
MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL 
Procuradoria-Geral da República 

N" 180634/2017 - GTLJ/PGR 
Ação Cautelar 4.327 
Relator Ministro Edson Fachin 
Agravante: Ministério Público Federal 
Agravado: Aécio Neves da Cunha 

O Procurador-Geral da República vem, com fundamento no 

art. 317, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal 

— RISTF —, requerer a reconsideração da decisão monocrática de 

30/6/2017 (fls. 643/658) que restabeleceu, "em relação ao senador Ai-

cio Neves, a situação jurídico-parlamentar então detida, afastando as demais 

restrições implementadas" e, como consequência, declarou "prejudicados 

os agravos interpostos pelo Senador e pelo Procurador-Geral da República." 

Caso o decisum não seja reconsiderado, requer o processamento des-

te AGRAVO REGIMENTAL, submetendo-se, com urgência, à 

Primeira Turma para apreciação. 

I — Relatório. 

Nas fls. 439/473 — tópico I das contrarrazões aos agravos regi-

mentais outrora interpostos por AÉCIO NEVES DA CUNHA, 

Andréa Neves da Cunha, Mendherson Souza Lima e Frederico Pa-

checo — o Ministério Público havia relatado o feito até a fl. 452. 
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Naquela oportunidade, 9/6/2017, reiterou-se a necessidade e a 

urgência da prisão cautelar de AÉCIO NEVES — que já era objeto 

do agravo regimental das fls. 184/247 — bem como, em caráter sub-

sidiário, pleiteou-se a manutenção das medidas cautelares diversas à 

prisão, vigentes desde a sua decretação em 17/5/2017, em decisão 

monocrática proferida pelo Ministro Edson Fachin (fls. 66/105). 

Em 16/6/2017, AÉCIO NEVES pediu o adiamento da sessão 

de julgamento dos agravos interpostos (fl. 576). Formulou ainda 

questão de ordem na qual pediu a afetação do caso ao Plenário (fls. 

579/582). 

Ambos os pleitos foram indeferidos no mesmo dia (decisão 

das fls. 572/574), porém concedeu-se à defesa a oportunidade de se 

manifestar sobre alguns pontos da contraminuta recursal do Minis-

tério Público. 

Em 13/6/2017 (fls. 604/608) e em 19/6/2017 (fls. 617/626) 

sobrevieram as tréplicas defensivas. 

AÉCIO NEVES protocolizou, ainda, um segundo agravo re-

gimental no dia 20/6/2017, no afã de remeter a apreciação de seu 

caso ao Plenário (fl. 599). Com isso, logrou adiar a apreciação do 

caso pelo colegiado. 

Intimado pessoalmente na tarde de 23/6/2017, o Ministério 

Público protocolizou suas contrarrazões ao segundo agravo regi-

mental de AÉCIO NEVES às 18h4lmin do dia 29/6/2017 (ver có-

pia anexa da respectiva contrafé). Porém, até hoje o órgão judiciário 

não juntou a manifestação aos autos. 

Em 30/6/2017, sobreveio nova decisão monocrática do mi-

nistro relator (fls. 643/658), desta vez antecipando o voto que pre-

tendia apresentar na sessão de julgamento dos recursos pendentes, 

para o fim de "reconsiderar a decisão [anteriormente proferida pelo Mi- 
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nistro Edson Fachin], restabelecendo, em relação ao senador Aécio Neves, a 

situação jurídico-parlamentar então detida, afastando as demais restrições im-

plementadas." Como consequência, declarou ainda "prejudicados os 

agravos interpostos pelo Senador e pelo Procurador-Geral da República." 

Com o advento da Portaria n. 110, de 22/6/2017, emitida pelo 

Diretor-Geral da Secretaria do Supremo Tribunal Federal, teve iní-

cio em 2/7/2017 o recesso forense de 30 (trinta) dias. Por força dis-

so, "[a] os prazos que se iniciam ou se encerram nesse período ficam automati-

camente prorrogados para o dia 1° de agosto subsequente (terçafeira), nos ter-

mos do art. 224, 1°, da Lei n. 13.105 1201 5." 

Somente no dia 7/7/2017, os autos desta Ação Cautelar n. 

4.327 retornaram à Procuradoria-Geral da República. 

Eis, em síntese, os fatos de interesse. 

II— Fundamentação. 

11.1 — Violação dos princípios da colegialidade e do duplo 

grau de jurisdição. Revisão monocrática de medidas cautela-

res diversas à prisão decretadas, originariamente, por outro 

Ministro do Supremo Tribunal Federal. Procedimento preju-

dicial à segurança jurídica. Inviabilidade do julgamento pela 

Primeira Turma, em 27/6/2017, causada pelo próprio órgão 

judiciário. Inércia não imputável ao Ministério Público. 

Como visto no relatório, às 9h12min da penúltima terça-feira 

de junho, dia 20/6/2017 — ou seja, poucas horas antes do início da 

sessão de julgamento dos recursos pela Primeira Turma — AÉCIO 

NEVES protocolizou um segundo agravo regimental, no afã de re-

meter a apreciação de seu caso ao Plenário (fl. 599). Noticiado o 

fato em sessão, após o julgamento dos demais recursos, findou 
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adiada — sem inclusão formal na pauta da terça-feira seguinte, 

27/6/2017 — a apreciação dos agravos até então interpostos 

pelo parlamentar e pelo Ministério Público (fls. 588/593). 

Em despacho datado de 20/6/2017 (fls. 596/597), o Ministro 

Relator Marco Aurélio determinou a remessa dos autos ao Ministé-

rio Público para se manifestar sobre o segundo agravo regimental 

interposto por AÉCIO NEVES. 

Em que pese a decisão do ministro, os autos — que trami-

tam em meio físico — permaneceram retidos no Supremo Tri-

bunal Federal por mais 3 (três) dias úteis. Somente às 15h1rnin 

da sexta-feira, dia 23/06, foram eles remetidos à Divisão de 

Controle Judicial da Procuradoria-Geral da República, perfec-

tibilizando a indispensável intimação pessoal prevista no art. 

41, inciso IV, da Lei n. 8.625/1993 e no art. 18, inciso II, alínea 

"h", da Lei Complementar n. 75/1993. 

O prazo para contrarrazoar agravo regimental, no âmbito da 

Suprema Corte, é de 5 (cinco) dias por força do art. 317, caput, do 

RISTE c/c o art. 50, inciso LV, da Constituição Federal. 

Na espécie, como a intimação pessoal do Ministério Público 

ocorreu na tarde de uma sexta-feira, tal prazo só teria início na se-

gunda-feira subsequente, 26/6/2017, conforme a Súmula n. 310 do 

Supremo Tribunal Federal. 

Com isso, a demora no cumprimento do despacho invia-

bilizou a apreciação do caso pela Primeira Turma em 

27/6/2017 — última sessão do primeiro semestre deste ano. 

Deveras, às 17h39min da segunda-feira, 26/6/2017, a impren-

sa já noticiava — com base em informações prestadas pelo Gabinete 

do Ministro Marco Aurélio — que "o pedido de prisão do senador afastado 

Aécio Neves (PSDB-MG) e o recurso dele contra o afastamento do mandato" 
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só seriam 'julgados em agosto, após o recesso do Judiciário". Surpreenden-

temente, o motivo declarado aos jornalistas foi o seguinte: "oproces-

so está com Janot, que precisa opinar sobre o pedido de Aécio para que o plená-

rio, composto pelos 11 ministros da Corte, decidam sobre a prisão e o afasta-

mento. "1 

Vale ressaltar que a sobredita decisão de adiar o julga-

mento para agosto já havia sido tomada pelo ministro relator 

cerca de 1 (uma) hora e meia antes de findar o horário de pro-

tocolo na Seção de Atendimento Presencial do Supremo Tri-

bunal Federal, na véspera da sessão. Isso significa que nem 

mesmo uma manifestação ministerial hipoteticamente proto-

colizada em 26/6/2017 — primeiro dia do prazo regimental — 

seria capaz de garantir a inclusão do julgamento na pauta de 

27/6/2017. Assim, além de juridicamente inexigível, um esfor-

ço heroico dessa magnitude por parte da Procuradoria-Geral 

da República já se revelava inútil. 

Caso os autos, de fato, tivessem sido remetidos ao Ministério 

Público no dia 20/6/2017 (terça-feira), seria viável formular uma 

resposta célere até o segundo ou terceiro dia útil subsequente (quin-

ta ou sexta-feira da mesma semana), em tempo de pautar o julga-

mento para a terça-feira seguinte, 27/6/2017. 

Assim é que, às 18h4linin do dia 29/6/2017 — ou seja, no 

penúltimo dia de seu prazo regimental — o Ministério Público 

protocolizou suas contrarrazões ao segundo agravo regimen-

tal interposto por AÉCIO NEVES. Prova disso é a contrafé 

ora juntada em anexo. Contudo, o referido documento ainda 

não foi juntado aos autos desta Ação Cautelar n. 4.327_/DF, ao 

1 Trechos da matéria intitularia Pedido de prisão de Aécio só será julgado em agosto, diz gabinete de 
Marco Aurélio': publicada pela jornalista Mariana Oliveira no sítio de intemet G1 (globo.com), 
às 17h39min de 26/6/2017. íntegra anexada a este recurso e disponível em: 
http: / /gl .globo.com/politica/noticia/prisao-e-afastamento-de-aecio-so-serao-julgados-em-
agosto-dia-stf.ghtml 
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contrário de outros apresentados pela defesa em 27 e 

28/6/2017 (fls. 661/665). 

Não bastasse isso, em 30/6/2017 sobreveio a decisão mono-

cráfica das fls. 643/658. 

Muito embora o ministro relator tenha declarado que abriu 

vista "na mesma data — 20 de junho —, ao Procurador-Geral da República", 

atribuindo ao Ministério Público a responsabilidade pela inércia que 

impedira a inclusão do caso na pauta de julgamentos do dia 

27/6/2017, tal afirmação absolutamente não procede. 

Nesse particular, eis os exatos termos do decisum (fl. 648): 

Observado o princípio do contraditório, abri vista, na 
mesma data — 20 de junho —, ao Procurador-Geral da Repú-
blica — muito embora houvesse manifestação anterior no 
sentido do deslocamento [do julgamento ao Plenário] —, 
para, querendo, pronunciar-se, apresentando contraminuta. 

Considerada a ausência de devolução do processo, 
mostrou-se inviável, ainda no Primeiro Semestre Judiciário 
de 2017, a afetação da matéria ao Colegiado. 

Avizinham-se as férias coletivas do mês de julho, não 
se tendo, em tempo, Sessão da Turma. 

O agravante encontra-se afastado do exercício do 
mandato de Senador da República há 1 mês e 12 dias, pre-
sente o cumprimento do mandado de intimação em 18 de 
maio de 2017. 

Urge o implemento da jurisdição que, continuasse a re-
latoria com o ministro Edson Fachin, certamente ocorreria. 

Ao final, o Ministro Marco Aurélio entendeu por bem refor-

mar "a decisão [anteriormente proferida pelo Ministro Edson Fa-

chin], restabelecendo, em relação ao senador Aécio Neves, a situação fui-

dico-parlamentar então detida, afastando as demais restrições implementadas." 

Como consequência, declarou ainda `:prejudicados os agravos interpostos 

pelo Senador e pelo Procurador-Geral da República." 

Não se vislumbra razão para tal proceder, porquanto eivado de 

flagrante — e injustificável — violação aos princípios da colegialidade 

e do duplo grau de jurisdição. 
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Com efeito, cada vez mais a doutrina jurídica especializada 

exalta a importância de observar o princípio da colegialidade, no 

âmbito dos tribunais, para o devido respeito ao duplo grau de juris-

dição — principalmente em feitos de competência originária 

Nas palavras de Cassio Scarpinella Bueno2: 

2.1. Colegialidade nos Tribunais. 
Principio que decorre do "duplo grau de jurisdi-

ção", tal qual apresentado pelo número anterior, é o 
que pode ser chamado de "colegialidade nos  
Tribunais". Este principio significa que o "juiz natural" 
(v. n. 7 do Capitulo 1 da Parte II do vol. 1) das decisões 
proferidas no âmbito dos Tribunais brasileiros, quais 
sejam, os Tribunais de Justiça, os Tribunais Regionais 
Federais, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo 
Tribunal Federal, devem ser tomadas colegiadamente, 
isto é, de forma plural, pelo órgão competente, imposto 
pela própria Constituição Federal (ou Estadual, para os Tri-
bunais de Justiça), pela lei ou pelo Regimento Interno, nos 
casos em que não houve previsão normativa de maior hierar-
quia. 

Trata-se do que o n. 8.1 do Capitulo 1 da Parte II do 
vol. 1 chamou de manifestação horizontal do "duplo grau", e 
não no plano vertical, como e mais comumente exposto e 
compreendido, destacando a distinção entre um órgão de ju-
risdição inferior e um outro de jurisdição superior. 

Todo princípio aceita, em nome de outros que lhe são 
contrários, mitigações. Com  o "princípio da colegialidade" 
não é diverso. E absolutamente legitima a lei que excep-
ciona o principio aqui examinado em nome de outros, 
admitindo que em prol de maior celeridade e racionali-
zação no trato dos recursos e, mais amplamente, dos 
processos, no âmbito dos Tribunais, alguns de seus 
membros decida monocraticamente, isto é, de forma 
isolada, não colegiada, não plural. 

Nos casos em que isso se verifica; contudo, é 
condição de legitimidade da lei que assegure a possibi-
lidade de controle da decisão isolada do membro do 
Tribunal pelo órgão colegiado respectivo, sob pena de  
ofensa ao principio aqui examinado. O mesmo meca-
nismo que viabiliza este controle da decisão singular 
(monocrática) para o órgão colegiado (o órgão compe-
tente do do Tribunal, "juiz natural do julgamento do re-
curso") é o recurso de "agravo interno", estudado pelo n. 
5 do Capítulo 7. 

2 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado  de direito processual civil, vol. 5. 3' ed. São Paulo, 
Editora Saraiva, 2011, pp. 49 e 50. 
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As conclusões expostas pelos parágrafos anterio-
res têm eco seguro na jurisprudência do Supremo Tri-
bunal Federal. Lê-se, em diversos julgados, que é legíti-
ma a lei que criar competências para os órgãos mono-
cráticos no âmbito dos Tribunais desde que haja recur-
so para seu reexame perante o colegiado competente. 
assim, dentro outros: T Turma, AI-AgR 578.479/SP, rel. 
Min. Eros Grau, j.un, 18.4.2006, DJ 12.5.2006, p. 23; T Tur-
ma, AI-AgR 475.064/SP, rel. Min. Ellen Grade, j.un. 
14.2.2006, DJ 10.3.2006, p. 49; e Pleno, MS-AgR 24.542/DF, 
rel. Min. Celso de Mello, j.un. 27.8.2004, DJ 15.10.2004, p. 3. 
O agravo interno, ao viabilizar o controle colegiado da 
decisão, dá cumprimento adequado ao princípio aqui 
examinado. 

No mesmo sentido são as lições de Bernardo Pimentel Souza, 

Guilherme de Souza Nucci e Eugênio Pacelli: 

Já o princípio da colegialidade consiste na exigên-
cia de que as causas e os respectivos recursos de com-
petência dos tribunais possam ser julgados por um ór-
gão coletivo, tendo em vista a composição constitucional 
dos tribunais que integram o Poder Judiciário brasileiro. Em-
bora não exista preceito explícito na Constituição de 1988, a 
exigência da colegialidade é extraída da combinação 
dos artigos 92, 101, 104, 106, 107, 111, 111-A, 115, 118, 119, 
120, 122, 123 e 125, todos da Constituição Federal. Os 
preceitos constitucionais revelam que os juizos de primeiro 
grau de jurisdição são unipessoais, razão pela qual os respec-
tivos julgamentos são isolados, proferidos apenas por um 
magistrado. Em contraposição, os mesmos preceitos revelam 
que os tribunais são órgãos coletivos, compostos por muitos 
magistrados. Ainda à vista dos preceitos sub examine, 
constata-se que os constituintes de 1987 e 1988 conferi-
ram aos tribunais as competências mais relevantes, por-
quanto a soma dos conhecimentos e das experiências 
de mais de um magistrado empresta maior segurança e 
credibilidade aos julgamentos. Daí a explicação para a or-
ganização do Poder Judiciário brasileiro comjukes e tribunais, 
como bem revela o artigo 92 da Constituição, a fim de que 
os julgamentos não sejam proferidos apenas por juizes, de 
forma unipessoal, mas também pelos tribunais, de forma co-
letiva, seja pelas turmas, câmaras, seções, grupos, câmaras 
reunidas, órgão especial ou pelo plenário. 

Por conseguinte, as causas e os recursos da com-
petência dos tribunais não podem ser subtraídos dos 
colegiados, aos quais os jurisdicionados devem ter 
acesso, ainda que ao final do procedimento, por meio, 
por exemplo, do• agravo interno ou regimental cabível 
contra as decisões monocráticas proferidas nos tribu-
nais, especialmente pelos relatores. 
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(SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos cfreis e à 
ação rescisório. 10' ed. São Paulo: Saraiva, 2014, pp. 67 e 68) 

O sistema processual penal brasileiro consagra o prin-
cípio do duplo grau de jurisdição como uma efetiva garantia 
humana fundamental, embora implicitamente prevista na 
Constituição Federal. Há duas razões fundamentais para a 
consagração do referido princípio em nível constitucional. 

A primeira delas advém da estruturação do Poder Judi-
ciário em instâncias, sabendo-se, por certo, que a função pri-
mordial das superiores é julgar recursos originários das infe-
riores. Excepcionalmente, os tribunais superiores possuem 
casos de competência originária. Consultando-se os artigos 
102 c 105 da Constituição Federal, cuidando, respectivamen-
te, da competência do Supremo Tribunal Federal e do Supe-
rior Tribunal de Justiça, observa-se, em vários dispositivos, a 
vocação precípua dessas Cortes para a apreciação de matéria 
recursal. De outra parte, convém registrar constituir o STF o 
órgão de segundo grau, apto a julgar os casos referentes a 
crimes políticos (art 102, II, b, CF). Pode-se, pois, deduzir 
que o sistema processual exalta a possibilidade de recurso, 
em particular na esfera criminal. Aliás, é justamente nos fei-
tos penais que se pode utilizar do habeas impus, com a certeza 
de conhecimento desse remédio constitucional por todas as 
instâncias, sem óbice de natureza processual. 

A segunda razão provém do art. 50, § 2°, da Constitui-
ção Federal, assim redigido: "Os direitos e garantias expres-
sos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do 
regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados in-
ternacionais em que a República Federativa do Brasil seja 
parte". Considerando-se o disposto no Pacto de São José da 
Costa Rica (Convenção Americana dos Direitos Humanos), 
que consagra o duplo grau dc jurisdição (art. 8°, item 2, h), 
bem como levando-se em conta o disposto no art. 50, LV, 
em relação à previsão da ampla defesa, com os meios e recursos a 
ela inerentes, não há dúvida de que o cenário constitucio-
nal brasileiro dos direitos e garantias humanas funda-
mentais absorveu o principio do duplo grau de jurisdi-
ção. 

Assim sendo, como decorrência lógica, deve-se 
acolher o principio da colegialidade, ou sela, a parte 
tem o direito não somente de recorrer a uma instância 
superior, mas de ter o seu recurso apreciado, como re-
gra, por um órgão colegiado. Não foge à sistemática do 
processo brasileiro a exigência (assegurada, em grande parte, 
pelos Regimentos Internos dos Tribunais) de haver um colé-
gio de juizes para julgar, em última decisão, de cada corte, os 
recursos de sua competência. 

No Supremo Tribunal Federal, os casos mais relevan-
tes são conduzidos à apreciação do Plenário, envolvendo os 
onze ministros componentes da Corte Suprema do Brasil, 
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conforme previsto pelos artigos 5' a 7° do Regimento Inter-
no do STF. 

A ideia de exaltação do sistema de turmas, câma-
ras ou grupos baseia-se na salutar troca de experiênci-
as, conhecimentos e dados por parte dos magistrados 
que as compõem. A eventual erudição de um juiz não 
pode ser considerada fator determinante para que ele 
profira uma decisão, sozinho, em grau recursal, em úl-
tima instância, como regra. O fundamental é a submis-
são a um corpo de juizes, estimulando a discussão de 
teses, a contraposição de ideias e o exercício do con-
vencimento, tudo com olhos voltados à realização de 
justiça e ao aprimoramento do Direito. 

Não são poucos os casos em que julgadores, ao 
ouvirem as razões emergentes do voto proferido por ou-
tro colega, componente do colegiado, alteram sua posi-
ção e aderem a uma nova forma de visualizar determi-
nado ponto controverso. Alguns julgados são modificados 
integralmente, quando alcançam grupos de magistrados com 
maior número. Ilustrando, um acórdão pode ser emitido pelo 
voto de três julgadores. Posteriormente, em revisão criminal, 
outros magistrados compõem o grupo de câmaras ou turmas 
e aquele julgado anterior pode ser completamente alterado, 
dependendo, pois, dos votos do colegiado maior. 

Sustentamos a existência do princípio da colegia-
lidade, como processual implícito, decorrente do duplo 
grau de jurisdição, mas sem perder de vista a ampla defesa, 
de modo a consolidar o debate salutar nas cortes brasileiras, 
proporcionando ao jurisdicionado a decisão mais próxima 
possível da justiça almejada. 
(NUCCI, Guilherme de Souza. O princípio da colegialidade. 
In Jornal Carta Forense, coluna publicada em 10/3/2008. Dis-
ponível em: http.//www.cartaforense.com.br/conteudo/co-
lunas/o-ptincipio-da-colegialidade/1148. Acesso no dia 
13/7/2017) 

16.1.1 Princípios 
16.1.1.1 O duplo grau 

A exigência do duplo grau de jurisdição, enquanto 
garantia individual, permite ao interessado a revisão do 
julgado contrário aos seus interesses, implicando o direito à 
obtenção de uma nova decisão em substituição à primeira. 

Para que se possa falar rigorosamente em duplo 
grau, porém, é preciso que a revisão seja feita por outro 
órgão da jurisdição, hierarquicamente superior na 
estrutura jurisdicional. Não é o caso, por exemplo, do 
juízo de retratação que poderá ocorrer no recurso em 
sentido estrito e no agravo de execução, ou ainda a 
revisão decorrente dos embargos declaratórios. Nesses 
casos, a substituição da decisão será feita pelo mesmo 
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órgão responsável pela prolação da decisão então 
impugnada.  
(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal. 182  ed. São Pau-
lo: Editora Atlas, 2014, p. 936) 

No caso concreto, inexistiu verdadeiro juízo de retratação/re-

consideração do decreto cautelar de 17/5/2017 (fls. 66/105), por-

quanto não foi o mesmo órgão jurisdicional — o Ministro Edson Fa-

chin — quem subscreveu a decisão agravada 

Em verdade, na decisão monocrática de 30/6/2017 (fls. 

643/658), o Ministro Marco Aurélio substituiu-se à turma julgadora 

nos misteres de reapreciar e reformar o decreto cautelar originário, 

emitido por colega de Suprema Corte com o qual ombreia. 

Como visto alhures, o Ministério Público, data venia, não cau-

sou nenhum embaraço ou demora para que a decisão guerreada 

fosse tomada naqueles termos. Por outro lado, o prolongamento 

das medidas cautelares por mais um mês, em razão do recesso fo-

rense, não é motivo de espanto. Trata-se de praxe judiciária absolu-

tamente regular e previsível, que não modifica em nada os funda-

mentos do decreto cautelar reformado. 

Logo, não havia fato novo apto a justificar grave violação aos 

princípios da colegialidade e do duplo grau de jurisdição. A aprecia-

ção dos recursos foi subtraída do órgão colegiado competente, de 

forma indevida, no exclusivo interesse da defesa. 

Esse proceder — surpreendente "autofagia" entre ministros do 

Supremo Tribunal Federal — prejudica muito a segurança jurídica e 

redunda em descrédito ao Poder Judiciário. Tal análise é do próprio 

Ministro Marco Aurelio, que — 11 (onze) dias antes, em 19/6/2017 

— ao apreciar em autos avulsos a petição/STF n. 33.913/2017, já 

havia repudiado o referido expediente nos seguintes termos: 

DESPACHO 

PETIÇÃO —JUNTADA. 
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INQUÉRITO — DESMEMBRAMENTO 

O assessor Dr. Rafael Ferreira de Souza prestou as 
seguintes informações: 

Mediante a petição/STF ti° 33.913/2017, a in-
vestigada Andrea Neves da Cunha, por meio de advo-
gado credenciado, articula com o fato de ser cidadã co-
mum, que não exerce função pública. Aduz não pos-
suir foro por prerrogativa de função perante o Supre-
mo. Alude a decisões proferidas no âmbito da denomi-
nada Operação Lava Jato, nas quais o Relator, indivi-
dualmente, reconheceu a incompetência do Tribunal 
em relação a pessoas que perderam a prerrogativa de 
foro. Requer seja declarado, por Vossa Excelência, não 
cumprir ao Tribunal o processo e julgamento dos fatos 
a si imputados, com o declínio da competência para a 
Seção Judiciária de São Paulo. Busca, antes da remessa 
do processo ao Juízo dito competente, a revogação da 
prisão preventiva determinada. 

Anoto estarem pendentes de análise agravos 
internos protocolados pelos investigados e pelo 
Ministério Público Federal, contra a decisão que 
implicou, no âmbito da ação cautelar n° 4.327, a 
prisão preventiva de Andrea Neves da Cunha, Fre-
derico Pacheco de Medeiros e Mendherson Souza 
Lima e a imposição de medidas cautelares diver-
sas ao senador Aécio Neves. Os incidentes encon-
tram-se pautados para julgamento, pela Primeira 
Turma, na sessão do próximo dia 20 de junho. 

Juntem a petição. 

Consoante noticiado nas informações, ainda 
não foram examinados agravos formalizados, pelos in-
vestigados e pelo Ministério Público Federal, na ação 
cautelar n° 4.327 — apensada ao inquérito —, em face do 
pronunciamento mediante o qual o ministro Edson Fa-
chin determinou a custódia preventiva de Andrea Ne-
ves da Cunha, Frederico Pacheco de Medeiros e Mend-
herson Souza Lima e aplicou outras medidas cautelares 
ao senador Aécio Neves. 

A questão relacionada ao desmembramento do pro-
cesso, ante a presença de investigados que não contam com 
foro por prerrogativa de função, será analisada tão logo se-
jam apreciados os incidentes pela Primeira Turma. 

Observem que a decisão alusiva às preventivas foi 
proferida por integrante do Supremo, cabendo apenas 
ao Tribunal decidir sobre a manutenção ou revogação. 
Ressalto a impossibilidade de revê-las, individualmen-
te, por ter sido o ato formalizado por Colega com quem 
tenho a honra de ombrear. Procedimento diverso sinali- 
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zaria insegurança, autofagia, com descrédito para o Ju-
diciário.  

Aguardem o julgamento dos citados agravos. 

Publiquem. 

Brasfiia, 19 de junho de 2017. 

Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator 

Assim, dada a flagrante e injustificável violação aos princípios 

da colegialidade e do duplo grau de jurisdição, cumpre reformar a 

decisão agravada, a fim de submeter a decisão ao colegiado, oportu-

nidade na qual será possível a reforma da decisão agravada restabe-

lecendo o decreto cautelar de 17/5/2017 (fls. 66/105), exarado pelo 

Ministro Edson Fachin, em relação ao denunciado AÉCIO NE-

VES. 

Salienta-se, ademais, que eventual demora em pautar o 

caso para julgamento do colegiado — sobretudo diante da alta 

relevância do caso concreto e das irregularidades ora impug-

nadas — agravaria sobremaneira a burla aos referidos princípi-

os. Portanto, o Ministério Público requer seja reconhecida a 

devida urgência no julgamento colegiado deste recurso. 

11.2 — Da prisão cautelar de parlamentar no exercício 

de suas funções. Cabimento. Estado de flagrância ainda vi-

gente à época do pedido de prisão. Ação controlada. Cor-

rupção passiva: situação análoga à do flagrante impróprio 

(art. 302, inciso III, do CPP). Obstrução de investigação 

relacionada a organização criminosa: flagrante próprio 

(art. 302, inciso I, do CPP). Interpretação lógico-sistemáti-

ca e histórica da primeira parte do § 2" do art. 53 da CF. 
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Suspensão do exercício das funções parlamentares ou de 

qualquer outra função pública. Previsão legal no art. 319, 

inciso VI, do CPP. Compatibilidade com o art. 53, § 1", da 

Constituição Federal. Medida cautelar estabelecida ao Se-

nador AÉCIO NEVES, por meio de decisão monocrática 

de Ministro da Suprema Corte. Precedente principal, apli-

cável a maiori, ad minus: AC 4039 (caso do ex-Senador Dei-

cídio do Amaral). Idêntica ratio decidendi na AC 4070 (caso 

do ex-Deputado Federal Eduardo Cosentino Cunha). 

No mérito, a decisão agravada principia por estatuir que "a li-

minar de afastamento e', de regra, incabível, sobretudo se considerado o fato de o 

desempenho parlamentar estar vinculado a mandato que se exaure no tempo." 

Para o Ministro Marco Aurélio, não há como implementar o 

afastamento do exercício do mandato no início de investigação cri-

minal, nem por ato individual nem por decisão colegiada da Supre-

ma Corte, porque "implica esvatiamento irreparável e irreversível da repre-

sentação democrática conferida pelo voto popular" bem como "empréstimo de 

pouca importância ao Senado da República, como se os integrantes não fossem 

agentes políticos de estatura ímpar, que têm incolumidade resguardada por pre-

ceitos maiores." 

Alem disso, o novo relator afirma que lols delitos, supostamente 

praticados, não se enquadram entre os inafiançáveis — tortura, tráfico de entor-

pecentes e drogas afins, terrorismo e os definidos em lei como hediondos (inciso 

XLIII), ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucio-

nal e o Estado Democrático (inciso XLIV), ambos do artigo 5° da Constitui-

ção Federal" 

Diante disso, conclui: "não fosse suficiente a inexistência de flagrante 

— o Senador não foi surpreendido cometendo crime — não se teria como prendê-

lo, considerada a previsão do artigo 53, 5  2°, da Constituição Federal." 
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Mais adiante, o Ministro Marco Aurélio apregoa "autocontenção 

judicial" e inafastabilidade da "deferência [da Suprema Corte] ao Senado 

da República" e do "reipeito ao mandato eletivo". Argumenta que "nem 

mesmo o recebimento de denúncia implica o afastamento do exercício do manda-

to.", portanto seria descabido "endossar, em conflito indesejável com o Le-

gislativo, com o Senado Federal, ato individual a resultar na suipensão do exer-

cício de mandato, ft:tendo surgir a figura esdrúxula do Senador de segunda 

classe, de4xdado de prerrogativa-dever, das atribuições do cargo que lhe foi pro-

porcionado pelo povo brasileiro, e isso em fase embrionária de investigação". 

Outro fundamento da decisão agravada é a falta de previsão 

da suspensão do mandato eletivo — que o Ministro Marco Aurélio 

classifica de "verdadeira cassação temporária branca" — no art. 319 do 

Código de Processo Penal, como cautelar substitutiva da prisão. 

Tais argumentos, porém, são frágeis e não merecem prevale- 

cer. 

O robusto acervo probatório carreado aos autos desta ação 

cautelar — com destaque para as provas colhidas no bojo das ações 

controladas e interceptações telefônicas, todas devidamente autori-

zadas pelo Ministro Edson Fachin — não deixam dúvidas de que, na 

época do pedido de prisão, tal como os demais requeridos, o Sena-

dor AÉCIO NEVES também estava tecnicamente em estado de 

flagrância em relação aos crime de corrupção, lavagem de dinheiro, 

organização criminosa e embaraço a investigação criminal que en-

volve a organização criminosa. 

A prisão dos envolvidos apenas não ocorreu em momento an-

terior — quando, por exemplo, dos recebimentos das parcelas da 

propina — em razão do deferimento de ações controladas que obje-

tivavam angariar provas ainda mais robustas dos fatos criminosos 

ainda em curso. Nesse sentido, é importante destacar que a ação 

controlada requerida no bojo da Ação Cautelar n. 4315 não objefi 
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vou apenas monitorar o pagamento da propina destinada ao Sena-

dor AÉCIO NEVES, mas também os repasses de valores espúrios 

ajustados entre JOESLEY BATISTA, o Presidente da República 

MICHEL TEMER e o Deputado RODRIGO SANTOS DA RO-

CHA LOURES, cujas entregas ainda estavam em curso, tendo a 

primeira ocorrido no dia 24/4/2017. 

Para evitar que a ação controlada desse outro núcleo da inves-

tigação fosse prejudicada, estendeu-se também o monitoramento 

dos ora requeridos, de forma a permitir que a intervenção policial 

fosse oportuna e eficiente para a investigação como um todo, espe-

cialmente no que toca ao funcionamento da organização criminosa 

maior, que suplanta os núcleos menores objetos dos pedidos apre-

sentados em 15/5/2017 a essa Eminente Corte. 

Tem-se, assim, em relação a AÉCIO NEVES, especificamen-

te quanto ao crime de corrupção, uma situação análoga à do fla-

grante impróprio (art. 302, III, do CPP), só que aqui, em vez de 

uma perseguição empreendida de forma não planejada aos crimino-

sos, houve ação controlada e uma série de outras medidas cautelares 

deferidas pela mais alta Corte do país visando a garantir o máximo 

de eficiência à atuação dos órgãos do estado. 

O fato de se ter prestigiado a colheita da prova por meio do 

uso de ferramentas investigatórias mais modernas não pode impli-

car em prejuízo absoluto à prisão do Senador AÉCIO NEVES, 

sob alegação de que não há mais flagrante em virtude da ação con-

trolada desenvolvida. 

No ponto, deve-se perquirir se os elementos da prisão em fla-

grante estavam presentes por ocasião do deferimento da ação con-

trolada. Se a resposta for sim, está-se diante da possibilidade con-

creta de decretação da prisão do parlamentar, que apenas poderia 

ser negada caso não se demonstrasse a necessidade da prisão pre- 
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ventiva, o que não é o caso em tela, já que fartamente demonstra-

dos os requisitos da necessidade de se resguardar a ordem pública e 

a lisura da instrução criminal. 

De resto, independentemente de tal discussão, o Senador AÉ-

CIO NEVES, conforme gravações ambientais e interceptações te-

lefônicas, vem adotando, constante e reiteradamente, estratégias de 

obstrução de investigações da "Operação Lava Jato", seja por meio 

de alterações legislativas para anistiar ilícitos ou restringir apurações, 

seja mediante interferência indevida nos trabalhos da Policia Fede-

ral, seja mediante criação de obstáculos a acordos de colaboração 

premiada relacionados ao caso. Quanto ao crime de obstrução de 

investigação relacionada a organização criminosa e ao próprio delito 

de pertinência a organização criminosa, portanto, o parlamentar en-

contrava-se em estado de ilicitude permanente. Configurou-se, na 

espécie, o flagrante próprio (art. 302, I, do CPP). 

Além disso, conforme já detalhado — exaustivamente — pelo 

Ministério Público nos arrazoados anteriores, estão presentes na hi-

pótese os fundamentos para conversão da prisão em flagrante em 

prisão preventiva, como única maneira de salvaguardar a ordem pú-

blica e a própria instrução criminal. Isso porque, além da possibili-

dade concreta de prática de novos delitos, há o risco de que ações 

criminosas já iniciadas pelo Senador AÉCIO NEVES atinjam seu 

objetivo, no vil escopo de embaraçar as investigações em curso pe-

rante o Supremo Tribunal Federal, relacionadas à "Operação Lava 

Jato". 

Sobre esse ponto, que já havia sido chancelado primeiro rela-

tor caso, Ministro Edson Fachin, eis os sólidos fundamentos do de-

creto cautelar de 17/5/2017, indevidamente reformado pela deci 

são agravada: 
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Presente, então, o fumus comissi defleti, resta averiguar se 
a manutenção em liberdade dos representados constitui risco 
à ordem pública ou à instrução criminal, além de verificar se 
são suficientes para sua salvaguarda, num juízo de proporci-
onalidade, as medidas alternativas à prisão previstas no art. 
319 do Código de Processo Penal. 

Nessa linha, é bem verdade que o conceito de ordem 
publica exibe indeterminação que poderia, num primeiro 
olhar, dificultar sua exata compreensão. Nesse campo, a ju-
risprudência 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 legitimado; por consequência da 
adoção da medida gravosa. 

Obviamente, o risco natural e abstrato de cometimen-
to de crimes não se presta a tal desiderato. Indispensável, 
nessa medida, que as particularidades do caso concreto evi-
denciem a possibilidade real, factível, da ocorrência de tais 
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 habi-
tualidade delitiva ou da gravidade concreta do crime, circuns-
tâncias que, em tese, podem indicar periculosidade apta a le-
gitimar a tutela cautelat 

Na linha de que o risco de reiteração delituosa consti-
tui motivação idônea da prisão preventiva, colaciono os se-
guintes precedentes: 

'Agravo regimental em habeas corpus. Legitimi-
dade da atuação do relator na forma regimental 
(RISTF, art. 21, § 1'). Inexistência de afronta ao princí-
pio da colegialidade. Precedentes. Homicídios qualifi-
cados, tentado e consumado. Processual Penal. Prisão 
preventiva. Revogação. Impossibilidade. Periculosida-
de 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 demonstrada. Processo 
criminal com regular processamento da origem. Cons-
trangimento ilegal não caracterizado. Regimental não 
provido. (...) 2. Mostra-se idôneo o decreto de pri-
são preventiva quando assentado na garantia da or-
dem pública, ante a periculosidade do agente, evi-
denciada não só pela gravidade ia 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 pú-
blica, em face do risco concreto de reiteração deli-
tiva, já que ele é contumaz na prática de crimes, 
bem como em sua periculosidade, evidenciada pela 
gravidade em concreto das condutas, vale dizer, homi-
cídios qualificados, um consumado e motivado por 
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disputas relativas ao comércio de drogas e outro tenta-
do e motivado para assegurar a impunidade do primei-
ro delito, ambos praticados com extrema violência por 
meio de disparos de arma de fogo e coronhadas na ca-
beça de uma das vitimas. (...)" (HC 140215 AgR, Reta-
tor(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julga-
do em 31/03/2017, grifei) 

"Habeas corpus. Processual Penal. Sonegação de 
contribuição previdenciária (CP, art. 337-A). Prisão 
preventiva (CPP, art. 312). Pretendida revogação. Im-
petração dirigida contra decisão do Superior Tribunal 
de Justiça, que indeferiu medida liminar requerida pela 
impetrante. Incidência da Súmula n° 691 da Suprema 
Corte. Inexistência de ilegalidade flagrante a justificar a 
superação do enunciado em questão. Periculosidade 
em concreto dos pacientes. Modus operandi da condu-
ta 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 apre-
sentou fundamentos mais do que suficientes para justi-
ficar a privação processual de suas liberdades, porque 
revistido da necessária cautelaridade, nos termos do 
art. 312 do Código de Processo Penal. 3. Mostra-se 
idôneo o decreto de prisão preventiva quando assenta-
do na garantia da ordem pública, ante a periculosidade 
do agente, evidenciada não só pela gravidade in con-
creto do delito, em razão de seu modus operandi, mas 
também pelo risco real da reiteração delitiva. 4. Habeas 
corpus do qual não se conhece." (HG 128779, 
Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, 
julgado em 20/09/2016) 

"HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE 
DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLA-
GRANTE EM CUSTÓDIA PREVENTIVA. LEGI-
TIMIDADE DOS FUNDAMENTOS UTILIZA-
DOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REII h-
RAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. 1— A 
prisão cautelar mostra-se suficientemente motivada 
para a preservação da ordem pública, haja vista a pos-
sibilidade concreta de reiteração delitiva pelo paciente. 
Precedentes. II — A menção feita no acórdão impugna-
do 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 necessi-
dade da prisão preventiva para acautelar o meio social. 
III — Demonstrada a habitualidade delitiva do pacien-
te, sua substituição por outra medida cautelar diversa 
se afigura inadequada e insuficiente. IV — Ordem de-
negada." (HC 118700, Relator(a): Min. RICARDO 
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LAWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 
06/11/2013) 

"Habeas corpus. 2. Tráfico de drogas e porte ile-
gal de arma de fogo. 3. Superveniência de sentença 
condenatória. Constrição cautelar mantida sob os mes-
mos fundamentos da prisão preventiva. Não configu-
ração de perda do objeto deste writ. 4. Alegação de au-
sência dos requisitos autorizadores da custódia caute-
lar (art. 312 do CPP). Demonstrada a necessidade da 
prisão para garantia da ordem pública. Quantidade e 
qualidade dos entorpecentes: indicação de habitualida-
de do comércio oçícito. Fundado receio de reiteração 
delitiva. (...)" (HC 131222, Relator(a): Min. GILMAR 
MENDES, Segunda Turma, julgado em 23/02/2016) 

"HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL 
PENAL. ROUBO QUALIFICADO. FUNDAMEN-
TOS DA PRISÃO PREVENTIVA. LEGITIMIDA-
DE. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. REIN-
CIDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 
MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONS-
TRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGA-
DA. I — A prisão cautelar foi decretada para garantia 
da ordem pública, ante a gravidade dos fatos narrados 
na Comunicação de prisão em flagrante — a demons-
trar 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 or-
dem pública, e constituem fundamento idôneo para a 
prisão preventiva. III — Habeas corpus denegado." 
(HC 136255, Relator(a): Min. ROCARDO LEWAN-
DOWSKI, Segunda Turma, julgado em 25/10/2016) 

Cito, assim, entre outros, RHC 122.647/SP, ReI. Min. Ro-
berto Barroso; HC 112.783/SP, Rel. Min. Rosa Weber; RHC 
128.797/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 101.132/MA, Rel. 
Min. Luiz Fux; HC 109.054/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; 
HC 122.622/MG, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 120.835/SP, 
de minha relatoria e, RHC 123.085/DF, Ra Min Gilmar 
Mendes. 

Nota-se, nessa perspectiva, que a jurisprudência da Corte 
compreende como 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 facti-
bilidade dessa ocorrência. 

Com efeito, pela análise probatória acima empreendida, per-
cebe-se que os fatos se situam numa linha de desdobramento 
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que sugere reiteração delitiva que teria se iniciado há longa 
data. 

Mesmo no contexto dos múltiplos fatos que vêm sendo des-
cortinados, dando conta de inúmeras apurações em curso 
para coibir práticas reiteradas e disseminadas de associação 
entre grupos econômicos e autoridades públicas, onde aque-
les corrompem estas em prejuízo dos interesses mais caros 
da República, ainda assim, os agentes aqui envolvidos teriam 
encontrado lassidão em seus freios inibitórios e prosseguiri-
am aprofundando méritos nefastos de autofinanciamento 
em troca de algo que não lhes pertence, que é o património 
público. 

A prática de tais condutas, longe de serem atos isolados, pelo 
que restou demonstrado configuram habitualidade que indi-
cam estabilidade e permanência. 

Perceba-se o seguinte trecho do diálogo acima transcrito, 
onde o Senador Aécio Neves, ao solicitar os valores, de-
monstra certo constrangimento em razão da reiteração: 

JOEST 	— E do jeito que tá... 
AÉ670 — Antes de ter mandado a ANDREA lá eu passei 
dez noites sem dormir direito. Falei não vou não porque o cara 
já me ilicou  pra caralho. Mas não tem frito, eu vou entrar 
numa merda dessa sem advogado? 
JOEST FY — Você tá certo. 
AÉCIO — Faz como? 

Nesse quadro, não é dificil realizar um juízo prospecti-
vo que indique na direção segundo a qual os requeridos esta-
rão sujeitos aos mesmos estímulos que encontraram para de-
linquir. 

A gravidade concreta das condutas, igualmente, é ele-
mento 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 aplica-
das 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 afe-
rir a gravidade dein:Ma 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 reprovabili-
dade 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 pro-
visoriedade das medidas cautelares. 

Ademais, tratando-se o Senador Aedo Neves de políti-
co proeminente no cenário nacional, presidente de impor-
tante partido político da base de sustentação do governo, 
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com notória influência no âmbito das importantes decisões 
do Poder Legislativo e Executivo, revelam-se insuficientes 
para a neurialinção de suas ações, bem como das pessoas 
das quais se serve para a prática das condutas acima explici-
tadas, medidas diversas da prisão. 

Percebe-se, a pariá dos elementos probatórios acima 
mencionados, que o Senador Aécio Neves demonstra, em 
tese, muita preocupação e empenho na adoção de medidas 
que de alguma forma possam interromper ou embaraçar as 
apurações das práticas de diversos crimes, o que além de ser 
fato típico, revela risco à instrução criminal. 

Demonstra, nessa esteira, ao menos indiciariamente, 
articulações quanto a eventual mudança do Ministro da Justi-
ça, a quem considera não ter força suficiente para interferir 
na distribuição dos inquéritos no âmbito da Policia Federal, 
atribuindo inquéritos de investigados alinhados com o Pla-
nalto a delegados previamente selecionados; propõe-se a ar-
ticular a aprovação de medidas legislativas voltadas a, de al-
guma forma, coartar a realização das apurações ou, ainda, de 
anistiar crimes passados, restando infirmada, na captação dos 
diálogos trabados, uma dada versão de que o projeto de lei 
da tipificação do crime de abuso de autoridade não guardaria 
relação com as apurações dos inúmeros fatos ilícitos. 

Não se deixa, sem embargo, de lamentar que se chegue 
a esse ponto. 

Cumpre sopesar, ainda, a natureza do delito de perti-
nência à organização criminosa, bem como a definição ex-
pressa na Lei 12.850/2013: 

"Art. 1° (...) 

5 1° Considera-se organização criminosa a asso-
ciação 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, medi-
ante a prática de infrações penais cujas penas máximas 
sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de ca-
ráter transnacional." 

Acerca da configuração de organização criminosa, co-
lho escólio doutrinário de Cezar Roberto Bittencourt e Paulo 
César Busato: 

"Organização criminosa não é uma simples reu-
nião 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 passan-
do do conhecido concurso eventual de pessoas (art. 29 
do CP). 
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Enfim, estabilidade e permanência são duas 
características específicas que complementam a 
definição conceituai de organização criminosa, e 
são identificadoras dessa modalidade especial de 
associação criminosa. Com  efeito, ordenação estru-
tural e divisão de tarefas são elementares expressas, e 
estabilidade e permanência são elementares im-
plicitas que completam a concepção de organiza-
ção criminosa, sendo insuficiente a mera coparti-
cipação criminosa ou um eventual e transitório  
concerto de vontades para a prática de determina-
dos crimes. Se, por outro lado, a finalidade for a prá-
tica de crimes determinados ou crimes da mesma es-
pécie, a figura será a do instituto do concurso eventual 
de pessoas (independentemente da quantidade de pes-
soas envolvidas) e não a atual e legalmente definida or-
ganização criminosa." (Comentários à lei de organi-
zação criminosa. — São Paulo: Saraiva, 2014, p. 26-32, 
grifei) 

Como 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 ob-
serve critérios de estabilidade e permanência. Dai que, em 
tais casos, a meu sentir, o ônus argumentativo para evi-
denciar a habitualidade delitiva é mais diminuto, na me-
dida em que a tipicidade penal desafia a ausência de eventua-
lidade. 

Ademais, a jurisprudência da Corte admite a prisão 
provisória com a finalidade de interromper a atuação de or-
ganizações criminosas. Vejamos: 

"Agravo regimental em habeas corpus. Processual 
penal. Crimes contra a administração pública e a 
ordem econômica e financeira supostamente pratica-
dos por estruturada organização criminosa com 
ramificações no "Comando Vermelho". Prisão preven-
tiva. Revogação. Impossibilidade. Periculosidade em 
concreto evidenciada. Necessidade de se inter-
romper ou dominuir a atuação de integrantes de 
organização criminosa. Legitimidade da medida 
extrema. Precedentes. Agravo regimental não provi-
do. 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 organização criminosa com 
ramificações no "Comando Vermelho", voltada à 
prática de crimes contra a administração pública e 
a ordem econômica e financeira. 2. Nesse sentido, 
consoante se lê na pacífica jurisprudência da Corte, "a 
custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legi-
tima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou 
diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa" 
(HC n° 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Minis- 
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tio Luiz Fux, Dje de 23/4/16). 3. Agravo regimental 
ao qual se nega provimento." (HC 138571 AgR, Rela-
tor(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julga-
do em 24/02/2017, grifei) 

"Recurso ordinário em habeas corpus. Proces-
sual Penal Crimes de fraude a licitação, lavagem  
de dinheiro e corrupção supostamente praticados, 
de forma reiterada, em prejuízo da administração  
pública municipal. Organização criminosa. Prisão  
preventiva (CPP, art. 312).Alegada falta de funda-
mentação. Não ocorrência. Titulo prisional devida-
mente fundamentado na garantia da ordem pública, 
em face das circunstâncias concretas da prática crimi-
nosa, as quais indicam a real periculosidade do recor-
rente, apontado como lider da suposta organização cri-
minosa. Necessidade de se interromper a atuação deli-
tuosa. Precedentes. Recurso não provido. 1. Inexiste 
ato configurador de flagrante constrangimento ilegal 
praticado contra o recorrente advindo do título prisio-
nal, que se encontra devidamente fundamentado, uma 
vez que calcado em sua real periculosidade para a or-
dem pública, em face da gravidade dos crimes de 
fraude a licitação, lavagem de dinheiro e corrup-
ção supostamente praticados em prejuízo à admi-
nistração pública municipal, de forma reiterada, 
nos anos de 2013, 2014 e 2015, em um contexto fá-
tico de associação criminosa da qual o recorrente 
seria o lider. 2. O Supremo Tribunal Federal já assen-
tou o entendimento de que é legítima a tutela cautelar 
que tenha por fim resguardar a ordem pública quando 
evidenciada a necessidade de se interromper ou dimi-
nuir a atuação de integrantes de organização crimino-
sa. 3. Recurso ordinário ao qual se nega provimento." 
(RHC 138937, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Se-
gunda Turma, julgado em 07/02/2017, grifei) 

Cabe mencionar que as mencionadas decisões foram toma-
das em contexto de crimes praticados contra a Adminis-
tração Pública. Vale dizer, além da regularidade de imposi-
ção de prisão preventiva para interromper a atuação de orga-
nizações criminosas, a análise da jurisprudência da Corte 
permite concluir que, para tal finalidade, as ações delituosas 
atribuídas a tais organismos não pressupõem, necessaria-
mente, 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 

f....„.._  significasse, necessariamente, ausência de proporcionalidade 
da medida gravosa. 
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Tais considerações são suficientes para demonstrar a impres-
cindibilidade da prisão preventiva de todos os envolvidos 
nos fatos narrados na iniciaL 

Feitos esses apontamentos, cumpre verificar o tratamento 

dado pelo ordenamento jurídico-constitucional à hipótese dos au-

tos. 

Conforme já se demonstrou na petição inicial desta Ação Cau-

telar n. 4327, não existe vedação peremptória à prisão cautelar 

de congressista, desde que não se perca de vista a natureza 

jurídica de prisão cautelar da prisão em flagrante. Há apenas a 

cautela do constituinte em reservar a prisão cautelar de congressis-

tas a hipóteses de maior clareza probatória e maior gravidade. 

Com efeito, o art. 53, 5 2°, da Constituição da República proí-

be a prisão de congressista, salvo em caso de flagrante de crime ina-

fiançável. A regra prevista no dispositivo aparenta ser absoluta, e a 

exceção, limitadíssima. Com  efeito, a prisão cautelar não é cabível, 

na literalidade do dispositivo, em nenhuma de suas modalidades, 

nem mesmo com a elevada garantia do foro especial por prerrogati-

va de função. 

Por sua vez, a prisão em flagrante de congressista, além de 

fortuita, por depender da presença da autoridade no local e no mo-

mento do crime, somente é cabível em se tratando de crime inafian-

çável — a atual redação do Código de Processo Penal tornou afian-

çáveis, in genere, todos os crimes, permanecendo apenas a inafiança-

bilidade dos crimes hediondos e equiparados, porque de extração 

constitucional. 

Mas o tom absolutista do preceito proibitivo de prisão cautelar 

do art. 53, § 2", da Constituição da República não se coaduna com o 

modo de ser do próprio sistema constitucional: se não são absolu-

tos nem sequer os direitos fundamentais, não é razoável que seja 

absoluta a prerrogativa parlamentar de imunidade à prisão cautelar. 
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Essa prerrogativa, embora institucional, é de fruição estritamente 

individual e, lida em sua literalidade, assume, na normalidade demo-

crática do constitucionalismo brasileiro, coloração perigosamente 

próxima de um privilégio odioso. 

O direito comparado corrobora a percepção de que a cunha-

gem dessa prerrogativa no constitucionalismo brasileiro merece 

exegese corretiva. Na Constituição dos EUA, em que se inspira a 

brasileira nos capítulos da separação dos Poderes e das garantias in-

dividuais e na própria formulação das prerrogativas parlamentares, a 

imunidade dos congressistas à prisão é muitíssimo mais limitada, in-

cidindo apenas no próprio recinto congressional e in itinere, isto é, 

no exercício da função. Essa prerrogativa foi concebida, no consti-

tucionalismo norte-americano, como mecanismo de respaldo às 

imunidades parlamentares materiais, impedindo retaliações dos ou-

tros Poderes às opiniões, palavras e votos dos congressistas. 

A finalidade da prerrogativa no sistema constitucional brasilei-

ro não pode ser diferente, sob pena de constituir privilégio odioso, 

e a formulação do dispositivo constitucional, embora deficiente, 

não é incompatível com a conclusão de que a prisão cautelar de 

congressista não pode estar peremptoriamente vedada. 

A esse respeito, se a presunção do constituinte era a de que a 

conduta dos congressistas seria marcada por honradez e honestida-

de muito acima da média nacional, a experiência mostra, de forma 

abundante, que eles são humanos, demasiado humanos, e, por isso, 

sujeitos a cometer crimes e levar perigo a bens jurídicos caros à so-

ciedade e à ordem jurídica. 

Mas não só. Necessário compreender o exato alcance da no-

ção de flagrante inserida na Constituição. 

9 Tradicionalmente, o Direito Processual Penal brasileiro admi-

tia, ao lado da óbvia modalidade de prisão decorrente de condena- 
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ção definitiva, prisões cautelares e outras, de natureza obrigatória, mas 

de caráter eminentemente processual e sem necessidade de qualquer 

razão cautelar subjacente à sua decretação3. Resumidamente, as três 

hipóteses antes previstas como prisões processuais ditas obrigatórias 

eram: a) prisão em flagrante; b) decorrente de pronúncia e c) decor-

rente de decisão condenatória recorrível. 

Tais modalidades sobreviveram ainda que residualmente em 

nosso sistema até a decisão dessa Egrégia Corte no HC 

84078/MG4, oportunidade na qual se firmou o entendimento — 

3 As prisões de natureza cautelar clássicas são a de natureza preventiva (art. 312 do CPP) e a 
prisão temporária prevista na Lei 7960/89. 

4 EMENTA: HABEAS CORPUS. INCONSTTTUCIONALIDADE DA CHAMADA 
"EXECUÇÃO ANTECIPADA DA PENA". ART. 5°, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DO 
BRASIL DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ART. 1°, III, DA coNsuruiçÃo DO 
BRASIL 1. O art.  637 do CPP estabelece que "[o] recurso extraordinário não tem efeito suspensivo, e uma 
vezarrazoados pelo recorrido os autos do traslado, os originais baixarão apoimeira instância para a execução 
da sentença". A Lei de Execução Penal condicionou a execução da pena privativa de liberdade ao trânsito em 
julgado da sentença condenatória. A Constituição do Brasil de 1988 definiu, em seu art. 5°, inciso LT/TI, que 
"ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória". 2. Daí que os 
preceitos veiculados pela Lei n. 7.210184, além de adequados à ordem constitucional vigente, sobrepõem-se, 
temporal e materialmente, ao disposto no art. 637 do CPP. 3. A prisão antes do trânsito em julgado da 
condenação somente pode ser decretada a título cautelar. 4. A ampla defesa, não se a pode visualizar de modo 
restrito. Engloba todas as fases processuais-, inclusive as recursais de natureza extraordinária. Por isso a 
execução da sentença após o julgamento do recurso de apelação significa, também, restrição do direito de defesa, 
caracterizando desequilíbrio entre a pretensão estatal de aplicar a pena e o direito, do acusado, de elidir essa 
pretensão. 5. Prisão temporária, restrição dos Oitos da interposição de recursos em matéria penal e punição 
exemplar, sem qualquer contemplação, nos "crimes hediondos" exprimem muito bem o sentimento que 
EVANDRO LINS sintetizou na seguinte assertiva: "Na realidade, quem está desolando punir demais, no 
fundo, no fundo, está querendo fazer o mal, se equipara um pouco ao prosprio delinqüente". 6. A antecipação 
da execução penal, ademais de incompatível com o texto da Constituição, apenas poderia ser justificada em 
nome da conveniência dos magistrados --- não do processo penal A prestigiar-se o princípio constitucional, 
dizem, os tribunais [leia-se STJ e S IFJ serão inundados por recursos especiais e extraordinários e subseqüentes 
agravos e embargos, além do que "ninguém mais será preso". Eis o que poderia ser apontado como incitação à 
"jurisprudência Ofensiva", que, no extremo, reduza amplitude ou mesmo amputa garantias constitucionais. A 
comodidade, a melhor operacionalidade de funcionamento do STF não pode ser lograda a esse preço. 7. No RE 
482.006, relato:- o Ministro Lavandowski, quando foi debatida a constitudonalidade de preceito de lei 
estadual mineira que impõe a redução de vencimentos de servidores públicos afastados de suas 'unges por 
responderem a processo penal em razão da suposta prática de crime funcional [art. 2° da Lei n. 2.364/61, que 
deu nova redação à Lei n. 869/52], o STF afirmou, por unanimidade, que o preceito implica flagrante 
violação do disposto no inciso LI/TI do ar!. 5° da Constituição do Brasil Isso porque --- disse o relatar "a se 
admitir a redução da remuneração dos servidores em tais hipóteses, estar-se-ia validando verdadeira antecipação 
de pena, sem que esta tenha sido precedida do devido processo legal, e antes mesmo de qualquer condenação, 
nada importando que haja  previsão de devolução das diferençar, em caso de absolvição". Daí porque a Corte 
decidiu, por unanimidade, sonoramente, no sentido do não recebimento do preceito da lei estadual pela 
Constituição de 1.988, afirmando de modo unânime a impossibilidade de antecipação de qualquer efeito afeto à 
propriedade anteriormente ao seu trânsito em julgado. A Corte que vigorosamente prestigia o disposto no 
preceito constitucional em nome da garantia da propriedade não a deve negar quando se trate da garantia da 
liberdade, mesmo porque a propriedade tem mais a ver com as elites; a ameaça às liberdades alcança de modo 
efetivo as classes subalternas. 8. Nas democracias mesmo os criminosos são sujeitos de direitos. Não perdem 
essa qualidade, para se transformarem em objetos processuais. São pessoas, inseridas entre aquelas beneficiadas 
pela afirmação constitucional da sua dignidade (art. 1°, III, da Constituição do Brasil). É inadmissível a sua 
exclusão social, sem que sejam consideradas, em quaisquer circunstâncias, as singularidades de cada infração 
penal, o que somente se pode apurar plenamente quando transitada em julgado a condenação de cada qual 
Ordem concedida. (HC 84078, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 
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hoje alterado parcialmente pela decisão tomada no MC 126.292 e 

ADCs 43 e 44 — segundo o qual toda e qualquer prisão processual 

penal que não aquela decorrente de decisão definitiva teria caráter 

cautelat 

Para além de outras implicações estruturais da referida com-

preensão, alterou-se de forma radical a noção de flagrante inserida 

nos textos normativos pátrios em geral, inclusive na Constituição 

Federal. 

A prisão em flagrante tradicionalmente esteve associada à tute-

la da evidência do crime. O recolhimento e a custódia decorrente da 

certeza visual do delito é, aliás, comum em diversos textos do direito 

comparado. Esta era a noção encarnada na própria Constituição 

que espelhou sua redação em 1988. 

A evolução da jurisprudência dessa Corte, contudo, alterou as 

consequências do flagrante a ponto de não implicar a sua ocorrência 

necessariamente no encarceramento do flagranteado. 

Mas, retrocedendo ao que seria a interpretação constitucional 

original, o constituinte não pôs a salvo da prisão os parlamentares. 

Na verdade, jungiu a hipótese de encarceramento aos casos em que 

haveria a certeza visual do crime. 

Conjugando tal raciocínio com a evolução jurisprudencial do 

Supremo Tribunal Federal e, ainda, com as alterações estruturais no 

regime do estatuto dos congressistas operadas pela EC 35/2001, 

chega-se à conclusão de que a proteção parlamentar em relação às 

medidas cautelares restritivas de liberdade deve ter outro tratamen-

to. 

Não cabe ao Poder Judiciário, evidentemente, reescrever a 

Constituição da República, mas sim interpretá-la, embora conside- 

0510212009, DB-035 DIVULG 25-02-2010 PUBLIC 26-02-2010 EMENT VOL-02391-05 P1'-
01048) 
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rando que ela funciona nos moldes de um organismo vivo, em inte-

ração permanente com o meio social de que constitui engrenagem 

indissociável. 

A pauta hermenêutica que o Procurador-Geral da República 

ora propõe para a primeira parte do §, 2° do art. 53 da Constituição 

da República é a de que ele esteja sujeito à principiologia que pas-

sou a informar, desde a EC 35/2001, a imunidade dos congressistas 

ao processo penal, de modo que seja reputada cabível sua prisão 

cautela; se decretada pelo Supremo Tribunal Federal a requerimen-

to do Procurador-Geral da República, mas que, com a decreta-

ção, os autos sejam de imediato submetidos à Casa respecti-

va, que poderá suspender o decreto. 

Fazia sentido, com efeito, na alvorada da Nova República, o 

vezo de conferir proteção constitucional extraordinariamente densa 

aos congressistas, pois o risco de retorno ao regime autoritário era 

ainda presente. Mas, com a consolidação da normalidade democrá-

tica, o fisco de abrir hiato de impunidade e criar casta hiper privile-

giada sobrepujou largamente o risco de retorno ao regime autoritá-

rio. 

Por isso, a EC 35/2001 modificou, em boa hora, a regra da 

imunidade dos congressistas ao processo penal; mas, ao fazê-lo, cri-

ou subsistema intrinsecamente incoerente — assim como há lógica 

jurídica, ao menos no aspecto formal, em isentar de prisão cautelar 

a quem está isento do próprio processo penal, constitui teratolo-

gia jurídica admitir que alguém esteja sujeito a processo penal 

sem estar sujeito sequer abstratamente a um dos mais rele-

vantes instrumentos da jurisdição criminal, que é a prisão 

cautelar. 

A incoerência suicida do conteúdo normativo do preceito 

proibitivo de prisão cautelar dos congressistas, se lido em sua litera- 
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lidade, pode ser aferida mediante recurso hipotético ao exemplo ex-

tremo de um congressista contra o qual haja graves e fundados indí-

cios de ser um homicida em série, sem que a autoridade policial lo-

gre, contudo, a prisão em flagrante: não seria licito nem razoável, 

nessa hipótese, que as forças de segurança fossem obrigadas a mon-

tar vigilância pessoal em tempo integral sobre a pessoa do congres-

sista para prendê-lo em flagrante quando estivesse mais uma vez 

matando alguém. 

Outros exemplos menos extremos e mais mundanos mos-

tram-se igualmente absurdos, como aquele em que congressista 

submetido a processo penal age ostensivamente para intimidar tes-

temunhas e suprimir provas em seu desfavor enquanto o Poder Ju-

diciário assiste a tudo de mão atadas. 

O próprio exemplo dos autos poderia figurar em qualquer ma-

nual jurídico: congressista que, desconsiderando o momento atual 

no qual o Judiciário vem fortemente repudiando e punindo corrup-

tos que atentam contra valores republicanos, insiste em participar 

de vasta e grave engrenagem de corrupção, passa a - em desvio evi-

dente e em causa própria de suas responsabilidades parlamentares — 

concorrer para alterar o ordenamento jurídico para anistiar ilícitos e 

restringir investigações, assim como a opor óbices a acordos de co-

laboração premiada, de modo a evitar que investigação criminal em 

curso desvele, por meio desse instituto, a extensão e a profundidade 

de suas condutas. 

A exegese constitucional ora defendida pelo Procurador-Geral 

da República não pode, contudo, simplesmente fazer tabula rasa do 

preceito proibitivo da prisão cautelar de parlamentares. Se é verdade 

que a EC 35/2001 criou subsistema jurídico intrinsecamente incoe-

rente, também é verdade que o constituinte reformador deixou 

aquele preceito em vigor, ao menos no plano formal. 
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A esse respeito, contudo, cumpre lembrar que, em 2001, o 

regime jurídico da afiançabilidade era muito mais rigoroso 

que na atualidade. Na redação do art. 323 do Código de Processo 

Penal então vigente, o rol de crimes inafiançáveis genericamente 

abarcava, inter alia, os crimes punidos com reclusão em que a pena 

mínima fosse superior a dois anos, os crimes dolosos punidos com 

pena privativa de liberdade, se o réu já tivesse sido condenado por 

outro crime doloso, por sentença transitada em julgado, e os crimes 

punidos com reclusão que provocassem clamor público ou que ti-

vessem sido cometidos com violência contra pessoa ou grave amea-

ça. 

A Lei 12.403/2011, ao reformar, com viés liberalizante, o Có-

digo de Processo Penal, acabou por modificar profundamente os 

parâmetros legais gerais de afiançabilidade. Agora, são inafiançáveis 

in genere apenas os crimes de racismo, os hediondos e equiparados e 

os praticados por grupos armados contra a ordem constitucional. A 

afiançabilidade tornou-se, assim, amplíssima, em alteração legislati-

va que obviamente não se contemplava no horizonte do constituin-

te de 1988. 

A referência do dispositivo constitucional ao parâmetro legal 

da afiançabilidade deixa entrever, contudo, com clareza suficiente, a 

noção do constituinte de que, para levar congressista ao cárcere, 

deve haver certo grau (e não grau máximo) de gravidade da condu-

ta, haja vista a ancoragem do critério constitucional no conceito de 

afiançabilidade tal como positivado em 2001. 

De todo modo, divisam-se, subjacentes à linguagem da própria 

exceção constitucional ao preceito proibitivo, dois critérios pré-

positivos do constituinte que fornecem, na pauta ora proposta, a 

chave de exegese atualizadora: clareza probatória (flagrante) e gravi-

dade da conduta (inafiançabilidade) 
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Com efeito, o constituinte, ao autorizar a prisão em flagrante 

de congressistas, admitia que eles fossem levados ao cárcere antes 

de condenação passada em julgado, desde que houvesse certeza vi-

sual ou quase visual do crime (o conceito legal de flagrante, na or-

dem jurídica brasileira, tradicionalmente inclui o quase-flagrante e o 

flagrante presumido, que não contam com o mesmo grau de certe-

za do flagrante próprio). Por sua vez, ao exigir que o crime fosse 

inafiançável, o constituinte condicionava o cabimento da prisão em 

flagrante a um mínimo de gravidade da conduta delituosa em que 

incorresse o congressista. 

Nunca houve nem passou a haver, portanto, a rigor, ve-

dação peremptória à prisão cautelar de congressista, desde 

que não se perca de vista a natureza jurídica de prisão caute-

lar da prisão em flagrante: havia e há apenas a cautela do 

constituinte em reservar a prisão cautelar de congressistas a 

hipóteses de maior clareza probatória e maior gravidade. 

Nessa ordem de ideias, deve ter-se por cabível a prisão preven-

tiva de congressista desde que (i) haja elevada clareza probatória da 

prática de crime e dos pressupostos da custódia cautelar, em pata-

mar que se aproxime aos critérios legais da prisão em flagrante (os 

quais incluem, vale lembrar, as hipóteses legais de quase-flagrante e 

flagrante presumido, em que o ato delituoso não é visto por quem 

prende), e (ii) estejam preenchidos os pressupostos legais que auto-

rizam genericamente a prisão preventiva (art. 313 do Código de 

Processo Penal), os quais afastam em concreto a possibilidade de 

concessão de fiança, haja vista o esvaziamento do conceito legislado 

de inafiançabilidade. 

Não há contradição alguma entre admitir a prisão preventiva 

de congressista com esses critérios e admitir sua prisão em flagrante 

apenas quando se tratar de crime hoje reputado inafiançável: a de- 
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cretação de prisão preventiva, porque reservada à autoridade judici-

ária, resulta de juízo muito mais aprofundado do que a voz de pri-

são em flagrante pela autoridade policial. A pauta exegética ora 

proposta restabelece, em verdade, a coerência do subsistema 

constitucional de regramento da prisão provisória de congres-

sistas, que seguem contando com proteção jurídica especial, 

mas com mais garantias contra a prisão em flagrante, muito 

mais sujeita a abusos e arbitrariedades, que contra prisão cau-

telar decretada pelo Supremo Tribunal Federal a requerimen-

to do Procurador-Geral da República. 

Não é razoável, com efeito, e evoca a ideia de privilégio antir-

republicano, que, nem mesmo em havendo elevada clareza probató-

ria do estado de flagrância, e razoável gravidade da conduta, que au-

torizaria a prisão em flagrante quando da entrada em vigor da EC 

35/2001, o Poder Judiciário fique impossibilidade de exercer na ple-

nitude a jurisdição criminal. 

Subtrair do Poder Judiciário, de forma absoluta, medidas cau-

telares que, por sua natureza, são ínsitas e imprescindíveis ao pleno 

exercício da jurisdição, não se coaduna com a existência de um Judi-

ciário livre, autônomo e independente. 

Da mesma forma, eximir determinada classe de pessoas do al-

cance do poder geral de cautela dos Juízes, de forma absoluta e em 

total desacordo com o espirito que inspirou a regra restritiva, trans-

formaria a imunidade parlamentar, que deveria servir à democracia 

e ao livre funcionamento dos Poderes da República, num privilégio 

odioso e em total desacordo com o sistema e o modo de ser da 

Constituição Federal. 

Destaque-se que a imunidade parlamentar é garantia do man-

dato (não da pessoa que o exerce de forma transitória) e do livre 

exercício da relevante função parlamentar. A hipótese em tela re- 
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vela inconteste desvio de finalidade do exercício do mandato 

por parte do Senador AÉCIO NEVES, visto que o congressis-

ta vem utilizando as prerrogativas e os poderes insitos à fun-

ção com o desiderato de solicitar o pagamento de propina e 

embaraçar investigação que os alcança diretamente e se de-

senvolve sob a supervisão da mais alta Corte do País. 

A Constituição não pode ser interpretada em ordem a situar o 

Supremo Tribunal Federal, seu intérprete e guardião máximo, em 

posição de impotência frente a uma organização criminosa que se 

incrustou nas mais altas estruturas do Estado. Não pode ser lida em 

ordem a transformar a relevante garantia constitucional da imunida-

de parlamentar em abrigo de criminosos, os quais estão neste mo-

mento agindo para sabotar, pela pior vertente, investigação criminal 

em curso que por certo é uma das mais relevantes que já houve no 

Brasil. 

As condutas imputadas ao parlamentar são profundamente 

perturbadoras não só no plano probatório, mas também no pró-

prio plano da preservação das instituições. Há, na espécie, a sín-

tese de todos os motivos que inspiraram o legislador a prever abs-

tratamente a prisão preventiva como mecanismo de reação da or-

dem jurídica, cumprindo lembrar que cominam-se penas elevadas 

aos crimes ora investigados — além da corrupção (pelo qual A.ÉCIO 

NEVES já foi denunciado), o de lavagem de dinheiro, o de perti-

nência a organização criminosa e embaraço de investigação de orga-

nização criminosa, previstos respectivamente no art. 317 do Código 

Penal, no art. 1° da Lei n. 9.613/1998 e no art. 2", caput e no 5 1-, 
na forma do §, 40, II, da Lei 12.850/2013. Trata-se, portanto, de cri-

mes não só concretamente, como também abstratamente, muito 

graves. 
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Nessa mesma esteira, por razões também de enorme gravida-

de, o relator da Ação Cautelar n. 4039 no Supremo Tribunal Fede-

ral, Ministro Teori Zavaski, aceitou a prisão preventiva do Senador 

Deicídio do Amaral por meio de decisão monocrática, cujos princi-

pais trechos são os seguintes: 

Cumpriria considerar, é certo, que o já aludido art. 53, 5 2°, 
da Constituição preserva incólume, no que diz respeito à dis-
ciplina das imunidades especificamente reconhecidas aos 
parlamentares federais, a regra geral segundo a qual, no âm-
bito das prisões cautelares, somente se admitiria a modalida-
de da prisão em flagrante decorrente de crime inafiançável. 
Assim me manifestei em questão de ordem na AP 396. 
Retira-se de acórdão do Plenário do STF no Inquérito 
510/DF, relator o Min. Celso de Mello, julgado em 
1°.2.1991, época em que ainda se exigia a licença da casa le-
gislativa para instaurar ação penal contra parlamentar (antes, 
portanto, a edição da EC 35/2001): 
" 	O exercício do mandato parlamentar recebeu expressi- 
va tutela jurídica da ordem normativa formalmente consubs-
tanciada na Constituição Federal de 1988. Dentre as prerro-
gativas de caráter político-institucional que inerem ao Poder 
Legislativo e aos que o integram, emerge, com inquestioná-
vel relevo jurídico, o instituto da imunidade parlamentar, 
que se projeta em duas dimensões: a primeira, de ordem ma-
terial, a consagra a inviolabilidade dos membros do Congres-
so Nacional, por suas opiniões palavras e votos (imunidade 
parlamentar material), e a segunda, de caráter formal (imuni-
dade parlamentar formal), a geral, de um lado a improcessa-
bilidade dos parlamentares, que só poderão ser submetidos a 
procedimentos penais acusatórios mediante prévia licença de 
suas Casas, e, de outro, o estado de relativa incoercibilidade 
pessoal dos congressistas Oreedom fim arrest), que só poderão 
sofrer prisão provisória ou cautelar numa única e singular hi-
pótese: situação de flagrância em crime inafiançável" (INQ 
510/DF, Pleno, Inquérito Arquivado, j. 1°.02.1991, DJ 
19.04.1991) 
A mencionada incoercibilidade pessoal dos congressistas 
configura-se, por conseguinte, como garantia de natureza re-
lativa, uma vez que o Texto Constitucional excepciona a pri-
são em flagrante de crime inafiançável, como exceção à regra 
geral da vedação de custódias cautelares em detrimento de 
parlamentares. 
A própria realidade, porém, vem demonstrando que também 
o sentido dessa norma constitucional não pode decorrer de 
interpretação isolada, do que confere exemplo eloquente o 
seguinte precedente desta Corte: 
" [...] Os elementos contidos nos autos impõem interpreta-
ção que considere mais que a regra proibitiva da prisão de 
parlamentar, isoladamente, como previsto no art. 53, 5 2°, da 
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Constituição da República. Há de se buscar interpretação 
que conduza à aplicação efetiva e eficaz do sistema constitu-
cional como um todo. A norma constitucional que cuida da 
imunidade parlamentar e da proibição de prisão do membro 
de órgão legislativo não pode ser tomada em sua literalidade, 
menos ainda como regra isolada do sistema constitucional. 
Os princípios determinam a interpretação e aplicação corre-
tas da norma, sempre se considerando os fins a que ela se 
destina. A Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, 
composta de vinte e quatro deputados, dos quais, vinte e três 
estão indiciados em diversos inquéritos, afirma situação ex-
cepcional e, por isso, não se há de aplicar a regra constitucio-
nal do art. 53, 5 2°, da Constituição da República, de forma 
isolada e insujeita aos princípios fundamentais do sistema ju-
rídico vigente." (HC 89417, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚ-
CIA, Primeira Turma, julgado em 22/08/2006, DJ 15-12-
2006 PP-00096 EMENT VOL-02260-05 PP-00879) 
15. O presente caso apresenta, ainda além, linhas de muito 
maior gravidade. É que o parlamentar cuja prisão cautelar o 
Ministério Público almeja não estará praticando crime qual-
quer, nem crime sujeito a qualquer jurisdição: estará atentan-
do, em tese, com suas supostas condutas criminosas, direta-
mente contra a própria jurisdição do Supremo Tribunal Fe-
deral, único juízo competente constitucionalmente para a 
persecução penal em questão. Competência, aliás, que se ex-
trai do mesmo art. 53 da Constituição da República, porém 
do parágrafo antecedente: 

1° Os Deputados e Senadores, desde a expedição do di-
ploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo 
Tribunal Federal." 
Valeriam aqui, portanto, com muito maior razão, as pondera-
ções que se extraem do antes referido voto da Min. Cármen 
Lúcia: 
"[ 	] Aplicar, portanto, isoladamente a regra do art. 53, 55 
2°  e 3° da Constituição da República, sem se considerar o 
contexto institucional e o sistema constitucional em sua in-
teireza seria elevar-se acima da realidade à qual ela se dá a in-
cidir e para a qual ela se dá a efetivar. O resultado de tal 
comportamento do intérprete e aplicador do direito consti-
tucional conduziria ao oposto do que se tem nos princípios e 
nos fins do ordenamento jurídico. 
A aplicação pura e simples de uma norma em situação que 
conduz ao resultado oposto àquele buscado pelo sistema ju-
rídico fundamental - que se inspirou na necessidade inegável 
e salutar de proteger os parlamentares contra investidas indé-
bitas de anti-democracias - é negar a Constituição em seus 
esteios mais firmes, em seus fundamentos mais profícuos, 
em suas garantias mais caras. É ignorar a cidadania (art. 1°, 
inc. II) para enaltecer o representante que pode estar infrin-
gindo todas as normas que o deixam nessa legítima condi-
ção; é negar a submissão de todos, governantes e governa-
dos, ao direito, cuja possível afronta gera o devido processo 
legal, ao qual não há como fugir de maneira absoluta sob 
qualquer título ou argumento. H 
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Tal é o que me parece ocorrer no caso ora apreciado. O que 
se põe, constitucionalmente, na norma do art. 53, 55 2° e 3°, 
c/c o art. 27, 5 1°, da Constituição da República há de aten-
der aos princípios constitucionais, fundamentalmente, a) ao 
da República, que garante a igualdade de todos e a moralida-
de das instituições estatais; b) ao da democracia, que garante 
que as liberdades públicas, individuais e políticas (aí incluída 
a do cidadão que escolhe o seu representante) não podem ja-
mais deixar de ser respeitadas, especialmente pelos que criam 
o direito e o aplicam, sob pena de se esfacelarem as institui-
ções e a confiança da sociedade no direito e a descrença na 
justiça que por ele se pretende realizar [ ] 
Deve ser acentuado, entretanto, que a) o principio da imuni-
dade parlamentar permanece integro e de aplicação obrigató-
ria no sistema constitucional para garantir a autonomia das 
instituições e a garantia dos cidadãos que provêem os seus 
cargos pela eleição dos seus representantes. Cuida-se de 
princípio essencial para assegurar a normalidade do Estado 
de Direito; 

a sua não incidência, na espécie, pelo menos na forma 
pretendida pelo Impetrante, deve-se a condição especial e 
excepcional, em que a sua aplicação gera a afronta a todos os 
princípios e regras constitucionais que se interligam para ga-
rantir a integridade e a unidade do sistema constitucional, 
quer porque acolher a regra, em sua singeleza, significa tor-
nar um brasileiro insujeito a qualquer processamento judicial, 
faça o que fizer, quer porque dar aplicação direta e isolada à 
norma antes mencionada ao caso significa negar aplicação 
aos princípios fundantes do ordenamento; 

o caso apresentado nos autos é situação anormal, excepci-
onal e não cogitada, ao que parece, em qualquer circunstân-
cia pelo constituinte. Não se imagina que um órgão legislati-
vo, atuando numa situação de absoluta normalidade instituci-
onal do Pais e num período de democracia praticada, possa 
ter 23 dos 24 de seus membros sujeitos a inquéritos e pro-
cessos, levados adiante pelos órgãos policiais e pelo Ministé-
rio Público; 

à excepcionalidade do quadro há de corresponder a ex-
cepcionalidade da forma de interpretar e aplicar os princípi-
os e regras do sistema constitucional, não permitindo que 
para prestigiar uma regra - mais ainda, de exceção e de proi-
bição e aplicada a pessoas para que atuem em beneficio da 
sociedade - se transmute pelo seu isolamento de todas as ou-
tras do sistema e, assim, produza efeitos opostos aos quais se 
dá e para o que foi criada e compreendida no ordenamento. 
Tal é o que aconteceria se se pudesse aceitar que a proibição 
constitucional de um representante eleito a ter de subme-
ter-se ao processamento judicial e à prisão sem o respeito às 
suas prerrogativas seria um álibi permanente e intocável 
dado pelo sistema àquele que pode sequer não estar sendo 
mais titular daquela condição, a não ser formalmente. 
[...] Tal como a quimioterapia impõe que se agridam células 	' 
boas para atingir e exterminar células más, a fim de salvar o 
corpo do doente, assim também, repito o quanto antes afir-
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mei: haverá de haver remédio jurídico, sempre, a garantir que 
o corpo normativo fundamental não se deixe abater pela 
ação de uma doença que contraria a saúde ética e jurídica das 
instituições e que pode pôr a perder todo sistema 
constitucional. " 
16. Ante o exposto, presentes situação de flagrância e os re-
quisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, decreto a 
prisão cautelar do Senador Deicídio Amaral, observadas as 
especificações apontadas e ad referendum da Segunda Turma 
do Supremo Tribunal Federal." 

É importante lembrar que a Segunda Turmas do Supremo Tri-

bunal Federal referendou, por unanimidade, a sobredita liminar. 

Na Ação Cautelar n. 4039, o Senador Dekídio do Amaral os-

tentava situação jurídica idêntica à que ora se analisa em relação ao 

Senador Aécio Neves. Trata-se, nos 2 (dois) casos, de senadores que 

ocupavam posições de liderança partidária no Senado Federal, fora 

da respectiva Mesa Diretora; ambos, à época do decreto cautelar, 

estavam em situação de flagrância pela prática do mesmo crime ina-

fiançável — art. 2°, § 1°, da Lei 12.850/13 — e preenchiam os requisi-

tos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo 

Penal para a prisão preventiva para garantia da instrução criminal e 

também da ordem pública. 

Diante disso, portanto, revelava-se adequado dar a ambos os 

casos a mesma solução jurídica: decretação da prisão preventiva — 

preferencialmente por meio de decisão monocrática de Ministro do 

Supremo Tribunal Federal, a qual poderia ou não ser referendada 

pelo respectivo órgão colegiado. 

Foi justamente esse o objeto do agravo regimental de 

22/5/2017 (fls. 184/247) interposto pelo Ministério Público nesta 

Ação Cautelar n. 4327, cuja apreciação pela Primeira Turma findou 

subtraída pelo novo relator do caso. 

5 Principalmente com base nesse precedente é que, em sua segunda contraminuta de agravo 
regimental, o Ministério Público fundamentou pedido de manutenção do julgamento do caso 
na Primeira Turma (ver cópia anexa; os originais até hoje não foram juntados aos autos pelo 
órgão judiciário) Colhe-se da oportunidade para reiterar, na íntegra, tal manifestação cujo teor 
deve ser considerado parte integrante deste arrazoado recursal. 
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Frise que a mesma lógica é aplicável à necessidade de 

restabelecer, subsidiariamente, as medidas cautelares diversas 

da prisão — sobretudo a suspensão do exercício das funções 

parlamentares ou de qualquer outra função pública — vigentes  

em relação ao Senador AÉCIO NEVES até o advento da deci-

são agravada. A maior", ad minus ("Quem pode o mais, pode 

menos.") 

Também na Ação Cautelar n° 4070, que pedia o afasta-

mento cautelar do Presidente da Câmara dos Deputados, 

Eduardo Cosentino Cunha, o deferimento da medida pleitea-

da pelo Procurador-Geral da República mostra que, em situa-

ções excepcionais, as providências jurisdicionais devem ser igual-

mente excepcionais. Nela, o saudoso Ministro Teori Zavascid assen-

tou, Dor meio de decisão monocrática: 

21. Decide-se aqui uma situação extraordinária, excepcional 
e, por isso, pontual e individualizada. A sintaxe do direito 
nunca estará completa na solidão dos textos, nem jamais po-
derá ser negativada pela imprevisão dos fatos. Pelo contrário, 

imponderável é que legitima os avanços civilizatódos en-
dossados pelas mãos da justiça. Mesmo que não haja previ-
são específica, com assento constitucional, a respeito do 
afastamento, pela jurisdição criminal, de parlamentares do 
exercício de seu mandato, ou a imposição de afastamento do 
Presidente da Câmara dos Deputados quando o seu ocupan-
te venha a ser processado criminalmente, está demonstrado 
que, no caso, ambas se fazem claramente devidas. A medida 
postulada é, portanto, necessária, adequada e suficiente para 
neutralizar os riscos descritos pelo Procurador-Geral da Re-
pública. 

Uma vez mais, a liminar findou confirmada, por unanimidade 

— desta vez, pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal. 

Frise-se que, no caso do ex-Deputado Federal Eduardo Cu-

nha, a afetação do agravo regimental ao Plenário (não à Segunda 

Turma) decorreu do fato de tratar-se de Chefe de Poder. Indepen-

dentemente disso, porém, a medida cautelar já havia sido deferida 
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por meio de decisão monocrática pelo relator, novamente o Minis-

tro Teori Zavaski. 

Embora com distintas características secundárias — portanto 

irrelevantes — as ações cautelares n. 4070 e 4327 partilham dos mes-

mos elementos essenciais concernentes à ratio decidendi: nos 2 (dois) 

casos, têm-se parlamentares detentores de foro por prerrogativa de 

função perante o Supremo Tribunal Federal; ambos, à época do de-

creto cautelar, estavam em situação de flagrância pela prática, em 

tese, de crimes inafiançáveis e preenchiam os requisitos previstos no 

art. 319, inciso VI, do Código de Processo Penal. 

No tocante às situações debatidas nestas razões recursais, a so-

lução não há de ser diversa: a excepcionalidade dos fatos impõe me-

didas também excepcionais. 

O relator originário desta Ação Cautelar n. 4.327 já havia adi-

antado ser favorável a esse entendimento. Eis os abalizados funda-

mentos pelos quais, na decisão de 17/5/2017, o Ministro Edson 

Fachin posicionara-se favoravelmente à prisão cautelar do Senador 

AÉCIO NEVES e, antes da deliberação desse ponto pelo colegia-

do (portanto, em caráter provisório), julgou por bem fixar medidas 

cautelares diversas à prisão: 

Quanto ao parlamentar, 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, 5 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 inatiancável..." 
impõe, ao menos em sede de juízo monocrático, por ora, ne-
cessidade de contenção quanto às possibilidades hermenêuti-
cas 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 disposto no art. 53, 5 2°, da Constituição da Re-
pública, a decretação de prisão preventiva de parlamentares. 
O primeiro, HC 89.417, Primeira Turma, Rel. Ministra Cár-
men Lúcia, Dj 15.12.2006, compreendia a peculiaridade de 
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23 dos 24 integrantes da Assembleia Legislativa de uma uni-
dade 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 Zavasclçi decretou a prisão 
preventiva de um Senador da República por considerar pre-
sente situação de flagrante delito de crime inaftançável, o 
que, em princípio, não se choca com a literalidade do art. 53, 
5 2°, da CR. 

No caso presente, ainda que individualmente não con-
sidere ser a interpretação literal o melhor caminho herme-
nêutico para a compreensão da regra extraivel do art. 53, 5 
2', da CR, - como, aliás, manifestei-me ao votar no referendo 
da AC 4.070 -, entendo que o /ocus adequado a essa conside-
ração é o da colegialidade do Pleno. 

Naquela oportunidade, assim me manifestei: 

Como se sabe, as medidas cautelares penais são pautadas 
pelo binômio necessidade e adequação. Constatada a 
necessidade para a salvaguarda dos interesses processuais, 
no caso, para a garantia da ordem pública e conveniência da ins-
trução criminal, é o gradiente da adequação que balizará o 
Judiciário ao definir, dentro as cautelares previstas em lei, qual 
a mais apropriada para a preservação dos interesses processuais. 

oQuiçá fosse o momento para uma discussão mais ampla 
a reipeito do alcance da imunidade parlamentar prevista no art. 
53, jf 2°, da Constituição, para que enfrentássemos o tema da 
possibilidade da decretação da própria prisão preventiva. Esta 
Suprema Corte tem finiiprudência tradicional e sólida, ilumina-
da pelo principio republicano, apontando a direção da ne-
cessidade de se interpretarem restritivamente as regras que preve-
em prerrogativas de todas as ordens. 

Cito como exemplo a interpretação que prevalece sobre a 
inviolabilidade preváta no art. 53, caput, da CR/ 88, a qual, 
a deux:5'o dos termos genéricos da dicção textual (t. são invio-
láveis (...) por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos'), 
só é reconhecida em relação às man?festações in officio e 
propter officium (v. g. Inq 1.400-Q0, Rel.  Mm. Celso de 
Mello, Pleno, DJU 10.10.2003). 

A previsão de foro por prerrogativa de função, igualmen-
te, tem recebido compreensão restritiva, também com fundamento 
no principio republicano (vg. ADI 2.587, Rel. Min. 
Maurício Corrêa, Pleno, J: 01.12.2004). 

Ademais, o afastamento provisório do mandato parlamentar 

tem — sim! — previsão legal na qualidade de cautelar diversa à prisão. 

Ela se subsume à hipótese do art. 319, inciso VI, do Código de Pro- r 
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cesso Penal: "suspensão  do exercício de função pública [...] quando houver 

justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais". 

Abundam, portanto, os fundamentos jurídicos de ordem cons-

titucional, legal e jurisprudencial a legitimar a prisão cautelar do Se-

nador AÉCIO NEVES. Com  mais razão ainda legitimam, de forma 

subsidiária, o restabelecimento das medidas cautelares diversas — so-

bretudo a suspensão do exercício das funções parlamentares ou de 

qualquer outra função pública — que o Ministro Edson Fachin havia 

decretado em 17/5/2017. 

11.3 — Impedimento ou embaraço da persecução penal 

relativa a organização criminosa. Delito tipificado no art. 2°, § 

1°, da Lei 12.850/2013. Abundância de provas materiais, 

concretas e idôneas, das múltiplas condutas imputadas ao 

Senador da República AÉCIO NEVES. Desvio de finalidade 

do exercício do mandato parlamentar. Omissão da decisão 

agravada quanto aos delitos de corrupção passiva (art. 317, 

caput, do Código Penal) e de lavagem de dinheiro ( . 

Investigações em andamento. Conteúdo reiterativo de 

arrazoados anteriores. Medidas cautelares diversas da prisão 

decretadas, originalmente, para garantia da ordem pública e 

por conveniência da instrução criminal. Condutas que já 

estavam bem evidenciadas na decisão de 17/5/2017. 

Fundamentos idôneos. Revogação descabida. Necessidade de 

decretar a prisão preventiva de AÉCIO NEVES. 

A decisão monocrática agravada, de 30/6/2017, também se 

precipita ao adiantar errôneo julgamento de mérito sobre a imputa-

ção do crime de impedimento ou embaraço da persecução penal re- 
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lativa a crime de organização criminosa (art. 2°, § 1°, da Lei 

12.850/2013)6, praticado em tese por AÉCIO NEVES desde 2016, 

pelo menos, até maio de 2017. 

Segundo o Ministro Marco Aurélio: 

A articulação política relativamente à ocupação de 
cargo de Ministro de Estado é inerente ao presidencialismo 
de coalização e não pode ser criminalizada, sob pena de 
ofensa à imunidade material dos parlamentares. Críticas à 
atuação do Ministro da Justiça são normais, esperadas e, até 
mesmo, decorrentes do exercício legítimo da função do 
Legislativo, não revelando perigo concreto de influência nas 
atividades do Presidente da República ou de 
embaralhamento de investigações em curso, isso quanto a 
controle da Policia Federal, por sinal do Estado, e não deste 
ou daquele Governo. 

É impróprio potencializar a capacidade de 
interferência de Senador na organização de outro Poder, ao 
qual cumpre, de forma independente, a nomeação de 
Ministro. A ressaltar essa óptica, em 28 de maio, dez dias 
após o afastamento peremptório do parlamentar do cargo, 
quando praticamente execrado, desgastado na imagem aos 
olhos dos pares, da sociedade, da população, dos eleitores, 
ocorreu a nomeação de novo Ministro. 

É dizer: eventual ingerência do agravante na atuação 
do Executivo seria meramente reflexa, com nexo causal 
remoto, incapaz de constituir obstrução real a investigação. 

No tocante à mobilização para aprovação de alterações 
e inovações legislativas, tem-se atividade ínsita à função 
parlamentar, protegida pela imunidade constitucional a 
alcançar palavras, votos c opiniões, sendo inadequado 
fundamentar medida que se diz acauteladora em conduta 
alcançada pela proteção da Lei Maior. 

Por isso mesmo, o artigo 8°, inciso I, constante do 
Capitulo II — Do Exercício —, do Regimento Interno do 
Senado Federal dispõe caber ao Senador oferecer 
proposições, discutir e votar. Atos direcionados a aprovar 
legislação a endurecer as punições alusivas ao abuso de 
autoridade ou anistiar o delito previsto no artigo 350 do 
Código Eleitoral — falsidade ideológica, o denominado 
"caixa dois" — não conduzem à presunção de prática 
voltada ao esvaziamento da responsabilização penal própria 
ou alheia. 

O Senador atua perante Órgão colegiado, composto de 
outros 80 membros, ao qual incumbe definir a aprovação ou 
não de projetos, além de ter-se, presente o sistema bicameral, 
o crivo da Câmara, considerados os 513 Deputados Federais. 

6 	Imputação formulada no tópico 3.2 da denúncia (fls. 498/538 do Inquérito n. 4506). 
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Diferentemente do que pensa o novo ministro relator, uma 

análise minuciosa da inicial acusatória demonstra, com base em pro-

vas consistentes, reiteradas condutas do Senador AÉCIO NE-

VES que não são enquadráveis como meras críticas ou inge-

rências inócuas na atuação do Poder Executivo. Todas elas, na 

verdade, revelam grave desvio de finalidade do exercício do 

mandato parlamentar, que não pode ser tolerado num Estado 

Democrático de Direito. 

Com efeito, dentro da atual atmosfera política e na linha do 

planejamento para obstruir e impedir os avanços da "Operação 

Lava Jato", as provas colhidas no Inquérito n. 4.483/DF7, em har-

monia com as provas carreadas ao longo de outra investigação (In-

quérito n. 4.367/DF), apontam para uma participação efetiva do 

Senador AÉCIO NEVES no cometimento do crime de impedi-

mento ou embaraço à persecução penal, na sua forma tentada. 

Na reunião do Hotel Unique, realizada em 24 de março de 

2017, chama atenção a estratégia reveladas por AÉCIO NEVES 

no sentido de, com apoio de partidos e agentes políticos, estar atu-

ando para impedir e embaraçar as investigações decorrentes de cri-

mes praticados pela organização criminosa revelada na "Operação 

Lava Jato", tendo apresentado seu plano em duas ações, sendo uma 

de ordem estratégica, na seara legislativa, para: (i) impedir as investi-

gações, mediante a aprovação casuística de anistia ao "caixa dois" 

eleitoral (crime de falsidade ideológica eleitoral, art. 350 do Código 

Eleitoral), bem como embaraçá-las, retaliando as instituições que es-

tão à frente da "Operação Lava Jato", em especial o Poder Judiciá-

rio, o Ministério Público e a Policia Judiciária, por meio da aprova-

ção do projeto de lei abuso de autoridade, visando intimidar, cons-

tranger e atacar os agentes públicos de law enforcement; e outra, no 

7 	Do qual se originou o presente Inquérito 4506. 
8 	Degravação produzida pelo Relatório de Análise n° 039/2017 — SPEA/PGR. 
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plano tático, na seara administrativa, para: (ii) escolher delegados de 

policia federal para conduzir os inquéritos com vista a assegurar a 

impunidade de determinadas autoridades politicas investigadas na 

"Operação Lava Jato". 

Ao ser questionado por JOESLEY BATISTA, após este rela-

tar supostos abusos em apurações, sobre a necessidade de paralisar 

as investigações perpetradas pelo Ministério Público Federal e pela 

Policia Federal, AÉCIO NEVES diz que há um texto de anistia ao 

"caixa dois" eleitoral pronto, o que mostra a sua intenção de impedir 

as investigações e processos: 'Duas coisas: primeiro cortar o para trn de 

quem doa e de quem recebeu. Acabar com tudo, com todos esses crimes de falsi-

dade ideológica (19min15s). O negócio agora não dá mais para ser na surdina. 

Todo mundo assinando. PSDB, PT, PMBD vão assinar A ideia é votar den-

tro do pacote das 10 medidas" (20min). AÉCIO diz que está assustando 

RODRIGO MATA, presidente da Câmara dos Deputados, para ele 

colocar em votação a anistia, "porque isso livra um pedaço" (20min2s). 

Ainda segundo o Senador denunciado: "Resolvido isso, o próximo 

passo é trabalhar com o projeto de abuso de autoridade" (20minlOs), refe-

rindo-se à sua ação, junto com outros interessados, de embaraçar as 

investigações de infrações penais que envolvem organização crimi-

nosa, em especial os inquéritos n° 3989 (PP), 4325 (PT), 4326 

(PMDB do Senado) e 4327 (PMDB da Câmara), que se relacionam 

ao parlamentar acusado e derivaram de acordos de colaboração pre-

miada celebrados na "Operação Lava Jato", em trâmite no Supremo 

Tribunal Federal. 

AÉCIO di7: "que o Congresso está uma tona porque Eunício não é 

um Renan. (20min25s)(..) 'Eu estive ontem com o Michel para saber tam-

bém se o cara vai bancar, entendeu? Ele disse que banca. Ele tem que sancio-

nar essa merda. Imagina, a gente bota a cara e o povo vai para rua e ele ama-

rela. Na verdade a turma do entorno dele, Moreira, [Ricardo] esse povo, op 
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prio Padilha não vai deixar ele escapulir Então chegamos finalmente na porra 

de um texto, está na mão do Eunicio. A ideia é que esse negócio voltasse para... 

porque as 10 medidas, não sei se você lembra dessa maluquice lá, o Fux man-

dou as 2 milhões de assinaturas. Uma piada. Está conseguindo sabe aonde? 

Na secretaria da Câmara lá, oito caras. Essa aqui ok, ok, imagina, não vão 

conferir nunca. Ok, está conferido. Ai ele está devolvendo. Tinha pedido para 

ele devolver hoje. Ele ia devolver no máximo segunda feira. Chegando lá nós va-

mos botar as medidas do MP para votar ( ..). Ai vamos devolver essa com 

uma modificação no artigo. Mas disseram, mas isso é conversa, que Janot não 

ia criar, não ia falar nada, ficar quieto, calado. É o que nós temos hoje. Uma 

proposta pronta e o crime cOlidte que para trás não existe o crime. (...) Doa-

ção para campanha, para candidato, para quem em nome do candidato recebeu, 

não só no período eleitoral, o partido, o doador (...) Se conseguir isso já dá uns 

80% do problema. Vai ter que cuidar um pouco deste abuso de autoridade. Eu 

estou mergulhado nisto. Agora que está todo mundo meio tremendo, tá.". 

Mais na frente, a partir dos 28min, AÉCIO fala que a estraté-

gia para justificar a aprovação do projeto de abuso de autoridade é 

usar os supostos erros da "Operação Carne Fraca", investigação do 

Ministério Público Federal e da Policia Federal sobre esquema de 

corrupção relacionado à fiscalização de frigoríficos (Ministério da 

Agricultura), acobertando o real objetivo, que, de fato, seria o de 

impedir e embaraçar a "Operação Lava Jato", revelando, no 

31min 1 1s: Mi vai ter quem vai falar, é por causa da Lava Jato. Não, é por 

causa da Carne da Fraca". AÉCIO, inclusive, apresenta-se como um 

dos protagonistas dessa estratégia, afirmando que, nesta agenda, 

"estou mergulhado nisso, minha vida é isso, minha vida virou um inferno" 

(33min). 

No dia 13 de abril de 2017, AÉCIO NEVES recebe uma li-

gação do Senador ROMERO JUCÁ que, em palavras cifradas, alu-

de a reuniões entre parlamentares e concluem que "é agora ou nunca": 
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Agindo no sentido de concretizar essa empreitada, o Senador 

AÉCIO NEVES ligou, no dia 26 de abril de 2017, para o Ministro 

do Supremo Tribunal Federal GILMAR MENDES, numa atitude 

inusual, pedindo para que este convencesse o Senador FLEXA RI-

BEIRO para votar favoravelmente ao projeto de lei de abuso de au-

toridade (PLS 85/2017). 

Em seguida, AÉCIO NEVES telefona para o Senador FLE-

XA RIBEIRO e avisa que um amigo em comum dos dois irá ligar 

para ele, numa clara alusão ao telefonema imediatamente anterior 

feito ao Ministro GILMAR MENDES: 

No mesmo dia destas ligações (26/04/2017), o PLS n". 

85/2017 (projeto de lei de abuso de autoridade), sob a relatoria do 

Senador ROBERTO REQUIÃO, foi aprovado no Plenário do Se-

nado Federa19, inclusive com o voto favorável do Senador FLEXA 

RIBEIRO to. 

Conforme elucidado na denúncia, a pretensão ministerial não 

objetiva criminalizar a legítima atividade parlamentar, mas essa se-

quência de fatos mostra claramente que alguns parlamentares, em 

especial o denunciado ÁECIO NEVES, têm se valido do seu man-

dato, outorgado pelo voto popular, para se proteger das investiga-

ções da "Operação Lava Jato" e também para barrar o avanço do 

Estado na descoberta de graves crimes praticados pelas altas autori-

dades do país, num verdadeiro desvio de fmalidade da função parla-

mentar. 

Acrescente-se, ainda, aos fatos acima descritos que, em diálo-

go mantido, em 30 de maio de 2017, com interlocutor chamado 

MORENO, AÉCIO NEVES, numa conversa claramente mascara-

da, trata de possíveis colaborações que estariam sendo negociadas 

com executivos da empreiteira ANDRADE GUTIERREZ e que 

9 http://www25.senadaleg.ln/webiatividade/materiasNmateria/128545.  
10 http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materiasHmatetia/votacao/2379023  
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envolvem fatos relacionados ao Senador (Auto de Circunstanciado 

n°2/2017). 

Após observação das notícias veiculadas no jornal ESTA-

DÃO no dia de 29/04/2017, verificou-se a possibilidade da men-

ção de AÉCIO NEVES ser relacionada à notícia da chamada: 

'Dono da Andrade vai depor sobre suspeita  de propina a políticos". Ob-

serva-se que, no diálogo anterior, AÉCIO NEVES menciona que 

alguns "motoqueiros" em vez de conversar, resolveram antecipar-se 

e, na matéria veiculada no ESTADÃO, observa-se o trecho relacio-

nado a SÉRGIO ANDRADE: "Segundo pessoas próximas a Sérgio, ele 

se antecipou a uma convocação oficial dos procuradores, considerada inevitável, 

para explicar a questão de Santo Antônio, que não fet parte do acordo inicial 

da empreiteiran". Aparentemente, a alusão a "motoqueiros' seria uma 

referência aos colaboradores, a "viagem de moto" ao procedimento 

que envolve tais delações, o guia seria especificamente "SÉRGIO 

ANDRADE", já que AÉCIO NEVES diz que ele (o guia) "Procu-

rou pra... fator o roteiro", para fazer a colaboração." 

Além dele, outros executivos da empreiteira ANDRADE GU-

TIERREZ estão nesse momento negociando a ampliação dos acor-

dos firmados que trarão temas relacionados a AÉCIO NEVES, 

cujo envolvimento em ilícitos não foi descrito pelos executivos da 

empreiteira que firmaram acordos — já homologados - anteriormen-

te. 

Pelo diálogo transcrito na denúncia com pessoa chamada de 

"Moreno", resta claro que o Senador busca apoio junto ao seu inter-

locutor para obter informações sobre o conteúdo dessas colabora-

ções, visando, evidentemente, a evitar que os fatos, na sua extensão 

devida, sejam trazidos ao conhecimento do Ministério Público Fe-

deral. 

11http://politica.estadao.com.brinoticiasigeral,dono-da-andrade-vai-depor-sobre-suspeita-de-
propina-a-politicos,70001757164 
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Noutro passo, importa salientar, também, que o Senador 

AECIO NEVES é investigado em oito inquéritos que tramitam 

perante o Supremo Tribunal Federal (n. 4244, ti. 4246, n. 4423, n. 

4444, n. 4414, n. 4436, n. 4392, ri. 4483). O plano de ação tática 

para ser beneficiado nas investigações era o direcionamento da es-

colha de delegados de Policia Federal supostamente "cooptados" para 

salvar autoridades. Pela sua relevância, calha transcrever o trecho do 

diálogo que trata desse assunto (29min40s): 

AÉCIO — O ALEXANDRE agora, o ALEXANDRE DE 
MORAES, (...) que esses caras (...) 
JOESLEY — Esse é bom? 
AÉCIO — Tá na cadeira (...) O Ministro é um bosta de um 
caralho, que não dá um alô, peba, está passando mal de saúde 
pede para sair MICHEL tá doido. Veio só eu e ele ontem de São 
Paulo, mandou um cara lá no OSMAR SERRAGLIO, porque ele 
errou de novo de nomear essa porra desse (...). Porque ai mexia 
na PE O que que vai acontecer agora? Vai vim inquérito de uma 
porrada de gente, caralho, eles são tão bunda mole que eles não 
(têm) o cara vai distribuir os inquéritos para o delegado. Você tem 
lá cem, sei lá, dois mil delegados da Policia Federal. Você tem que 
escolher dez caras, né? do MOREIRA, que interessa a ele vai pro 
JOÃO. 
JOESLEY — Pro JOÃO. 

AÉCIO — É. O AECIO vai pro ZE, o filho da puta vai pro foda-
se solta. 

JOESLEY — (...) [vozes intercaladas] 

AÉCIO — Se isso é contra mim, nem isso eu consegui até agora, 
eu, ALEXANDRE e MICHEL (...) 

JOESLEY — Tem que trocar, tem que estar alinhado lá. 

AÉCIO — Tem que tirar esse cara. 

JOESLEY — É, pô. Esse cara já era. Tá doido. 

AÉCIO — E o motivo igual a esse? 

JOESLEY — Claro. Criou o clima. 

AÉCIO — É ele próprio já estava até preparado para sair. 

JOESLEY — Claro. Criou o clima. Se não trocar agora com ele, 
fudeu. 

AÉCIO — E o MICHEL [é um cagão]. Então nesse jogo nosso, 
ele teve um jantar ontem, falei MICHEL, tava o TRABUCO, tava 
PEDRO, tava (...). Todos pressionando combinado com a gente. 
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JOESLEY — Mas o que teve? 

AÉCIO — O negócio do MORAES. 

JOESLEY — Ah. 

AÉCIO — Pressionaram. A polida tem que fazer um gesto. Er-
rou. Não adianta os caras ficarem falando que não, a Policia Fede-
ral tem que falar: ó, realmente, foi um erro do delegado, que, en-
fim, não dimensionou a porra. Era um negócio pontual. Em três 
lugares. Já está contido e tal. O lado (pãpãpã) e zarpar com esse 
cara. 

JOESLEY — E ó, se perder essa chance... 

AÉCIO — Não vai ter outra. 

JOESLEY — Não vai ter outra. Porque nós nunca tivemos uma 
chance onde a PF ficou por baixo, né? 
JOESLEY — Toda vez ....Dessa vez. 
AÉCIO — Ai vai ter quem vai fala; é por causa da Lava Jato. 
Não, é por causa da carne fraca. 
JOESLEY — E. Está bom. [vozes intercaladas] 

AÉCIO — Né. Deixa né [vozes intercaladas] 

JOESLEY — Ficou bom. [vozes intercaladas] 

O diálogo aponta que AÉCIO NEVES estava incomodado 

com a atitude "omissivd' do então Ministro da Justiça OSMAR SER-

RAGLIO para "mexer na PF', deixando de realizar trocas que fos-

sem alinhadas aos interesses dos investigados. Essa reclamação já 

havia chegado ao Presidente MICHEL TEMER, provavelmente no 

dia 23 de março de 2017, numa reunião onde estava TRABUC012 e 

uma pessoa de nome PEDRO, os quais, segundo AÉCIO, estavam 

"todos pressionando combinado com agente." 

Essa insatisfação com uma certa tibieza do então Ministro 

OSMAR SERRAGLIO é reforçada numa ligação telefônica entre 

AÉCIO e o Senador JOSÉ SERRA: 

Após a deflagração da Operação em 18/05/2017 e a revela-

ção do envolvimento do próprio Presidente da República MICHEL 

TEMER em supostos atos criminosos, a pressão do Senador AÉ-

CIO NEVES e outros investigados teve resultado, pois houve a 

12 Provavelmente Luiz Carlos Trabuco, presidente do Banco Bradesco e réu em processo 
criminal decorrente da "Operação Zelotes". 
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efetiva substituição de OSMAR SERRAGLIO do Ministério da Jus-

tiça por TORQUATO JARDIM, conforme nomeação no decreto 

presidencial publicado no Diário Oficial da União de 31 de maio de 

2017, mesmo documento em que consta a exoneração de SERRA-

GLIO. 

Ainda no desiderato de interferir nas investigações realizadas 

na "Operação Lava Jato", AÉCIO NEVES realizou ligações te-

lefônicas para o Diretor-Geral da Policia Federal LEANDRO DAI-

ELLO para discutir questões das investigações relacionadas ao par-

lamentar. Conforme se depreende da dinâmica de diversas ligações, 

fica claro o interesse de AÉCIO em interferir na distribuição de 

inquérito de seu interesse, corroborando o teor de sua conversa no 

dia 24 de março com JOESLEY BATISTA. 

Importante mencionar que, segundo informação constante 

do Auto Circunstanciado n" 3/2017, o Inquérito 4392 chegou ao 

GINQ/STF/DICOR/PF, unidade da Policia Federal encarregada 

da instrução dos inquéritos oriundos do Supremo Tribunal Federal, 

no dia 05 de março, e foi distribuído a um de seus delegados 

lotados sem que tenha ocorrido mudança posterior da autoridade 

responsável. 

O fato de o denunciado não ter logrado, aparentemente, o 

seu desiderato não desconfigura o crime de embaraço, pelo menos, 

em sua modalidade tentada, diante de todo o quadro fálico revelado 

na investigação e demonstrado ao longo deste arrazoado. 

AÉCIO NEVES, portanto, praticou em tese múltiplas con-

dutas criminosas tipificadas em lei como impedimento ou emba-

raço da persecução penal relativa a organização criminosa. 

(art. 2', § 1", da Lei 12.850/2013). 
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Pela leitura do decreto cautelar originário, subscrito pelo Mi-

nistro Edson Fachin, nota-se que os sobreditos fatos já estavam 

bem evidenciados no dia 17/05/2017. Sobre esse primeiro conjun-

to de ilícitos, transcrevem-se a seguir os principais trechos do deci- 

SION: 

Quanto ao delito de embaraço à investigação de orga-
nização criminosa, da mesma forma, percebe-se consistência 
indiciaria das alegações constantes da inicial. 

Com efeito, no termo de depoimento de Joesley Men-
donça Batista (fls. 46-55, da AC 4.315), quando explicita os 
diálogos cujas gravações entregou ao Ministério Público Fe-
deral durante as tratativas visando à celebração do acordo de 
colaboração premiada, em relação a esse específico ponto, 
constou: 

Que AÉCIO falou que tinham que aprovar a lei de anistia ao 
caixa 2 e a do abuso de autoridade; que AÉCIO disse que já 
tinha falado com RODRIGO MAIA; ( )que na mesma 
conversa, sobre a lei de anistia do caixa 2 e a do abuso de auto-
ridade, AECIO disse que só cuidava dessas questões, da tenta-
tiva de aprovar isso, e que já estava articulando com RODRI-
GO MALA e MICHEL TEMER 

Mais elucidativo, entretanto, é teor do diálogo cons-
tante da mídia que acompanha a inicial do presente feito 
"AEunique.WAV, o qual se encontra transcrito no Relató-
rio de 

Análise n° 039/2017-SPEA/PGR (ambos na mídia en-
cartada às fls. 64 ), nos seguintes termos, com reprodução 
em parte aqui: 

AÉCIO: Esses vazamentos, essa porra toda, é uma ilegalida-
de 

JOESLEY: Não vai parar com essa merda? 

AÉCIO: Cara nós tamos vendo (...)primeiro: nós temos dois 
caras frágeis pra caralho nessa estória é o EUNICIO e o RO-
DRIGO, o RODRIGO especialmente também, tinha que dar 
uma apertada nele que nós tantos vendo o texto ( ) na terça-
feira. 

JOESLEY: Texto do que? 

AÉCIO: Não ... são duas coisas: primeiro cortar o pra trás ( 
. .) de quem doa e de quem recebeu ... 

JOESLEY: e de quem recebeu AÉCIO: Tudo. Acabar com 
tudo esses crimes de falsidade ideológica, papapá, que é que na, 
na, na mão [dupla], texto pronto nãna O EUNICIO afir-
mando que tá com culhão pra votar, nós tanto. Porque o negócio 
agora não dá para ser mais na surdina tem que ser o seguinte, 
todo mundo assinar, o PSDB vai assinar, o PT vai assinar, o 
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PMDB vai assinar, tá montada. A idéia é votar na, porque o 
RODRIGO devolveu aquela tal das dez medidas, a gente vai 
votar naquelas dez, naquela merda das dez medidas, toda essa 
poma. O que que eu tó sentindo? Trabalhando nisso igual um 
louco. 

JOESLEY: Lógico. 

AÉCIO: O RODRIGO, enquanto não chega nele essa mer-
da direito né? 

JOESLEY: Todo mundo fica com essa. Não. 

AÉCIO: E, meio de lado, não, meio de leve, não, meio de ras-
pão, né, não vou morrer. O cara, cê tinha que mandar um, um, 
cê tem ajudado esses caras pra caralho, tinha que mandar um 
recado pro RODRIGO, alguém seu, tem que votar essa merda 
de qualquer maneira, assustar um pouco, eu tO assustando ele, 
entendeu, se falar coisa sua aí. forte .. Não que isso? (Livra) 
resolvido isso tem que entrar no abuso de autoridade ... o que 
esse Congresso tem que fazer. Agora tá uma zona, porque? O 
EUNICIO não é o RENAN, o RENAN 

JOESLEY Já andaram batendo no EUNIC/ O aí né? já 
andaram batendo nas coisas do EUNICIO, negócio da empre-
sa dele, não sei o quê. 

AECIO: Ontem até .... eu voltei com o MICHEL ontem, só 
eu e o MICHEL, pra saber também se o cara vai bancar en-
tendeu, diz que banca, porque tem que sancionar essa merda, 
imagina bota cara. 

JOESLEY: E, aí ele chega lá e amarela. 

AECIO: Aí o povo vai pra rua e ele amarela. Apesar que a 
turma no tomo dele o MOREIRA, [RICARDO] esse povo, 
o próprio PADILHA não vai deixar escapulir. Então chegan-
do finalmente a porra do texto, tá na mão do EUNICIO 

JOESLEY - Esse é bom? 

AECIO - Tá na cadeira ( . O Ministro é um bosta de um 
caralho, que não dá um aló, peba, está passando mal de saúde 
pede para sair MICHEL tá doido. Veio só eu e ele ontem de 
São Paulo, mandou um cara lá no OSMAR SERRAGLIO, 
porque ele errou de novo de nomear essa porra desse( . ). Por-
que aí mexia na PF. O que que vai acontecer agora? Vai vim 
inquérito de uma porrada de gente, caralho, eles são tão bunda 
mole que eles não (tem) o cara que vai distribuir os inquéritos 
para o delegado. Você tem lá cem, sei lá, dois-  mil delegados da 
Polícia Federal. Você tem que escolher dez caras, né? do MO-
REIRA, que interessa a ele vai pro JOÃO. 

JOESLEY - Pro o JOÃO. 

AÉCIO - É. O AÉCIO vai pm ZÉ, ( . .) 

JOESLEY - (... )[vozes  intercaladas] 
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) 
AÉCIO - Tem que tirar esse cara. 

JOESLEY - É, pó. Esse carajá era. Tá doido. 

AÉCIO -E o motivo igual a esse? 

JOESLEY - Claro. Criou o clima. 

AÉCIO- É ele próprio _lã estava até preparado para sair. 

JOESLEY- Claro. Criou o clima. ( ) 

Percebe-se, pois, elementos indiciários suficientes para 
que se tenha por presente o fumus COMini delias', também em 
relação ao delito de embaraço à investigação de organização 
criminosa. 

Como visto, insisto, os elementos probatórios trazidos 
podem dar conta de uma atividade delituosa múltipla, envol-
vendo os quatro requeridos que se prolonga no tempo, com 
característica de estabilidade na associação dos autores, vol-
tada à suposta percepção indevida de vantagens ilícitas em 
razão dos cargos públicos ocupados pelo Senador Aécio Ne-
ves, lavagem de tais valores e, mais recentemente, atividades 
voltadas a embaraçar a apuração de delitos graves que vêm 
sendo descortinados por meio de um universo de feitos cri-
minais. 

Todas essas características são suficientes para se afir-
mar, com grau razoável de segurança, a presença de consis-
tentes indícios de autoria e materialidades delitivas. São indí-
cios próprios dessa fase que não alcançam, de modo algum, 
qualquer chancela de culpabilidade, nem qualquer outro ele-
mento que desborde da etapa de cautelaridade. 

Como se vê, conforme gravações ambientais e interceptações 

telefônicas, o Senador AÉCIO NEVES vem adotando, constante e 

reiteradamente, estratégias de obstrução de investigações da "Ope-

ração Lava Jato", seja por meio de alterações legislativas para anisti-

ar ilícitos ou restringir apurações, seja mediante interferência indevi-

da nos trabalhos da Policia Federal, seja através da criação de obstá-

culos à celebração de acordos de colaboração premiada relaciona-

dos ao caso. 

Ainda quanto ao crime de obstrução de investigação relaciona-

da à organização criminosa, vale lembrar que AÉCIO NEVES en- 

r- 

contrava-se em estado de ilicitude permanente em 17/5/2017, mo-

tivo pelo qual configurou-se flagrante próprio (art. 302, I, do CPP). 
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Outra fragilidade da decisão agravada é a completa 

omissão sobre 2 (dois) outros conjuntos de ilicitos graves que, 

de per si, já justificariam a custódia cautelar de AÉCIO NE-

VES. 

O primeiro deles abrange todas as condutas de corrupção pas-

siva (art. 317, capta, do Código Penal) especificadas no tópico 3.1 da 

denúncia (fls. 469/498 do Inquérito n. 4506), cujo cometimento se 

imputa ao agravado mediante concurso de agentes com Andréa Ne-

ves, Frederico Pacheco de Medeiros e Mendherson Souza Lima 

Sobre tais fatos, nestes autos de Ação Cautelar n. 4327, o Mi-

nistério Público já ofertou longos e minuciosos arrazoados que de-

monstram o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Trata-se: 

do tópico HA, primeira parte, do pedido originário de pri-

são preventiva, ajuizado em 15/5/2017 (fls. 5/17); 

do tópico 11.2.1, primeira parte, do primeiro agravo regi-

mental interposto pelo Ministério Público em 22/5/2017 (fls. 

191/201); e 

dos tópicos 11.1, 11.2 e 11.4 da primeira contraminuta de 

agravo regimental do Ministério Público, protocolizada em 

9/6/2017 (fls. 473/482 e 486/502). 

O segundo conjunto de ilícitos omitidos pela decisão agravada 

abrange outras condutas de AÉCIO NEVES especificadas na cota 

ministerial que acompanha a denúncia (fls. 545/564 do Inquérito n. 

4506), em tese enquadráveis nos tipos penais de corrupção passiva 

(art. 317, capta, do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1" 

da Lei n. 9.613/98). 

Esse fatos — cujas investigações ainda estão em curso — refor-

çam o cabimento e a urgência da custódia cautelar do agravado, 
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conforme já se demonstrou, em detalhes, nos seguintes arrazoados 

ministeriais juntados à Ação Cautelar n. 4327: 

i) tópico 11.1, segunda parte, do pedido originário de prisão 

preventiva, ajuizado em 15/5/2017 (fls. 4, 5 e 18/20); 

tópico 11.2.1, segunda parte, do primeiro agravo regimental 

interposto pelo Ministério Público em 22/5/2017 (fls. 190 e 

202/204); 

tópicos 11.3 e 11.4 da primeira contraminuta de agravo regi-

mental do Ministério Público, protocolizada em 9/6/2017 (fls. 

482/502). 

Ademais, a ausência de violência ou grave ameaça não diminui 

a gravidade dos delitos em referência, tampouco infirma a periculo-

sidade de AÉCIO NEVES. Com  base em robusta fundamentação 

doutrinária e jurisprudencial, essa temática foi objeto de minuciosa 

argumentação no tópico 111.1, segunda parte, da primeira contrami-

nuta de agravo regimental protocolizada em 9/6/2017 (fls. 

518/529). 

Assim, no que tange aos vários ilicitos sobre os quais a 

decisão agravada silenciou, a Procuradoria-Geral da Repúbli-

ca reitera os arrazoados anteriores das fls. 5/20, 191/204, 

473/482, 482/502 e 518/529, cujo teor integra esta minuta re-

cursai para todos os fins. 

Disso decorre que estão presentes fundamentos bastantes para 

conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva — única ma-

neira de salvaguardar a ordem pública e a própria instrução crimi-

nal, no caso concreto. Isso porque, além da possibilidade de o agra-

vado vir praticar novos delitos de corrupção e de lavagem de di-

nheiro, há o risco grave e concreto de que ações criminosas já inici- 
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adas pelo Senador AÉCIO NEVES atinjam seu objetivo de emba-

raçar investigações em curso no âmbito da "Operação Lava Jato". 

11.4 — Grave descumprimento, em 30/5/2017, de medida 

cautelar diversa da prisão imposta a AÉCIO NEVES. Conti-

nuidade de articulações políticas inerentes às funções de Se-

nador da República. Art. 312, parágrafo único, c/c o art. 282, 

4°, ambos do CPP. Motivo redobrado para decretar a prisão 

preventiva do agravado. 

Como visto no tópico 11.2, abundam os fundamentos jurídicos 

de ordem constitucional, legal e jurisprudencial que legitimavam a 

medida cautelar de suspensão do exercício das funções parlamenta-

res ou de qualquer outra função pública, vigente até 29/6/2017, 

que o Ministro Edson Fachin havia decretado em 17/5/2017. 

No tópico 11.3, demonstrou-se o reiterado desvio de finalidade 

do exercício do mandato por parte do Senador AÉCIO NEVES, 

visto que o congressista vinha se utili7ando das prerrogativas e dos 

poderes ínsitos à função parlamentar — em especial, ações de articu-

lação política — com o desiderato de solicitar pagamento de propina 

e embaraçar investigação que o alcança diretamente e se desenvolve 

sob a supervisão da mais alta Corte do País. Está claro, portanto, 

que o caso concreto não trata de meras opiniões, palavras e votos 

protegidos pela imunidade prevista no art. 53, caput, da Constituição 

Federal. 

Por outro lado, na decisão agravada, o próprio Ministro Marco 

Aurélio reconheceu que, "no tocante à mobilização para aprovação de alte-

rações e inovações legislativas, tem-se atividade ínsita à função parlamentar" (fl. 

654). 
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Deveras, as funções inerentes ao mandato de Senador da Re-

pública não se resumem a debates e votos proferidos na sede do Se-

nado Federal. Estendem-se, naturalmente, a todo e qualquer 

ato de articulação ou influência política do parlamentar, prati-

cado no exercício do cargo, dentro ou fora do parlamento, não 

necessariamenten para (mas abrangendo, logicamente) a propositu-

ra, a aprovação, a alteração ou a rejeição de projetos de lei em trâ-

mite (ou em vias de tramitar) no Senado Federal. 

Não fosse assim, descaberia conceder ao parlamentar várias 

das prerrogativas e vantagens inerentes ao cargo que ocupa. 

A título de exemplo, cita-se em primeiro lugar o(s) Escritó-

rio(s) de Apoio às Atividades Parlamentares, situado(s) fora das de-

pendências do Palácio do Congresso Nacional. A autorização para 

mantê-los — à custa do erário federal — é objeto da Ata n. 16/200914, 

da Comissão Diretora do Senado Federal. O art. 2° do referido ato 

deixa claro que tio Escritório de Apoio, somente poderão ser mantidas ou 

desenvolvidas ações ligadas ao exercício do mandato de seu titular:" Eis Al-

guns dos critérios regulamentares destinados a garantir tal vínculo 

com as funções do cargo de Senador: o(s) Escritório(s) de Apoio 

poderá(ão) ser instituído(s) "em diversos municípios quando, a seu critério, 

a extensão territorial de seu Estado ou sua atividade política assim o exigirem" 

(art. 1", § 30), mas "somente poderá localizar-se no Estado de origem do Par-

lamentar" (art. 1°, § 1°); 

Outro bom exemplo é a CEAPS — Cota para o Exercício da 

Atividade Parlamentar dos Senadores — constituída pelo Ato n. 

9/2011 da Comissão Diretora do Senado Federal mediante a inte-

gração da antiga verba de transporte aéreo (ACD n. 2, de 2009, 

13 Um bom exemplo dessa ampla abrangência são as txatativas eventualmente havidas com o 
Presidente da República e/ou a pressão política eventualmente exercida pelo parlamentar sobre 
o Governo Federal, no afã de substituir um Ministro de Estado cuja atuação destoe de seus 
interesses. 

14 Cópia anexa às razões deste agravo. 
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com a redação dada pela Resolução n. 5, de 2009) e a verba indeni-

zatória (ACD n. 3, de 2003). 

O uso da referida cota foi regulamentado pelo Ato do 1' Se-

cretário n. 10, de 2011 (publicado no BAP de 3 de junho de 2011)ts 

que, em seu art. 3°, estabelece rol taxativo de destinações da CE-

APS, entre as quais figuram: 

I — aluguel de imóvel destinado à instalação de escritório de 
apoio à atividade parlamenta; compreendendo as despesas 
de locação, da taxa de condomínio, das contas de água, de te-
lefone celular e fixo, de acesso à internet, de assinatura de 
TV a cabo ou similar e de energia elétrica, de serviço de vigi-
lância patrimonial, bem como de tributos concernentes ao 
imóvel locado; 

III — locação de meios de transportes destinados à locomo-
ção dentro do Estado de origem, hospedagem e alimentação 
do parlamentar ou de servidores comissionados e efetivos 
lotados em seu gabinete; 

V — contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, traba-
lhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do 
mandato parlamentar; 

VIII — passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais des-
tinadas ao parlamentar ou a servidores comissionados e efe-
tivos lotados em seu gabinete. 

Aliás, nos termos do art. 4" do mesmo ato normativo, "Hão 

fará jus à CEAPS, o Senador 1— que afastar-se do exercício do cargo na for-

ma do art. 56, I, da Constituição Federal, ainda que optante pela remuneração 

do mandato, na forma do 5  3° do mesmo artigo; II— que licenciar-se, sem re-

muneração, para o trato de interesses particulares; III — cujo suplente esteja no 

exercício do mandato." 

Não se pode olvidar também que as sessões do Senado Fede-

ral só costumam ocorrer em parte da semana — principalmente às 

terças, quartas e quintas-feiras. Nada obstante, as prerrogativas e 

vantagens dos parlamentares, inerentes aos cargos de Deputado Fe- 
15 Cópia anexa às razões deste agravo, obtidas no Blog do Senado. 
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deral e de Senador da República, vigem todos os dias e todas as noi-

tes durante o mandato. 

Tanto isso é verdade que, em 23/6/2004, no julgamento do 

Inquérito n. 2036/PA, sob a relatoria do Ministro CARLOS BRIT-

TO, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu, por unanimi- 

dade, que 	inviolabilidade (imunidade material) não se restringe ao âmbi- 

to espacial da Casa a que pertence o parlamentar, acompanhando-o muro a 

fora ou externa coporis". Por ser oportuno, colaciona-se adiante a 

ementa completa desse julgado: 

QUEIXA-CRIME AJUIZADA POR PREFEITO 
CONTRA PARLAMENTAR, POR INFRAÇÃO 
AOS ARTS 20,21 E 22 DA LEI DE IMPRENSA. 
DELITOS QUE TERIAM SIDO PRATICADOS 
POR MEIO DE DECLARAÇÕES FEITAS EM 
PROGRAMA DE TELEVISÃO APRESENTADO 
PELO ACUSADO. CONSIDERAÇÕES ACERCA 
DA INVIOLABILIDADE E SUA CUMULAÇÃO 
COM AS PRERROGATIVAS PROFISSIONAIS. 
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE DO QUE-
RELANTE, DEFICIÊNCIA NA PROCURAÇÃO E 
FALTA DE JUSTA CAUSA POR INEXIS 	TANGIA 
DE DOLO ESPECÍFICO VOLTADO A ATINGIR A 
HONRA DA VÍTIMA. SUBSUNÇÃO DOS FATOS 
À CONDUTA TÍPICA DESCRITA NA INICIAL 
ACUSATÓRIA. A inviolabilidade (imunidade mate-
rial não se restrin e ao âmbito es,acial da Casa a 
que pertence o parlamentar, acompanhando-o 
muro a fora ou externa corporis, mas com uma res-
salva: sua atuação tem que se enquadrar nos mar-
cos de um comportamento que se constitua em ex-
pressão do múnus parlamentar, ou num prolonga-
mento natural desse mister. Assim, não pode ser 
um predicamento intuitu personae, mas rigorosa-
mente intuitu funcionae, alojando-se no campo 
mais estreito, determinável e formal das relações 
institucionais públicas, seja diretamente, seja por 
natural desdobramento; e nunca nas inumeráveis e 
abertas e coloquiais interações que permeiam o 
dia-a-dia da sociedade civil. No caso, ficou evidencia-
do que o acusado agiu exclusivamente na condição de 
jornalista -- como produtor e apresentador do programa 
de televisão --, sem que de suas declarações pudesse se 
extrair qualquer relação com o seu mandato parlamen- 
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tar. Pacífica a jurisprudência de que "a admissão da ação 
penal pública, quando se trata de ofensa por causa do 
oficio, há de ser entendida como alternativa a disposição 
do ofendido, e não como privação do seu direito de 
queixa (CF, art. 5, X)" (HC 71.845, Rel. Min. Francisco 
Rezek). Ainda mais, constata-se o transcurso do prazo 
decimal (art. 40, 5 1°, da Lei n° 5.250/67) e quinzenal 
(art. 46 do CPP), sem que tenha havido atuação por 
parte do Ministério Público, o que autoriza a propositu-
ra da ação subsidiária da pública, pelo ofendido (cf. AO 
191, Plenário, Rel. MM. Marco Aurélio). Procuração que 
preenche satisfatoriamente as exigências legais, sendo 
perfeitamente válida, na medida em que contém os ele-
mentos necessários para o oferecimento da ação penal e 
cumpre a finalidade a que visa a norma jurídico-positiva; 
qual seja, fixar eventual responsabilidade por denuncia-
ção caluniosa no exercício do direito de queixa. A ine-
xistência de dolo específico é questão que deve situar-se 
no âmbito da instrução probatória, por não comportar 
segura ou precisa análise nesta fase processual, que é de 
formulação de um simples juízo de delibação. Caso em 
que as condutas em foco se amoldam, em tese, aos deli-
tos invocados na peça acusatória, sendo que a defesa 
apresentada pelo querelado não permite concluir, de 
modo robusto ou para além de toda dúvida razoável, 
pela improcedência da acusação. Na realidade, muitas 
das declarações imputadas ao querelado, se verdadeiras, 
ultrapassariam mesmo os limites da liberdade de comu-
nicação jornalística, pois revestidas de potencialidade 
para lesionar por forma direta as honras objetiva e sub-
jetiva do querelado. Quanto ao crime de calúnia, é mani-
festa a atipicidade do fato, porquanto não houve, por 
parte do querelado, imputação precisa de um caracteri-
zado e já praticado delito pelo ora querelante. Inicial 
acusatória parcialmente recebida, para instauração de 
processo penal contra o querelado pelos crimes de difa-
mação e injúria contra funcionário público no exercício 
de suas funções. 

Assim é que, em 9/6/2017, no bojo das primeiras contrarra-

zões de agravo regimental juntadas a esta Ação Cautelar n. 4327 

(fls. 539 e 540), o Ministério Público noticiou o descumprimento do 

decreto cautelar de 17/5/2017 por parte do agravado. 

Com efeito, apesar da suspensão do exercício das funções par-

lamentares, AÉCIO NEVES continuou empreendendo ações de 
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articulação política relacionadas à pauta do Congresso Nacional, 

conforme reunião divulgada por ele mesmo em redes sociais no dia 

30/5/2017: 

Aécio Neves 
n 

Me reuni na noite desta terça-feira. 30/05, com os senadores Tasso 
Jereissati, Antonio Anastasia, Cássio Cunha Lima e José Serra. Na 
pauta, votações no Congresso e a agenda politica. 

Como se vê, ao contrário do que consta na decisão agravada, 

não se trata de mera atuação na 'política gênero" — isto é, mera mani-

festação dos "direitos políticos pm'prios ao cidadão". Há, em verdade, 

prova cabal da personalidade audaciosa do agravado e de seu notó-

rio desprezo pelas decisões judiciais. Verdadeiro atestado de inefici-

ência das medidas cautelares diversas à prisão que vigoraram até o 

advento da decisão agravada, em 30/6/2017. 

Nesse contexto, vale lembrar — conforme sobejamente de-

monstrado nos tópicos anteriores — que o uso espúrio do poder po-

litico pelo Senador ora agravado vem sendo possibilitado por 2 

(dois) fatores: 
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o aspecto dinâmico de sua condição de congressista, repre-

sentado pelo próprio exercício do mandato em suas diversas di-

mensões, inclusive a da influência sobre pessoas em posição de po-

der; e 

sua plena liberdade de movimentação espacial e de acesso a 

pessoas e instituições, que lhe permite manter encontros indevidos 

em lugares inadequados. 

Portanto, o recolhimento provisório de AÉCIO NEVES à 

prisão é medida imprescindível e urgente, não apenas para preservar 

a ordem pública e a instrução criminal das investigações em curso 

(art. 312, caput, c/c o art. 313, inciso I, ambos do CPP), mas tam-

bém por "descumpimento de qualquer das obrigações impostas por força de 

outras medidas cautelares" (art. 312, parágrafo único, c/c o art. 282, § 

4°, ambos do CPP). 

— Conclusão. 

Em virtude dos fatos expostos, o Procurador-Geral da Repú-

blica requer a reconsideração total do decisum de 30/6/2017, que re-

formou monocraticamente o decreto cautelar do Ministro Edson 

Fachin, datado 17/5/2017, restabelecendo de forma indevida, "em 

relação ao senador Aécio Neves, a situação jurídico-parlamentar então detida, 

afastando as demais resttiçies implementadas" e, como consequência, de-

clarando "prejudicados os agravos interpostos pelo Senador e pelo Procurador-

Geral da República." 

Caso a referida decisão não seja reconsiderada, requer o pro-

cessamento deste AGRAVO REGIMENTAL, com urgência, na 

forma da lei e do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, 

a fim de que a Primeira Turma lhe dê provimento, determinando a 

prisão preventiva decorrente de flagrante por crime inafiançá- 
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vel do Senador da República AÉCIO NEVES DA CUNHA; ou, 

em caráter subsidiário, fixando as seguintes medidas cautelares di-

versas da prisão: 

afastamento de AÉCIO NEVES do exercício do mandato 

parlamentar e de qualquer função pública; 

uso de dispositivo pessoal de monitoramento eletrônico 

(tornozeleira); 

proibição de contato de qualquer espécie, inclusive por 

meios remotos, com qualquer investigado ou réu na "Operação 

Lava Jato" ou em algum dos seus desmembramentos; 

proibição de ingresso em quaisquer repartições públicas, 

em especial o Congresso Nacional, salvo como usuário de serviço 

certo e determinado ou para o exercício de direito individual desde 

que comunicado previamente a essa Corte; 

proibição de deixar o país e obrigação de entregar os passa-

portes. 

Brasília (DF), 31 de julhr., Jr- 

Rodrigo Jano.si , eiro de Barros 

Procurador-Geral da República 

APQ/MF 
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