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Notícia anterior Próxima notícia

Fachin arquiva inquéritos de Marta,
Freire e Jarbas
Denúncia contra Temer volta ao STF e prazos podem ser suspensos

-BRASÍLIA- O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o arquivamento de
três investigações abertas a partir de delações de executivos da Odebrecht. As decisões atingem a senadora
Marta Suplicy (PMDB-SP) e os deputados Jarbas Vasconcelos (PMDB-PE) e Roberto Freire (PPS-SP) e foram
tomadas a pedido do procurador-geral da República, Rodrigo Janot.

Em abril, Janot chegou a pedir a abertura dos três inquéritos. Mas Fachin percebeu que os supostos crimes
poderiam já estar prescritos e devolveu os casos ao procurador-geral, que concordou com a análise do
ministro.

Os três parlamentares têm mais de 70 anos e são suspeitos de terem cometido crimes cujas penas são
baixas, em caso de condenação. Marta foi acusada de receber doação de campanha não contabilizada no valor
de R$ 550 mil quando concorreu à prefeitura de São Paulo em 2008. Jarbas Vasconcelos foi acusado de ter
recebido R$ 700 mil via caixa dois da Odebrecht em sua campanha para o governo de Pernambuco em 2010.
Freire foi acusado de receber R$ 200 mil para sua candidatura à Câmara, também em 2010. CASO TEMER:
PARADO Fachin determinou a redistribuição de outras três investigações abertas em decorrência da delação da
Odebrecht, contra o senador José Agripino Maia (DEMRN), o deputado Daniel Almeida (PCdoB-BA) e o ministro
das Cidades, Bruno Araújo (PSDB). O ministro do STF entendeu que os fatos não tinham relação direta com os
desvios da Petrobras.

Ontem, a presidente do STF, ministra Cármen Lúcia, enviou para o gabinete de Fachin o comunicado oficial
da Câmara dos Deputados da decisão tomada na semana passada, que barrou a denúncia contra o presidente
Michel Temer por corrupção. Fachin poderá tomar novas providências a qualquer momento. O esperado é que
ele determine sobrestamento do inquérito, que ficará temporariamente paralisado, com prazos prescricionais
também suspensos, até terminar o mandato de Temer.
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