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DECISÃO  :

Ementa:  PROCESSO PENAL.  INQUÉRITO. 
ENCERRAMENTO DO PRAZO PARA 
CONCLUSÃO DAS INVESTIGAÇÕES SEM 
APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO POLICIAL OU 
MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO. ARQUIVAMENTO. POSSIBILIDADE.
1. A mera instauração de um Inquérito 
pode trazer algum tipo de constrangimento 
às  pessoas  com  foro  por  prerrogativa  de 
função.  Por  outro  lado,  os  órgãos  de 
persecução  criminal  devem  ter  a 
possibilidade  de  realizar  as  investigações 
quando  verificado  um  mínimo  de 
elementos  indiciários,  como  é  o  caso  das 
informações obtidas por meio de acordos de 
colaboração  premiada.  Ponderados  esses 
dois interesses, somente se deve afastar de 
antemão  uma  notícia-crime  quando 
completamente  desprovida  de 
plausibilidade. 
2. No entanto, isso não significa que os 
agentes  públicos  devam  suportar 
indefinidamente  o  ônus  de  figurar  como 
objeto  de  investigação,  de  modo  que  a 
persecução  criminal  deve  observar  prazo 
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razoável para sua conclusão.
3. No caso dos autos, encerrado o prazo 
para a conclusão das investigações,  e suas 
sucessivas  prorrogações,  o  Ministério 
Público,  ciente  de  que  deveria  apresentar 
manifestação  conclusiva,  limitou-se  a 
requerer a remessa dos autos ao Juízo que 
considera  competente.  Isso  significa  dizer 
que entende não haver nos autos elementos 
suficientes  ao  oferecimento  da  denúncia, 
sendo o caso, portanto, de arquivamento do 
inquérito.
4. O art. 28 do Código de Processo Penal 
se  limita  a  impedir  que,  pedido  o 
arquivamento  pelo  Ministério  Público  e 
confirmado  este  entendimento  no  âmbito 
do próprio Ministério Público, possa o juiz 
se negar a deferi-lo. No entanto, não obriga 
o  Juiz  a  só  proceder  ao  arquivamento 
quando  este  for  expressamente  requerido 
pelo Ministério Público, seja porque cabe ao 
juiz  o  controle  de  legalidade  do 
procedimento de investigação;  seja porque 
o  Judiciário,  no  exercício  de  suas  funções 
típicas,  não  se  submete  à  autoridade  de 
quem esteja sob sua jurisdição.
5. Inquérito arquivado sem prejuízo de 
que possa ser reaberto no juízo próprio, no 
caso de surgimento de novas provas.

1. Em  04  de  abril  de  2017,  o  Ministro  Edson  Fachin 
determinou  a  instauração  do  presente  inquérito  para  investigar  fatos 
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relacionados  ao  Senador  Ricardo  Ferraço,  a  partir  de  declarações 
prestadas em sede de colaboração premiada por antigos funcionários do 
Grupo Odebrecht.  Sustentou a  Procuradoria-Geral  da República  que o 
Senador  teria,  supostamente,  recebido  contribuição  de  campanha  da 
empresa não declarada à Justiça Eleitoral, o que configura, em tese, crime 
de falsidade ideológica eleitoral (art. 350, do Código Eleitoral).

2. Em 15  de  setembro  de  2017  o  processo  foi  remetido,  a 
pedido  do  investigado,  à  livre  distribuição  e  distribuído,  em  22  de 
setembro de 2017, à minha relatoria.

3. No  dia  26  de  setembro  do  mesmo  ano,  o  investigado 
apresentou  manifestação  em  que  noticiava  ter  cumprido  todas  as 
diligências até então requeridas pelo Ministério Público Federal, o que, no 
seu entender, demonstrava a total ausência de materialidade ou suporte 
probatório  mínimo  que  configurasse  justa  causa  a  autorizar  o 
prosseguimento das investigações. Por este motivo, requereu o imediato 
arquivamento do inquérito, nos termos do art. 21, XV, do RI/STF.

4. Sensível ao pedido formulado, mas sem descuidar do fato 
de  que  informações  prestadas  por  colaboradores,  referentes  à  suposta 
prática  de  crimes,  devem ser  devidamente  apuradas,  o  que se  dá  em 
nome do interesse que tem a sociedade no controle do desempenho das 
funções  públicas,  instei  a  Procuradoria-Geral  da  República  a  se 
manifestar  sobre  o  resultado  das  investigações  e  sobre  o  pedido 
formulado pelo investigado.

5. Naquela  ocasião,  entendi  que  não  deveriam  os  agentes 
públicos  suportar  indefinidamente  o  ônus  de  figurar  como  objeto  de 
investigação, de modo que a persecução criminal deveria observar prazo 
razoável  para  sua  conclusão,  notadamente  quando  o  investigado 
demonstrasse boa vontade em colaborar com a apuração.
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6. Nada obstante, concedi o prazo de 60 (sessenta) dias para a 
conclusão  das  investigações,  após  o  que  determinei  a  colheita  da 
manifestação final do Ministério Público.

7. Vencido o prazo sem a apresentação de relatório policial 
ou manifestação de mérito do Ministério Público, requereu a autoridade 
policial mais 60 (sessenta) dias para concluir a investigação, pedido que 
contou com manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República, 
que requereu a ampliação deste prazo para 90 (noventa) dias.

8. Deferente ao pedido formulado pelo titular da ação penal, 
prorroguei,  em  22  de  fevereiro  de  2018,  o  prazo  para  conclusão  das 
investigações  uma  derradeira  vez,  pelos  90  (noventa)  dias  requeridos, 
com a condição de que, vencido o prazo, viessem os autos conclusos com 
relatório policial e manifestação final.

9. Para surpresa deste Relator, poucos dias antes do término 
do  prazo  assinado,  vieram  os  autos  sem  relatório  conclusivo,  com  a 
sugestão da autoridade policial para que fosse declinada a competência, 
com fundamento no que decidido  pelo  Plenário  do Supremo Tribunal 
Federal na Questão de Ordem na Ação Penal 937 quanto à restrição do 
foro especial por prerrogativa de função.

10. Determinei então que se manifestasse o Ministério Público 
sobre  o  que  sustentado  pela  autoridade  policial,  bem  como  sobre  a 
reiteração do pedido do investigado pelo arquivamento.

11. Em 25 de maio de 2018, veio aos autos a manifestação da 
Procuradoria-Geral  da  República  pela  imediata  baixa  dos  autos  ao 
Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Espírito Santo, na linha do que 
decidido na mencionada Questão de Ordem na Ação Penal 937.

12. Este é o Relatório. Decido.
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13. Como tenho afirmado, a mera instauração de um inquérito 
pode  trazer  algum  tipo  de  constrangimento  às  pessoas  com  foro  por 
prerrogativa de função. Por outro lado, os órgãos de persecução criminal 
devem ter a possibilidade de realizar as investigações quando verificado 
um mínimo de  elementos  indiciários,  como é  o  caso  das  informações 
obtidas por meio de acordos de colaboração premiada. Ponderados esses 
dois interesses,  somente se deve afastar de antemão uma notícia-crime 
quando completamente desprovida de plausibilidade.

14. No  entanto,  isso  não  significa  que  devam  os  agentes 
públicos  suportar  indefinidamente  o  ônus  de  figurar  como  objeto  de 
investigação,  de modo que a persecução criminal  deve observar prazo 
razoável para sua conclusão.

15. No caso dos autos, a investigação se iniciou há mais de um 
ano. O investigado se mostrou, a todo tempo, extremamente colaborativo. 
Vencido  o  prazo  para  a  conclusão  do  inquérito  e  suas  sucessivas 
prorrogações,  o  Ministério  Público  entende  não  haver  nos  autos 
elementos suficientes à instauração da instância, na medida em que, até o 
momento, não ofereceu denúncia.

16. Quando  do  julgamento  da  Questão  de  Ordem  na  Ação 
Penal 937, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento 
de que terminada a instrução processual, a ação penal deveria ser julgada 
pelo Tribunal, independentemente de se tratar de hipótese que reclamaria 
a  baixa  dos  autos.  Aplicando este  entendimento,  do  modo análogo,  a 
Primeira  Turma assentou,  no  INQ 4641,  em 29  de  maio  de  2018,  que 
também o inquérito aparelhado para exame do recebimento da denúncia 
deveria ser apreciado pela Corte, ainda que se tratasse de crime cometido 
antes da assunção do cargo com foro ou sem relação com este mesmo 
cargo.
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17. Assim, onde há a mesma razão, deve-se aplicar o mesmo 
entendimento. No caso sob exame, encerrado o derradeiro prazo para a 
conclusão das investigações, o Ministério Público, ciente de que deveria 
apresentar manifestação conclusiva, limitou-se a requerer a remessa dos 
autos ao Juízo que considera competente.  Isso significa dizer,  como se 
disse,  que  entende  não  haver  nos  autos  elementos  suficientes 
oferecimento da denúncia, sendo o caso, portanto, de arquivamento do 
inquérito.

18. Não é portanto razoável que, tendo se encerrado o prazo 
para a conclusão das investigações, sejam agora os autos baixados para a 
nova  apreciação  dos  fatos,  o  que  obrigaria  o  investigado  suportar, 
indefinidamente,  o  ônus  de  figurar  como  objeto  de  investigação, 
impondo-se, assim, o arquivamento dos autos.

19. Por fim, anoto que o art. 28 do Código de Processo Penal[1]
[1] impede  que,  pedido  o  arquivamento  pelo  Ministério  Público  e 
confirmado este entendimento no âmbito do próprio Ministério Público, 
possa  o  juiz  se  negar  a  deferi-lo.  No  entanto,  o  dispositivo  legal  não 
obriga  o  Juiz  a  só  proceder  ao  arquivamento  quanto  for  este 
expressamente  requerido  pelo  Ministério  Público,  seja  porque cabe  ao 
juiz  o  controle  de  legalidade  do  procedimento  de  investigação;  seja 
porque o Judiciário, no exercício de suas funções típicas, não se submete à 
autoridade de quem esteja sob sua jurisdição.

20. Este  o  quadro,  e  pelas  razões  expostas,  determino  o 
arquivamento  dos  autos  desta  investigação,  sem  prejuízo  de  que,  em 
surgindo novas provas, possa o mesmo ser reaberto no Juízo competente.

Publique-se. 
Brasília, 06 de junho de 2018 

Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO

Relator
Documento assinado digitalmente
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Nota

1 - Código de Processo Penal: “Art.  28.    Se o órgão do Ministério 
Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do 
inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de 
considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito 
ou peças de informação ao procurador-geral, e este oferecerá a denúncia, 
designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la, ou insistirá 
no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a 
atender”.
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