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V O T O

 O Senhor Ministro Alexandre de Moraes (Relator): Trata-se de
embargos de declaração, recebidos pelo Relator como Agravo Regimental,
interposto pelo Presidente da Câmara dos Deputados, ARTHUR LIRA, em
face de decisão do Min. EDSON FACHIN que determinou, entre outras
providências, a sua notificação para oferecer resposta à denúncia.

A Procuradoria-Geral da República ofereceu a denúncia em face de
Arthur César Pereira de Lira, Francisco Ranulfo Magalhães Rodrigues,
Alberto Youssef, Leonardo Meirelles e Henry Hoyer de Carvalho, na qual
descreve condutas enquadradas, em tese, nos tipos penais de corrupção
passiva (art. 317 do CP), corrupção ativa (art. 333 do CP), evasão de divisas
(art. 22, parágrafo único, da Lei 4.492/86) e lavagem de capitais (art. 1º, § 1º,
da Lei 9.613/98).

Alega o agravante, inicialmente, que: (a) em 5/6/2020, por meio de cota à
denúncia, a Procuradoria-Geral da República, “à míngua de provas de que

 participaram do recebimento de vantagens indevidas” requereu o
arquivamento das investigações quanto à CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO,
AGUINALDO VELLOSO BORGES RIBEIRO e EDUARDO HENRIQUE DA
FONTE DE ALBUQUERQUE SILVA; (b) na mesma ocasião, amparando-se
exclusivamente em solitária declaração prestada por ALBERTO YOUSSEF,
ofereceu denúncia contra o EMBARGANTE, atribuindo-lhe a suposta
prática da conduta prevista no art. 317, do Código Penal, por duas vezes, na
forma do art. 70 do mesmo diploma legal; (c) e m 10/9/2020, o Embargante
apresentou petição pretendendo a rejeição monocrática da denúncia ou a

 concessão de  habeas corpus de ofício, após a oitiva da Procuradoria-Geral
 da República ; (d) com vista dos autos, o MPF, em juízo parcial de

retratação, manifestou-se pela rejeição da denúncia em face de ARTHUR
LIRA, com fundamento na ausência de justa causa, diante da fragilidade
probatória.

Sustenta, em acréscimo, que (a) a decisão combatida deixou de analisar
o requerimento da concessão de habeas corpus de ofício; e (b) a decisão
apresenta uma possível contradição quando acolhe o pedido de
arquivamento feito pelo  Parquet em relação aos investigados CIRO
NOGUEIRA LIMA, AGUINALDO VELLOSO BORGES RIBEIRO E
EDUARDO HENRIQUE DA FONTE DE ALBUQUERQUE SILVA, e rejeita
o mesmo tratamento a ARTHUR LIRA.
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Em sua manifestação, a Procuradoria-Geral da República “pugna pelo 
provimento  dos embargos de declaração” .

É a síntese do necessário. Passo à análise do mérito.

A acusação penal realizada pelo Ministério Público Federal deverá ser
consubstanciada em denúncia, que, obrigatoriamente, na esteira da
histórica lição do mestre JOÃO MENDES DE ALMEIDA JÚNIOR,
apresente uma exposição narrativa e demonstrativa. Narrativa, porque deve
revelar o fato com todas as suas circunstâncias, isto é, não só a ação
transitiva, como a pessoa que a praticou (  quis ), os meios que empregou ( 

 quibus auxiliis ), o malefício que produziu (  quid ), os motivos que o
determinaram (  quomodo ), o lugar onde a praticou (  ubi ), o tempo 
(quando). E demonstrativa, porque deve descrever o corpo de delito,
indicar as razões de convicção e apresentar o rol de testemunhas, como
apontado em sua preciosa obra (  O processo criminal brasileiro , v. II,
Freitas Bastos: Rio de Janeiro, 1959, p. 183).

No presente momento processual, portanto, deve ser verificado, desde
logo, se a denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal contém a
exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a
qualificação do acusado, a classificação do crime e, quando necessário, o rol
das testemunhas (Inq 2.482/MG, Rel. Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno,
DJe de 15/9/2011; Inq 1.990/RO, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno,
DJe de 21/2/2011; Inq 3.016/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno,
DJe de 16/2/2011; Inq 2.677/BA, Rel. Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno,
DJe de 21/10/2010; Inq 2.646/RN, Rel. Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno,
DJe de 6/5/2010).

Da mesma forma, além da presença dos requisitos do art. 41 do Código
de Processo Penal, deve estar presente a necessária justa causa para a ação
penal (CPP, art. 395, III), analisada a partir dos seus três componentes:
tipicidade, punibilidade e viabilidade, de maneira a garantir a presença de
um suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação,
sendo traduzida na existência, no inquérito policial ou nas peças de
informação que instruem a denúncia, de elementos sérios e idôneos que
demonstrem a materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria
(Inq 3.719/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de
30.10.2014).
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No caso dos autos, o ilustre Vice-Procurador-Geral da República
requereu o provimento dos embargos de declaração, agora julgados como
Agravo Regimental, à luz das seguintes declarações:

“O titular da ação penal – sem compromisso com o erro –
penitenciara-se quanto à dedução de pretensão punitiva sem amparo
em justa causa.

No conjunto probatório a calçar a denúncia estava patente uma
dissonância vigorosa entre as narrativas apresentadas pelos
colaboradores ALBERTO YOUSSEF e Carlos Alexandre de Souza
Rocha quanto ao destino dos valores ilícitos pagos pela construtora
Queiroz Galvão. Não bastante, não consta da planilha de controle do
“caixa de propina” à disposição do Partido Progressista nenhuma
informação de que os referidos valores seriam destinados ao
investigado ARTHUR LIRA.

A convergência entre acusação e defesa geraram ao denunciado
expectativa de pronto acolhimento judicial, ou ao menos com a
desincumbência de um ônus argumentativo suficientemente robusto a
permitir interposição de recurso para sua revisão. Esbarra o
requerente, contudo, a seu ver, em um deficit que até mesmo lhe
dificulta o enfrentamento recursal.

A irrecusabilidade do arquivamento pelo dominus littis é tema
consolidado no âmago do princípio acusatório e ecoante na
jurisprudência da Corte Constitucional. O zelo no manejo da ação
penal perante o Supremo Tribunal Federal - muito mais que qualquer
compromisso do Ministério Público Federal com a defesa
intransigente de seus equívocos - leva a que não haja igual torrente
jurisprudencial sobre o tema. Todavia, a não observação da máxima 

 ubi eadem raiio ibi idem jus , ou o seu diferimento para exame em
Plenário estaria a reclamar colmatação.

(…)
Em conclusão, o órgão ministerial compreende ter gerado ao

denunciado um ônus processual superlativo e, por conseguinte, a
adesão a pretensão dele de mais pronto encerramento por desate
monocrático é dever que se impõe.

Nessa legítima e necessária postulação, o diferimento do seu
desate para o plenário, algo para o que se vislumbram inteligentes e
ponderáveis argumentos, reclama a explicitação desses fundamentos,
razão pela qual o Ministério Público Federal defende o conhecimento
e acolhimento dos embargos de declaração”.

Como se vê, o órgão ministerial, titular da ação penal, baseando-se na
insuficiência das provas em relação ao ora recorrente, requer o provimento



Pl
en

ár
io

 V
irt

ua
l -

 m
in

ut
a d

e v
ot

o 
- 0

8/
02

/2
02

2

4

do recurso, com a consequente rejeição da denúncia oferecida em face do
parlamentar.

Por sua vez, o eminente Relator, Min. EDSON FACHIN, acolhe as
razões lançadas pelo MPF, assentando que a denúncia em face de ARTHUR
LIRA não descreve adequadamente os fatos criminosos imputados, de
modo que não foram atendidos os requisitos do art. 41 do Código de
Processo Penal ( “A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato
criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou
esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e,

 quando necessário, o rol das testemunhas” ).

Quanto ao ponto, reproduzo a manifestação da Procuradoria-Geral da
República, também destacada pelo Min. Relator em seu Voto, acerca da
fragilidade probatória quanto aos fatos imputados ao Deputado Federal
denunciado, especialmente diante da contradição das narrativas
apresentadas pelos colaboradores ALBERTO YOUSSEF e CARLOS
ALEXANDRE DE SOUZA ROCHA:

“(…)
Por outro lado, em relação à tese de que não há nos autos prova

da existência de relação pessoal entre ARTHUR CÉSAR PEREIRA
LIRA e a construtora Queiroz Galvão e/ou seus executivos, assiste
razão à defesa.

Muito embora o colaborador ALBERTO YOUSSEF tenha
afirmado, em seu Termo de Colaboração n° 14, que "determinou que
RAFAEL ÂNGULO e CARLOS FERNANDO ROCHA (CEARA)
entregasse o dinheiro em Brasília; QUE possivelmente ANGULO e
CARLOS FERNANDO ROCHA foram para Brasília em voo comercial;
QUE não se recorda com exatidão a quem foi entregue o dinheiro em
Brasília, mas afirma que com certeza foi a um assessor do líder do P P.

 ARTHUR DE LIRA" , não há elementos nos autos que comprovem o
elo entre o parlamentar e a Queiroz Galvão.

Destaque-se, ainda, que, no depoimento prestado à autoridade
policial em 16/05/2020, CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA ROCHA
confirmou que "entregou valores em espécie em Brasília, mas que não
seriam aos parlamentares ligados a Francisco Dorneles, a saber: CIRO
NOGUEIRA, EDUARDO DA FONTE, ARTHUR LIRA, AGUINALOO

 BORGES" .
Há contradição entre as narrativas apresentadas pelos

colaboradores ALBERTO YOUSSEF e CARLOS ALEXANDRE DE
SOUZA ROCHA quanto ao destino dos valores ilícitos pagos pela
construtura Queiroz Galvão - um pagamento de R$ 1.005.700,00 e
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outro de R$ 593.000,00, ambos realizados em Brasília nos dias 16 e 17
/05/2012. Ademais, não consta da planilha de controle do "caixa de

 propina " à disposição do Partido Progressista nenhuma informação
de que os referidos valores seriam destinados a ARTHUR CÉSAR
PEREIRA LIRA (consta a informação de que o "dinheiro foi para BSB

 destinado a políticos do PP/Liderança "  ) (grifo nosso).
Tais circunstâncias revelam, por ora, a fragilidade probatória

quanto aos fatos imputados ao Deputado Federal ARTHUR LIRA. Por
conseguinte, em juízo de parcial retratação, manifesta-se o Ministério
Público Federal favoravelmente ao pleito defensivo, a fim de que seja
rejeitada a denúncia em relação a ARTHUR CÉSAR PEREIRA LIRA,
com fundamento na ausência de justa causa (art. 395, III, do CPP).

Entendo assistir razão ao recorrente, nos termos do Voto do Relator,
verificando a flagrante inépcia da denúncia, eis que não foram apontados
elementos aptos a descrever, de maneira suficiente, as condutas criminosas
que teriam sido praticadas pelo Deputado Federal.

Diante do exposto, ACOMPANHO o eminente Relator, Min. EDSON
FACHIN, e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo Regimental, com a
consequente rejeição da denúncia em relação ao acusado ARTHUR CÉSAR
PEREIRA DE LIRA.

É o voto.


