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AÇÃO CAUTELAR 4.329 DISTRITO FEDERAL 

RELATOR 

AUTOR(AlS)(ES) 

PROC.(AlS)(ES) 

RÉu(É)(S) 

ADV.(AlS) 

: MIN. EDSON FACHIN 

:MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 

: RODRIGO SANTOS DA ROCHA LOURES 

:CEZAR ROBERTO BITENCOURT E OUTRO(A/S) 

Decisão 

o Procurador-Geral da República, às fls. 194-211, requer a 

reconsideração da decisão que denegou o pedido de prisão preventiva do 

então Deputado Federal Rodrigo Santos da Rocha Loures, aplicando 
medidas cautelares alternativas. 

Segundo pontua, na decisão em que deferi as medidas 
cautelares alternativas, consignei presentes os requisitos à decretação da 

prisão preventiva, não a decretando, apenas, em razão da regra 

imunizante do art. 53, § 22, da Constituição da República, cuja 

interpretação restritiva compreendi ser prerrogativa exclusiva do 

Plenário. 
Diante da cessação do exercício do mandado parlamentar 

por parte do representado, requer o Procurador-Geral da República a 

reconsideração da decisão com a decretação da prisão preventiva, 

explicitando que: 

"Ontem, porém, na primeira pagma da Seção 2 do Diário 

Oficial da União (cápia anexa) foi publicado decreto presidencial de 

exoneração de Osmar José Srraglio do cargo de Ministro de Estado da 

Justiça e Segurança Pública. 

Por sua vez, Osmar Serraglio já retomou as suas atividades 

parlamentares na data de hoje, o que devolve a condição de suplente da 

representação partidária ao agora ex-Deputado e investigado Rodrigo 

Santos da Rocha Loures o que o faz perder a imunidade prevista no 

art. 53, § 2º, da Constituição. 

Vale ressaltar que o envolvimento de Rodrigo Santos da Rocha 

Loures nos fatos relativos ao Inquérito n' 4483/DF se deu na condição 
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de homem de "total confiança" - verdadeiro longa manus - do 

Presidente da República Michel Elias Temer Lulia. Este último 

permanece detentor de foro por prerrogativa de funçao no Supremo 

Tribunal Federal. 

Em suma, RODRIGO LOURES aceitou e recebeu com 

naturalidade, em nome de MICHEL TEMER, a oferta de propina (5% 

sobre o beneficio econômico a ser auferido) feita pelo empresário 

JOESLEY BATISTA, em troca de interceder a favor do Grupo J&F, 

mais especificamente em favor da EP E Cuiabá. Após esse acordo 

inicial, momento em que o crime de corrupção se consumara, o 
Deputado Federal ainda recebeu os valores da propina acertada do 
também colaborador RICARDO SAUD" . 

Às 18hl0 min da data de hoje, o representado apresentou 

petição protocolada sob o número 0030426, onde apresenta contrarrazões 

ao agravo do Ministério Público Federal e, em relação ao pedido de 
reconsideração ora em análise, sustenta, em síntese, que: (i) o pedido de 
prisão tem a finalidade de forçar o representado a celebrar acordo de 
colaboração premiada; (ii) a perda do mandato de Deputado Federal não 

constitui qualquer fato novo autorizador da prisão preventiva; (iii) a 

prisão preventiva só é permitida quando as medidas do art. 319 do CPP 

se revelam insuficientes; (iv) não há possibilidade de afetação da prova 

por parte do agravante porque buscas e apreensões já foram cumpridas; 

(v) a perda do mandato eletivo diminuiu significativamente qualquer 

especulação acerca da possibilidade de o agravante utilizar-se de sua 
função ou poder para interferir na instrução criminal; (vi) está à 
disposição das autoridades, tanto que entregou seu passaporte e retomou 

dos Estados Unidos assim que soube dos fatos; (vii) a gravação que 

Joesley Batista fez em relação ao Presidente Michel Temer é ilegal porque 

é clandestina e, portanto, viola o direito à não incriminação, bem como 

por haver indícios de edição, razão pela qual as provas colhidas em 

decorrência dela são igualmente ilícitas, por derivação, o que tomam 

ilicitas todas as provas produzidas contra o representado. 
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Relatei. 

Decido. 

De fato, em 17 de maio de 2017, ao impor ao representado 

medidas cautelares alternativas, deixei claro que considerava tais 
medidas insuficientes diante da gravidade dos fatos até o momento 

apurados, mas que, em razão da regra do art. 53, § 2º, da Constituição da 

República, cuja interpretação restritiva superadora de sua literalidade 

considero a mais correta, dependeria de uma manifestação do Pleno deste 

Supremo Tribunal Federal, decretei medidas cautelares alternativas. 

Com a cessação do mandato parlamentar, como demonstra 

o documento - das fls. 214, compreendo afastado o óbice que • 

impossibilitava monocraticamente a decretação da prisão preventiva, cuja 

necessidade e adequação já havia deixado claramente delineadas na 
decisão anterior, quando consignei, ao final, que " ... tais consideracões 

são suficientes para demonstrar a imprescindibilidade da prisão 

preventiva do referido parlamentar.//Todavia, embora considere. como 

mencionado, imprescindível a decretacão de sua prisão preventiva para a 

garantia da ordem pública e preserva cão da instrução criminal. reconheço 

que o disposto no art. 53, § 2", da Constituição da República, ao dispor que 

'desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não 

poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançáveL.' impõe, ao 

menos em sede de juízo monocrático, por ora, necessidade de contenção quanto às 

possibilidades hermenêuticas da superação de sua literalidade, ainda que 

compreenda possível esta superação". 

Com efeito, naquela oportunidade, manifestei-me nos 

seguintes termos: 

Inicialmente, sem desconsiderar o regime das imunidades 
parlamentares, dentre as quais se insere aquela prevista no art. 
53, § 2°, da Constituição da República, segundo o qual" desde a 
expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não 

poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. 

Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de vinte e quatro horas à 
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Casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, 

resolva sobre a prisão", importa averiguar se estão presentes no 

caso concreto os requisitos exigidos pela lei processual penal 

para a decretação da prisão preventiva, tal qual disciplinada no 

art. 312 do Código de Processo Penal. 

Afinal, a despeito do pedido alternativo de aplicação de 

medidas cautelares alternativas, a análise conjunta da 

possibilidade de decretação da prisão preventiva e das 

cautelares substitutivas faz-se pertinente - ao menos em 

princípio - diante de premissas comuns previstas na legislação 

processual penal para as medidas cautelares, que são pautadas 

pela necessidade e adequação . 

Além da exigência de indícios de autoria e materialidade 

delitiva, prisão preventiva e medidas cautelares alternativas 

têm em comum o requisito da necessidade (art. 282, I, do CPP). 

Não se prende preventivamente nem se decreta cautelares 

substitutivas sem a presença dos elementos que configurem a 

necessidade da restrição do direito, o que se traduz em garantir 

a aplicação da lei penal, a ordem pública (em seu sentido lato, 

que abrange a ordem econômica) ou a conveniência da 

instrução. 

Quanto à adequação (art. 282, lI, do CPP), diferem as 

medidas cautelares alternativas da prisão preventiva. É o 

gradiente da adequação que vai diferenciar a atuação do Poder 

Judiciário, diante da manifesta necessidade. Como a prisão 

preventiva é a mais grave das medidas cautelares previstas no 

Código de Processo Penal, sendo necessária a aplicação de uma 

medida cautelar, por estarem presentes os indícios de autoria, 

materialidade delitiva e a indispensabilidade de se preservar a 

ordem pública, garantir a aplicação da lei penal ou a 

conveniência da instrução, é a análise da adequação que guiará 

o juiz a decidir, dentre as cautelares, qual é a mais apropriada à 

preservação desses valores. Por critério de proporcionalidade, 

só se admite a prisão preventiva se nenhuma das alternativas 

previstas no art. 319 do Código de Processo Penal for suficiente. 

A regra do art. 310, inciso lI, do CPP deixa claro o caráter 
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subsidiário da prisão preventiva (ultima ratio) quando 

estabelece que o juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, 

não sendo o caso de relaxamento ou concessão de liberdade 
provisória, deverá "converter a prisão em flagrante em preventiva, 

quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste 

Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as 

medidas cautelares diversas da prisão". A subsidiariedade da 

prisão preventiva, ademais, vem reforçada no art. 282, § 6º, do 

CPp, ao dispor que a "prisão preventiva será determinada quando 

não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar 

(art. 319)". 

Dito isso, observo que o art. 312 do Código de Processo 
Penal dispõe que "a prisão preventiva poderá ser decretada como 

garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da 

instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando 

houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria". 

À luz das disposições legais que regulam a matéria, 

convencionou-se na doutrina e jurisprudência apontar como 
exigência básica à decretação da prisão preventiva a presença 
do (i) fumus comissi delicti, ou seja, indícios razoáveis da 

existência do crime e de que a autoria recai sobre quem sofrerá 

a medida detentiva; e (ii) periculum liberta tis, ou seja, 

demonstração de que a manutenção em liberdade da pessoa 
contra quem será a medida executada importa em risco à 
ordem pública, ordem econômica ou à instrução criminal, 

sendo imprescindível que este risco não possa ser afastado por 
qualquer das medidas cautelares alternativas previstas no art. 

319 do Código de Processo Penal. 
Quanto ao fumus comissi delicti, numa análise estritamente 

provisória, corno é própria desta fase, compreendo-o presente. 

Com efeito, no termo de depoimento de Joesley Mendonça 

Batista (fls. 46-55, da AC 4.315), quando explicita os diálogos 

cujas gravações entregou ao Ministério Público Federal durante 

as tratativas visando à celebração do acordo de colaboração 

premiada, em relação ao Deputado Federal Rodrigo Santos da 

Rocha Loures, constou, no que se cita reprodução em parte: 

5 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200·2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O 
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/por1al/autenticacaoJsob o número 13006469. 

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
53

.4
32

.5
39

-4
6 

AC
 4

32
9

Em
: 0

5/
06

/2
01

7 
- 1

2:
58

:3
1



AC 4329/ DF 

• 

• 

U que sobre as gravações que ora fornece ao Ministério 

Público, tem a explicar que conheceu MICHEL TEMER há 

cinco ou seis anos, que a primeira gravação tem ele como 

interlocutor; que o conheceu por meio de WAGNER ROSSI, 

Ministro nomeado por ele; que sempre teve relação direta com 

TEMER, falando com ele por mensagens, em escritório deste em 

São Paulo; que GEDDEL VIEIRA LIMA o procurou após 

TEMER se tornar Presidente em razão da agenda deste; que as 

demandas dele foram através de GEDDEL ao TEMER que 

depois que GEDDEL, saiu do cargo de Ministro não falou mais 

com ele; que por isso procurou RODRIGO ROCHA LOURES, 

suplente de Deputado do Ministro da Justiça SERRAGLIO, que 

RODRIGO passou a ser Deputado quando SERRAGLIO se 

tornou Ministro, que falou com RODRIGO sobre a necessidade 

de falar com MICHEL TEMER; que RODRIGO chegou a ligar 

para o depoente informando que MICHEL TEMER tinha lhe 

telefonado naquela mesma tarde; que no dia seguinte se 

encontrou com RODRIGO no Hotel FASANO do centro de São 

Paulo, às 12:15, no lobby do hotel; que apenas pediu para falar 

com TEMER porque não sabia o que poderia conversar com 

RODRIGO; que no dia seguinte, uma terça à noite, falou com 

TEMER no JABURU; que nesse dia no encontro com 

RODRIGO não falou sobre o que seria o assunto do encontro já 

que não confiava em RODRIGO; que RODRIGO tentou 

descobrir o assunto; que falou ao telefone 4/3/17, tendo o 

encontro ocorrido com RODRIGO em 6/3/17 e com TEMER no 

dia 7/3/17; que RODRIGO disse que que depois disso se 

encontrou com RODRIGO mais duas vezes, dias 13/3 e 16/3, 

que falou com TEMER sobre FUNARO e CUNHA que 

EDUARDO CUNHA, TEMER e outros membros compõem o 

esquema do PMDB da Câmara; que paga mensalidade para o 

FUNARO até hoje, que depois que CUNHA foi preso pagou R$ 

5 milhões de U saldo da propina" que R$ 20 milhões devia pela 

tramitação de lei sobre a desoneração tributária do setor de 

frango, que falou a TEMER sobre o fim do pagamento a 

6 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-212001 de 24/0812001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O 
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://w'o.wJ.stf.jus.br/portallautenticacao/sobonumero 13006469. 

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
53

.4
32

.5
39

-4
6 

AC
 4

32
9

Em
: 0

5/
06

/2
01

7 
- 1

2:
58

:3
1



AC 4329/DF 

• 

• 

CUNHA e que pagava ainda R$ 400 mil a FUNARO de 

mensalidade e TEMER disse que era importante continuar, que 

a propina do FI-FGTS já tinha sido paga a CUNHA através de 

FUNARO, na chamada planilha do LÚCIO; que continua 

pagando ao FUNARO R$ 400 mil para garantir o silêncio dele e 

de CUNHA que sempre recebeu sinais c/aros que era importante 

manter financeiramente ambos e as famílias, inicialmente por 

GEDDEL VIEIRA LIMA e depois por MICHEL TEMER para 
que eles ficassem "calmos" e não falassem em colaboração 

premiada, que TEMER disse que EDUARDO CUNHA o 

fustiga, o que o depoente entendeu como recado de que pagasse; 

( ... ) perguntou a TEMER quem seria o interlocutor, que após a 

saída de GEDDEL e TEMER disse que seria RODRIGO 

ROCHA LOURES, o qual, segundo TEMER, é de sua mais 

estrita confiança; que depoente adiantou os assuntos que 
trataria sobre CADE, CVM, BNDES; que sobre o BNDES 

TEMER intercedeu pessoalmente a favor do grupo do depoente 

segundo ele afirmou, tendo falado com a Presidenta, o que foi 

infrutífero, que no CADE tentou falar sobre a importância de 

ter um presidente aliado ao governo, que a presidência do CADE 

está aberta, que TEMER falou que teria uma pessoa com a qual 

pode ter "conversa franca "; que na CVM também haverá troca 

de presidente e o depoente disse da importância de ter alguém 

aliado com o governo; que o depoente também perguntou sobre a 
Receita Federal e HENRIQUE MEIRELLES; que já teve 

oportunidade de reivindicar assuntos a HENRIQUE 

MEIRELLES, que não o atendeu em nada; que disse a TEMER 

que deveria ter algum modo de HENRIQUE MEIRELLES 

atender a seu pedido; que TEMER disse que poderia falar com 

HENRIQUE MEIRELLES e lhe comunicar depois do assunto, 

que TEMER faria ser atendido o pleito, que basicamente 

foram esses assuntos, que foi atendido no porão do Palácio do 

Jaburu, sem precisar dar o nome para registro, tendo apenas 

falado que era o "RODRIGO"; que gravou essa reunião com 

TEMER e com RODRIGO, mas não imaginava ter ter que usar; 

que se encontrou com RODRIGO dia 13/3, na segunda-feira, 
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em sua residência no Jardim Europa, às 15:00 hs; que começou 

as tratativas com RODRIGO; que falou a lista de assuntos; que 

o mais iminente era a questão do CADE; que quis resolver logo 

essa em razão da pendência de reunião para a nomeação do 

presidente do CADE que depois disso esteve com RODRIGO 

dia 16/13 na casa deste; que os assuntos agora foram mais 

detalhados, sobre CADE e Receita Federal; que a questão do 

CADE é do gás boliviano, que a PETROBRÁS tem monopólio, 

o que não é do interesse do depoente por querer usar o 

combustível em termoelétrica no Mato Grosso; que RODRIGO 

falou em viva-voz com um conselheiro do CADE salvo engano 

de nome GILVANDRO; que ficou c/aro para o depoente que a 

questão andaria; que essa questão do CADE seria relevante 

economicamente para o depoente por poder implicar o não

funcionamento da termoelétrica de Cuiabá ou gerar até 3 

milhões por dia; que RODRIGO se esforçou e entendeu a 

questão, que não precisa da PETROBRAS, apenas que esta não 

comprasse todo o gás boliviano; que já tem até contrato de 

compra com os bolivianos; que falou para RODRIGO que 

deveria ter mais negócios para poder pagar a planilha do LÚCIO 

FUNARO e a planilha do EDUARDO CUNHA, que já tinham 

pagado; que prometeu pagar 5% do lucro da termoelétrica se o 

CAD E decidisse favoravelmente aos interesses do depoente; que 

a PETROBRAS revende por vezes o gás a preços exorbitantes, 

que RODRIGO entendeu que os 5% eram propina e concordou 

com o pagamento; que também explicou o potencial da planta da 

termoelétrica que a planta é de US$ 1 bilhão, e era de um grupo 

americano, e ora ficou fechada ora foi arrendada para a 

PETROBRAS a preço vil; que projeto é para 25 anos; que em 

valor presente é negocio de R$ 3 ou 4 bilhões; que isso foi para 

explicar a RODRIGO que eles poderiam ganhar bastante 

dinheiro com isso; que outro problema do depoente é o dos 

créditos fiscais de PIS e COFINS; que tem acúmulo de créditos 

para pagar dívidas de INSS, mas isso é por meio de liminar na 

Justiça, que, por isso, pediu algum ato normativo para 

regulamentar isso; que se tiver restituição em dinheiro o INSS 
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pega, mas o inverso não é verdadeiro, pois o INSS não aceita os 

créditos ; que ultimamente há grande criação de dificuldades 

para vender facilidades; que RODRIGO já sabia desse assunto e 

disse que existia algo na Câmara a respeito que não sabe se 

outros interessados cuidam do assunto na Câmara; que também 

falou a RODRIGO da necessidade de ter um presidente alinhado 
com os interesse do governo na CVM, que RODRIGO telefonou 

a um secretário da CVM perante o depoente mas não conseguiu 

avançar muito, demonstrando não ter a mesma intimidade que 

com o conselheiro do CAD E que ficou surpreso com a 

sistemática de RODRIGO, de telefonar e usar o viva-voz na 

frente do depoente; que quando fala em Receita na verdade quis 

dizer PGFN, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que 

RODRIGO também comentou que queriam mudar o Secretário

Geral da Receita, RACHID; que falou com RODRIGO sobre a 

situação, de CUNHA e FUNARO na casa deste; que disse 

inclusive que FUNARO tinha ficado nervoso em razão do atraso 
de um pagamento este mês; que também falou sobre CUNHA, o 

qual disse estar calmo; que não sabe se RODRIGO sabe da 

importância de manter FUNARO e CUNHA "calmos"; que 

TEMER e GEDDEL sabem, de modo que a conversa é mais 
aberta; que tem áudio do primeiro encontro com RODRIGO, no 

Fasano, mas ainda não o entregou, que dia 13, se encontrou com 

RODRIGO na casa dele, depoente, e no dia 16 na casa de 

RODRIGO; que pode dar o endereço de RODRIGO ( ... ) 

Corroboram as versões apresentadas no depoimento 

acima transcrito, os áudios constantes da mídia que acompanha 

a inicial do presente feito, encartada às fls. 45, quais sejam "PRl 

140332017.wAV", "PR2 16032017.wAV"e "PR2 A 

13032017.wAV". 

Esses elementos de convicção permitem empregar 

razoável credibilidade à narrativa da inicial, segundo à qual, 

sinteticamente, o Presidente Michel Temer recebeu Joesley 

Mendonça Batista em reUIÚão, aproximadamente às 22h40min, 

no Palácio do Jaburu, no dia 07 de maio de 2017. 
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Dentre os motivos da reunião estaria saber com quem 
Joesley poderia conversar doravante, eis que seus anteriores 

interlocutores, Geddel Vieira Lima e Eliseu Padilha estariam 
impossibilitados (Áudio "PR1 140332017.WAV", a partir de 08 

minutos e 56 segundos). 

O Presidente Michel Temer, então, teria indicado o 
Deputado Rodrigo Santos da Rocha Loures (Áudio "PR1 

140332017.WAV", a partir de 16 rnin e 14 seg) a quem qualifica 
ser" da mais estrita confiança". 

Em encontro mantido, provavelmente em 13 de março de 

2017, com o Deputado Federal Rodrigo Santos da Rocha Loures, 

em São Paulo, segundo narra o Procurador-Geral da República, 

"... a partir de lOmin, jOESLEY menciona que tem algumas 

"posições-chave" no CADE, na CVM, na Receita Federal, no Banco 

Central e na PFN, sendo necessário que sejam ocupadas por pessoas 

capazes de resolver seus problemas, iniciando uma abordagem sobre 

sua agenda econômica que necessita, direta ou indiretamente, desses 

órgãos para resolver pendências ou auxiliar no destravamento de 

negócios de seu grupo econômico, como uma questão jurídica que se 

encontra no CAD E, melhor detalhada na reunião seguinte na casa de 

RODRIGO, relacionada à sua EPE (Empresa Produtora de Energia) 

de Cuiabá. A decisão liminar desse órgão de controle da concorrência 

poderia representar um ganho diário para jOESLEY de um milhão de 

reais e um ganho anual de R$ 300 milhões de reais, cujo negócio, se 

fosse bem sucedido, poderia garantir uma propina de 5% a LOURES e 

TEMER" (fls. 7). 

Prossegue o Ministério Público Federal descrevendo o teor 

dos encontros mantidos entre Joesley Mendonça Batista e o 
referido parlamentar: 

Sobre as indicações para tais órgãos, RODRIGO 
LOURES, no minuto 16, oferta a JOESLEY BATISTA a 

possibilidade de levar algum nome indicado por ele para 

o conhecimento do Presidente da República. No contexto 

dessa conversa, pode-se extrair a real intenção sobre as 

preocupações nos nomes (15min30s): 
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JOESLEY - Eu só preciso é resolver meus problemas, 
se resolver, eu nem, só pra não confundir, as vezes, não é 
que eu, a eu gostaria que fosse João ou Pedro, João ou 
Pedro ... 

RODRIGO -° importante é que resolva. 
JOESLEY - Resolve o problema, se resolve, então 

pronto, é que eu tenho algumas questões a ser resolvida, e 
de repente já vamos chamar a ele e testar, falar ôô, ôô 
Fulano ... 

Durante todo o diálogo 

relacionado à agenda econômica do Grupo J&F, RODRIGO 

LOURES se mostra interessado e disponível para defender os 

interesses da empresa, inclusive apresentando nomes de pessoas 

com quem podia contar, além de estratégias de atuação. Mais 

que isso, conforme se verifica no Áudio 3, RODRIGO LOURES 

faz ligações telefônicas, na presença de JOESLEY, atuando 
diretamente com esses outros interlocutores para "resolver" os 

problemas do grupo econômico. 

( ... ) 

JOESLEY BATISTA se encontrou com RODRIGO 
LOVRES na residência deste em Brasília, no dia 
16/03/20171. A partir dos 05min35s, JOESLEY explica que 
existe um "inquérito administrativo" no CADE de seu 
interesse e, para tratar do tema, o advogado do caso teria 

uma reunião com o superintendente adjunto da autarquia, 
KENYS MENEZES MACHADO, em 20/03/2017. Nesse 
momento, menciona que foi formulado um pedido de 
medida preventiva2 à Superintendência-Geral do CADE. 

Em sintese, a partir de 08min30s, JOESLEY explica 
que o Grupo J&F controla a EPE (Empresa Produtora de 
Energia) de Cuiabá, indústria termoelétrica, e que, em 
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razão de urna possível prática anticompetitiva da 
PETROBRAS, relacionada à aquisição de gás natural na 
Bolívia, estaria tendo prejuízos. A PETROBRAS adquiriria 
todo o gás disponível na Bolívia para vender à EPE por 
um suposto preço abusivo. 

O interesse de JOESLEY é no sentido de que a 
PETROBRAS ou não compre o gás (deixando que a EPE 
adquira diretamente dos fornecedores bolivianos) ou 
realize a venda para a EPE pelo mesmo preço de 
aquisição. Aos 11min50s, JOESLEY estima que estaria 
perdendo 1 milhão por dia em razão dessa possível 
conduta anticompetitiva da PETROBRAS. JOESLEY chega 
a fazer um cálculo rápido, estimando cerca de R$ 300 
milhões por ano de faturamento. Para resolver o 
problema, pede ajuda de RODRIGO LOVRES. 

De imediato, RODRIGO LOVRES se disponibiliza a 
ligar ou para o Superintendente-Geral do CADE, 
EDVARDO FRADE, ou para o presidente do CADE em 
exercício, GILVANDRO ARAÚJO. Inicialmente tenta falar 
com FRADE, que não pôde lhe atender naquele momento. 
Depois, pede para a secretária ligar para GILVANDRO. 

Após o término da ligação, quando retoma a conversar 

apenas com JOESLEY, por volta dos 29min, RODRIGO afirma 

que GILVANDRO teria entendido o recado. Em seguida, 

JOESLEYoferece a RODRIGO, para a solução dessa questão, o 

montante de 5%, que é imediatamente aceito pelo Deputado 

Federal, que responde: "Tudo bem, tudo bem ". Os interlocutores 

conversam, ainda, sobre outros temas antes de se despedirem. 

(fls. 7e 11-12) 

A partir disso, em 24 de abril de 2017, há um encontro 
entre o Deputado Rodrigo Santos da Rocha Loures e Ricardo 
Saud, também vinculado ao Grupo J&F, na Cafeteria Santo 
Grão, em São Paulo, para tratar da Empresa Produtora de 

Energía, integrante do Grupo J&F, encontro esse monitorado 
pela Polícia Federal, em razão de autorização de ação 
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controlada e captação de diálogos por escuta ambiental, 
medidas cautelares deferidas às fls. 250-260, dos autos de AC 
4.315. 

O Relatório Circunstanciado nO 03 (fls. 289-324, dos autos 

de AC 4.315), produzido pela Polícia Federal em cumprimento 

às medidas, fornece conjunto indiciário de aceitação e 
recebimento de valores indevidos por parte do Deputado 
Federal. 

Com efeito, depreende-se que Ricardo Saud, no referido 

encontro, detalhou, com o auxílio de anotações apreendidas às 

fls. 338 dos autos de AC 4.315, como funcionaria o pagamento, a 

título de propina, de percentual dos lucros da Empresa 
Produtora de Energia, advindos da intervenção em favor dos 

interesses do Grupo J&F, junto ao CADE, chegando à conclusão 

que existia um crédito em favor do parlamentar de 1 milhão de 
reais. 

Em 28 de abril de 2017, há um outro encontro entre o 

Deputado Rodrigo Santos da Rocha Loures e Ricardo Saud, no 

restaurante Pecorino, próximo do local anteriormente marcado, 

qual seja, a Cafeteria Barista, sita no 3° andar do Shopping Vila 
Olímpia, em São Paulo. 

Como se extrai do diálogo captado, transcrito às fls. 311 

dos autos da AC 4.315, há uma conversa prévia sobre como 
fazer para mascarar o recebimento da propina cujo pagamento 

estava prestes a se iniciar, nos seguintes termos: 

RODRIGO: Agora me diz uma coisa, Ricardo, com 

relação, com relação a esses honorários aí, tem como 

fazer ... 

RICARDO: nota? 

RODRIGO: De outra forma? 

RICARDO: Tem ué ... Mas esses caras, a nota é um cara da 

sua confiança, total confiança? 

RODRIGO:é ... 

RICARDO: Empresa antiga? 

RODRIGO: o problema é o seguinte, é .... 
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Após outras conversações, agendam novo encontro, no 

mesmo dia, às 18h30min, na Pizzaria Camelo, sita à Rua 

Pamplona, 1873, Jardins, São Paulo, para a efetivação da entrega 

de 500 mil reais acertados previamente. 

A entrega se realizou e encontra-se descrita com detalhes, 

instruída com imagens, no Relatório Circunstanciado nQ 03, a 
partir das fls. 318 dos autos de AC 4.315. 

Esse panorama probatório é suficiente para concluir que, 

quanto ao delito de corrupção passiva, há fortes indícios de 
solicitação e percepção de suposta vantagem indevida pelo 

Deputado Federal Rodrigo Santos da Rocha Loures. 
Todas essas características são suficientes para se afirmar, 

com grau razoável de segurança, a presença de consistentes 

indícios de autoria e materialidades delitivas. São indícios 

próprios dessa fase que não alcançam, de modo algum, 
qualquer chancela de culpabilidade, nem qualquer outro 

elemento que desborde da etapa de cautelaridade. 

Presente, então, o fumus comissi de/icti, resta averiguar se a 

manutenção em liberdade do representado constitui risco à 

ordem pública ou à instrução criminal, além de verificar se são 
suficientes para sua salvaguarda, num juízo de 

proporcionalidade, as medidas alternativas à prisão previstas 
no art. 319 do Código de Processo Penal. 

Nessa linha, é bem verdade que o conceito de ordem 

pública exibe indeterminação que poderia, num primeiro olhar, 
dificultar sua exata compreensão. Nesse campo, a 

jurisprudência desta Corte desempenha relevante papel, na 

medida em que esmiúça hipóteses caracterizadoras de risco à 

ordem pública, sendo uma delas o fundado receio da prática de 

novos delitos, elemento legitimador, por consequência da 
adoção da medida gravosa. 

Obviamente, o risco natural e abstrato de cometimento de 
crimes não se presta a tal desiderato. Indispensável, nessa 

medida, que as particularidades do caso concreto evidenciem a 

possibilidade real, factivel, da ocorrência de tais 
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acontecimentos. Nesse viés, a compreensão da Corte é no 

sentido de que o fundado risco de reiteração delituosa pode ser 

individual e validamente extraído, por exemplo, da 

habitualidade delitiva ou da gravidade concreta do crime, 

circunstâncias que, em tese, podem indicar periculosidade apta 
a legitimar a tu tela cautelar. 

Na linha de que o risco de reiteração delituosa constitui 
motivação idônea da prisão preventiva, colaciono os seguintes 

precedentes: 

"Agravo regimental em habeas corpus. Legitimidade 

da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, 

§ 12). Inexistência de afronta ao princípio da colegialidade. 
Precedentes. Homicídios qualificados, tentado e 

consumado. Processual Penal. Prisão preventiva. 

Revogação. Impossibilidade. Periculosidade em concreto 

do agravante, contumácia delitiva. Real possibilidade de 
reiteração criminosa. Modus operandi da conduta 
criminosa, a qual foi motivada por disputas relativas ao 

comércio de drogas. Excesso de prazo. Complexidade da 

causa demostrada. Processo criminal com regular 
processamento na origem. Constrangimento ilegal não 

caracterizado. Regimental não provido. ( ... ) 2. Mostra-se 

idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado 

na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do 

agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do 

delito, em razão de seu modus operandi, mas também 
pelo risco real da reiteração delitiva. 3. Prisão preventiva 

do agravante justificada na garantia da ordem pública, 

em face do risco concreto de reiteração delitiva, já que 

ele é contumaz na prática de crimes, bem como em sua 

periculosidade, evidenciada pela gravidade em concreto 

das condutas, vale dizer, homicídios qualificados, um 

consumado e motivado por disputas relativas ao comércio 

de drogas e outro tentado e motivado para assegurar a 

impunidade do primeiro delito, ambos praticados com 
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extrema violência por meio de disparos de arma de fogo e 

coronhadas na cabeça de urna das vítimas. ( ... )" (HC 

140215 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda 

Turma, julgado em 31/03/2017, grifei) 

"Habeas corpus. Processual Penal. Sonegação de 
contribuição previdenciária (CP, art. 337-A). Prisão 

preventiva (CPP, art. 312). Pretendida revogação. 

Impetração dirigida contra decisão do Superior Tribunal 

de Justiça, que indeferiu medida liminar requerida pela 
impetrante. Incidência da Súmula nO 691 da Suprema 

Corte. Inexistência de ilegalidade flagrante a justificar a 

superação do enunciado em questão. Periculosidade em 

concreto dos pacientes. Modus operandi da conduta 

criminosa. Crime perpetrado por organização criminosa 

de forma habitual. Real possibilidade de reiteração 
delitiva. Decreto prisional devidamente fundamentado. 

Habeas corpus não conhecido. ( ... ) 2. Registre-se que o 
decreto prisional dos pacientes apresentou fundamentos 

mais do que suficientes para justificar a privação 
processual de suas liberdades, porque revestido da 

necessária cautelaridade, nos termos do art. 312 do Código 
de Processo Penal. 3. Mostra-se idôneo o decreto de prisão 

preventiva quando assentado na garantia da ordem 

pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não 

só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu 
modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração 

delitiva. 4. Habeas corpus do qual não se conhece." (HC 

128779, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, 

julgado em 20/09/2016) 

"HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE 

DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE 

EM CUSTÓDIA PREVENTIVA. LEGITIMIDADE DOS 

FUNDAMENTOS UTILIZADOS. GARANTIA DA 

ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM 
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DENEGADA. I A prisão cautelar mostra-se 

suficientemente motivada para a preservação da ordem 

pública, haja vista a possibilidade concreta de reiteração 

delitiva pelo paciente. Precedentes. II - A menção feita no 

acórdão impugnado de que o réu exercia a atividade de 

segurança em local conhecido como distribuição de 

entorpecentes não agravou a situação do paciente, mas tão 

somente ratificou o decreto constritivo, no sentido da 

necessidade da prisão preventiva para acautelar o meio 

social. IH - Demonstrada a habitualidade delitiva do 

paciente e, por conseguinte, a higidez dos motivos 

apresentados para a decretação da prisão preventiva do 

paciente, sua substituição por outra medida cautelar 

diversa se afigura inadequada e insuficiente. IV - Ordem 

denegada." (HC 118700, Relator(a): Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 

06/11/2013) 

"Habeas corpus. 2. Tráfico de drogas e porte ilegal de 

arma de fogo. 3. Superveniência de sentença condenatória. 

Constrição cautelar mantida sob os mesmos fundamentos 

da prisão preventiva. Não configuração de perda do 

objeto deste writ. 4. Alegação de ausência dos requisitos 

autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 

Demonstrada a necessidade da prisão para garantia da 

ordem pública. Quantidade e qualidade dos 

entorpecentes: indicação de habitualidade do comércio 

ilícito. Fundado receio de reiteração delitiva. ( ... )" (HC 

131222, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda 

Turma, julgado em 23/02/2016, grifei) 

"HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL 

PENAL. ROUBO QUALIFICADO. FUNDAMENTOS DA 

PRISÃO PREVENTIVA. LEGITIMIDADE. 

PERICULOSIDADE DO PACIENTE. REINCIDÊNCIA. 

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO 
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IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO 

ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I - A prisão cautelar foi 

decretada para garantia da ordem pública, ante a 
gravidade dos fatos narrados na Comunicação de prisão 

em flagrante - a demonstrar a periculosidade do paciente, 
pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o 

delito, e, ainda, pela circunstância de ser reincidente em 

crime de mesma natureza. II - Essa orientação está em 
consonância com o que vêm decidindo ambas as Turmas 

desta Corte, no sentido de que a periculosidade do agente 
e a reiteração delitiva demonstram a necessidade de se 

acautelar o meio social, para que seja resguardada a 

ordem pública, e constituem fundamento idôneo para a 
prisão preventiva. III - Habeas corpus denegado." (HC 

136255, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 

Segunda Turma, julgado em 25/10/2016) 

Cito, assim, entre outros, RHC 122.647/SP' ReI. Min. 
Roberto Barroso; HC 112.783/SP' ReI. Min. Rosa Weber; RHC 

128.797/SP' ReI. Min. Dias Toffoli; HC 101.132/MA, ReI. Min. 

Luiz Fux; HC 109.054/SP, ReI. Min. Cármen Lúcia; HC 
122.622/MG, ReI. Min. Teori Zavascki; HC 120.835/SP, de minha 

relatoria e, RHC 123.085fDF, ReI. Min. Gilmar Mendes. 

Nota-se, nessa perspectiva, que a jurisprudência da Corte 

compreende corno legítima, sob a ótica do acautelamento da 

ordem pública, a imposição de prisão processual com lastro no 
fundado receio da prática de outros delitos. 

No caso em exame, diversos argumentos evidenciam a 
factibilidade dessa ocorrência. 

Com efeito, pela análise probatória acima empreendida 

percebe-se que os fatos se situam numa linha de 

desdobramento que sugere reiteração delitiva que teria se 

iniciado há longa data, por parte dos executivos do Grupo J&F e 

Deputado Federal Rodrigo Santos Rocha Loures. 

Mesmo no contexto dos múltiplos fatos que vêm sendo 

descortinados, dando conta de inúmeras apurações em curso 
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para coibir práticas reiteradas e disseminadas de associação 

entre grupos econômicos e autoridades públicas, onde aqueles 

corrompem estas em prejuízo dos interesses mais caros da 

República, ainda assim, o agente aqui envolvido teriam 

encontrado lassidão em seus freios inibitórios e prosseguiriam 

aprofundando métodos nefastos de autofinanciamento em troca 
de algo que não lhe pertence, que é o patrimônio público. 

A gravidade concreta das condutas, igualmente, é 
elemento indicativo da necessidade da prisão preventiva para 

assegurar a ordem pública. 

Cabe mencionar que o art. 282 do Código de Processo 

Penal prescreve que as medidas cautelares deverão ser 
aplicadas observando-se a "adequação da medida à gravidade do 

crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou 

acusado". 

Nesse campo, impende enfatizar que a gravidade do 
crime, para fins cautelares, deve ser compreendida sob um 

enfoque prospectivo. Em outras palavras, não se trata de aferir 

a gravidade delitiva para fins de retribuição penal, já que as 

medidas cautelares não podem figurar corno instrumento de 

punição antecipada. Contudo, em determinados casos, as 
peculiaridades do delito podem evidenciar maior 

reprovabilidade e, nessa medida, tais particularidades podem 

robustecer o receio de reiteração delituosa e, por consequência, 

o risco à ordem pública. Trata-se de juízo preambular próprio 

da provisoriedade das medidas cautelares. 
Sob essa ótica, é gravÍSsima a conduta narrada na inicial, 

considerando-se os valores em pauta e o poder de influência 

das autoridades envolvidas. 

Tratando-se o Deputado Federal Rodrigo Santos da Rocha 
Loures de político com influência no cenário nacional, até 
pouco tempo assessor do Presidente Michel Temer, pessoa de 

sua mais estrita confiança, corno declarado em áudio captado 

por Joesley, revelam-se insuficientes para a neutralização de 

suas ações, medidas diversas da prisão. Não se deixa, sem 

embargo, de lamentar que se chegue a esse ponto. 
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Cumpre sopesar, ainda, a natureza do delito de 

pertinência à organização criminosa, bem como a definição 

expressa na Lei 12.850/2013: 

"Art. 10
( ••• ) 

§ 10 Considera-se organização criminosa a 
associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente 

ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda 

que informalmente, com objetivo de obter, direta ou 

indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante 

a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam 
superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter 

transnacional. " 

Acerca da configuração de organização criminosa, colho 

escólio doutrinário de Cezar Roberto Bittencourt e Paulo César 
Busato: 

"Organização criminosa não é uma simples reunião 

de pessoas que resolvem praticar alguns crimes, e 

tampouco a ciente e voluntária reunião de algumas 
pessoas para a prática de determinados crimes, cuja 

previsão consta de nossos códigos penais, não passando 

do conhecido concurso eventual de pessoas (art. 29 do 
CP). 

( ... ) 
Enfim, estabilidade e permanência são duas 

características específicas que complementam a 
definição conceitual de organização criminosa, e são 
identificadoras dessa modalidade especial de associação 
criminosa. Com efeito, ordenação estrutural e divisão de 
tarefas são elementares expressas, e estabilidade e 
permanência são elementares implícitas que completam 
a concepção de organização criminosa, sendo 
insuficiente a mera coparticipacão criminosa ou um 
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eventual e transitório concerto de vontades para a prática 
de determinados crimes. Se, por outro lado, a finalidade 

for a prática de crimes determinados ou crimes da mesma 

espécie, a figura será a do instituto do concurso eventual 

de pessoas (independentemente da quantidade de pessoas 

envolvidas) e não a atual e legalmente definida 

organização criminosa." (Comentários à lei de 

organização criminosa. - São Paulo: Saraiva, 2014, p. 26-
32, grifei) 

Corno se vê, o delito de organização criminosa não se 
confunde com o mero concurso eventual de agentes. Mais que 

isso, pressupõe-se que a reunião de seus integrantes observe 
critérios de estabilidade e permanência. Daí que, em tais casos, 

a meu sentir, o ônus argumentativo para evidenciar a 

habitualidade delitiva é mais diminuto, na medida em que a 

tipicidade penal desafia a ausência de eventualidade. 

Adernais, a jurisprudência da Corte admite a prisão 

provisória com a finalidade de interromper a atuação de 

organizações criminosas. Vejamos: 

"Agravo regimental em habeas corpus. Processual 

penal. Crimes contra a administração pública e a ordem 
econômica e financeira supostamente praticados por 

estruturada organização criminosa com ramificações no 

"Comando Vermelho". Prisão preventiva. Revogação. 
Impossibilidade. Periculosidade em concreto 

evidenciada. Necessidade de se interromper ou diminuir 

a atuação de integrantes de organização criminosa. 
Legitimidade da medida extrema. Precedentes Agravo 

regimental não provido. 1. A prisão preventiva do ora 

agravante está justificada em sua periculosidade para a 

ordem pública, tendo em vista seu suposto 

envolvimento com bem estruturada organizacão 

criminosa com ramificações no "Comando Vermelho", 
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voltada à pratica de crimes contra a administração 
pública e a ordem econômica e financeira. 2. Nesse 

sentido, consoante se lê na paáfica jurisprudênáa da 
Corte, "a custódia cautelar visando a garantia da ordem pública 

legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper 

ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa" 

(HC nQ 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro 

Luiz Fux, OJe de 23/4/16). 3. Agravo regimental ao qual se 
nega provimento." (HC 138571 AgR, Relator(a): Min. 

DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24/02/2017, 
grifei) 

"Recurso ordinário em habeas corpus. Processual 
Penal. Crimes de fraude a licitacão, lavagem de dinheiro 

e corrupcão supostamente praticados, de forma reiterada. 

em prejuízo da administração pública municipal. 
Organizacão criminosa. Prisão preventiva (CPP, art. 312). 

Alegada falta de fundamentação. Não ocorrência. Título 
prisional devidamente fundamentado na garantia da 

ordem pública, em face das circunstâncias concretas da 

prática criminosa, as quais indicam a real periculosidade 
do recorrente, apontado como líder da suposta 

organização criminosa. Necessidade de se interromper a 

atuação delituosa. Precedentes. Recurso não provido. 1. 

Inexiste ato configurador de flagrante constrangimento 

ilegal praticado contra o recorrente advindo do título 

prisional, que se encontra devidamente fundamentado, 

uma vez que calcado em sua real periculosidade para a 
ordem pública, em face da gravidade dos crimes de 

fraude a licitação, lavagem de dinheiro e corrupção 
supostamente praticados em prejuízo à administração 
pública municipal, de forma reiterada, nos anos de 2013, 

2014 e 2015, em um contexto fático de associacão 

criminosa da qual o recorrente seria o líder. 2. O Supremo 

Tribunal Federal já assentou o entendimento de que é 
legítima a tutela cautelar que tenha por fim resguardar a 
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ordem pública quando evidenciada a necessidade de se 

interromper ou diminuir a atuação de integrantes de 

organização criminosa. 3. Recurso ordinário ao qual se 
nega provimento." (RHC 138937, Relator(a): Min. DIAS 

TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 07/02/2017, grifei) 

Cabe mencionar que as mencionadas decisões foram 

tomadas em contexto de crimes praticados contra a 
Administração Pública. Vale dizer, além da regularidade de 

imposição de prisão preventiva para interromper a atuação de 

organizações criminosas, a análise da jurisprudência da Corte 

permite concluir que, para tal finalidade, as ações delituosas 
atribuidas a tais organismos não pressupõem, necessariamente, 

materialização de violência ou grave ameaça à pessoa. 

Dito de outro modo, a envergadura lesiva dos delitos 
contra a Administração Pública também admite a adoção da 

medida extrema. De tal modo, a periculosidade social associada 

a condutas de tal jaez pode configurar risco à ordem pública, 
descabendo potencializar a ausência de violência como se 

significasse, necessariamente, ausência de proporcionalidade da 

medida gravosa. 

Tais considerações são suficientes para 

imprescindibilidade da prisão preventiva 
parlamentar. 

demonstrar a 

do referido 

Todavia, embora considere, como mencionado, 

imprescindível a decretação de sua prisão preventiva para a 
garantia da ordem pública e preservação da instrução criminal, 

reconheço que o disposto no art. 53, § 2°, da Constituição da 
República, ao dispor que "desde a expedição do diploma, os 

membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em 

flagrante de crime inafiançável ... " impõe, ao menos em sede de 
juízo monocrático, por ora, necessidade de contenção quanto às 

possibilidades hermenêuticas da superação de sua literalidade, 

ainda que compreenda possível esta superação. 

Com efeito, não se desconhece os dois precedentes desta 

Suprema Corte em que se compreendeu possível, a despeito do 
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disposto no art. 53, § 22, da Constituição da República, a 
decretação de prisão preventiva de parlamentares. O primeiro, 
HC 89.417, Primeira Turma, ReI. Ministra Cármen Lúcia, Dj 
15.12.2006, compreendia a peculiaridade de 23 dos 24 

integrantes da Assembleia Legislativa de urna unidade da 
federação estarem indiciados e envolvidos nos fatos apurados. 

O segundo, mais recente, da Segunda Turma, tratou do 
referendo da AC 4.039 (Dje de 13.05.2016), oportunidade em 
que o saudoso Ministro Teori Zavascki decretou a prisão 
preventiva de um Senador da República por considerar 
presente situação de flagrante delito de crime inafiançável, o 
que, em princípio, não se choca com a literalidade do art. 53, § 

2º, da CR. 
No caso presente, ainda que individualmente não 

considere ser a interpretação literal o melhor caminho 
hermenêutico para a compreensão da regra extraível do art. 53, 
§ 22, da CR, - corno, aliás, manifestei-me ao votar no referendo 
da AC 4.070 -, entendo que o [oeus adequado a essa 
consideração é o da colegialidade do Pleno. 

Dito isso, apesar da expedita e tecnicamente elogiável 

manifestação da defesa, não depreendo alteração substancial no 

panorama fático que me fez compreender imprescindível a decretação da 

prisão preventiva . 

Com efeito, a defesa alega, e com razão, que a perda do 

mandato parlamentar não é fato novo autorizador para decretação da 

prisão preventiva. Todavia, importa consignar que a prisão não tem por 

causa a perda do mandato parlamentar. Ocorre que. o exercício do 

mandato parlamentar, segundo consignei, impediria a decretação 

monocrática da prisão preventiva em razão de regra imunizante. Cessado 

o mandato parlamentar, cessou também o óbice que apontei à decretação. 

Não há, portanto, relação de fundamento entre a medida grave e a 

preventiva. Os fundamentos para a preventiva já existiam e continuam a 

existir, mas a imunidade parlamentar não existe mais. 

Quanto à alegação segundo a qual a decretação da prisão 
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preventiva só é permitida quando as medidas cautelares não se 

mostrarem suficientes, embora se possa dar razão à defesa na enunciação 

da premissa, a conclusão já assentada quando da decisão anterior é que 

estas não se mostram suficientes. 

Com efeito, naquela oportunidade, consignei quanto à 
" ... adequação (art. 282, !I, do CPP), diferem as medidas cautelares alternativas 
da prisão preventiva. É o gradiente da adequação que vai diferenciar a atuação do 
Poder Judiciário, diante da manifesta necessidade. Como a prisão preventiva é a 
mais grave das medidas caute/ares previstas no Código de Processo Penal, sendo 
necessária a aplicação de uma medida cautelar, por estarem presentes os indícios 
de autoria, materialidade delitiva e a indispensabilidade de se preservar a ordem 
pública, garantir a aplicação da lei penal ou a conveniência da instrução, é a 
análise da adequação que guiará o juiz a decidir, dentre as cautelares, qual é a 
mais apropriada à preservação desses valores. Por critério de proporcionalidade, 
só se admite a prisão preventiva se nenhuma das alternativas previstas no art. 
319 do Código de Processo Penal for suficiente. Ii A regra do art. 310, inciso lI, 
do CPP deixa claro o caráter subsidiário da prisão preventiva (ultima ratio) 
quando estabelece que o juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, não sendo 
o caso de relaxamento ou concessão de liberdade provisória, deverá 'converter a 

prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos 

constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou 

insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão". A subsidiariedade 
da prisão preventiva, ademais, vem reforçada no art. 282, § 6", do Cpp, ao dispor 
que a 'prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua 

substituição por outra medida cautelar (art. 319)'''. 

A despeito disso, demonstrei, como transcrito acima, que 

os fatos se situam numa linha de desdobramento que sugere reiteração 

delitiva que teria se iniciado há longa data, por parte dos executivos do 

Grupo J&F e o então Deputado Federal Rodrigo Santos Rocha Loures. 

Mesmo no contexto dos múltiplos fatos que vêm sendo 

descortinados, dando conta de inúmeras apurações em curso para coibir 

práticas reiteradas e disseminadas de associação entre grupos econômicos 

e autoridades públicas, onde aqueles corrompem estas em prejuízo dos 
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interesses mais caros da República, ainda assim, o agente aqui envolvido 

teria encontrado lassidão em seus freios inibitórios e prosseguiu 

aprofundando métodos nefastos de autofinanciamento em troca de algo 

que não lhe pertence, que é o patrimônio público. 

A gravidade concreta das condutas, igualmente, é 
elemento indicativo da necessidade da prisão preventiva para assegurar a 

ordem pública. 

Cabe mencionar que o art. 282 do Código de Processo 

Penal prescreve que as medidas cautelares deverão ser aplicadas 

observando-se a "adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do 

fato e condições pessoais do indiciado ou acusado" . 

Nesse campo, impende enfatizar que a gravidade do 

crime, para fins cautelares, deve ser compreendida sob um enfoque 

prospectivo. Em outras palavras, não se trata de aferir a gravidade 
delitiva para fins de retribuição penal, já que as medidas cautelares não 

podem figurar como instrumento de punição antecipada. Contudo, em 

determinados casos, as peculiaridades do delito podem evidenciar maior 
reprovabilidade e, nessa medida, tais particularidades podem robustecer 

o receio de reiteração delituosa e, por consequência, o risco à ordem 

pública. Trata-se de juízo preambular próprio da provisoriedade das 
medidas cautelares. 

Sob essa ótica, lamento averbar, mas é gravíssima a 

conduta narrada, considerando-se os valores em pauta e o poder de 

influência das autoridades envolvidas. 

Tratando-se o representado de político com influência no 

cenário nacional, até pouco tempo Deputado Federal e assessor do 

Presidente Michel Temer, além de pessoa de sua mais estrita confiança, 

como declarado em áudio captado, revelam-se insuficientes para a 

neutralização de suas ações, medidas diversas da prisão. 

Nesse ponto, a circunstância de o representado não exercer 

mais cargo público algum não altera essa conclusão, uma vez que o poder 

não tem necessariamente relação com os vínculos jurídicos formais, 

tratando-se, antes, de relação fática. 
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Quanto à alegação de que a gravação realizada por Joesley 

Batista ao captar o diálogo com o Presidente Michel Temer é ilícita, ainda 

que se possa ponderar a alegação do representado que sustenta violação 

ao direito ao silêncio, a jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no 

sentido de que é lícita a captação ambiental de conversa feita por um dos 

interlocutores mesmo sem o conhecimento do outro. 

A esse respeito, o Pleno deste Supremo Tribunal Federal, 

no âmbito de Repercussão Geral, deliberou que" é lícita a prova consistente 
em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do 
outro" (RE 583.937 QO-RG, ReI. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 18.12.2009). 

Quanto à alegação da ilicitude da gravação em razão de 

suspeitas de que seu conteúdo teria sido corrompido, compreendo 

prematura qualquer consideração a respeito diante do fato segundo o 

qual a perícia oficial ainda não foi concluída. Ainda que se possa partir 

desse pressuposto, considero assistir razão ao eminente Ministro Gilmar 

Mendes, quando, ao apreciar situação análoga, por ocasião da decisão 

sobre a Medida Cautelar em Mandado de Segurança 34.070, em que se 

discutia a validade de áudio captado entre a então Presidente da 

República e o ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em momento em 

que já não mais vigorava decisão judicial amparando a gravação, com 

acerto, assentou, sem grifos no original, que: 

Antes de progredir, é indispensável avaliar a possibilidade de o 

diálogo entre a Presidente da República e Luiz Inácio Lula da Silva 

travado na tarde do dia 16.3, 13h32, poder ser invocado para 

demonstração dos fatos. A validade da interceptação é publicamente 

contestada, por ter sido realizada após ordem judicial para a suspensão 

dos procedimentos. De fato, houve decisão determinando a interrupção 

das interceptações em 16.3.2016, às l1h13. A ordem não foi 

imediatamente cumprida, o que levou ao desvio e gravação do áudio 

mencionado. No momento, não é necessário emitir juízo sobre a 

licitude da gravação em tela. Há confissão sobre a existência e 

conteúdo da conversa, suficiente para comprovar o fato. 
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Transpondo esse entendimento para o caso ora em tela, 

importa consignar que são fatos notórios, os quais independem de prova, 

as explicações que o Senhor Presidente da República deu aos conteúdos 

dos diálogos, cuja gravação ora se inquina de estar corrompida. Ainda 
que se possa, futuramente, revisitar essas conclusões, por agora, são 

suficientes para afastar a alegação de ilicitude por derivação dos 

elementos indiciários colhidos em desfavor do representado. 

Igualmente não procede a alegação segundo a qual a 

liberdade do representado não se traduz em risco à colheita da prova, já 
que buscas e apreensões encontram-se findas. 

Ocorre que os fatos tratados nos autos ocorreram em numa 

ambiência em que se tratava, com frequência, de formas pelas quais se 

poderia paralisar um conjunto de investigações que estão sendo levadas a 

cabo pela Polícia Federal e Ministério Público Federal, tendo como 
investigados diversos integrantes do primeiro escalão do Poder Executivo 

e membros do Congresso Nacional. 

O teor dos indícios colhidos, demostraram efetivas 

providências voltadas ao embaraço das investigações, de modo que não é 

difícil deduzir que a liberdade do representado põe em risco, igualmente, 
a apuração completa dos fatos em relação aos quais recai sobre ele a 

suspeita de ter praticado . 

Por fim, a alegação segundo a qual o Ministério Público 

Federal pretende, com a prisão preventiva, forçar o representado a 
colaborar vem desacompanhada de qualquer elemento indiciário que a 

dê suporte. 

De fato, ao Ministério Público e ao Judiciário não é dado 
prender preventivamente, quem quer que seja, visando à finalidade de 

forçar uma colaboração premiada. Todavia, para que se possa coartar, 

como é o dever do Judiciário, abuso de tal ordem, a alegação de que os 

motivos determinantes do pedido de prisão preventiva é coagir o 

28 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-212001 de 24/0812001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O 
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13006469. 

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
53

.4
32

.5
39

-4
6 

AC
 4

32
9

Em
: 0

5/
06

/2
01

7 
- 1

2:
58

:3
1



• 

• 

AC 4329/ DF 

investigado a colaborar, exige que venha embasada em elementos 

probatórios que lhe dê sustentação. 

Da mesma forma que se exige prova apta à condenação e 

indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva para imposição de 

medidas cautelares em geral, a mera alegação de desvio de finalidade no 

pedido de prisão preventiva não pode ser acolhida sem qualquer 

elemento indiciá rio que lhe dê suporte. 

Seja como for, uma vez mais, consigno que o 

convencimento que ora reitero, segundo o qual a prisão preventiva do 

representado é medida necessária e proporcional à garantia da ordem 

pública, já houvera sido exposto na anterior decisão de 17 de maio 

próximo passado, quando deixei expresso que só não decretaria a prisão 

preventiva pleiteada em homenagem à regra que confere imunidade aos 

parlamentares. Na época, nenhuma especulação a respeito de colaboração 

premiada se fazia em relação ao representado. 

Portanto, considerando que a única modificação no 

panorama fático que se apresentava quando da decretação das medidas 

cautelares alternativas e o momento presente é a cessação do mandato 

parlamentar do representado, impende deferir o pedido do Procurador

Geral da República e assim decretar a prisão preventiva de Rodrigo dos 

Santos da Rocha Loures, sem embargo de nova e futura avaliação, em 

caso de alteração fática. Expeça-se mandado de prisão, que deverá ser 

cumprido com a máxima discrição e com a menor ostensividade, 

devendo constar tais ressalvas do mandado, a fim de evitar qualquer 

exposição indevida. 

Deverá a autoridade policial responsável pelo 

cumprimento da medida tomar as cautelas apropriadas para preservar a 

imagem do preso, evitando qualquer exposição pública. Não se tratando 

a pessoa em desfavor de quem se impõe a presente medida, de indivíduo 
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perigoso, no sentido Hsico, deve ser evitado o uso de algemas. Observe

se, portanto, a súmula vinculante 11 deste Supremo Tribunal Federal. 

Atente-se à Recomendação nº 18/2008 do CNJ. 

Intimem-se. 

Brasília, 02 de junho de 2017. 

Ministro Edson Fachin 

Relator 
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