
EXMO. SR. JUIZ FEDERAI. DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDF:RAI. 
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EDUARDO LUIZ ROCHA CUBAS brasileiro, divorci e», jui7c)  

federal, portador de idt. n° 1.448.951 e CPF n° 120.687.468-67, residente ft)  
domiciliado à Rua 2-b, qd 2a, lote 01- setor primavera, Formosa-GO, eep 73805") 
155 vem ante V.Exa., através de seu advogado (doc. anexo) nos termos do art. 5°EV 
inc. LXXIII da CF/88 c/c art. 20  e ss da Lei de Ação Popular em 'favor da--a 
UNIÃO FEDERAL, formalmente no polo passivo para ingressar com presenter )̀  

AÇÃO POPULAR 
Com pedido de liminar 

Contra eventual ato praticado pelo Exmo. Sr. Presidente do Senado da 
República, com endereço sito no Senado Federal, perante à Praça dos Três 
Poderes, Brasilia-DF, onde nele poderá ser citado, aduzindo para tanto o 
seguinte: 

PRELIMINARMENTE — PROVA DA CIDADANIA E COMPETÊNCIA 

1- Conforme certidão de quitação eleitoral anexa (doc. anexo) o autor popular 
encontra-se quites com suas obrigações eleitorais. 

2 — Quanto à competência, o E. Supremo Tribunal Federal já decidiu que cabe 
aos Juizes Federais de 10  grau o julgamento das ações civis que não previstas no 
rol taxativa do art. 102 da CF, entre as quais está a ação popular, conforme 
reiteradamente decidido, à guisa de exemplo, na Pet 4089, Relator Min. Celso de 
Mello, Dl 31.01.2013'. Portanto, cabe ao juiz de primeiro grau o julgamento 
desta. 

L °minis A PRERROGATIVA DE FORO - UNICAMENTE INVOCÁVEL NOS PROCEDIMENTOS DE 
CAR477ER PENAL - NÃO SE ESTENDE AS CAUSAS DE NATUREZA CDU. - 	COMPETÊNCLA DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL- CWOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA cavsnnc-io DA REPÚBLICA 
- SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO. - A competência originária do Supremo Tribunal Federa{ por 
qualificar-se como um campino de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constuucional - e ame o 
regime de direito estrito a que se acha submetida - não comporta a possibilidade de ser estendida a 'Munge" s que 
extravasem os 	freadoi. em "numena clausea", pelo rol exaustivo inscrito no art 102. 1, da Canaarrataa da 
República. Precedentes. O regime de direita estrito, a que se submete a definição dessa competência truMuctonat 
tem levado o Supremo Tribunal Federal, por Oto da tascairidade doto! corumme da Carta Paliariz a gastar. do 
âmbito de suas atribuimles jurisdicionais originárias, o processo e o julgamento de causas de turairea civil que 
não 	se 	acham 	inscritas 	no 	texto 	constitucional 	(ações 	populares, 	ações cais 
públicas, ações cautelares, ações ordinárias, ações declaratdreas e medidas caurelares), mesmo que insmaradat 
contra o Presidente da República ou contra qualquer &a autoridades que, em matéria penal (CP, art 	I, -b" e 
"e"). dispõem de prerragataa de foro perante a Corte Suprema ou que, em sede de mandado de segurança estão 
miellarãlunrdição Imediata &Tribunal (CP. art. 102.1. -41"). Precedentes °minis 



3. Por fim, insta pontuar que na qualidade de Presidente da Unajuf — União 
Nacional dos Juízes Federais do Brasil - é imperiosa a propositura da presente 
para que as relações de Judicatura sejam explicitadas justo que o Senado da 
República busca exercer, especialmente após o julgamento pelo Supremo 
Tribunal Federal, e que agora toca ao órgão ora questionado. Em outras 
palavras, aquele que deseja ser Juiz, deve receber o árduo ônus da opinião 
pública diante dos princípios que abaixo se deduzirão. 

MÉRITO 
Dos fatos 

4 — A questão é de facílima dedução. O conceito de fato público e notório foi 
bem disciplinado pelo eminente Min. Herman Benjamin em que limitou, na era 
da comunicação virtual, para qualificação do mesmo que "só os índios da 
Amazônia não conectados não sabiam" . Nesta perspectiva, é fato público e 
notório que o Supremo Tribunal Federal, no caso Aécio Neves, remeteu ao 
Senado da República a competência para decidir acerca do cumprimento de 
decisão por ele mesmo proferida — aqui é o caso relativo ao recolhimento noturno 
do Senador. 

5 — Ao ver do autor, todos os Ministros da Corte Suprema merecem os dignos 
elogios pela decisão proferida, diante dos argumentos colacionados, que para 
ambas as teses encontram ressonância na ordem jurídica, afinal, a ciência jurídica 
não é matemática. 

6 — A própria posição da Ministra Presidente que vem sofrendo injustas críticas 
não alcança a exatidão das consequências ora perpetradas pela Augusta Corte 
porque o que seria um problema jurídico, tornou-se político. Afinal, decisão 
judicial não se discute, se cumpre, ainda mais quando advinda do Órgão Máximo 
do Poder Judiciário. E a grande preocupação do autor, como dito na qualidade de 
Presidente de Associação de Magistrados, é qual a repercussão da conduta dos 
políticos diante da decisão judicial que vier afastar deputados estaduais ou 
vereadores. 

7 — Afinal, haverá algum Senador contra a decisão do STF? Notadamente aquele 
que se puser contra será, data vênia, um Senador corrupto na expressão mínima 
que o descumprimento de uma decisão judicial já produz, por si só. 

8 — De toda forma, se foi noticiado a possibilidade de que o Senado da República 
poderá esconder-se por trás do voto secreto para resolver acerca do 
descumprimento de decisão judicial, reportagem anexa. 

9 — Ora, esconder-se é ato de covardia. É ato de medroso. É ato de quem deve, no 
mínimo. A grandeza não vislumbrada na decisão proferida pela eminente 
Ministra Carmen Lúcia está em exatamente trazer à lume a possibilidade de 
separar, pela transparência que se espera, o joio do trigo. 



10 — O fator mais relevante da decisão da Ministra Carmen Lúcia se faz na 
consideração de que no ano de 2018 haverá a renovação de 100% das vagas 
na Câmara dos Deputados e 2/3 das vagas no Senado da República!! 
Políticos decidirão não o destino do Senador Aécio Neves, acusado de receber 
mala de dinheiro que, segundo sua defesa, é empréstimo de dinheiro mas 
sobretudo decidirão a própria sobrevivência política. 

11 — A sociedade tem plena convicção de que se haverá algum Senador a votar 
pelo descumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, este será o 
verdadeiro vagabundo da República, com a devida vênia e perdão pelas palavras, 
mas outra conceituação não haverá. 

12 — São essas Eminente Juiz Federal as considerações de fato que ora se 
submetem a V.Exa. 

DO DIREITO 

13 — Inicialmente, as medidas que oram se buscam já se inserem dentro do 
arcabouço cautelar que as ações populares se prestam, exatamente para que os 
atos imorais NÃO VENHAM A TER SOLUÇÃO SEQUER DE TENTATIVA, 
conforme a duvida objetiva se alinhavou pela imprensa. 

14 — Com efeito, aqui vale citar o fundamento do próprio Supremo Tribunal 
Federal no sentido de que o fundamento da imoralidade constitui argumento 
hábil ao manejo da ação popular como garantia aos próprios direitos 
fundamentais postos à cidadania, ao julgar o tema já em sede de repercussão 
geral 	 Plenário 	 Virtual 
(http://www.stflus.br/portal/jurisprudenciaRepercussadverPronunciamento.asp?   
pronunciamento=5794340) que : 

(...)Destarte, manifesto-me pela repercussão geral da matéria 
examinada no presente agravo em recurso extraordinário, bem 
como pela reafirmação da jurisprudência deste Supremo 
Tribunal Federal, segundo a qual não é condição da ação 
popular a menção na exordial e a prova de prejuízo material 
aos cofres públicos, posto que o art. 50, inciso LXXIII, da 
Constituição Federal, estabelece que qualquer cidadão é parte 
legítima para propor ação popular e impugnar, ainda que 
separadamente, ato lesivo ao patrimônio material público ou 
de entidade de que o Estado participe, ao patrimônio moral, ao 
cultural e ao histórico.(...) 

Portanto, a mera imoralidade administrativa já é causa de per si para o 
processamento da ação popular 

15 — Ultrapassada a questão de cabimento, no mérito, a questão se pauta sobre a 
superveniência da emenda 35 de 2001, em que deu novos contornos à 
transparência que se espera das atuações jurisdicionais do Senado da 
República. É que no caso em tela, estão os Senadores em simetria com as 
atuações do Supremo Tribunal Federal. 



16 — Ora, a CF88 ao tratar de estabelecer a revisão de um ato proferido por um 
Poder pelo outro tratou de conferir a identidade funcional entre ambos. Se o 
Supremo Tribunal Federal está sob o manto das disposições do art. 93, donde se 
verifica a impossibilidade de votação secreta, maior razão estão os Senadores da 
República em declara a súmula de seu voto, ainda que desnecessária 
fundamentação. 

17 — Não fosse, a emenda Constitucional veio a retirar qualquer dúvida sobre a 
questão, bastando-se comparar o teor do dispositivo revogado, que ele impunha 
votação secreta para o noviço, onde prevaleceu a tese da transparência. A saber: 

Redação original 
Art. 53. Os Deputados e Senadores são invioláveis por suas 
opiniões, palavras e votos. 

§ 3° No caso de flagrante de crime inafiançável, os autos serão 
remetidos, dentro de vinte e quatro horas, à Casa respectiva, 
para que, pelo voto secreto da maioria de seus membros  
resolva sobre a prisão e autorize, ou não, a formação de culpa. 

Texto da emenda 35 de 2001 

"Art. 53. Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e 
penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. 

§ 2° Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso 
Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime 
inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 
vinte e quatro horas à Casa respectiva, para que pelo voto da 
maioria de seus membros  resolva sobre a prisão. 

Ora, é patente a modificação no sentido de que os políticos devem satisfação 
assim como os Ministros do STF pela sua atuação. Nesse sentido, merece todas 
as louvas para a decisão de minerva proferida pela Presidente do STF, pois agora 
ela devolveu ao povo o direito de decidir, em eleições futuras, o rumo que os 
políticos devem tomar. 

18 — E diga-se mais, é que apesar do Supremo Tribunal Federal já ter dado um 
rumo ao tema, lamentavelmente a classe política partidária ainda não se deu 
conta de que os temos da democracia brasileira estão mudando, pois apesar da 
afirmação concreta quanto à necessidade votação transparente ainda assim 
buscam se agarrar a um passado não republicano para suas decisões. Ora, é que 
nos autos do Mandado de Segurança 33.908-DF, no não menos famoso caso 
Deicídio do Amaral, o Supremo Tribunal Federal já determinou fossem públicas 
as votações, assim se dizendo: 



"(...)0 impetrante aduz que a deliberação a ser tomada pelo Senado 
Federal deve observar a regra de publicidade e a votação deve ser 
aberta. Sustenta que as hipóteses de votação secreta são 
taxativamente dispostas na Constituição Federal. Afirma que o 
constituinte derivado, por meio da Emenda Constitucional 76, 
optou por estender às votações de cassação de mandatos e de 
deliberação de vetos presidenciais o princípio da transparência. 
Alega que a previsão de sigilo para essa votação foi expressamente 
retirada do Texto Constitucional pela Emenda Constitucional 35. 
Com  esses fundamentos, requer, já em sede de liminar, a concessão 
da ordem para determinar à autoridade coatora que se abstenha de 
proceder à votação aludida no art. 53, § 2°, da Constituição, sem 
que se observe o dever de ostensividade da sessão e da publicação 
nominal da votação dos Senadores e Senadoras. É, em síntese, o 
relatório. A publicidade dos atos de exercício de poder é a regra 
estabelecida pela Constituição (art. 37), tanto para o Poder 
Executivo, Judiciário ou Legislativo. Isso decorre do princípio 
republicado e da própria expressão do estado democrático de 
direito, onde vige a possibilidade de controle por parte dos titulares 
do poder (art. 3°, da CR). A Constituição estabelece hipóteses 
excepcionais em relação às quais essa regra é excepcionada. No 
âmbito das decisões tomadas pelo Senado Federal, as exceções são 
expressas: 

"Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal: 

(...) III - aprovar previamente, por voto secreto, após 
argüição pública, a escolha de: 

(...) IV - aprovar previamente, por voto secreto, após 
argüição em sessão secreta, a escolha dos chefes de 
missão diplomática de caráter permanente; 

(...) XI - aprovar, por maioria absoluta e por voto 
secreto, a exoneração, de oficio, do Procurador-Geral 
da República antes do término de seu mandato:" 

Não havendo menção no art. 53, § 2°, da Constituição à natureza 
secreta da deliberação ali estabelecida, há de prevalecer o princípio 
democrático que impõe a indicação nominal do voto dos 
representantes do povo, entendimento este que foi estabelecido pelo 
próprio Poder Legislativo, ao aprovar a EC n° 35/2001. Sendo 
assim, não há liberdade à Casa Legislativa em estabelecer, em seu 
regimento, o caráter secreto dessa votação, e, em havendo 
disposição regimental em sentido contrário, sucumbe diante do que 
estatui a Constituição como regra. 



Portanto, o remédio heroico é medida imperiosa. 

DO PERICULUM IN MORA et FUMUS BONI JURE 

19 — A fumaça de bom direito resta devidamente calcificada por decisões do 
Pretório Excelso da República em todos os seus termos. O perigo de demora 
resta evidenciado porquanto a pauta do Senado da República indica que na 
próxima semana haverá a discussão da manutenção da medida cautelar decidida 
em desfavor do Senador Aécio Neves, acusado de receber 2 milhões de reais em 
propina, portanto, a decisão sobre a medida liminar se impõe. 

Isto posto requer a V.Exa.: 

Inicialmente, o processamento da ação popular, com a notificação da União 
Federal — ente público responsável e vinculado à autoridade responsável pelo ato, 
nos endereços que constam e do conhecimento do Juízo sito no Setor de 
Indústrias Gráficas do DF, Ed. Sede da Advocacia Geral da União, bem assim a 
citação do Presidente do Senado Federal, no endereço retro indicado, Senador 
Eunicio Lopes de Oliveira, ambos para virem a contestar o feito, sob as penas 
legais. 

A - A concessão, maldita altera pars, de provimento liminar para, seja de caráter 
cautelar ou antecipatório de tutela, consistente em tornar públicas a(s) sessão(es) 
que venham deliberar sobre a limitação do exercício do mandato do Senador 
Aécio Neves sejam em sessão pública. 

B - Ao final, seja julgado procedente o pedido para condenar aos réus seja (1) 
tanto na presente votação e bem como (2) em todas as outras situações similares 
ao do presente feito, para os fins de formulação de coisa julgada definitiva, seja 
observado o art. 53, § 2°, da Constituição e que as deliberações sejam públicas e 
os votos públicos em aberta sessão, inclusive de deliberação. 

C - Sendo matéria de direito, requer desde já o julgamento antecipado da lide. 

D — Por fim, que seja ouvido o Ministério Público Federal. 

Dá-se a causa valor de R$100.000,00 para efeitos de honorários advocaticios, 
isentando-se o autor das custas e demais encargos. 

Termos que pede deferimento. 

Brasilia-DF, 13 de outubro de 2017. 

CIROAUGUS AS OSA 
OAB DE 53.315 
61-999152800 
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