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DECISÃO: 1. Trata-se de requerimento formulado por Altineu Cortês 
Freitas  Coutinho,  de  arquivamento  do  presente  procedimento,  ao 
fundamento de que, em relação ao requerente, os mesmos fatos já estão 
sendo  investigados  no  Inq.  4.232,  “[...]  pois  ambos  tratam  da  suposta  
influência  exercida  por  Eduardo  Cunha  em face  do  Requerente  para  que  ele,  
segundo quer fazer crer o Ministério Público, investigasse o Grupo Schahin, por  
meio dos procedimentos parlamentares constantes dos autos”.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República foi pela 
negativa  de  seguimento  ao  pedido,  aduzindo  que:  (a)  é  atribuição 
exclusiva  do  Ministério  Público  deliberar  acerca  do  arquivamento  de 
inquérito, não cabendo postulação do investigado diretamente ao órgão 
judicial; (b) “[...] não há a alegada identidade de objetos, pois o Inquérito 4327  
decorreu  de  desmembramento  do  Inquérito  3.989  e  tem  por  objeto,  
exclusivamente,  os  fatos que caracterizam o (autônomo) crime de organização  
criminosa  (Lei  12.850/2013),  e  não os  eventuais  crimes  cometidos  no âmbito  
dessa organização”; e (c) a caracterização de eventual crime de associação 
criminosa ou de organização criminosa é absolutamente independente da 
efetiva  prática  dos  crimes  aos  quais  se  propuseram os  integrantes  da 
empreitada delitiva.

2. O art. 337, § 1º, do Código de Processo Civil define que “verifica-se  
a  litispendência  ou  a  coisa  julgada  quando  se  reproduz  ação  anteriormente  
ajuizada”. Já o § 2º esclarece que “uma ação é idêntica a outra quando possui  
as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido”. Por fim, o § 3º 
determina que “há litispendência quando se repete a ação que está em curso”.

O Inq. 4.232 foi instaurado para apurar supostas práticas dos crimes 
de corrupção passiva e lavagem de dinheiro previstos nos arts.  317 do 
Código Penal e 1º da Lei 9.613/1998 por Eduardo da Cosentino Cunha, de 
lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei 9.613/1998) por Lúcio Bolonha Funaro 
e  de  corrupção  ativa  e  passiva  (arts.  317  e  333  do  Código  Penal)  por 
Alexandre Santos,  Altineu Cortês,  André Moura,  Arnaldo Faria  de Sá, 
Carlos Willian, João Magalhães, Manoel Júnior, Nelson Bornier e Solange 
Almeida.
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Já o presente procedimento, originado do desmembramento do Inq. 
3.989, foi autuado, a pedido do Ministério Público, para  “para investigar  
possíveis  fatos  delitivos  perpetrados  por  alguns  membros  do  Partido  do  
Movimento Democrático Brasileiro -  PMDB, com articulação na Câmara dos  
Deputados, inseridos à organização criminosa e aos que, com esses, atuaram em  
concurso  de  pessoas,  quais  sejam Anibal  Gomes;  Eduardo  Cunha;  Henrique  
Eduardo Lyra Alves; Alexandre Santos; Altineu Cortês; João Magalhães; Manoel  
Junior;  Nelson Bounier;  Solange  Almeida;  Andre  Esteves;  Fernando  Antonio  
Falcão Soares; Andre Moura (filiado ao PSC); Arnaldo Faria de Sá (filiado PTB);  
Carlos  Willian  (filiado  ao  PTC);  Lucio  Bolonha  Funaro,  prejuízo  de  outros  
envolvidos que possam vir a aparecer no decorrer das apurações”.

Em  sua  manifestação,  a  Procuradoria-Geral  da  República  bem 
destaca  que  “[...]  há  muito,  a  caracterização  tanto  do  eventual  crime  de  
associação criminosa (art. 288, CP) ou de organização criminosa é absolutamente  
independente da efetiva prática dos crimes a que se propuseram os integrantes da  
cadeia delitiva.  Mais que isso:  o crime de organização criminosa (apurado no  
Inquérito 4327) pode estar configurado mesmo sem a prática das (independentes)  
condutas que possam caracterizar os outros delitos, apurado no Inquérito 4232,  
revelando manifesta  falha  na premissa  do raciocínio jurídico  apresentado”  (fl. 
1.117). Aliás, sobre a independência do crime de associação criminosa das 
demais condutas em seu âmbito praticadas, já se manifestou a Segunda 
Truma  desta  Corte,  na  Rcl  20.175  AgR (de  minha  relatoria,  Segunda 
Turma, Dje de 9-9-2015), asseverando que não há equívoco do órgão de 
acusação em pleitear sua investigação em separado.

Assim,  diante  da  distinção  dos  objetos  das  investigações  acima 
referidas, reforçada pela manifestação ministerial,  não há incidência de 
litispendência que justifique o arquivamento desta apuração.

3. Ante o exposto, indefiro o requerimento.
Oportunamente, juntem-se.
Publique-se.
Intime-se.
Brasília, 1º de dezembro de 2016.
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Ministro TEORI ZAVASCKI

Relator
Documento assinado digitalmente
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