
OITAVA EXTENSÃO NO SEGUNDO AG.REG. NA PETIÇÃO 8.090 DISTRITO 
FEDERAL

RELATOR : MIN. GILMAR MENDES

REQTE.(S) :ANDRE SANTOS ESTEVES 
ADV.(A/S) :ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO 
ADV.(A/S) : JOSE PAULO SEPULVEDA PERTENCE 
ADV.(A/S) :SONIA COCHRANE RAO 
ADV.(A/S) :NATASHA DO LAGO 

DECISÃO: Trata-se  de pedido de extensão formulado por ANDRÉ 
SANTOS ESTEVES em relação à decisão concessiva de  habeas corpus  de 
ofício prolatada em 29.7.2021, por meio da qual determinei a remessa do 
IPL 443/2015 e demais feitos vinculados ao co-investigado JOÃO MAURO 
BOSCHIERO à Justiça Federal em São Paulo (eDOC 326).

O  requerente  afirma  se  encontrar  em  idêntica  situação  àquela 
delimitada  na  decisão  paradigma,  uma  vez  que  a  Polícia  Federal 
instaurou,  em 2016, inquérito destinado à apuração de delitos previstos 
nos artigos 317 e 333 do Código Penal, em virtude de fatos envolvendo o 
“embandeiramento” de postos pela BR Distribuidora em relação à DVBR 
– DERIVADOS DO BRASIL. 

Aduz que o inquérito tramitou por mais de 5 (cinco) anos na Justiça 
Federal  de  Curitiba,  apesar  de  não  envolver  qualquer  ilícito 
possivelmente praticado diretamente contra a Petrobras, mas sim contra 
sua subsidiária. 

Nessa linha, afirma que o MPF solicitou, após todo esse interregno, o 
declínio do feito à Justiça Federal no Rio de Janeiro, o que foi acolhido 
pela Juíza Federal da 13ª Vara Federal. 

De  acordo  com  a  defesa,  inexistem  elementos  que  justifiquem  a 
remessa dos autos à Justiça Federal no Rio de Janeiro, tendo em vista a 
ausência  de provas que vinculem o requerente a  ilícitos  cometidos no 
âmbito da BR Distribuidora.

A  defesa  afirma  ainda  que  solicitou  o  encerramento  do 
procedimento  inquisitivo  em  primeira  instância,   tendo  em  vista  a 
absoluta inexistência de elementos probatórios mínimos que possibilitem 
a continuidade das investigações. 
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Alegam os advogados que a instauração de inquérito contra ANDRÉ 
ESTEVES encontra amparo apenas nas vagas declarações  apresentadas 
por DELCÍDIO DO AMARAL. 

Em suma, afirma o requerente que “nunca houve qualquer participação  
sua nos fatos pelos quais vem sendo investigado em período que já soma mais de  
6 (seis) anos” (eDOC 326, p. 5).

Ainda  em  primeira  instância,  os  advogados  pugnaram, 
subsidiariamente, para que os autos fossem remetidos à Brasília ou a São 
Paulo, local onde os fatos supostamente teriam ocorrido. 

Não obstante, alega a defesa que os pedidos foram rejeitados pela 
Juíza Federal da 13ª Vara Federal de Curitiba, sob o fundamento que o 
reconhecimento da incompetência do Juízo impossibilitaria a análise do 
pedido de trancamento das investigações. 

No que se refere à competência, afirma a defesa que a Juíza Federal 
entendeu que seria mais adequado que todos os feitos que envolvessem 
investigações de possíveis ilícitos cometidos em face da BR Distribuidora 
fossem encaminhados para o mesmo Juízo.

Tal  conduta  violaria,  de  acordo  com  os  advogados,  as  regras 
definidoras  da  competência,  uma  vez  que  não  foram  indicadas  as 
relações de influência ou conexão entre a investigação instaurada contra o 
requerente e os demais feitos relativos à BR Distribuidora.

Por esses motivos, afirmam os causídicos que a decisão de primeiro 
grau  teria  incorrido  no  mesmo  óbice  de  flagrante  ilegalidade  que  foi 
reconhecido na decisão paradigma. 

Por  todos  esses  motivos,  requer  o  postulante:  a)  a  extensão  da 
decisão que determinou a remessa dos autos à Justiça Federal  em São 
Paulo,  em  relação  ao  inquérito  policial  n.º  5008398-23.2015.404.7000, 
instaurado  em  face  de  ANDRÉ  ESTEVES;  b)  subsidiariamente,  o 
reconhecimento do constrangimento ilegal sofrido pelo requerente, com o 
trancamento  do  inquérito  policial  nº  5060795-25.2016.4.04.7000/PR,  ora 
autuado sob n.º 5047958-87.2021.4.02.5101/RJ. 

É o relatório. Decido.
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I – Da ausência de identidade da relação jurídico-processual entre 
o pedido de extensão  e a decisão proferida nestes autos

Os pedidos de extensão formulados por corréus encontram amparo 
no  tratamento  jurídico  isonômico  que  deve  ser  conferido  a  todos  os 
acusados que integram a mesma relação jurídico-processual. 

Sobre o tema, o art. 580 do CPP estabelece que:

Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, 
art.  25),  a  decisão do recurso interposto por um dos réus, se 
fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente 
pessoal, aproveitará aos outros.

Ao comentar o referido artigo, Aury Lopes Jr. destaca que se trata de 
uma  situação  excepcional  em  que  “um  réu  não  recorrente  pode  ser  
beneficiado  pela  decisão  proferida  pelo  corréu,  desde  que  não  diga  respeito  a  
condições de caráter pessoal” (LOPES JR., Aury.  Direito Processual Penal. 
Livro Eletrônico (e-book). Posição 21.143).

Ao exemplificar a aplicação da mencionada regra, o autor registra 
que “tal situação pode suceder, por exemplo, quando apenas um dos réus recorre  
da  sentença  condenatória  e  o  tribunal,  apreciando  esse  recurso,  decide  pela  
atipicidade  da  conduta  por  todos  praticada”  (LOPES  JR.,  Aury.  Direito 
Processual Penal. Livro Eletrônico (e-book). Posição 21.143).

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também é firme no 
sentido que os pedidos de extensão fundados no art. 580 do CPP somente 
podem alcançar  os  que  integram  a  mesma  relação  jurídico-processual 
daquele  que  foi  beneficiado  com seu  recurso  ou  ação,  em virtude  de 
circunstâncias  objetivas  comuns  a  todos  os  acusados  (HC  137.728, 
Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, J. 30.5.2017).

Ao  contrário,  decidiu  o  Tribunal  que  há  duas  hipóteses  que  não 
legitimam a  invocação  do  art.  580  do  CPP,  quais  sejam:  i) quando  o 
agente que postular a extensão não participar da mesma relação jurídica 
processual  daquele que foi beneficiado pela decisão judicial da Corte, o 
que  evidencia  a  ilegitimidade  do  requerente;  e  ii) quando  se  invoca 
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extensão  de  decisão  para  outros  processos  que  não  foram  objeto  de 
análise pela Corte, o que denuncia engenhosa fórmula de transcendência 
dos motivos determinantes com o propósito de promover, diretamente 
pelo  STF,  análise  per  saltum do  título  processual,  expondo  a  risco  o 
sistema de competências constitucionalmente estabelecido (HC 137.728, 
Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, J. 30.5.2017).

O STJ possui entendimento semelhante, ao afirmar que “o artigo 580  
do  CPP permite  que,  na  hipótese  de  concurso  de  agentes,  a  decisão  judicial  
favorável proferida em favor de um acusado se estenda aos demais, desde que as  
situações fático-processuais sejam idênticas e não esteja a decisão beneficiadora  
fundada  em motivos  que  sejam de  caráter  eminentemente  pessoal”  (STJ,  HC 
471.723/CE,  Rel.  Ministro  Jorge  Mussi,  Quinta  Turma,  julgado  em 
2.4.2019).

No  caso  em  análise,  não  vislumbro  a  alegada  identidade  das 
circunstâncias  objetivas  que  possibilite  o  acolhimento  do  pedido  de 
extensão.

De fato, a decisão que reconheceu a incompetência da Justiça Federal 
do Rio de Janeiro para processar e julgar os supostos crimes praticados 
por  JOÃO  MAURO  BOSCHIERO  fundamentou-se  na  ausência  de 
elementos  indicativos  da vinculação do IPL 443/2015  com os  demais 
ilícitos envolvendo a BR Distribuidora.

Nessa  linha,  no  IPL  443/2015  apura-se  crimes  de  lavagem  de 
dinheiro  sem aparente  vinculação  direta  com delitos  de  corrupção  de 
funcionários da BR Distribuidora ou que envolvam contratos celebrados 
pela subsidiária da Petrobras. 

Destaque-se que essa ausência de liame objetivo entre o IPL 443/2015 
e os demais inquéritos relativos à BR Distribuidora foi reconhecida pela 
própria Juíza Federal da 13ª Vara Federal de Curitiba.

Veja-se os seguintes trechos da decisão que proferi  ao conceder o 
habeas corpus de ofício a JOÃO MAURO BOSCHIERO (eDOC 317):

“não foram apresentados fundamentos suficientes para a 
reunião do inquérito envolvendo o postulante JOÃO MAURO 
BOSCHIERO  com  os  demais  processos  relativos  à  BR 
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DISTRIBUIDORA. Além disso, a 13ª Vara Federal de Curitiba 
não  apresentou  argumentos  mínimos  que  justificassem  a 
remessa dos autos ao Rio de Janeiro. 

Em relação ao primeiro ponto, observo que a Vara Federal 
de Curitiba não indicou os motivos específicos que apontassem 
para a utilidade da reunião do IPL 443/2015 ao  denominado 
‘inquérito-mãe’  de  apuração  de  ilícitos  ocorridos  na  BR 
DISTRIBUIDORA  (inquérito  policial  nº   5022080- 
74.2017.4.04.7000).

Com efeito, ao tratar desse tema, a Juíza Gabriela Hardt 
apenas  menciona,  de  forma  genérica,  a  necessidade  de  se 
concentrar  a  competência,  por  se  tratar  de  ‘contexto  de 
corrupção  sistêmica  único’,  deixando  de  indicar  a  utilidade 
probatória que justificaria a reunião de feitos bastantes diversos 
sob a competência de um único juízo universal.  

A  própria  Juíza  reconhece  a  fragilidade  do  vínculo 
instrumental  ou probatório entre o IPL 443/2015 e  as  demais 
investigações relacionadas à BR DISTRIBUIDORA, razão pela 
qual  ressalvou,  na  própria  decisão  de  reunião  dos  feitos,  a 
possibilidade de desmembramento [...]

São tão evidentes as diferenças probatórias e contextuais 
dos crimes investigados no IPL 443/2015 com os demais ilícitos 
supostamente  cometidos  no  âmbito  da  BR DISTRIBUIDORA 
que a própria Juíza determinou o desmembramento do feito, 
logo  após  a  sua  reunião,  conforme anteriormente  sinalizado, 
embora  tenha  silenciado  sobre  o  impacto  desse 
desmembramento  no  que  toca  à  competência  por 
prevenção/conexão probatória anteriormente estabelecida. 

Além disso, a própria magistrada reconhece a ausência 
de  relação  objetiva  desse  inquérito  com  os  demais  delitos 
supostamente cometidos no âmbito da BR DISTRIBUIDORA. 

Transcrevo,  novamente,  trecho  da  sua  decisão  (eDOC 
311, p. 38-48):

‘A despeito  de  cada  IPL ter  apurações  específicas, 
foram reunidos nestes autos aqueles que faziam parte de 
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um objeto de investigação mais amplo, relacionado a teias 
de  pagamentos  e  ilícitos  cometidos  em  desfavor  da 
Petrobras Distribuidora SA (BR Distribuidora).

Posteriormente,  entendeu  a  autoridade  policial  ser 
necessário  desmembrar  novamente  os  inquéritos 
anexados,  para  instrução  individual,  porém  mantidos 
todos  sob  a  presidência  de  um  único  Delegado. 
Argumentou, para tanto, que "muito embora os fatos estejam  
ligados a desvio de recursos referentes à BR DISTRIBUIDORA,  
eles tem hipóteses de investigação próprios e possíveis questões  
de  pesquisa  distintas.  Ainda,  se  dividem  de  tal  forma  em  
condutas e pessoas diferentes, de modo que fica inviável seguir a  
investigação em um único inquérito" (evento 68).
[…]

Importa ressaltar que, além de parte dos inquéritos 
mencionados acima, foi apensado ao presente inquérito-
mãe o 50083982320154047000 (IPL 443/2015). Ele trata, nos 
termos  do  evento  118,  fl.  18  dos  autos 
50083982320154047000,  de  apuração  relacionada  à  
emissão  de  notas  fiscais  ideologicamente  falsas  pela 
empresa  ARBOR  CONSULTORIA  E  ASSESSORIA 
CONTÁBIL  LTDA  -  ME,  tendo  como  tomadoras  de 
serviço  empresas  controladas  por  PEDRO  PAULO 
BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS e JOÃO MAURO 
BOSCHIERO.

Ao  que  parece,  não  resta  ainda  bem  definido 
possível relação do objeto de investigação com supostos 
ilícitos perpetrados no âmbito da BR Distribuidora.

No entanto, considerando que dele foi desmembrado 
o  IPL  69/2016  -  o  qual  determinei  o  declínio  -,  e 
considerando manifestação anterior do MPF no sentido de 
que ele está inserido no contexto de investigação de ilícitos 
em face da BR Distribuidora, entendo oportuno que seja 
também  ele  declinado.  Sem  desconsiderar,  no  entanto, 
possibilidade de entendimento diverso do Juízo ao qual 
remetido.’”
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Por sua vez,  em relação ao inquérito  5060795-25.2016.4.04.7000/PR 
(5047958-87.2021.4.02.5101/RJ), instaurado contra o requerente, é possível 
vislumbrar,  ao  menos  em  tese,  uma  vinculação  dos  supostos  crimes 
investigados com ilícitos  praticados no âmbito  da BR Distribuidora,  já 
que  a  investigação  busca  apurar  o  “suposto  pagamento  de  propina  na  
celebração  de  contratos  de  ‘embandeiramento’  de  postos  de  combustíveis,  
firmados pela BR Distribuidora com a empresa Derivados do Brasil – DVBR”  
(eDOC 311, p. 44). 

Destarte,  uma vez que o objeto deste inquérito envolve a suposta 
corrupção de funcionários da BR Distribuidora para fins de celebração de 
contrato  no  âmbito  da  referida  empresa,  cuja  sede  está  localizada  na 
cidade  do  Rio  de  Janeiro,  não  vislumbro  ilegalidade  na  decisão  de 
declínio,  uma  vez  que  compatível  com  as  regras  de  competência 
estabelecidas  pelo  art.  70,  na  medida  em  que  se  mostra  adequada  a 
fixação da competência na cidade sede da empresa para fins de apuração 
de  crimes  de  corrupção  envolvendo  seus  funcionários  e  contratos 
celebrados pela companhia. 

II – Do acolhimento do pedido subsidiário de concessão de habeas  
corpus de ofício 

A defesa pugna, de forma subsidiária, pelo trancamento do inquérito 
instaurado contra o requerente, tendo em vista o  excesso de prazo das 
investigações  e  a  ausência  de  elementos  mínimos  de  autoria  e 
materialidade delitiva.

Nessa  perspectiva,  é  importante  destacar  que  o  arquivamento  é 
possível de ser acolhido em sede de habeas corpus de ofício. Anote-se que o 
habeas corpus foi previsto como garantia fundamental dos indivíduos, nos 
termos do art. 5º, LXVIII, da CF/88:

 
“Art. 5º [...]
LXVIII – conceder-se-á  habeas corpus  sempre que alguém 

sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em 
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sua  liberdade  de  locomoção,  por  ilegalidade  ou  abuso  de 
poder;”

De fato, o remédio heroico pertence à esfera da justiça constitucional, 
sendo caracterizado, precipuamente, enquanto um “instrumento rápido e  
imediato de tutela jurisdicional da liberdade de locomoção”, que “se destina a  
restaurar, de pronto, o jus libertatis assim atingido, ou impedir, também de forma  
breve e imediata, que esse direito acabe indevidamente ameaçado” (MARQUES, 
Frederico. Elementos de Direito Processual Penal. p. 329, 331-332). 

Para  que  não  pairem  dúvidas  sobre  seu  caráter  sumaríssimo  e 
instantâneo, Frederico Marques ensina que:

 
“A liberdade de locomoção é básica e fundamental para o 

indivíduo,  o  que  torna  indeclinável,  quando  violada,  o  seu 
pronto restabelecimento. E esse o motivo pelo qual se institui o 
habeas corpus como providência ou remedium juris destinado a 
restaurá-la,  imediata  e  rapidamente,  através  da  providência 
liberatória ou preventiva que se contém na ordem de habeas 
corpus  consubstanciada  no  comando  jurisdicional.  A 
permanência  do  estado  violador  e  atentatório  do  direito  de 
locomoção  traria  dano  irreparável,  -  razão  pela  qual  o  jus  
libertatis necessita  ser  restaurado  com  urgência  e  rapidez. 
Imanente,  é  assim,  à  natureza  jurídica  do  habeas  corpus,  a 
estruturação de procedimento sumaríssimo, para que a decisão, 
sobre  o  pedido,  seja  dada  sem  tardança  e  prontamente”. 
(MARQUES, Frederico. Elementos de Direito Processual Penal.  
p. 342-343).

Anote-se que a necessidade de proteção judicial efetiva contra atos 
de  ameaça  ou  violação  à  liberdade  levou à  previsão  da  concessão  da 
ordem de ofício. 

Nessa linha, o art. 654, §2º, do CPP prevê que “os juízes e os tribunais  
têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no  
curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer  
coação ilegal”.
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O art.  193, II,  do Regimento Interno do STF possui redação ainda 
mais ampla, aduzindo que o Tribunal poderá, de ofício, “expedir ordem de  
habeas corpus quando,  no curso de qualquer processo, verificar que alguém 
sofre  ou se  ache  ameaçado  de  sofrer  violência  ou coação em sua  liberdade  de  
locomoção por ilegalidade ou abuso de poder”.

Ao comentar a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício, 
já sustentei, no âmbito acadêmico, que essas regras buscam implementar 
“uma possibilidade de automático desempenho da proteção efetiva pelo Judiciário  
que extrapola, por definição, os rigores formais da noção processual da inércia da  
jurisdição” (MENDES, Gilmar; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de 
Direito Constitucional. 12 ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 434).

Ou  seja,  em  casos  de  afetação  de  um  bem  jurídico  de  tamanha 
magnitude como a liberdade individual, as regras do sistema jurídico e a 
jurisprudência dos Tribunais apontam para a flexibilização das regras do 
processo, de modo a reparar, de imediato, a lesão ou ameaça de lesão a 
esse direito fundamental de primeira ordem. 

Outra não é a conclusão dos ilustres professores Luís Greco e Alaor 
Leite,  conforme  se  observa  dos  seguintes  trechos  de  parecer  jurídico 
juntado aos presentes autos (eDOC 345, p. 48):

“A investigação que não podia ter sido (re)iniciada, ou 
que, mesmo legitimamente iniciada, se revele ou incapaz de 
ou indisposta a chegar à sua vocação, que é a de possibilitar 
um juízo sobre a justa causa, tem, assim, de ser arquivada ou  
trancada,  e isso, se necessário, por  ordem ex officio judicial, 
caso os órgãos da persecução não cheguem a essa conclusão 
sozinhos.

O  imperativo  de  arquivamento  ou  trancamento  é 
decorrência lógica de tudo o quanto se construiu a respeito 
das condições de legitimação de um inquérito como afetação 
da esfera do investigado: em um Estado de Direito, afetações 
não legitimadas não devem ocorrer, e, ali onde elas ocorrem, 
elas devem ser desconstituídas. Um inquérito sem razão de ser, 
que nada mais descobre, tanto porque mal há o que descobrir, 
quanto porque já nada mais se busca, tem de ser descontinuado 
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imediatamente. Recorde-se que ninguém perde nada com isso: 
se,  posteriormente,  vierem  à  tona  fatos  que  infirmem  a 
presente conclusão, a investigação pode ser reaberta, como se 
extrai do art.  18 CPP, com o que os interesses persecutórios 
permanecem suficientemente contemplados.”

Fixadas essas premissas, entendo que assiste razão à defesa quando 
postula o arquivamento pelo excesso de prazo e ausência de provas. Em 
relação ao primeiro ponto, cumpre anotar que o presente inquérito foi 
instaurado em 6 de dezembro de 2016, ou seja, há quase 5 (cinco) anos, 
sem que os órgãos de persecução tenham chegado a um resultado no 
que  se  refere  à  existência  de  substrato  probatório  mínimo  que 
possibilite o oferecimento da denúncia. 

Anote-se que a duração indefinida ou ilimitada do processo judicial 
afeta não apenas e de forma direta a ideia de proteção judicial efetiva, 
como compromete de modo decisivo a proteção da dignidade da pessoa 
humana  (GIACOMOLLI,  Nereu  José.  O  devido  processo  penal: 
abordagem conforme a  Constituição Federal  e  o  Pacto de São José da 
Costa Rica. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 321ss; PASTOR, Daniel R. El  
plazo razonable en el processo del Estado de Derecho. Buenos Aires: Ad-
Hoc, 2002, p. 406ss).

Não é por outro motivo que esta Corte vem acolhendo as alegações 
de  excesso de  prazo  e  de  violação do direito  à  razoável  duração do 
processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/88) como justificativas adequadas para 
se determinar o arquivamento de investigações infrutíferas, tal como se 
observa  dos  seguintes  precedentes:  Pet  8.186,  Relator  Min.  Edson 
Fachin,  em  que  fui  designado  redator  do  acórdão,  Segunda  Turma, 
julgado em 15.12.2020; Pet 7.833 AgR, Relator Min. Edson Fachin, em 
que  fui  designado  redator  do  acórdão,  Segunda  Turma,  julgado  em 
23.2.2021; Inq 4.393 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado 
em 23.10.2018; Inq 4.660, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado 
em 23.10.2018;  Inq.  4.441,  Rel.  Min. Dia Toffoli,  decisão monocrática, 
julgado em 29.6.2018;  Inq.  4.442,  Rel.  Min.  Roberto  Barroso,  decisão 
monocrática,  julgado em 6.62018;  Inq.  4.429,  Rel.  Min.  Alexandre  de 
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Moraes, decisão monocrática, julgado em 8.6.2018; Inq. 4215, Rel. Min. 
Edson Fachin, decisão monocrática, julgado em 1.8.2018.

Portanto, é possível concluir que a tramitação deste feito por prazo 
desarrazoado constitui situação de  flagrante constrangimento ilegal  ao 
investigado, que deve ser imediatamente reparada através da concessão 
de habeas corpus de ofício. 

A situação  de  ilegalidade  acima  mencionada  torna-se  ainda  mais 
evidente quando se analisa a absoluta  ausência de suporte probatório 
que justifique o prosseguimento das investigações. 

Destaque-se  que há  vários  processos  que  tratam de investigações 
atinentes a crimes cometidos no âmbito da BR Distribuidora nesta Corte, 
como os  inquéritos  3.883,  4.112 e  3.990,  os  dois  primeiros  instaurados 
contra o Senador Fernando Collor de Mello e o último contra o Deputado 
Federal Vander Loubert, respectivamente.

Pois  bem,  em  nenhum  desses  inquéritos  concluiu-se  pela 
participação efetiva de ANDRÉ ESTEVES ou de outros executivos do 
BTG Pactual nos supostos ilícitos cometidos,  tanto que o requerente 
sequer figura como investigado ou denunciado nos referidos autos. 

Aliás, é importante mencionar que a vinculação do requerente a 
supostos crimes cometidos no âmbito da BR Distribuidora encontra-se 
embasada fundamentalmente em declarações do colaborador premiado 
DELCÍDIO DO AMARAL. 

De  fato,  em  seu  termo  de  colaboração  nº  16,  DELCÍDIO  DO 
AMARAL afirmou que (eDOC 328, p. 8): 

“que ANDRE ESTEVES tinha preocupação com o tema do 
embandeiramento dos postos, operação pela qual uma rede de 
postos de propriedade do empresário paulista Carlos Santiago 
passou a funcionar com a bandeira BR: que essa operação foi 
conduzida por ANDRE ESTEVES com um empresário de São 
Paulo,  e  nome  Carlos  Santiago;  que  essa  foi  objeto  do 
complexo  investigatório  Lava  Jato,  havendo  nela  ocorrido 
pagamento  de  propina  a  políticos  e  a  diretores  da  BR 
Distribuidora;  que  ANDRE  ESTEVES  alegava  ao  depoente 
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que  quem  pagara  propina  fora  Carlos  Santiago  e  não  ele 
próprio  (ANDRE  ESTEVES); que,  ao  que  se  recorda  o 
depoente, ANDRÉ ESTEVES já era sócio de Carlos Santiago na 
rede  de  postos  mencionada  quando  se  deu  a  operação  de 
embandeiramento;  que  ANDRÉ  ESTEVES  disse  ao  depoente 
que  não  queria  ver  seu  nome  envolvido  na  apuração  de 
pagamento de propina pois, nas palavras de ANDRÉ ESTEVES, 
‘meu banco é  meu nome’;  [...]  que ANDRÉ ESTEVES disse ao 
depoente, no contexto de alegar que não fora ele que pagara 
propina, que ‘ninguém meu foi à BR’; que foi com a finalidade 
de evitar que esses fatos viesse à tona que ANDRÉ ESTEVES 
ACEITOU participar do pagamento de valores à família de 
NESTOR CERVERÓ”  

Registre-se que as alegações de DELCÍDIO DO AMARAL são vagas 
e destituídas de elementos mínimos de corroboração capazes de conferir 
credibilidade às imputações realizadas contra o requerente.

Nessa  toada,  verifica-se  que  não  há  a  indicação,  por  parte  do 
colaborador, de elementos de corroboração ou de provas, ainda que em 
poder  de  terceiros,  que  pudessem  sustentar  suas  imputações,  o  que 
contraria a norma prevista pelo art. 3º-C da Lei 12.850/2013 (“Incumbe à  
defesa instruir a proposta de colaboração e os anexos com os fatos adequadamente  
descritos,  com  todas  as  suas  circunstâncias,  indicando  as  provas  e  os  
elementos de corroboração”).

Ademais,  o  colaborador  promoveu  imputações  ao  requerente  em 
relação a fatos que tomou ciência de forma indireta,  o que contraria a 
regra  estabelecida  pelo  art.  3º-C,  §3º,  da  Lei  12.850/2013,  quando 
estabelece  que  “no  acordo  de  colaboração  premiada,  o  colaborador  deve  
narrar todos os fatos ilícitos para os quais concorreu e que tenham relação  
direta com os fatos investigados”.

Com efeito, é relevante observar que as declarações de DELCÍDIO 
demonstram  claramente  que  não  houve  participação  pessoal  do 
colaborador nos supostos fatos ilícitos, tanto que o ex-parlamentar alega, 
de  forma genérica,  que houve pagamento  de  propina  na  operação  do 
embandeiramento  dos  postos,  mas  que  ANDRÉ  ESTEVES  negava 
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participação (“que ANDRÉ ESTEVES disse ao depoente, no contexto de alegar  
que  não  fora  ele  que  pagara  propina,  que  ‘ninguém meu foi  à  BR”), o  que 
evidencia que não houve negociação direta ou pacto de injusto praticado 
entre o requerente e o colaborador. 

Destaque-se que falhas como essa têm sido recorrentes no acordo de 
colaboração  premiada  de  DELCÍDIO  DO  AMARAL.  Esses  vícios 
ensejaram  inclusive  a  formulação  de  pedido  de  cassação  dos  seus 
benefícios  penais  por  parte  do  Ministério  Público  Federal,  conforme 
noticiado pelos meios de comunicação (https://www.conjur.com.br/2017-
set-01/mpf-cassacao-beneficios-delacao-delcidio-amaral).

Reitere-se que os relatos de outros colaboradores não confirmam as 
imputações  genéricas  e  indiretas  apresentadas  por  DELCÍDIO  DO 
AMARAL.

A título de exemplo, o depoimento do também colaborador NESTOR 
CERVERÓ sobre  os  crimes  supostamente  praticados  nas  operações  de 
embandeiramento da BR Distribuidora com a empresa DVBR Derivados 
do Brasil não traz qualquer imputação criminosa em desfavor de ANDRÉ 
ESTEVES, senão observe-se (eDOC 332, p. 2-4):

“QUE, em 2010, iniciou-se uma negociação para compra 
de uma rede de postos de São Paulo pela BR DISTRIBUIDORA; 
QUE  essa  rede  de  postos  pertencia  à  empresa  DVBR  - 
DERIVADOS   DO BRASIL S/A; QUE a DVBR - DERIVADOS 
DO BRASIL S/A era formada por dois grupos de acionistas, um 
vinculado  ao  Banco  BTG  Pactual  e  outro  vinculado  ao 
empresário  CARLOS  ALBERTO  DE  OLIVEIRA SANTIAGO, 
conhecido como "CARLINHOS";  QUE as  negociações  iniciais 
chegaram  ao  valor  de  R$  150.000.000,00  (cento  e  cinquenta 
milhões  de  reais)  para  compra  da  rede  de  postos  pela  BR 
DISTRIBUIDORA;  QUE  JOSÉ  DE  LIMA ANDRADE  NETO 
disse ao  declarante  na época que havia  pressão grande para 
aprovação  do  negócio;  QUE  segundo  JOSE  DE  LIMA 
ANDRADE NETO, as pressões vinham do Ministro de Minas e 
Energia  EDISON  LOBÃO;  QUE  depois,  o  declarante  ficou 
sabendo, por meio de PEDRO PAULO LEONI RAMOS e LUIS 
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CLAUDIO CASEIRA SANCHES, que o negócio geraria propina 
para  FERNANDO  COLLOR DE  MELLO;  QUE  o  declarante 
verificou que não era viável a compra da rede de postos pela BR 
DISTRIBUIDORA porque não existia disponibilidade financeira 
para gasto desse tipo, considerado como rubrica orçamentária 
de  investimento;  QUE  o  declarante  sugeriu  que,  em  vez  de 
aquisição, fosse feito o ‘embandeiramento’ da rede de postos; 
QUE  o  ‘embandeiramento’  não  levava  a  uma  aquisição  de 
ativos, porque a rede de postos continuaria de propriedade da 
DVBR – DERIVADOS DO BRASIL S/A; QUE seriam celebrados 
contratos de compra e venda de combustíveis e cessão de uso 
de marca entre a BR DISTRIBUIDORA e cada um dos postos de 
combustíveis da rede; QUE dessa forma o gasto passou a ser 
enquadrado  na  rubrica  orçamentária  de  custeio,  o  que 
viabilizou  o  negócio;  QUE  essa  solução  também  foi  mais 
benéfica  à  DVBR -  DERIVADOS  DO BRASIL S/A,  porque  a 
empresa  permaneceria  proprietária  dos  postos;  QUE o  valor 
total  da  negociação  permaneceu  sendo  algo  em torno  de  R$ 
150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais);  QUE por 
essa  razão  o  valor  da  propina  poderia  ser  maior;  QUE  o 
declarante,  apesar  de  ter  viabilizado  financeiramente  a 
negociação  e  de  ter  propiciado  maior  benefício  à  DVBR  – 
DERIVADOS DO BRASIL S/A, não recebeu nenhuma propina; 
[...]  QUE  o  declarante  soube,  por  meio,  de  LUIS  CLAUDIO 
CASEIRA SANCHES e PEDRO PAULO LEONI RAMOS, que a 
negociação  rendeu  uma  propina  entre  R$  6.000.000,00  (seis 
milhões de reais) e R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais); QUE 
não sabe como foi feito o repasse da propina em questão”

Acentue-se que, ao contrário de DELCÍDIO DO AMARAL, NESTOR 
CERVERÓ participou diretamente dos supostos fatos criminosos, tendo 
inclusive sugerido a solução do embandeiramento que foi adotada para a 
celebração  do  contrato  entre  a  BR  DISTRIBUIDORA  e  a  DVBR  – 
DERIVADOS DO BRASIL S/A.

Destarte,  a  não  indicação  do  nome  de  ANDRÉ  ESTEVES  por 
colaborador  que  participou  diretamente  dos  supostos  fatos  ilícitos 
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constitui relevante prova negativa de autoria que fragiliza ainda mais o 
isolado relato de DELCÍDIO DO AMARAL.

Anote-se  ainda  que  as  imputações  realizadas  em  relação  às 
operações de embandeiramento encontram-se diretamente vinculadas ao 
segundo delito narrado por DELCÍDIO DO AMARAL em desfavor de 
ANDRÉ ESTEVES, que trata da alegada tentativa de obstrução de justiça, 
a  partir  da  compra  do  silêncio  de  NESTOR  CERVERÓ  e  de  seus 
familiares. 

Quanto a esse ponto, DELCÍDIO DO AMARAL alegou que “foi com 
a finalidade de evitar que esses fatos viessem à tona que ANDRÉ ESTEVES  
aceitou participar do pagamento de valores à família de NESTOR CERVERÓ”, e 
que  “os  fatos  relativos  a  essa  participação  estão  descritos  em  termo  de  
depoimento referente ao Anexo 2” (eDOC 328, p. 8).

Contudo, em relação a essa imputação de obstrução de justiça, o 
requerente foi absolvido pela Justiça Federal do Distrito Federal, nos 
termos  da  certidão  que  consta  do  eDOC  331,  a  pedido  do  próprio 
Ministério  Público  Federal,  que  considerou  a  ausência  de  provas 
suficientes para a condenação.

Anote-se  que  o  Juiz  Federal  de  primeiro  grau  concluiu  que  “a  
colaboração  premiada,  bem  como  o  testemunho  de  outros  réus  não  possuem  
credibilidade  suficiente  para  qualquer  juízo  condenatório”  
(https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/juiz-do-df-absolve-
lula-em-acao-por-compra-de-silencio-de-cervero).

Idêntica providência foi adotada por esta Corte ao julgar o Inq 4327 
AgR-segundo-ED. Nesse precedente, o Tribunal Pleno concedeu habeas  
corpus  de  ofício  para  arquivar  investigações  instauradas  em face  de 
ANDRÉ  ESTEVES  pelo crime  de  organização  criminosa, calcadas 
precipuamente nas declarações de DELCÍDIO DO AMARAL, no que se 
refere: 1) ao pagamento de propina no âmbito da BR Distribuidora, que é 
objeto do inquérito mencionado pela defesa; 2) na compra de medidas 
provisórias; 3) na suposta tentativa de compra do silêncio de NESTOR 
CERVERÓ (Inq 4327 AgR-segundo-ED, Relator(a) p/ Acórdão Min. Marco 
Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 5.12.2018). 
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Portanto,  a  fragilidade  das  declarações  de  DELCÍDIO  DO 
AMARAL, no que se refere à participação de ANDRÉ ESTEVES em 
crimes supostamente praticados no âmbito da BR Distribuidora, já foi 
reconhecida em duas oportunidades distintas pela Justiça Federal no 
Distrito Federal e pelo próprio STF.

Reitere-se que o requerente foi inclusive absolvido da imputação 
de obstrução de justiça que se encontra diretamente relacionada com o 
suposto  pagamento  de  propina  no  âmbito  da  BR  Distribuidora  –  a 
suposta tentativa de compra de silêncio de NESTOR CERVERÓ -. 

É  igualmente  relevante  pontuar  que  inúmeras  investigações 
independentes  realizadas  no  âmbito  da  BR  Distribuidora  e  do  BTG 
Pactual apontaram, após a análise de milhares de e-mails, documentos e 
contratos, para a inexistência dos indícios de crimes ou da participação de 
ANDRÉ ESTEVES nos fatos delatados por DELCÍDIO DO AMARAL.

De  fato,  as  investigações  realizadas  pelo  grupo  de  trabalho 
constituído no âmbito da BR Distribuidora concluíram que as negociações 
envolvendo o contrato de embandeiramento entre a empresa estatal e a 
DVBR iniciou-se a partir de comunicado emitido pelo Banco Santander, 
tendo  sido  conduzida  pelo  sócio  CARLOS  SANTIAGO,  sem  a 
comprovação de quaisquer ingerências políticas ou da atuação direta ou 
indireta de ANDRÉ ESTEVES. 

Veja-se o seguinte trecho do documento (eDOC 334, p. 11/22):

“Conclui o GTA que o negócio foi trazido inicialmente à 
BR pelo Banco Santander à Presidência, entrada natural para 
os grandes negócios da Cia.  A Presidência,  então, repassou a 
negociação  para  a  DRPS,  área  comercial  responsável,  a  qual 
conduziu,  primeiro  por  meio  do  empregado  Diógenes  e 
posteriormente pelo ex-empregado Demétrius. 

Com base nas informações e dados analisados,  o GTA 
não encontrou quaisquer indícios de que o negócio foi trazido 
à BR por meio de ingerência política. [....]”

Ao  apresentar  os  detalhes  da  negociação,  o  Grupo  de  Trabalho 
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relatou que (eDOC 334, p. 12):

“Em 06/10/2010 foi definida uma nova proposta da BR ao 
Santander, no valor de R$ 115 milhões (anexo 16). 

Em 29/10/2010 foi realizada reunião entre o representante 
da DVBR (Sr.  Carlos Santiago),  o DRPS (Luiz Sanches) e o 
GCRP (Demétrius)”

Essa posição oficial da BR Distribuidora foi recentemente reafirmada 
em memorando de entendimentos estabelecido entre a empresa e o grupo 
econômico da DVBR – DERIVADOS DO BRASIL. 

Nesse memorando, assentou-se que (eDOC 335, p. 7):

“A DISTRIBUIDORA e suas afiliadas declaram, neste ato, 
que,  com  base  nas  provas  e  evidências  de  que  têm 
conhecimento, entendem que não existem elementos que lhes 
habilitem  a  exercer  pretensão  em  face  da  PARTNERS,  suas 
respectivas  afiliadas,  seus  executivos  ou  ex-executivos,  por 
eventual participação em ilegalidades atreladas a assinatura dos 
contratos  de  promessa  de  compra  e  Venda  mercantil  de 
combustíveis  com  a  Distribuidora  ou  seus  eventuais 
aditamentos.”

Idêntica conclusão foi apresentada pelo Comitê Especial com amplos 
poderes  formado  no  âmbito  do  Banco  BTG,  o  qual  contou  com 
conselheiros  independentes  formados  por  escritórios  nacionais  e 
internacionais,  dentre  os  quais  se  incluem  representantes  da  KPMG 
Assessores Tributários Ltda. e da Berkeley Research Group (BRG) (eDOC 
336).

Veja-se o que consta do comunicado que informou o resultados das 
investigações (eDOC 336, p. 9/12):

“O Comitê Especial iniciou a Investigação enquanto o BTG 
Pactual estava no processo de preparação para divulgação de 
suas  demonstrações  financeiras.  Nesse  sentido,  os  auditores 
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independentes  do  Banco,  a  Ernst  &  Young  Auditores 
Independentes  S.S.  (“EY”),  solicitaram  que  a  Investigação 
focasse  inicialmente  nos  executivos  sêniores  do  BTG  Pactual 
responsáveis pela certificação das demonstrações financeiras do 
Banco. [...]

A Primeira Fase consistiu em (i) revisão pelos Advogados 
de 158.753 e-mails e documentos eletrônicos, relativos aos cinco 
últimos anos, coletados pela KPMG, de 15 executivos sêniores 
do  BTG  Pactual,  via  busca  por  termos  que  ensejariam  a 
descoberta  de  documentos  relevantes;  (ii)  revisão  pelos 
Advogados  de  cópias  físicas  de  documentos  entregues  por 
empregados  do  BTG  Pactual;  (iii)  entrevistas  feita  pelos 
Advogados com 10 empregados do BTG Pactual; e (iv) análise 
pela KPMG dos registros bancários e financeiros do Banco, e 
fontes de informações públicas relevantes [...]

A Segunda Fase consistiu na (i) revisão pelos Advogados 
de  270.852  e-mails  e  documentos  eletrônicos  adicionais 
abrangendo os últimos cinco anos,  coletados pela  KPMG, de 
outros  41  empregados  do  BTG  Pactual;  (ii)  revisão  pelos 
Advogados  de  cópias  físicas  de  documentos  entregues  por 
empregados  do  BTG  Pactual;  (iii)  18  entrevistas  adicionais 
realizadas pelos Advogados com empregados do BTG Pactual; 
e (iv) análise da BRG dos registros bancários e financeiros do 
Banco, e fontes de informações públicas relevantes.

Durante  ambas  as  fases  da  Investigação,  os  Advogados 
empregaram um sistema triplo de revisão de documentos, de 
forma a garantir que cada um dos documentos coletados, que 
juntos  somavam  mais  de  um  milhão  de  páginas,   fossem 
analisados individualmente por advogados fluentes em inglês e 
português, sendo que mais de três dúzias de advogados foram 
envolvidos nesse procedimento. [...] 

Descobertas e Conclusões: Após a revisão de centenas de 
milhares  de  documentos  coletados  do  Banco  (os  quais 
corresponderam a mais de mais de um milhão de páginas, entre 
informações e comunicações) e entrevistas de quase 30 pessoas 
identificadas  pelo  Conselho  como  potenciais  detentoras  de 
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conhecimento  sobre  as  matérias  em  questão,  os  Advogados 
concluíram  que  os  fatos  e  evidências  obtidas  no  curso  da 
Investigação  não  fornecem  indícios  para  fundamentar  as 
alegações de corrupção e prática de atos ilícitos. [...]

Não  existem  indícios  para  concluir  que  as  alegações 
sobre corrupção relacionadas ao Contrato de Exclusividade da 
DVBR com a BR Distribuidora são fundamentadas”

Em síntese, entendo que deve ser acolhido o pedido de concessão de 
habeas  corpus  de  ofício,  tendo  em  vista:  1)  o  desarrazoado  prazo  de 
tramitação  deste  inquérito;  2)  a  generalidade  e  contradições  do 
depoimento do colaborador premiado DELCÍDIO DO AMARAL; 3)  as 
decisões proferidas pelo STF e pela Justiça Federal do Distrito Federal, 
que já reconheceram a ausência de provas suficientes da participação de 
ANDRÉ ESTEVES nos crimes imputados por DELCÍDIO DO AMARAL; 
4)  a  ausência  de  lastro  probatório  mínimo  que  possibilite  o 
prosseguimento das investigações.

Dispositivo

Ante o exposto,  defiro  o pedido subsidiário formulado pela defesa 
para  conceder  habeas corpus  de ofício,  nos  termos do art.  193,  II,  do 
RISTF e art. 654, §2º, do CPP, e determinar o trancamento do inquérito 
policial   5060795-25.2016.4.04.7000/PR  (5047958-87.2021.4.02.5101/RJ), 
instaurado em face de ANDRÉ ESTEVES.

Publique-se. Intimem-se. 
Comunique-se, com urgência, a Justiça Federal no Rio de Janeiro 

para fins de cumprimento. 
Brasília, 19 de outubro de 2021.

Ministro GILMAR MENDES

Relator
Documento assinado digitalmente
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