
 Tribunal Regional Federal da 1ª Região
Gab. 09 - DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO

PROCESSO: 1012668-25.2017.4.01.0000    PROCESSO REFERÊNCIA: 0064612-54.2015.4.01.0000
CLASSE: RECLAMAÇÃO (244)
RECLAMANTE: CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA LULA  
ADVOGADOS: AMANDA ALMEIDA WAQUIM E PEDRO CARVALHO CHAGAS
RECLAMADO: JUIZO FEDERAL DA 1A VARA - MA

 

DECISÃO

O ora reclamante – Carlos Eduardo de Oliveira Lula –, propôs a presente Reclamação, com

amparo no art. 988 do Código de Processo Civil de 2015 c/c art. 364 do Regimento Interno deste TRF da

1ª. Região, requerendo:

"A concessão de medida liminar, 'inaudita altera pars', com fulcro no artigo 989, II, CPC, a fim de
suspender, imediatamente, os efeitos das decisões proferida pela Primeira Vara Criminal da Seção
Judiciária  do  Maranhão,  nos  autos  da  Representação  Policial  (Processo  nº.
29.284-84.2016.4.01.3700) que autorizou a instauração do IPL nº. 1162/2016 e o compartilhamento
de provas obtidas no IPL nº. 468/2015, bem como da decisão prolatada nos autos da Representação
para Medidas Cautelares (Processo nº. 40715-18.2016.4.01.3700), com o fim de evitar que novas
decisões sejam proferidas por órgão judicial absolutamente incompetente, determinando a remessa
imediata  dos  seguintes  procedimentos  relacionados  (Processo  43.184-64.2014.4.01-3700  /
Interceptação Telefônica; Processo nº. 29.284-84.2016.4.01.3700; IPL nº. 468/2015; Processo nº.
40715-18.2016.4.01.3700; IPL nº. 1162/2016) a esta Corte Federal, incluindo todos os documentos
eventualmente  apreendidos  nos  procedimentos  referenciados,  haja  vista  ser  este  Juízo  o  único
competente  para  apurar  qualquer  conduta  com  relevância  penal  supostamente  praticada  pelo
reclamante" (fl. 25 - doc. n. 1384170 - grifos no original).

 Para tanto, sustenta que há investigação – de crimes federais – de autoridade

detentora de foro por prerrogativa de função,  in  casu,  Secretário de Estado, imputando-lhe

fatos  supostamente  ilícitos,  em clara  usurpação  de  competência  promovida  pelo  Juízo  de

origem em detrimento desta Corte Regional.

Adita  que  estão  em curso  investigações  pelos  órgãos  responsáveis,  ainda que por  via

reflexa, com a consequente divulgação de conversas interceptadas entre ele – atual Secretário de Estado

de Saúde do Maranhão –,  bem assim de imputação de fatos supostamente ilícitos, o que vem sendo

validado pelo magistrado a quo, afrontando, assim, a garantia constitucional do foro por prerrogativa de

função e, por conseguinte, usurpando a competência deste Tribunal.

Afirma que além das precitadas interceptações telefônicas, a autoridade policial utilizou,

como material probatório, inúmeras outras conversas em que o ora reclamante é diretamente citado pelos

interlocutores, razão pela qual entende que, ainda que ele não figure formalmente como investigado nos

autos do IPL nº. 1162/2016, ele vem sendo investigado de forma indireta desde a instauração do inquérito

n. 468/2015, quando ainda ocupava o cargo de Subsecretário Adjunto da SES/MA.

Nesse ponto, assevera que o fato de a Polícia Federal utilizar como prova os áudios das
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conversas travadas entre ele e o Sr. Benedito Silva Carvalho, para embasar as Representações Policiais n.

29.284-84.2016.4.01.3700 e 40715-18. 2016.4.01.3700, demonstra que de fato, estava sendo investigado,

por via reflexa, o atual Secretário de Estado de Saúde do Maranhão.

Frisa que após o  cumprimento dos mandados de prisão  determinados nos autos de n.

40715-18.2016.4.01.3700, a autoridade policial, após colher o depoimento dos investigados, manifestou

novamente o interesse em investigar atos que envolveram a pessoa dele – Secretário de Estado.

Ressalta que não se observa, ao menos à primeira vista, que tenham sido as investigações

ou as interceptações telefônicas iniciadas e voltadas abertamente contra ele, o qual passou a ser detentor

de foro por prerrogativa de função no TRF1 a partir de 28 de abril de 2016, entretanto, observa-se que as

decisões  e  os  documentos  juntados  aos  autos  corroboram  a  informação  de  que  as  interceptações

telefônicas, ao menos formalmente, tinham como alvos outras pessoas ligadas à Secretaria de Saúde e

Diretores das Organizações Sociais que, em tese, não possuíam prerrogativa de foro neste Tribunal, sendo

certo,  ainda,  que  os  diálogos  de  algumas  autoridades  foram  colhidos  em  decorrência  de  ligações

telefônicas originadas ou recebidas por “pessoas-alvos” da medida.

Por derradeiro, aduz que diversamente do que se apresenta no plano formal, a realidade dos

autos demonstra que o presente caso não se resume a um encontro fortuito de provas, pois a violação da

competência deste TRF da 1ª. Região se deu no mesmo momento em que o Juízo reclamado, ao se

deparar com possível envolvimento de autoridade detentora de foro, deixou de encaminhar imediatamente

à Corte Regional os procedimentos investigatórios para análise do conteúdo interceptado.

É o breve relatório. Decido. 

A distribuição desta Corte Regional  informou a existência de prevenção positiva deste

feito.  Ato  contínuo,  o  Juiz  Federal  Leão  Aparecido  Alves  (convocado),  em  substituição  ao

Desembargador Federal Mário César Ribeiro, a quem os autos foram remetidos, encaminhou-os a este

Gabinete para análise de eventual prevenção.

Prevenção deve ser firmada por este juízo – nesta Reclamação - haja vista ser o relator

prevento para os feitos que envolvem a “Operação Sermão aos Peixes”, máxime para esta fase específica

denominada pela Polícia Federal de “Operação Pegadores”.

Primus et oculli, sem embargos de opiniões em sentido contrário, vislumbro que, de fato, o

Secretário de Estado Carlos Eduardo de Oliveira Lula vem sendo alvo de investigações levadas a efeito

pela SR/DPF/MA em procedimento já judicializado em tramitação junto a 1ª Vara Federal da SJ/MA, ao

menos nesta fase da operação policial sobre a Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão.

Diversas são as provas a indicar a existência de investigação por parte da Policia Federal

de Secretário de Estado – sem que o feito tramite neste Tribunal. O parecer Ministerial, a decisão do juízo

da 1ª Vara Federal bem como o Relatório da Representação Policial citam diversas vezes Carlos Eduardo

de Oliveira Lula e tratam de ações e omissões que lhe dizem respeito.

Vejamos:
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Na  Representação  formulada  pela  autoridade  policial  encampada  pelo  Ministério  Público

Federal, em relação ao ora reclamante – Carlos Eduardo de Oliveira Lula –, nos autos do processo n.

40.715-18.2016.4.01.3700 (IPL n. 1162/2016-SR/DPF/MA), consta expressamente:

"O desvio de recursos públicos por meio de pagamentos de folhas extras/complementares começou a
ser desvendado com análise dos diálogos telefônicos, legalmente interceptados no ano de 2015,
travados entre o então Secretário de Saúde Carlos Lula, pouco após sua nomeação e Rosângela
Curado, e um dos diretores do ICN, Benedito Silva Carvalho, e nos quais é possível perceber que
Carlos Lula passou a desconfiar do montante de recursos que eram destinados pela SES/MA para o
pagamento da folha de salário complementar apresentada pelo ICN. No diálogo de índice 6532947,
ao ser indagado por Carlos Lula o que era essa folha complementar Benedito respondeu que 'era o
pagamento do pessoal da Secretaria, que não trabalhava nos hospitais". (fl. 5 - destaquei).

 

Dos fundamentos da decisão que analisou o pedido de prisão preventiva de alguns indiciados,

formulado  pelo  Ministério  Público  Federal,  nos  autos  do  indigitado  processo,  em  relação  à  Carlos

Eduardo de Oliveira Lula, colhe-se os seguintes excertos, ipsis verbis:

"Conforme pontuado pelo MPF, a existência de um esquema de pagamentos extras de salário por
meio da denominada 'folha complementar', durante a gestão de Rosângela Curado como
Subsecretária de Saúde, veio à tona somente quando seu sucessor, CARLOS LULA , ao assumir o
cargo, desconfiou dos elevados valores destinados a SES/MA.

Dos diálogos (...), legalmente interceptados, extrai-se a materialidade do esquema investigado,
especialmente no diálogo 6532947 e 6533574, em que Benedito Silva Carvalho, diretor do ICN,
explica a CARLOS LULA o que vem a ser a chamada 'folha complementar'. (fl. 14 - destaquei).

Demais disso, uma pesquisa na rede mundial de computadores, principalmente no sítio de busca

Google,  possibilita  a  confirmação  do  quanto  alegado  na  inicial  –  a  Polícia  Federal  realizou  uma

“entrevista coletiva”, amplamente divulgada em âmbito nacional, para apresentar à impressa o resultado

das investigações, imputando claramente uma possível participação do reclamante nos fatos apurados na

investigação – (fls. 18/19 - doc. n. 1384170). Como exemplos, colaciono as seguintes manchetes:

"Escutas telefônicas da Polícia Federal revelam que secretário de Saúde do Maranhão sabia de
esquema criminoso".

(in: www. g1.globo.com/ma/maranhao/noticia - de 17/11/2017).

 

 

 

"Secretário de Saúde, Carlos Lula, sabia do esquema, diz PF.

Superintendente da Polícia Federal, Cassandra Alves, disse que Lula sabia do esquema e nada fez
para evitar;  interceptações telefônicas mostram que o gestor  tomou conhecimento da fraude em
setembro de 2015"

(in: http://imirante.com/oestadoma/noticias - de 17/11/2017).

 Percebo que, visando apurar possível cometimento de delito de competência federal, o que nada

mais implica que o cumprimento da sua função de Polícia Judiciária, a SR/DPF/MA tem colhido provas e

investigado fatos que giram em derredor de omissões ou condutas atribuíveis a Secretário de Estado, que
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possui foro por prerrogativa de função neste Tribunal Regional Federal.

Observo que o simples fato de autoridade com prerrogativa de função não ser indiciada – e nem

poderia  –  não  implica  necessariamente  que  não  seja  alvo  da  investigação.  Também observo  que  a

materialidade é que deve se sobrepor à formalidade e é facilmente perceptível que as investigações não

apenas bordejam o Secretário de Estado como – seguindo a linha investigativa claramente adotada pela

Polícia Federal - o incluem, ainda que indiciariamente.

Compulsando os autos dos habeas corpus que vieram a este Corte Regional, fácil perceber que as

condutas dos pacientes, de uma forma ou de outra, envolvem-se com ações ou omissões de Secretário de

Estado, ao talante da autoridade policial.

Tanto é  verdade que diversas perguntas foram corretamente feitas pelo Delegado de Policia

Federal aos conduzidos e às testemunhas eventualmente ouvidas, todas elas sempre se referindo à conduta

do Secretário de Estado. Nos habeas corpus que tramitaram nesta Corte é possível verificar que diversos

atos vem sendo praticados tangenciando ou referindo-se à conduta de autoridade com prerrogativa de

foro.

Dentre os citados habeas corpus, destaco os seguintes feitos: n. 1011221-02.2017.4.01.0000/MA,

paciente Rosângela Aparecida da Silva Barros,  n.  1011030-54.2017.4.01.0000/MA,  paciente:  Marcus

Eduardo  Alves  Basta,  n.  1010923-10.2017.4.01.0000/MA,  paciente:  Péricles  Silva  Filho, n.

064.738-07.2015.01.0000/MA, paciente: Benedito Silva Carvalho.

Digo corretas as perguntas porque o que se deseja é que todas as investigações sejam levadas a

efeito pelos órgãos competentes do Estado contra toda e qualquer autoridade pública, e isto sói acontecer

a partir do trinômio competência/atribuição/legitimidade. Não há competência quando o órgão judicante

não  é  aquele  que  tem  a  prerrogativa  constitucional  de  fazê-lo;  não  há atribuição  quando  o  braço

investigativo  do  Poder  Executivo  o  faz  sem  que  o  processo  corra  no  juízo  competente,  e  não  há

legitimidade quando se investiga quem quer que seja sem justa causa.

Percebo,  ainda,  que  entrevistas  foram  concedidas  publicamente  atribuindo omissão

eventualmente  criminosa  à  Secretário  de  Estado  e,  embora  careça  de  conteúdo  jurídico  eventual

manifestação,  através  da  mídia,  de  agente  público  voltado  à  persecução  criminal,  que  deveria  ser

silenciosa,  forçoso  é  reconhecer  que  não  é  minimamente  razoável  afirmar-se  responsabilidade  por

omissão a alguém e ao mesmo tempo não investigá-lo.

Isto  é  óbvio  até  porque  crimes  são  cometidos  omissivamente;  crimes  são  cometidos

comissivamente por omissão; crimes são cometidos através da responsabilidade por cegueira deliberada e

por dolo eventual. Logo, ao afirmar a omissão do Secretário de Estado – por entrevista midiática ou por

perguntas em interrogatórios ou em relatórios -  ou a autoridade policial  reconhece a necessidade de

investigação do Secretário de Estado ou faz juízo de valor que não é de sua alçada. Ou bem a investigação

deva ser de logo trancada contra o Secretário de Estado Carlos Eduardo de Oliveira Lula, o que me parece

prematuro, ou bem o processo deve correr no foro adequado. 

Nesse diapasão, conforme reiteradamente vem entendendo o STF e o STJ, a competência em
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razão da prerrogativa de foro visa privilegiar o cargo que o agente ocupa e não sua pessoa física, razão

pela qual, enquanto ocupante de cargo que possua foro por prerrogativa de função, a pessoa possui direito

de ser processada e julgada perante Juízo expressamente designado para tal mister. In casu, esta Corte

Regional.

Sendo desta Corte o juízo devido, saber se o Secretário de Estado potencialmente poderá ter

praticado algum ilícito ou não, é competência deste Tribunal. Logo, será o relator designado por sorteio o

competente  para  –  ou  arquivar  investigações  que  digam respeito  a  este  Secretário  ou  determinar  o

prosseguimento das investigações crendo não ser o imputado totalmente alheio aos fatos investigados.

O que não é minimamente razoável é a Autoridade Policial investigar quem tenha prerrogativa de

foro sem que o processo tramite no Tribunal devido.

Corroborando o entendimento supra, transcrevo a seguinte ementa de julgado da Segunda Seção

deste TRF da 1ª. Região, in verbis: 

PROCESSUAL  PENAL.  INQUÉRITO  POLICIAL.  SECRETÁRIO  DE  ESTADO.
PRERROGATIVA  DE  FUNÇÃO.  CRIMES  DA  ALÇADA  DA  JUSTIÇA FEDERAL.
COMPETÊNCIA.  TRIBUNAL  REGIONAL  FEDERAL.  AGRAVO  REGIMENTAL.
INCONSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS. DECISÃO MANTIDA.

1.  Sendo  imputados  ao  investigado,  Secretário  de  Estado,  crimes  da  competência  da  Justiça
Federal (arts. 171, § 3º, e 312 do CP e art. 1º, I e III, do Decreto-lei 201/1967 - fl. 272, v. 2), por
simetria, compete a este Tribunal Regional Federal processar e julgar o presente feito, em face do
privilégio  de  foro  decorrente  da  função  ocupada  pelo  investigado.  Precedentes  do  Superior
Tribunal de Justiça e desta Corte.
2.  Os argumentos  contidos  no agravo  não bastam para afastar  a  pertinência  dos  motivos  que
embasam a decisão agravada.

3. Agravo regimental improvido.

(TRF1. AGIP 0024087-79.2005.4.01.0000, Segunda Seção, Rel. Des. Federal Hilton Queiroz, e-DJF1
de 17/12/2010 - grifos nossos).

 A vista do que tem decidido a interativa jurisprudência das Cortes pátrias, forçoso é remeter

todos  os  autos  decorrentes  da  Operação  Pegadores  a  esta  Corte  Regional  sob  pena  de  nulidade  da

investigação por haver óbvio e ululante desbordar das atribuições da Delegacia de Polícia Federal na

investigação do feito, na medida em que claramente se vislumbra atribuição de responsabilidade criminal

a Secretário de Estado. A não remessa dos autos poderá acarretar em nulidade do procedimento futuro,

razão pela qual – em proteção ao Estado Democrático de Direito – o equivoco deve ser de logo corrigido.

Corroborando o entendimento supra, mutatis mutandis, cito as seguintes jurisprudências:

EMENTA: INQUÉRITO. DENÚNCIA CONTRA DEPUTADO FEDERAL. CRIME DE TRÁFICO DE
INFLUÊNCIA (ART. 332 DO CP). OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA
AUTORIZADA POR JUIZ INCOMPETENTE, DE ACORDO COM O ART. 102, INC. I, AL. b DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E DO ART. 1° DA LEI N.  9.296/1996. COMPETÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PELA EXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO CLARA E OBJETIVA
EM RELATÓRIO DA POLÍCIA FEDERAL DE POSSÍVEL PARTICIPAÇÃO DE MINISTRO
DO  TRIBUNAL  DE  CONTAS  E,  POSTERIORMENTE,  DE  MEMBRO  DO  CONGRESSO
NACIONAL. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. ILICITUDE DAS PROVAS
DERIVADAS DA INTERCEPTAÇÃO ILICITAMENTE REALIZADA POR AUTORIDADE JUDICIAL
INCOMPETENTE. CONFIGURAÇÃO DA HIPÓTESE DO ART. 395, INC. III, DO CÓDIGO DE
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PROCESSO PENAL. DENÚNCIA REJEITADA.

1.  A  denúncia  preenche os requisitos  do art.  41  do Código de Processo Penal,  individualiza  a
conduta  do  denunciado  no  contexto  fático,  expõe  de  forma  pormenorizada  todos  os  elementos
indispensáveis  à  demonstração  de  existência,  em  tese,  do  crime  de  tráfico  de  influência,  sem
apresentar a contradição apontada pela defesa.

2. A prova encontrada, fortuitamente, durante a investigação criminal é válida, salvo se comprovado
vício ensejador de sua nulidade.

3. Nulidade da interceptação telefônica determinada por autoridade judicial  incompetente,  nos
termos do art. 102, inc. I, al. b, da Constituição da República e do art. 1.º da Lei n. 9.296/1996.

4.  Ausência de remessa dos autos da investigação para o Supremo Tribunal  Federal,  depois de
apresentados elementos mínimos caracterizadores da participação, em tese, de Ministro do Tribunal
de Contas da União e de membro do Congresso Nacional na prática de ilícito objeto de investigação.

5. Contaminação das provas produzidas, por derivação, por não configuradas as exceções previstas
no § 1° e no § 2° do art. 157 do Código de Processo Penal.

6. Denúncia rejeitada, por não estar comprovada, de forma lícita, a existência de justa causa para o
exercício  da  ação  penal,  caracterizando  a  hipótese  prevista  no  art.  395,  inc.  III,  daquela  lei
processual.

(STF, Inq 3732/DF, Segunda Turma, Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/03/2016 - destaques
nossos).

 

PROCESSUAL  PENAL.  DEPUTADO  FEDERAL.  FORO  POR  PRERROGATIVA  DE  FUNÇÃO.
COMPETÊNCIA DO STF INCLUSIVE NA FASE DE INVESTIGAÇÃO. DENÚNCIA LASTREADA
EM PROVAS COLHIDAS POR AUTORIDADE INCOMPETENTE. DENÚNCIA REJEITADA.

I – Os elementos probatórios destinados a embasar a denúncia foram confeccionados sob a égide
de autoridades desprovidas de competência constitucional para tanto.

II  -  Ausência de indícios ou provas que, produzidas antes da posse do acusado como Deputado
Federal, eventualmente pudessem apontar para a sua participação nos crimes descritos na inicial
acusatória.

III  -  A competência do Supremo Tribunal  Federal,  quando da possibilidade de envolvimento de
parlamentar em ilícito penal, alcança a fase de investigação, materializada pelo desenvolvimento do
inquérito. Precedentes desta Corte.

VI - A usurpação da competência do STF traz como consequência a inviabilidade de tais elementos
operarem sobre a esfera penal do denunciado. Precedentes desta Corte.

V - Conclusão que não alcança os acusados destituídos de foro por prerrogativa de função.

VI – Denúncia rejeitada.

(STF, Inq 2842/DF, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 27/02/2014 - grifei).

 

Agravo  regimental.  Reclamação.  Desmembramento  de  representação  criminal.  Envolvimento  de
parlamentar federal. Desmembramento ordenado perante o primeiro grau de jurisdição. Usurpação
da  competência  do  Supremo  Tribunal  Federal.  Reclamação  procedente.  Anulação  dos  atos
decisórios.

1. Até que esta Suprema Corte procedesse à análise devida, não cabia ao Juízo de primeiro grau, ao
deparar-se,  nas  investigações  então  conjuntamente  realizadas,  com  suspeitos  detentores  de
prerrogativa de foro - em razão das funções em que se encontravam investidos -, determinar a cisão
das investigações e a remessa a esta Suprema Corte da apuração relativa a esses últimos, com o que
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acabou por usurpar competência que não detinha.

2.  Inadmissível  pretendida  convalidação  de  atos  decisórios  praticados  por  autoridade
incompetente. Atos que, inclusive, foram delimitados no tempo pela decisão agravada, não havendo,
evidentemente,  ao  contrário  do  que  afirmado  pelo  recorrente,  determinação  de  “reinício  da
investigação, com a renovação de todos os atos já praticados”, devendo, tão somente, emanar novos
atos decisórios, desta feita, da autoridade judiciária competente.

3. Agravo regimental não provido.

(STF, Rcl-AfR 7913, Plenário, Rel. Ministro Dias Toffoli, 12/05/2011 - grifos nossos).

 Ante o exposto, ao entendimento de que a competência para julgar o presente feito é da

Segunda Seção desta Corte Regional, defiro o pedido liminar, para determinar a imediata remessa

a esta Corte Federal dos seguintes autos:

1) Representação policial – processo nº. 29.284-84.2016.4.01.3700);

2) Representação para decretação de medidas cautelares – processo nº. 40715-18.2016.4.01.3700;

3) Interceptação Telefônica – processo n. 43.184-64.2014.4.01-3700;

4) Processo nº. 29.284-84.2016.4.01.3700;

5) IPL nº. 468/2015;

6) Processo nº. 40715-18.2016.4.01.3700; e

7) IPL nº. 1162/2016.

 Determino que todos esses autos deverão ser livremente distribuídos à 2ª Seção – para

um dos 6 (seis) Relatores que a compõe – a quem caberá fazer todo juízo de valor acerca dos

fatos analisados, bem como analisar eventuais desmembramentos. 

Determino, ainda, que os feitos sejam remetidos no mesmo prazo regimental – 10 (dez) dias –

concedido à autoridade reclamada – Juízo Federal da 1ª. Vara da Seção Judiciária do Maranhão –, para

prestar informações. Inteligência do art. 365, I, do RITRF da 1ª. Região.

Em face da determinação supra – remessa imediata dos autos –, deixo de decretar a suspensão

dos feitos a que alude o inciso II do já citado art. 365.

Após, remetam-se os autos à Procuradoria Regional da República da 1ª. Região.

Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.

Brasília-DF, 12 de dezembro de 2017.

Desembargador Federal NEY BELLO

Relator
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