifei) 1. O inquérito policial, cuja
instauração requereu o recorrente, foi arquivado por ausência de indícios de materialidade que
possibilitem a propositura da competente ação penal. Cabe ao M P, como titular da ação penal,
aferir a presença de justa causa, ressalvada a hipótese prevista pelo art. 28 do Código de
Processo Penal, a qual apenas se aplica na hipótese de o Magistrado discordar do membro do
parquet no tocante às razões da promoção de arquivamento, o que não é o caso dos autos. 2.
"Não há ilegalidade ou abuso de poder, passível de correção via mandado de segurança, na
decisão judicial que, acolhendo manifestação do M P, ordena o arquivamento de inquérito
policial" (RMS n. 13.717/PR, Relator Ministro Vicente Leal, DJ 7/4/2003). Grifei 3. Agravo
regimental a que se nega provimento. (AgRg no RMS 48.260/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES
DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 08/09/2015) PENAL E PROCESSO
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 1. ARQUIVAMENTO DE
INQUÉRITO POLICIAL. PLEITO FORMULADO PELO TITULAR DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS
DE MATERIALIDADE. CONCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
DA VÍTIMA. NÃO CABIMENTO DO MANDAMUS. 2. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A ação penal
pública é regida por diversos princípios, dentre eles o da obrigatoriedade, que impõe ao M P a
propositura da ação penal. Contudo, é possível que não sejam reunidos elementos suficientes ao
início do processo-crime, em virtude da ausência de provas ou em razão da existência de
elemento concreto que determine o arquivamento da investigação. Portanto, "não há ilegalidade
ou abuso de poder, passível de correção via mandado de segurança, na decisão judicial que,
acolhendo manifestação do M P, ordena o arquivamento de inquérito policial" (RMS n. 13.717/PR,
Relator o Ministro Vicente Leal, DJ 7/4/2003). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
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(AgRg no RMS 34.264/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe
28/08/2014). Ante o exposto, com fundamento no art. 932, IV, do Código de Processo Civil de
2015 e art. 34, XVIII, b, do Regimento Interno desta Corte, NEGO PROVIMENTO ao Recurso
Ordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de junho de 2021. JOEL ILAN PACIORNIK Relator"

(***)

AgRg nos EDcl na RECLAMAÇÃO Nº 41512 - PR (2021/0064442-9) DECISÃO Cuida-se de agravo
regimental interposto por NARA AMANDA NEVES CHIAMULERA contra decisão monocrática de
minha lavra que não conheceu da reclamação por ela ajuizada, com amparo no art. 105, I, "f",
da CF/88, no art. 988, II, c/c § 5º, II, do novo CPC e nos arts. 187 a 192 do RISTJ, apontando
descumprimento, pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Cianorte/PR, nos autos
da ação penal n. 0010299-17.2014.8.16 .0069, de decisão por mim proferida em 15/10/2020, nos
Embargos de Declaração no Habeas Corpus n. 605.100/PR, determinando "o trancamento do
processo criminal movido em desfavor da paciente, sem prejuízo do oferecimento de outra peça
acusatória, desde que observadas as exigências do art. 41 do Código de Processo Penal". Na
reclamação, a ora agravante alegava que o Juízo de 1º grau teria descumprido a ordem emanada
desta Corte ao autorizar o sobrestamento da ação penal por 90 (noventa) dias, para que o M P
avaliasse a possibilidade de eventual oferecimento de nova denúncia. Não conheci da
reclamação por não identificar, primo ictu oculi, o descumprimento apontado, já que a decisão
proferida nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus n. 605.100/PR ressalvava,
expressamente, a possibilidade de oferecimento de outra peça acusatória, desde que observadas
as exigências do art. 41 do Código de Processo Penal, não havendo nada que impeça seja
eventual nova denúncia apresentada nos mesmos autos. Contra tal decisão, a ora agravante opôs
embargos de declaração, apontando contradição entre o provimento dado no julgado apontado
como descumprido e a decisão proferida na Reclamação, uma vez que o primeiro deles teria
afirmado que eventual nova denúncia deveria ser apresentada em "outra peça acusatória".
Sustentava, ainda, que uma nova denúncia somente seria possível diante do surgimento de novos
fatos não contemplados na denúncia reputada inepta. Os embargos de declaração foram
rejeitados. No presente agravo regimental, a agravante repisa os argumentos já postos na inicial
da reclamação, insistindo em que o sobrestamento da ação penal deferido pelo magistrado de 1º
grau contraria a ordem existente nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus n. 605.100/PR,
pois, no seu entender, "a autoridade judiciária deveria ter parado e fechado o andamento
daquele feito, e encerrado, por fim a ação penal e, caso o I. Representante do Parquet se
convença de ofertar uma nova denúncia, que seja devidamente explicitada em outra peça
acusatória" (e-STJ fls. 98/99 - grifos do original). Reafirma que, "para a propositura de nova
denúncia conforme as regras do devido processo legal, há de se haver surgimento de fatos novos,
obviamente, com suporte em elementos de convicção ainda não examinados" (e-STJ fl. 102).
Pede, assim, o provimento do agravo regimental, para que "seja cassada a decisão de piso que
sobrestou os autos da Ação Penal sob nº. 0010299-17.2014.8.16 .0069 em trâmite na Vara
Criminal da Comarca de Cianorte, subseção judiciária do estado do Paraná, determinando
TRANCAMENTO DEFINITIVO DA DENÚNCIA, assegurando a plena autoridade da r. decisão desse E.
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA em sede do Habeas Corpus n. 605.100/PR" (e-STJ fls. 104/105).
É o relatório. Passo a decidir. Consultando o andamento da ação penal n. 001029917.2014.8.16 .0069, verifiquei que, em 11/06/2021, foi proferida sentença determinando o
arquivamento do processo. Eis o teor da decisão: (...) Aos 15/10/2020, foi proferida nova
decisão pelo Superior Tribunal de Justiça, onde restou acolhidos os embargos opostos por Nara e
determinado o trancamento do presente processo criminal, sem prejuízo de oferecimento de
nova denúncia (mov. 120.1). Dito isso, retirou-se de pauta a audiência anteriormente designada
inter03.tse.jus.br/sadpPush/ExibirPartesProcessoZona.do

6/8

07/07/2021

Acompanhamento Processual - TSE - v1.1.2.0

e, com vista dos autos, o M P pugnou pelo sobrestamento do presente feito pelo prazo de 90
(noventa) dias, a fim de diligenciar junto a órgão técnico pertencente ao M P, para melhor
análise dos fatos ora em apreço, visando angariar subsídios para eventual oferecimento de nova
denúncia. Deferido o pleito ministerial, a denunciada ajuizou reclamação junto ao Superior
Tribunal de Justiça, a qual foi extinta sem resolução de mérito (mov. 130.1). Decorrido o prazo
de 90 (noventa) dias, com nova vista dos autos, o M P promoveu o arquivamento do inquérito
policial, face ausência de justa causa (mov. 144.1). Os autos vieram conclusos. 2. Analisando o
feito, vislumbro que a promoção ministerial merece acolhimento. A justa causa que se encontra
expressa no Código de Processo Penal, consubstancia-se no lastro probatório mínimo e firme,
indicativo da autoria e da materialidade da infração penal. Renato Brasileiro de Lima (2014)
define a justa causa como sendo: o suporte probatório mínimo que deve lastrear toda e qualquer
acusação penal. [...] Tendo em vista que a simples instauração de um processo penal já atinge o
chamado status dignitatis do imputado, não se pode admitir a instauração de processos levianos,
temerários, desprovidos de um lastro mínimo de elementos de informação, provas cautelares,
antecipadas ou não repetíveis, que dê arrimo à acusação. (LIMA, 2014, p.196) No caso em
comento, melhor analisando os fatos, verifica-se que inexiste indícios mínimos de autoria e
materialidade a sustentar uma ação penal. (grifei). Imputa-se à denunciada a conduta descrita
no artigo 125 do Código Penal, crime conhecido popularmente como aborto. Segundo consta,
Nara, no exercício de sua profissão como médica, teria se omitido e não realizado a cesárea em
Liane Antônia da S Fernandes, ocasionando o possível aborto. Ocorre que, conforme documento
apresentado pelo M P em mov. 144.2, verifica-se que a conduta de Nara em nada contribuiu para
o óbito do feto. De acordo com referido documento, a cesariana a ser realizada em Liane era
eletiva e não havia necessidade de imediata interrupção na gestação, até porque, durante o
período noturno que permaneceu internada no Hospital, Liane e o feto apresentavam boas
condições de saúde, não sendo detectada nenhuma intercorrência. Ademais, consta que o óbito
do feto se deu por descolamento da placenta, que era fator imprevisível, e não por qualquer
ação ou omissão de Nara ou outro médico que se encontrava no local. Sendo assim, conclui-se
que não há indícios de que Nara tenha praticado o delito que lhe foi imputado, vez que o óbito
do feto se deu por fator diverso daquele narrado na denúncia.
Desta feita, conclui-se ser irrazoável o início da persecução criminal no caso em comento, uma
vez que não há provas suficientes a ensejar novo oferecimento de denúncia. Ausente justa
causa, consoante fundamentos expostos pelo M P no pronunciamento levado à efeito, os quais
adoto como razões de decidir, deve ser determinado o arquivamento do inquérito policial. Ante o
exposto, determino o ARQUIVAMENTO do inquérito policial, ressalvada a hipótese do artigo 18,
do Código de Processo Penal e a Súmula 524 do Supremo Tribunal F. Arquivado o pr ocesso, não
remanesce nenhum interesse na controvérsia posta nestes autos. Ante o exposto, é forçoso
reconhecer a perda superveniente do interesse recursal, motivo pelo qual, com amparo no art.
34, XI, do Regimento Interno desta Corte c/c o art. 485, VI, do CPC/2015, julgo prejudicado o
presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão à autoridade apontada como coatora.
Intimem-se. Brasília, 15 de junho de 2021. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA Relator

A consagração de um sistema que se diz acusatório aparece na correta definição das funções dos
atores no processo penal, cabendo uma completa separação das funções de julgar, acusar e
defender.
Embora a redação ainda vigente do artigo 28 do Código de Processo Penal permita ao julgador, ao
discordar da promoção Ministerial, remeter os autos à instância superior do M P para que,
ofereça denúncia, designe outro membro para oferecê-la ou insista no arquivamento, tal medida
somente deve ser lançada em casos extremos, o que não se verifica nos presentes autos, pelo
contrário.
Os argumentos lançados pelo M P Eleitoral encontram-se devidamente concatenados com os
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elementos informativos constantes do presente inquérito. O órgão acusador fundamentou sua
manifestação lastreado nas inúmeras diligências realizadas pela autoridade policial na tentativa
de descobrir a verdade dos fatos.
O direito penal, contrariamente aos que pensam que seu objetivo seja punir, serve como um
instrumento essencial para garantir a liberdade do cidadão, tanto pela inarredável observância
dos princípios constitucionais consagrados, como pela imposição do ônus à acusação de
demonstrar todos os elementos capazes de deflagrar uma ação penal. Cumpre bem seu mister o
titular da ação penal que não ingressa com acusações temerárias, inclusive isso encontra-se
devidamente ressaltado em sua fundamentação.
O M P demonstrou de forma inconteste a ausência de justa causa, consubstanciada pela ausência
de materialidade e de autoria delitivas e, sendo assim, não há outro caminho a ser tomado, a
não ser o acolhimento de sua promoção.
Resta deixar consignado que o arquivamento embasado na falta de justa causa não implica
absolvição, podendo, ante a existência de provas novas, ser retomada a investigação, nos termos
do artigo 18 do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, acolho o parecer Ministerial como razões de decidir e DETERMINO O
ARQUIVAMENTO DESTE INQUÉRITO POLICIAL, com a ressalva constante no art. 18 do Código de
Processo Penal.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Cumpra-se o disposto no artigo 397 do Código de Normas da Corregedoria Regional Eleitoral.
Cientifique-se o M P.
Diligências necessárias.

Curitiba, 24 de junho de 2021

Camile Santos de Souza Siqueira
Juíza Eleitoral
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