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O que vem depois  das delações
Confira as 
próximas etapas 
da investigação 
que vai apurar as 
citações a políticos 
de Blumenau
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BLUMENAU

É 
normal ficar perdido 
depois de uma semana 
como a que passou. São 
oito ministros, 23 sena-

dores, 38 deputados federais 
e mais cinco fortes lideranças 
políticas de Blumenau citados 
em pedidos de investigação que 
envolvem doações supostamen-
te ilícitas da empresa Odebrecht 
e relações escusas com emprei-
teiros que estão no cerne da cor-
rupção identificada pela Opera-
ção Lava-Jato. Mas depois das 
delações e seus conteúdos bom-
básticos, o que vem pela frente? 

O longo caminho começa 
nos próximos dias, com a ela-
boração de inquéritos por parte 
da Polícia Federal. O advogado 
blumenauense Cesar Wolff cita 
que esta etapa pode se tornar 
a principal de todas porque é 
quando se reúne a maior parte 
de materiais e indícios que po-
dem dar sustentação a um even-
tual processo. Já a ação penal é 
tida como a fase mais longa pela 
complexidade de ouvir novas 
testemunhas, conferir provas e 
apurar responsabilidades.

Quanto tempo as investiga-
ções devem levar ainda é uma 
incógnita. Há estimativas de que 
os trâmites envolvendo lideran-
ças locais possam levar entre um 
e dois anos. Mas o prazo pode se 
estender por fazer parte de uma 
rede maior, que são as delações 
da Lava-Jato. Em março de 2015 
foram divulgados 47 nomes de 
políticos citados no que foi cha-
mado de 1ª lista de (Rodrigo) Ja-
not, procurador-geral da Repú-
blica. Dois anos depois, apenas 
cinco viraram réus e nenhum 
ainda foi julgado. Apesar disso, 
casos ligados à Lava-Jato têm 
recebido ritmo mais acelerado 
– embalados pela velocidade da 
primeira instância, de Curitiba, 
que até fevereiro havia julgado 
14 dos 21 envolvidos que conti-
nuavam presos. 
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z E agora? Os inquéritos 
autorizados esta semana 
e que serão iniciados são 
considerados a fase policial 
do processo. Agora, equipes 
da Polícia Federal serão 
acionadas para coletar outros 
elementos que possam se 
juntar às delações para 
apontar se houve pagamentos, 
se foram irregulares e se 
representaram prática 
criminosa, entre outras 
situações. As provas podem 
vir da quebra de sigilos 
telefônicos para confirmar 
determinadas ligações, de 
passagens aéreas em dias 
que os executivos dizem 
ter viajado para reuniões, 
de imagens de câmeras de 
monitoramento e relatos de 
eventuais testemunhas. 
 
z Curitiba. Esta fase é 
distribuída internamente pela 
Polícia Federal. A tendência 
é de que fique com a força-
tarefa que já investiga os 
casos da Lava-Jato, em 
Curitiba, mas como os casos 
teriam ocorrido aqui, também 
pode haver atribuições dadas 
à unidade da Polícia Federal 
em Itajaí.

z Quanto tempo? Esta fase 
tem um prazo legal de 30 dias, 
mas pode ser prorrogada. Há 
quem aposte em uma duração 
de quatro a seis meses para 
esta etapa.

z Próximo. Concluído o 
inquérito, a PF encaminha um 
relatório ao juiz responsável 
(no caso, do STF), que o 
repassa à Procuradoria-Geral 
da República, responsável por 
analisá-lo na etapa seguinte.

z Origem. Ao investigar 
pagamentos de origem 
suspeita de empreiteiras 
como a Odebrecht a 
políticos na Operação 
Lava-Jato, a Polícia Federal 
identificou em delações 
premiadas dos executivos 
relatos sobre supostos 
repasses feitos a políticos 
de Blumenau por meio 
de caixa 2 (dinheiro não 
informado nas contas de 
campanha). As informações 
foram repassadas à 
Procuradoria-Geral da 
República (PGR), órgão 
maior do Ministério Público, 
que no direito brasileiro é 
o responsável por mover 
ações penais públicas.

z Licença para investigar. 
A PGR, então, pediu ao 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) – e o ministro Edson 
Fachin, relator da Lava-
Jato no STF, autorizou – a 
abertura de inquéritos contra 
98 políticos – a Lista de 
Fachin que sacudiu o país 
esta semana. 
 
z Foro. Napoleão Bernardes 
(PSDB), prefeito, e Ana 
Paula Lima (PT), deputada 
estadual, deveriam ter 
os casos analisados 
por instâncias inferiores. 
Como tiveram os supostos 
pedidos de doações feitos, 
respectivamente, por Dalirio 
Beber (PSDB), senador, e 
Décio Lima (PT), deputado 
federal, ambos com foro 
privilegiado, foram incluídos 
nos mesmos pedidos de 
inquérito e por enquanto 
devem ter os casos 
analisados no STF.

z Processe-se. Caso 
considere que há elementos, a 
PGR – ou outro representante 
do Ministério Público, se 
algum dos investigados for 
remetido a outra instância 
– apresenta a denúncia e 
pede a abertura de uma ação 
penal. O STF (ou o TRF4, se 
os processos de quem não 
possui prerrogativa de foro 
forem separados) decidirá se 
atende ou não. 
 
z No caso de deputados 
estaduais, federais ou 
senadores que seguem nos 
cargos ocupados na época do 
fato investigado, a Assembleia 
Legislativa, a Câmara Federal 
ou o Senado são informados 
e podem permitir ou sustar 
a sequência da ação penal 
contra o parlamentar.

z Nada feito. Se considerar 
que as informações 
levantadas na fase policial 
não são suficientes para 
atribuir responsabilidade aos 
investigados, a PGR – ou o 
procurador, em caso de outro 
foro – pede o arquivamento do 
inquérito. Se atendido pelo STF 
ou tribunal regional, o caso se 
encerra aqui.

z Processamento. Antes de 
decidir entre denunciar ou 
arquivar, a PGR também pode 
acionar a Polícia Federal para 
retomar a fase de inquérito 
e pedir mais elementos de 
investigação policial.

z Hora de decidir. Ao receber o 
relatório do inquérito, a Procuradoria-
Geral da República, comandada 
pelo procurador-geral Rodrigo Janot, 
precisa decidir entre apresentar a 
denúncia pedindo que o STF abra 
uma ação penal, caso considere 
que os elementos indicam crime ou 
irregularidade cometidos, ou, pelo 
contrário, pelo arquivamento do caso, 
na hipótese de considerar que não há 
indícios de crime.

z Dividir ou não. Embora por 
enquanto os nomes de Dalirio e 
Napoleão e de Décio e Ana Paula 
estejam nos mesmos documentos, 
nesta fase a PGR pode optar por 
manter todos no mesmo processo, 
inclusive quem não tem foro 
privilegiado – o STF agiu assim 
no Mensalão –, ou, como é mais 
usual, “fatiar” os casos e remeter 
as investigações sobre Napoleão e 
Ana Paula a uma instância inferior, 
no Tribunal Regional Federal da 4ª 
Região (TRF4, para onde foi enviado 
o pedido de inquérito de Jean 
Kuhlmann, por exemplo). 

z Tipificação. É também nesta fase 
que ocorre a chamada capitulação, 
definição sobre quais crimes os 
investigados vão responder caso 
seja oferecida denúncia. Por ora, o 
pedido de inquérito contra Dalirio e 
Napoleão menciona “prática em tese 
de corrupção passiva e lavagem de 
dinheiro” (penas de 2 a 12 anos e 
3 a 10 anos, respectivamente), por 
suposto recebimento de vantagem 
indevida em razão do cargo. O pedido 
contra Décio e Ana Paula menciona 
“suposta prática de crime de falsidade 
ideológica eleitoral” (pena de até 5 
anos), por apresentar declaração de 
contas de campanha supostamente 
falsa (sem todos os valores 
informados). Mas as tipificações 
podem mudar na denúncia ou mesmo 
ser descartadas.

z Quem julga? Se o caso for 
levado até a fase de ação penal, o 
julgamento deve ficar a cargo da 
Segunda Turma do STF, que reúne os 
juízes Celso de Mello, Gilmar Mendes, 
Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli 
e Edson Fachin, relator da Lava-
Jato na corte. Se os investigados 
que não possuem prerrogativa de 
foro (Napoleão e Ana Paula) forem 
repassados ao Tribunal Regional 
Federal da 4ª Região, a decisão deve 
ficar para a 7ª ou a 8ª turma. 
 
z Sem recursos. Quem 
eventualmente for julgado no STF não 
tem mais instâncias para recorrer. 
Já no TRF4 haveria possibilidade 
de recurso. Por ser uma decisão 
colegiada (em turma e não apenas 
de um juiz), o julgamento pode 
se estender se houver pedido de 
vistas, por exemplo. Dependendo 
das tipificações de crimes feitas na 
eventual ação penal, também pode 
se discutir a prescrição dos crimes, 
que variam de acordo com cada 
capitulação. 
 
z Prescrição. Em caso de 
condenação, as defesas também 
podem calcular uma possível 
prescrição dos crimes com base na 
pena efetivamente aplicada. Antes da 
sentença, os prazos de prescrição 
são calculados apenas com base na 
pena máxima prevista para cada tipo 
de crime. Hoje, prescreveriam em 16 
anos, no caso de corrupção passiva 
e lavagem de dinheiro, e 12 anos 
para falsidade ideológica eleitoral, 
supostas irregularidades citadas nos 
pedidos de inquérito e que, como já 
mencionado, podem mudar. O prazo 
para prescrição cai pela metade para 
condenados com mais de 70 anos.

z Fase processual. Se aceita pelo 
STF, a denúncia dá origem a uma 
ação penal. É a fase de processo 
penal em si. Ao contrário da fase 
de inquérito, que é considerada 
inquisitorial, a ação penal é 
contraditória e precisa abrir 
espaço para a defesa de quem 
está sendo investigado, com 
novos depoimentos e oitiva de 
testemunhas, até mesmo as já 
ouvidas na fase policial, se algum 
dos envolvidos achar necessário. 
 
z Alegações. Aqui também 
ocorrem discussões técnicas 
como: se os pagamentos 
ocorreram, se constituem crime, 
se houve relação com ações 
de mandato ou se os casos 
não prescreveram. Se surgirem 
fatos novos ligados à denúncia, 
eles podem ser aditados à ação 
penal.

z Quanto tempo? Aqui também 
não há estimativas de duração, 
mas pela complexidade 
envolvida costuma ser a fase 
mais demorada do processo. Um 
estudo da FGV do Rio de Janeiro 
com processos penais de 1988 a 
2013 no STF identificou um tempo 
médio de duração de 5,5 anos. A 
Ação Penal 470, conhecida como 
o processo do Mensalão, por 
exemplo, levou seis anos entre a 
abertura e o julgamento. Depois 
disso, porém, o STF dividiu as 
votações, que eram feitas pelo 
pleno, em duas turmas de cinco 
juízes, com a intenção de diminuir 
os prazos das ações. Casos 
ligados à Lava-Jato também têm 
tido um andamento considerado 
mais rápido que o comum.

z Penas. Caso os réus sejam 
condenados a pena maior que quatro 
anos, precisariam cumprir parte 
ao menos em regime semiaberto. 
Condenações menores poderiam ser 
substituídas por penas alternativas. 

z Mandatos. Uma condenação 
também poderia representar a 
perda de mandatos em exercício, 
se isso fizer parte do pedido feito 
na denúncia. Pelas constituições 
estadual e federal e pela Lei 
Orgânica do Município, as perdas de 
mandato precisariam ser decididas 
em votação pela Assembleia 
Legislativa (deputado estadual), 
Câmara Federal (deputado federal), 
Senado (senador) ou Câmara 
de Vereadores (prefeito). Há 
magistrados e até ministros do STF, 
porém, que entendem que a perda 
de mandato ocorreria de forma 
automática. Como uma eventual 
sentença seria de colegiado, em tese 
também causaria inelegibilidade por 
oito anos pela Lei da Ficha Limpa.

z Inocência. Em caso de absolvição 
o caso é encerrado. Também não 
há prejuízos aos mandatos. No 
caso do STF, por ser considerada 
a última instância da Justiça, não 
há possibilidade de recursos ou 
questionamentos. Se algum dos 
investigados for remetido à instância 
inferior (TRF4), haveria possibilidade 
de recurso ao STF.

z Condenação. As consequências 
são as mesmas da condenação 
no STF, incluindo possibilidade de 
perda de mandato e inelegibilidade. 
Neste caso, porém, haveria a 
alternativa de recurso ao STF.

z Inocência. Em caso de absolvição 
o caso também é considerado 
encerrado. A Procuradoria Regional 
da República da 4ª Região, porém, 
poderia tentar recorrer da decisão 
também junto ao STF.

z Pendente. Ao contrário 
dos outros quatro políticos, 
o pedido de abertura 
de inquérito contra Jean 
Kuhlmann (PSD) foi remetido 
do STF para o Tribunal 
Regional Federal da 4ª Região 
(TRF4), de Porto Alegre (RS), 
responsável pela região Sul, 
por não envolver ninguém 
com foro no Supremo. É o 
TRF4 que agora decidirá se 
abre inquérito para investigar.

z Hora de decidir. Como na 
instância superior, a PRR4 analisa 
os elementos e decide se oferece 
denúncia ao tribunal regional ou 
se pede o arquivamento do caso. 
Nessa fase também são definidas 
as tipificações dos eventuais 
crimes, em caso de pedido de 
processo.

z Mesmas etapas. Caso 
o TRF4 faça como o STF 
e autorize a abertura de 
inquérito, inicia a fase policial, 
feita pela Polícia Federal, nos 
mesmos moldes dos trâmites 
de Dalirio, Napoleão, Décio 
e Ana Paula. O relatório final 
é encaminhado ao TRF4 
e enviado para análise da 
Procuradoria Regional da 
República da 4ª Região 
(PRR4).

z Fase processual. Esta etapa 
também segue o mesmo padrão 
do processo penal no STF. São 
ouvidas testemunhas de defesa, 
feitas perícias em provas e 
discutidas questões técnicas, 
como nos demais casos que 
ficarão no STF. Esta etapa 
costuma ser mais rápida no TRF4 
do que no STF.

z Decisão. No caso do tribunal 
regional, o julgamento deve ficar 
a cargo da 7ª ou 8ª turma. Neste 
caso, porém, ao contrário do STF, há 
possibilidade de recurso ao Supremo 
caso uma das partes discorde da 
sentença. 
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Fontes: César Wolff, advogado e ex-presidente da OAB de Blumenau, Giancarlo Castelan, advogado criminalista, e Christian Panini,  
advogado especialista em Direito Administrativo e membro da Comissão de Moralidade Pública da OAB de Blumenau.

z Processe-se. Se considerar 
que há elementos suficientes, a 
PRR4 oferece denúncia e pede ao 
TRF4 a abertura de ação penal.

z Nada feito. Se considerar 
que a investigação não aponta 
indícios de responsabilidade, a 
PRR4 pede o arquivamento do 
caso, que é encerrado.
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ETAPA já CONCLuíDA

autorização

Napoleão Bernardes 
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Ana Paula Lima (PT)
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