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MINIsTErua PUBLIca FEDERAL 
Procuradoria-Geral da Republica 

W 101922/2017 - GTLJ/PGR 
Agravo Regimental no Inquerito n. 4.383/DF 
Relator: Ministro Edson Fachin 
Agravante: Partido Socialismo e Liberdade - PSaL 
Agravado: Ministerio Publico Federal 

PROCESSO PENAL. CONTRARRAZOES A 
AGRAVO REGIMENTAL EM INQuERITO. 
IMUNIDADE PROCESSUAL TEMPORARIA 
DO PRESIDENTE DA REPUBLICA (ART. 86, § 
42, DA CF). FATOS OCORRIDOS ANTES DO 
EXERCicIO DO MANDATO. ARQUIVA
MENTO. 
1. O Presidente da Republica, desde a possc no cargo, 
tem imunidade processual temporaria em rela~ăo aos 
crimes ocorridos antes da vigencia do mandato. Com
preensao do art. 86, § 4°, da Constituicyao de 1988. 
2. Desprovimento do agravo regimental. 

a Procurador-Geral da Republica vem, em razăo do despacho 

de fi. 59, bem coma corn fundamento no art. 52, LV, da CF eno 

art. 317 do RISTF, apresentar CONTRARRAZOES ao AGRAVa 

REGIMENTAL interposto pelo Partido Socialismo e Liberdade 

(PSOL) contra decisiio de fis. 18/23. 

1. Relat6rio 
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Trata-se de agravo regimental interposto contra decisiio mono

eratica que deferiu o pedido do Procurador-Geral da Republica de 

instaura<;iio de inquerito contra o Senador Humberto Sergio 

Costa Lima e outros e, concomitantemente, acolheu o pleito de 

arquivamento de inquerito contra o Presidente da Republica Mi

chel Temer, nos seguintes termos: 

DECISĂO: 1. O Procurador-Geral da Republica requer a 
abertura de inquerito para investigar fatos relacionados ao Se
nador Humberto Sergio Costa Lima em razao das declaras;6es 
prestadas pe/os colaboradores Rogerio Santos de Araujo 
(rermo de Depoimento n. 1), M:ircio Faria da Si/va (Termo 
de Dcpoimcnto n. 2), Cesar Ramos Rocha (Termo de Depoi
mento n. 2), Hilberto Mascarenhas Alves da Si/va Fi/ho 
(Termo de Depoimento n. 1), Luiz Eduardo da Rocha Soares 
(rermo de Depoimento n. 14) e Marcelo Bahia Odebrecht 
(rermo de Depoimento n. 41). 

Segundo o Ministerio Publico, relatam os colaboradores a 
ocorrencia de solicitas;ao de vantagem indevida, por parte de 
agentes publicos vinculados a Petrobras SI A, coma contra
partida ii adjudicas;ao de contrato administrativo associado ao 
Plano de AS;ăo de Certificas;ao em Segurans;a, Meio Ambiente 
e Saude - PAC SMS. Sao narraclas, nesse contexto, reuni6es 
entrc representantes do Grupo Odebrecht e da Petrobras 
SIA, que culminaram na solicitas;ao de 3% (tres por cento) do 
valor do contrato caso a Odebrccht lograsse cxito no pro
ccsso licitat6rio, sendo que, posteriormente, teriam sido em
pregados mcios para frustras;ao ou redu<;ao do carâter 
competitivo do certame. 

Os colaboradores ainda informam que os enmo candidatos 
De/ddio do Amaral ("Ferrari") e Humberto Costa 
("Drâcula") tinham conhecimento dos termos do ajuste e te
riam solicitado, a fim de custear campanhas e/eitorais, parte 
da propina. Em relas;ao aos repasses em favor de "Drâcula", 
apresenta-se planilha da qual consta registro do pagamento de 

d? 
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R$ 591.999,00 (quinhentos e noventa e um mil, novecentos e 
noventa e nove reais). 

Ha, ainda, menc,:ao a possivel participac,:ao do atual Presidente 
da Republica, Michel Temer, em vittude de suposta reuniao 
da qual teriam participado Eduardo Cunha e Henrique Edu
ardo Alves, ocorrida em 15.07.2010 em Sao Paulo. Tambem 
se noticia que a ex-Presidcntc da Republica Dilma Rousseff c 
a ex-Presidente da Petrobras S/ A Grac,:a Foster teriam conhe
cimento dos fatos. 

Sustentando o Procurador-Geral da Republica a existencia de 
fatos que, em tese, amoldam-se as figuras tipicas contidas no 
art. 317 c/ cart. 327, § § 1 ° e 20 e art. 333 do C6digo Penal, 
alem do art. 10 da Lei 9.613/98 e art. 90 da Lei 8.666/93, 
postula, por fim, o "Icvantamento do sigilo em relac,:ao aos 
termos de depoimento aqui referidos, uma vez que nao mais 
subsistem motivos para tanto" (fi. 14). 

O Ministerio Publico tambem requer a instaurac,:âo de inque
rito corn objetivo de apurac,:âo conjunta dos fatos atribuidos 
aos agentes mencionados nos termos de depoimento dos co
laboradores, a excec,:âo do Presidente da Republica Michel Te
mer, porquanto incidente o disposto no art. 86, § 4°, da 
Constituic,:ao Federal. Nesse sentido, afirma-se: 

"( ... ) Quanto as pessoas aqui indicadas, a investigac,:ao 
deve tramitar em conexao corn a do senador HUM
BERTO COSTA, corn excec,:âo do atual presidente da 
Republica, Michel Temer. 

Isso porque ele possui imunidade temporâria a persecu
c,:âo penal, conforme entendimento do Supremo Tribu
nal Federal. 

A Constituic,:âo da Republica c expressa ao consignar, 
no artigo 86, § 4°, que: 

Art. 86 - Admitida a acusac,:âo contra o Presidente da 
Republica, por dois terc,:os da Câmara dos Deputados, 
sera ele submetido a julgamento perante o Supremo Tri
bunal Federal, nas infrac,:5es penais comuns, ou perante 
o Senado Federal, nos crimes de responsabilidade. [ ... ] 

§ 4° - O Presidente da Republica, na vigencia de seu 
mandato, nâo pode ser responsabilizado por atos estra
nhos ao exercicio de suas func,:5es." 
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Significa que ha impossibilidade de investiga<;:ao do pre
sidente da Republica, na vigencia de seu mandato, sobre 
atos estranhos ao exercicio de suas fun<;:6es. A respeito 
dessa regra constitucional, o Supremo Tribunal Federal 
ja se manifestou: 

Presidente da Republica: responsabilidade penal por cri
mes comuns estranhos ao cxercicio de suas fun<;:6es: 
hist6rico da quescio no constitucionalismo republicana; 
solu<;:ao vigente: imunidade processual temporâtia (CF 
88, art. 86, § 4°): consequente incompetencia do STF 
para a a<;:âo penal eventualmente proposta, ap6s extinto 
o mandato, por fato anterior il investidura nele do ex
Presidente da Republica; problema da prescri<;:ao. 

1. O que o art 86, § 4°, confere ao Presidente da Repu
blica nao e imunidade penal, mas imunidade temporâtia 
il persecu<;:âo penal: nele nâo se prescreve que o Presi
dente e irresponsavel por crimes nao funcionais pratica
dos no curso do mandato, mas apenas que, por tais 
crimes, nao podera ser responsabilizado, enquanto nao 
cesse a investidura na presidencia. ( ... ) 

(HC n. 83.154-SP, Plenâtio, ReI. Min. SepUiveda Per
tence, julgado em 11.9.2003, publicado no DJ em 
21.11.2003)" (fls. 10-11). 

2. Como sabido, apresentado o pedido de instaura<;:ăo de in
querito pelo Procurador-Geral da Republica, incumbe ao Re
lator deferi-Io, nos termos do art. 21, xv, do RISTF, nao Ihe 
competindo qualquer aprofundamento sobre o merito das 
suspeitas indicadas, exceto se, a toda evidencia, revelarem-se 
inteiramente infundadas, conforme as exce<;:6es elencadas nas 
letras "a" a "e", da norma regimental, as quais, registro, nâo 
se fazem presentes no caso. 

3. Quanto il unicidade da apura<;:ao, corn potencial de abran
gencia de agentes nao detentores de prerrogativa de foro pe
rante esta Corte, nesse embrionario momento apurat6rio a 
conveniencia da condu<;:ao da investiga<;:ăo deve ser aferida 
prioritariamente pelos agentes afetos il persecu<;:ao penal, des
cabendo conferir, em tai ambiencia, papel de destaque ao Es
tado-Juiz. A obviedade, eventual amadurecimento da 
investiga<;:ao podera conduzir il rcavalia<;:ao da competencia, 
contudo, deve ser prestigiada, nesta etapa, a conveniencia mo-
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tivada pelo Ministerio Publico, providencia agasalhada pela 
Silmula 704/STF. 

4. Corn rela~ăo ao pleito de levantamento do sigilo dos autos, 
anoto que, como regra geral, a Constitui~ăo Federal veda a 
restri~ăo il publicidade dos atos processuais, ressalvada a hi
potese em que a defesa do interesse social e da intimidade 
exigir providencia diversa (art. 5°, LX), e desde que "a preser
va~ăo do direito il intimidade do interessado no sigilo năo 
prejudique o interesse publica il informac;:ao" (art. 93, IX). 

Percebe-se, nesse cen:irio, que a propria Constitui~ao, em an
tecipado juizo de pondera~ao iluminado pelos ideais demo
craticos e republicanos, no campo dos atos jurisdicionais, 
prestigia o interesse publico il informa~ao. Acrescenta-se que 
a exigencia de motiva~ao e de publicidade das decisoes judici
ais integra o mesmo dispositivo constitucional (art. 93, IX), 
fato decorrente de uma razao logica: ambas as imposi~6es, a 
um so tempo, propiciam o controle da atividade jurisdicional 
tanto sob uma otica endoprocessual (pelas partes e outros in
teressados), quanto extraprocessual (pelo povo em nome de 
quem o poder e exercido). Logo, o Estado-Juiz, devedor da 
prestac;:ao jurisdicional, ao aferir a indispensabilidade, ou nao, 
da restric;:ao il publicidade, nao pode se afastar da eleic;:ao de 
diretrizes normativas vinculantes levadas a efeito pelo legisla
dor constitucional. 

D'outro lado, a Lei 12.850/2013, ao tratar da colaborac;:ao 
premiada em investigac;:oes criminais, impas regime de sigilo 
ao acordo e aos procedimentos correspondentes (art. 7), cir
cunstância que, em prindpio, perdura, se for o caso, ate o 
eventual recebimento da denuncia (art. 7°, § 3°). Observe-se, 
entretanto, que referida sistematica deve ser compreendida il 
luz das regras e prindpios constitucionais, tendo como lastro 
suas finalidades predpuas, quais sejam, a garantia do exito das 
investigac;:oes (art. 7°, § 2) ea protec;:ao il pessoa do colabora
dor e de seus proximos (art. 5°, II). Nao fosse isso, compete 
enfatizar que o mencionado art. 7°, § 3° relaciona-se ao exer
dcio do direito de defesa, assegurando ao denunciado, apos o 
recebimento da pec;:a acusatoria, e corn os meios e recursos 
inerentes ao contraditorio, a possibilidade de insurgir-se con
tra a denuncia. Todavia, referido dispositivo que, como dito, 
tem a preservac;:ao da ampla defesa como razao de ser, nao 
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veda a implementa<;ao da publicidade em momento proces
sual anterior. 

5. No caso, a manifesta<;ao do orgao acusador, destinatirio da 
apura<;ao para fins de forma<;ao da opinio delictz; revela, desde 
logo, que nao mais subsistem, sob a otica do sucesso da in
vestiga<;ao, razoes que determinem a manuten<;ao do regime 
restritivo da publicidade. 

Em relac;:ao aos direitos do colaborador, as particularidades da 
situac;:ăo evidenciam que o contexto fatico subjacente, notada
mente o envolvimento em delitos associados ii gestăo da coisa 
publica, atraem o intercsse publico il informa<;ao e, portanto, 
desautorizam o afastamento da norma constitucional quc 
confere predilec;:ao il publicidade dos atos processuais. Corn 
essc pensamento, alias, o saudoso Min. TEORI ZAVASCKI, 
meu antecessor na Relatoria de inilmeros feitos a este relacio
nados, ja determinou o levantamento do sigilo em autos de 
colaborac;:oes premiadas em divers as oportunidades, ci
tando-se: Pet. 6.149 (23.11.2016); Pet. 6.122 (18.11.2016); Pet. 
6.150 (21.11.2016); Pet. 6.121 (25.10.2016); Pet. 5.970 
(01.09.2016); Pet. 5.886 (30.05.2016); Pet. 5.899 (09.03.2016); 
Pet. 5.624 (26.11.2015); Pet. 5.737 (09.12.2015); Pet. 5.790 
(18.12.2015); Pet. 5.780 (15.12.2015); Pet. 5.253 (06.03.2015); 
Pet. 5.259 (06.03.2015) e Pet. 5.287 (06.03.2015). Na mesma 
linha, registro o julgamento, em 21.02.2017, do agravo regi
mental na Pet. 6.138 (acordao pendente de publica<;ao), oca
siăo em que a Segunda Turma desta Corte, por unanimidade, 
considerou legitimo o levantamento do sigilo de autos que 
contavam corn colaborac;:ao premiada, mesmo anteriormente 
ao recebimento da denuncia. 

No que toca il divulgac;:ao da imagem do colaborador, cumpre 
enfatizar que a Lei 12.850;2013 determina que, sempre que 
possiveI, o registro das respectivas declarac;:oes deve ser reali
zado por meio audiovisual (art. 4°, §13°). Trata-se, coma se 
ve, de regra legal que busca conferir maior fidedignidade ao 
registro do ato processual e, nessa perspectiva, corporifica o 
proprio meio de obtenc;:ao da prova. Em tese, seria possivel 
cogitar que o colaborador, durante a colheita de suas declara
c;:oes, por si ou por intermedio da defesa tecnica que o acom
panhou no ata, expressasse insurgencia contra taI proceder, 
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todavia, na hip6tese concreta nao se verifica, a tempo e 
modo, qualquer impugnas:ao, somente tardiamente veiculada. 

Assim, considerando a falta de impugnas:ao tempestiva e ob
servada a recomendas:ao normativa quanto a formas:ăo do 
ato, a imagem do colaborador nâo deve ser dissociada dos de
poimentos colhidos, sob pena de verdadeira desconstrus:âo de 
ato processual perfeito e devidamente homologado. 

Por fim, as informas:5es pr6prias do acordo de colaboras:ao, 
como, por exemplo, enderes:o e qualificas:ao do colaborador e 
tempo e forma de cumprimento de pena e multa, nao estao 
sendo reveladas, porque sequer juntadas aos autos. 

A luz dessas consideras:5es, tenho como pertinente o pedido 
para levantamento do sigilo, em vista da regra geral da publi
cidade dos atos processuais. 

6. Ante o exposto: (i) determino o levantamento do sigilo dos 
autos; (ii) defiro o pedido do Procurador-Geral da Republica 
para determinar a instauras:ao de inqucrito em face do Sena
dor da Republica Humberto Sergio Costa Lima e outros, nos 
termos em que requerido pela Ministerio Publico, corn a jun
tada dos documentos apontados na pes:a exordial; (iii) ordeno 
a remessa dos autos a autoridade polidal para que, no prazo 
de 30 (trinta) dias, atenda as diligencias especificadas no item 
"a" (fls. 13-14); (iv) atribuo aos juîzes Ricardo Rachid de Oli
veira, Paulo Marcos de Farias e Camila Plentz Konrath, ma
gistrados lotados neste Gabinete, os poderes previstos no art. 
21-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal 
para o trâmite deste feito . 

o agravante alega, em sintese, que: (i) estando os partidos po

liticos dentre os entes mais agredidos na atual conjuntura politica, 

deve ser reconhecida sua condis:ao processual de assistente de acu

sas:ao, nos termos do art. 268 CPP; (ii) a imunidade do Presidente 

da Republica, prevista no art. 86, § 42, da Constituit;:ao Federal, nao 

alcant;:a a [ase pre-processual, sendo admitida a instaurat;:ao de pro-

",Hm~m m=m,"", inw.tig,"'tio = ''"'''0 , ~ 
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Vieram os autos a esta Procuradoria-Geral da Republica. 

Eis, em sintese, os fatos de interesse. 

II. Fundamenta~ao 

Nas monarqU1as absolutistas, sustentava-se a maxnna: "The 

King can do no wroni'. No sistema presidencialista sob regime repu

blicano, ao inves, a responsabiliza<;ao do Presidente da Republica e 

a regra, corn as exce<;6es e restri<;6es que a pr6pria Constitui<;ao es

tabelece. 

No caso dos autos, debate-se sobre a possibilidade, ou nao, de 

o Presidente da Republica ser invcscigado por supostos delitos pra

ticados antes da posse no cargo. Discute-se, assim, o alcance da ex

pressao concida no art. 86, § 42, da Constitui<;ao da Republica, o 

qual estabelece que o "Presidente da Republica, na vigencia de seu 

mandato, nao pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exer

dcio de suas fun<;6es". 

Desde a Conscitui<;ao outorgada de 1937 nosso ordenamento 

juridico preve regra semelhante: "Art. 87. Presidente da Republica 

nao pode, durante o exerdcio de suas fun<;6es ser responsabilizado 

por atos estranhos as mesmas". TaI regra vem-se repecindo em to

das as demais constitui<;6es, corn pequenas diferen<;as de reda<;ao. 

8 de 13 



• 

• 

PGR Contratrazoes ao agravo rcgimental no Inquer:ito 4.383/DF 

No Direito Comparado, a Constitui<;:ao Portuguesa de 1976 

tambem preve regra de imunidade processual ao Presidente da Re

publica: "Art. 133. Por crimes estranhos ao exerdcio das suas fun

<;:6es o Presidente da Republica responde depois de findo o 

mandato perante os tribunais comuns". 

A regra do art. 86, § 42, da Constitui<;:ao Federal visa resguar

dar o Presidente da Republica de investiga<;:6es e a<;:6es penais relati-

vas a fatos "estranhos ao mandato", ou seja, crimes comuns 

ocorridos antes do mandato. 

Trata-se de imunidade processual temporaria incondicionada, 

destinada a preservar cargo relevante, deixando-o a salvo de investi

ga<;:6es e proces sos nao relacionados ao desempenho da fun<;:ao. O 

Ministro Celso de Mello, em seu voto-condutor na A<;:ao Direta de 

Inconstitucionalidade 1.023/DF, ao discorrer sobre o art. 86, § 42, 

da CF, esclareceu que a regra se destina a garantir a independencia e 

a harmonia entre os poderes: 

Resta indagar quais valores foram postos sob a prote<;:ăo do 
sistema instituido. Indubitavelmente, teve-se em mira a inde
pendeneia e harmonia dos Poderes do Estado, ou, mais preei
samente, o livre exercieio do Poder Executivo, bem maior 
que, na hip6tese, somentc podera ser afetado quando se esti
ver diante de acusas:ăo pela pratica de crime ligado ao exerci
eio do cargo, admitida pela Câmara dos Deputados e recebida 
pelo Supremo Tribunal Federal. 

Nao se cuida, pottanto, de privilegio, mas de prerrogativa ex

clusiva do Chefe de Estado, concedida corn a finalidade de garantir 
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o exercicio independente da fun<;ao executiva. Vale trazer il cola<;ao 

doutrina de Geraldo Brindeiro espedfica sobre o tema: 

o Presidente da Republica, na vigencia do mandato, nao 
pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exerdcio de 
suas fun~5es, conforme estabclece o art 86, § 4°, da Consti
tui<;ao. 

Evidentemente, a expressao atos estranhos diz respeito a crimes 
comuns e nao a crimes de responsabilidade que, por defini
~ao, somente podem ser praticados no curso do mandato. 

A interpreta<;ao do dispositivo leva il conclusao - nao de que 
o Presidente da Republica e irresponsavel por crimes nao 
funcionais praticados no curso do mandato - mas sim de que, 
enquanto investidos das fun<;6es presidenciais, somentc pode
ra sofrer a persecutio criminis, corn a indispensavel autoriza~ao 
da Câmara dos Deputados, relativamcnte aos ilicitos penais 
praticados in offtcio ou cometidos propter offtcillm, isto e, no 
exerdcio do cargo ou em razao deie. 

[ ... ] 
A imunidade tcmporâria do Presidente da Republica il perse
cu~ao penal pela pratica de crimes năo funcionais constitui 
tambem, tai como a imunidade il prisao cautelar, prerrogativa 
constitucional exclusiva conferida ao Presidente da Republica 
como Chefe de Estado, nao cxtenslvel aos Govemadores de 
Estado pelas Constitui~6es Estaduais.' 

Năo se ha de interpretar o dispositivo em anâlise como clau

suia de exclusao de responsabilidade do Presidente, pois ele respon

dera por tais fatos perante a jurisdi<;ao competente ao termino do 

mandato. Oportuna a transcri<;ao de excerto doutrinârio de Andre 

Ramos Tavares nessa linha de pensamento: 

1 BRlNDEIRO, Geraldo. Artigos 85 e 86: da responsabilidade do 
Presidente da Republica. In: BONAVIDES, Paulo; MlRANDA, Jorge e 
AGRA, Walber de Moura (Coord). Comentârios el Constituit;iio Federal 
de 1988. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 1.147. 
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Nos termos do art. 52, 1, da CF, se for admitida acusac;:ao 
contra contra o Presidente, pela quorum de dois terc;:os da Câ
mara dos Deputados, sera ele submetido a julgamento peran
te o Senado Federal. J a nos crimes penais comuns cometidos 
antes de exercer taI func;:ao, ele sa respondera judicialmente 
por eles apas o termino do mandato, consoante a regra do 
art. 86, § 4°, da CE2 

E evidente, assim, que o exercicio do cargo de Presidente da 

Republica nao constitui causa extintiva de punibilidade quanto a de

litos praticados anteriormente, mas mera imunidade processual 

temporaria. 

Por outto lado, inobstante ser omisso o art. 86, § 42, da Cons

tituic;:ao Federal quanto a prescric;:ăo, imp6e-se a aplicac;:ao anal6gica 

do art. 53, § 52, da Carta da Republica, que suspende a contagem do 

prazo prescricional em relac;:ao a delitos praticados por deputados e 

senadores. 

E pacifico o entendimento do Supremo Tribunal Federal no 

sentido de ter o Presidente da Republica imunidade temporaria a 
persecuc;:ao penal relativa a crimes cometidos antes do exercicio do 

mandato: 

Presidente da Republica: responsabilidade penal por cri-
mes comuns estranhos ao exercicio de suas func;:6es: his
t6rico da questâo no constitucionalismo republicano; so
luc;:ao vigente: imunidade processual temporaria (CF 88, 
art. 86, § 4j: consequente incompetencia do STF para a 
ac;:âo penal eventualmente proposta, apas extinto o man-

2 TAVARES, Amin~ Ramos. Curso de direito constitucional. 11" ed. Sao 
Paulo: Saraiva: 2013, p. 1047/1048. 
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dato, por fato anterior il investidura nele do ex-Presidente 
da Republica; problema da prescri<;ao. 1. O gue o art. 86, 
§ 4°, confere ao Presidente da Republica nao c imunidade 
penal, mas imunidade temporaria il persecu<;ao penal: 
nele nao se prescreve gue o Presidente c irresponsavel 
por crimes nao funcionais praticados no curso do man
dato, mas apenas que, por tais crimes, nao podera ser res
ponsabilizado, enquanto nao cesse a investidura na presi
dencia. 2. Da impossibilidade, segundo o art. 86, § 4°, de 
que, enguanto dure o mandato, tenha cursa ou se instau
re processo penal contra o Presidente da Republica por 
crimes nao funcionais, decorre gue, se o fato c anterior il 
sua investidura, o Supremo Tribunal nao sera originaria
mente competente para a a<;ao penal, nem consequente
mente para o habeas corpus por falta de justa caus a para 
o curso futuro do processo. 3. Na guestăo similar do im
pedimento temporario il persecu<;ao penal do Congres sis
ta, quando nao concedida a licen<;a para o processo, o 
STF ja extraÎra, antes gue a Constitui<;ao o tomasse ex
presso, a suspensao do cursa da prescri<;ao, atc a extin<;ao 
do mandato parlamentar: deixa-se, no entanto, de dar 
for<;a de decisao il aplicabilidade, no caso, da mesma solu
<;ao, il falta de competencia do Tribunal para, neste mo
mento, decidir a respeito. (HC 83.154/SP. Rel. Min. Se
pUlveda Pertence, julgamento 11/9/2003, Tribunal Ple
no, DJ 21/11/2003, p. 8) 

Enfim, o Presidente da Republica, desde a posse no cargo, tem 

imunidade processual temporaria em rela<;ao aos crimes ocorridos 

antes da vigencia do mandato. 

Essa clausula de afastamento da persecu<;ao penal impede nao 

s6 a instaura<;ao de a<;6es penais contra o Presidente da Republica, 

mas tambcm a deflagra<;ao de investiga<;6es criminais a ele relacio

nadas, desde que referentes a fatos anteriores ao mandato. Pensar 
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de modo contrario seria conferu interpreta<;ao demasiadamente res

tritiva ao dispositivo, atentando contra sua finalidade de resguardar 

a figura do chefe do poder executivo federal quanto ao escrutinio e 

questionamento de atos estranhos ao desempenho da fun<;ao, ga

rantindo que tais situa<;6es nao venham a afetar, ainda que indireta

mente, o exerdcio do cargo. 

Por fim, des taca-se que, cessado o mandato do Presidente da 

Republica, certamente serao adotadas as providencias que se mos

trem pertinentes, corn nova anilise do caso, a fim de que se vcrifi

que a adequa<;ao ou nao e a necessidade ou nao do inicio da 

atividade de persecu<;ao penal do Estado em rela<;ao a ele. 

III. Conc1usăo 

Ante o exposto, o Procurador-Geral da Republica requer o 

desprovimento do agravo regimental, corn a manuten<;ao da deci

saa que arquivou temporariamente o inquerito quanto ao Presi

dente Michel Temer. 

Brasilia (DF), 02 de maio de 2017. 

Rodrigo Jano onteiro de Barros 
Procurador-Geral da Republica 
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