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EXMO. SR. DR. EDSON FACHIN - M. D. MINISTRO RELATOR DO 

INQUÉRITO Nº 4.327 - DO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA, por 

seu advogado infra-assinado, nos autos do INQUÉRITO supra epigrafado, em trâmite 

perante essa N. Co1ie de Justiça, expor e requerer o seguinte: 

1 º) O Exmo. Procurador da República requereu à V. Exa., 

com base em manifestação da autoridade policial, a inclusão do Presidente Michel 

Temer como investigado nos autos do presente inquérito. Tal pedido foi encaminhado 

ao E. Supremo Tribunal Federal no dia 1 ° de agosto de corrente ano. Lembre-se que no 

dia seguinte (02) foi submetida ao Plenário da Câmara dos Deputados uma denúncia 

imputando ao ora requerente o delito de corrupção, com base no artigo 86, da 

Constituição Federal. 

2º) A Egrégia Câmara não concedeu autorização para que 

a Suprema Corte examinasse a referida denúncia. Tal apreciação deverá ser feita pelo 

Poder Judiciário, quando do término do mandato presidencial, em 2018. 
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3º) Ilustre Ministro, o pedido agora formulado pelo Digno 

Procurador Geral, segundo afirmado, "não se trata aqui de uma nova investigação 

contra o Presidente da República, mas apenas de readequação daquela já autorizada 

no que concerne ao crime de organização criminosa". 

4º) Vê-se que uma nova figura foi criada no âmbito da 

"persecutio criminis", em sua fase investigatória, qual seja a da "readequação". 

5º) Aliás, note-se que é mais uma inovação, é um 

"artificio" utilizado para investigar e posteriormente acusar, medida que não está 

prevista no Código de Processo Penal vigente. Trata-se de outra criação que tem 

alterado o Processo Penal brasileiro e nele instaurando uma verdadeira anomia 

normativa. 

6º) 

7º) 

Assim, a "readequação" objetiva incluir novas pessoas 

"cujos nomes foram citados pela autoridade policial e que não figuram 

como investigados por organização criminosa nem no inquérito 

4.483/STF nem no presente inquérito ..... .. " 

Ora, se o Presidente da República e outras autoridades 

não são investigadas será necessária uma específica autorização do Supremo Tribunal 

para tanto e não mera inclusão de seus nomes ou apenas "readequação". 

8º) 

caderno investigatório. 

Na verdade, o que se deseja é que seja escrito um novo 
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9º) Pois bem, em sendo assim, a defesa do Presidente 

Michel Temer entende inadequada tal providência na medida em que não foram 

apresentados os elementos indispensáveis para que se instaure uma investigação 

criminal contra alguém, especialmente tendo como alvo o Presidente da República, em 

face dos óbvios transtornos advindos para a estabilidade institucional, social e 

econômica do país. Uma investigação nã.o pode surgir do nada fático, do nada jurídico. 

No caso do Presidente há ainda a exigência do quadro fático ter sido constituído no 

curso do mandato. 

10) Observe, senhor Ministro, que se pretende um novo 

procedimento investigatório. E, após, outro, e mais outro e tantos mais, com evidente 

desprezo pela governabilidade e pela tranquilidade da Nação. 

11) Com certeza estes aspectos serão observados por V, 

Exa. ao apreciar o novo pedido, que espera-se seja indeferido. 

12) De qualquer forma, e desde logo, assinala-se que a 

necessidade das investigações, caso autorizadas, sejam completas, abrangentes e não 

unilaterais. 

13) Para tanto, todos os direitos concedidos pelo Código 

de Processo Penal, com base na Constituição Federal deverão ser outorgados ao 

requerente. 

14) Assim, poder-se-á requerer diligência necessária ao 

esclarecimento da verdade (art. 14), bem como o requerente deverá ser ouvido, ou 
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poderá responder a questões, requerendo-se desde logo que V. Exa. presida 

pessoalmente a oitiva, ou formule diretamente as perguntas substitutivas do 

depoimento, evitando-se a apresentação de um novo interrogatório totalmente 

descabido, impossível de ser respondido, como aquele formulado pela autoridade 

policial no bojo da investigação que amparou a denúncia sobrestada. 

15) Por todo o exposto, aguarda-se que o requerimento do 

Exmo. Procurador se.1a indeferido e, subsidiariamente, que sejam atendidas as 

postulações como expostas. 

São Paulo, 04 de agosto de 201 7. 
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