
INQUÉRITO 3.978 DISTRITO FEDERAL

RELATOR : MIN. TEORI ZAVASCKI
AUTOR(A/S)(ES) :MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 
INVEST.(A/S) :SIMÃO SESSIM 
ADV.(A/S) :RAFAEL DE PIRO E OUTRO(A/S)

DECISÃO: 1. Trata-se  de inquérito  instaurado para apurar  suposta 
prática dos crimes previstos nos arts. 317, § 1º, do Código Penal e 1º, da 
Lei 9.613/1998 pelo Deputado Federal Simão Sessim (fls.  207-209), com 
base  nos  Termos de  Declarações  1,  10  e  25  de  Paulo  Roberto  Costa  e 
Termos de Declarações Complementares 13 de Alberto Youssef, no qual 
informa que “[...] o Deputado Federal Simão Sessim solicitou, no ano de 2010,  
a Paulo Roberto Costa, então Diretor de Abastecimento da Petrobras, a quantia  
de  R$  200.000,00  (duzentos  mil  reais),  sendo  o  repasse  ao  parlamentar  
operacionalizado por Albreto Youssef, mediante utilização de valores oriundos do  
esquema ilícito executado na sociedade de economia mista” (fl. 37 da Pet 5269).

2. Com vista dos autos, o Ministério Público apresentou promoção 
de arquivamento, nos seguintes termos (fls. 515-522):

“Na  esteira  do  quanto  bem  delineado  pela  autoridade 
policial  no  relatório  final  (fls.  423/439),  afigura-se  forçoso 
reconhecer que se impõe o arquivamento do presente inquérito, 
dada a  ausência,  por ora,  no que diz  respeito aos  fatos aqui 
versados, de elementos suficientes para a deflagração de ação 
penal em face do Deputado Federal Simão Sessim, bem como 
de  vetores  persecutórios  que  justifiquem,  neste  momento,  a 
continuidade das investigações.

Com  efeito,  embora  as  declarações  prestadas  pelos 
colaboradores  Paulo  Roberto  Costa  e  Alberto  Youssef  sejam 
bastante  verossímeis,  tem-se  que  o  esforço  investigativo 
empreendido na espécie não logrou êxito em angariar outras 
fontes que pudessem corroborá-las.

Os resultados das  diligências  realizadas,  conquanto  não 
infirmem as mencionadas declarações,  não foram capazes  de 
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reforçá-las,  persistindo  até  mesmo  dúvidas  em  relação  a 
circunstâncias  essenciais  dos  fatos  aqui  versados,  como  o 
próprio  período  no  qual  teria  ocorrido  a  solicitação  e  o 
pagamento de vantagem ilícita (anos de 2010 ou 2012) e o valor 
desta (R$ 100.000,00, R$ 150.000,00 ou R$ 200.000,00).

Além disso, considerando o amplo espectro de diligências 
já realizadas, a partir das informações existentes a respeito dos 
fatos  aqui  versados,  não  se  vislumbra  outras  medidas  que 
pudessem  ser  adotadas,  neste  momento,  para  o  integral 
esclarecimento das hipóteses levantadas e a coleta do material 
probatório subjacente.

Dessarte, à míngua, por ora, de corroboração suficiente às 
declarações  prestadas  pelos  colaboradores,  restando inclusive 
indeterminados  aspectos  fundamentais  para  eventual 
imputação criminal, e não se divisando, neste momento, outras 
providências  instrutórias  potencialmente  aptas  a  suprir  tais 
lacunas,  há  de  se  promover  o  arquivamento  do  presente 
inquérito.

Essa conclusão, cumpre destacar: (i) diz respeito apenas e 
especificamente  aos  fatos  aqui  versados,  não  tendo  qualquer 
influência na análise e investigação desenvolvidas no bojo do 
Inquérito n. 3989, instaurado para apurar o processo sistêmico 
de distribuição de recursos ilícitos a agentes políticos (repasses 
ordinários), no qual o Deputado Federal Simão Sessim também 
figura  como investigado;  e  (ii)  não impede que,  caso  surjam 
novos dados ou elementos,  sejam retomadas as investigações 
em relação aos fatos aqui versados”.

3.  Segundo  a  jurisprudência  do  Supremo  Tribunal  Federal,  é 
irrecusável a promoção de arquivamento do inquérito policial, das peças 
de  informação ou da  comunicação de  crime solicitada  pelo  Ministério 
Público,  quando  fundada  na  “ausência  de  elementos  que  permitam  ao  
Procurador-Geral da República formar a opinio delicti”  (Pet 2.509 AgR, Rel. 
Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJ 25/6/2004). 

No  caso,  o  titular  da  ação  penal  opinou  pelo  arquivamento  do 
expediente na consideração de inexistência de justa  causa para a ação 
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penal  (Inq  3.309,  Rel.  Min.  CELSO DE MELLO,  DJe  de  18/2/2014;  Inq 
3.578,  Rel.  Min.  ROSA WEBER,  Dje  de  14/2/2014;  Inq  3.735,  Rel.  Min. 
MARCO AURÉLIO, Dje de 6/2/2014), porquanto os elementos indiciários 
colhidos até o momento não são suficientes a apontar, de modo concreto e 
objetivo, a materialidade e a autoria delitivas, sobretudo pela existência 
de dúvidas, mesmo após realização de várias diligências, em relação a 
circunstâncias essenciais dos fatos investigados, como o  período no qual 
teria ocorrido a solicitação e o pagamento de vantagem ilícita (anos de 
2010 ou 2012) e o valor pago.

4.  Ante o exposto,  acolho a  manifestação do Ministério Público e 
defiro  o  arquivamento deste  inquérito  em relação ao Deputado Simão 
Sessim, nos termos dos arts. 3º, I, da Lei 8.038/90, 21, XV, e 231, § 4º, do 
RISTF, ressalvada a hipótese do art. 18 do Código de Processo Penal. 

Oficie-se à autoridade policial com cópia desta decisão.
Publique-se.
Intimem-se.

Brasília, 15 de junho de 2016.

Ministro TEORI ZAVASCKI

Relator
Documento assinado digitalmente
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