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Excelentíssimo Senhor Ministro Dias Toffoli,

MEDIDA URGENTE

A PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA, no uso de suas atribuições legais e

constitucionais, vem interpor

AGRAVO INTERNO

contra  a  r.  decisão  liminar  proferida  nos  autos  desta  Reclamação,  com  base  nos

fundamentos de fato e de direito que apresenta a seguir.

Gabinete da Procuradora-Geral da República
Brasília / DF



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA

I – DA DECISÃO RECLAMADA

Demóstenes Lázaro Xavier Torres ajuizou reclamação contra o Presidente do

Senado Federal, por omissão de ato administrativo no processo administrativo nº 7, 2017,

porque ele não revogou a Resolução nº 20, de 2012, que havia decretado a perda de seu

mandato de Senador da República e, consequentemente, deu causa a sua inelegibilidade

neste ano de 2018.

O Ministro Relator afirmou que tem competência para decidir esta reclamação,

porque há prevenção com o RHC 135.683. Concedeu parcialmente medida liminar, pelos

seguintes fundamentos:

“Ante a independência entre as instâncias penal e política, entendo
que o óbice ao exercício do mandato de senador por Demóstenes
Torres  passível  de  ser  atribuído  ao  Senado  Federal  decorre  do
exercício da jurisdição censória pela casa parlamentar (CF/88,
art. 55, II e §2º), cujos efeitos se exauriram com a publicação da
Resolução nº 20/2012 no DOU de 12/7/2012 (eDoc. 27) (...)

Tendo  a  jurisdição  censória  do  Senado  Federal  exaurido  seus
efeitos em 12/7/2012, anteriormente, portanto, à decisão do STF
no  RHC  nº  135.683/GO (DJe  de  3/4/2017),  não  subsiste
plausibilidade jurídica na tese de procedência da reclamação em
face  do  Senado  Federal, a  fim  de  assegurar  o  retorno  de
Demóstenes Torres ao cargo de Senador da República.

Nesse contexto, incide a jurisprudência pacífica do STF no sentido
de não se admitir reclamação que tenha como objeto ato anterior
ao paradigma vinculante de controle.”

(…)

Na sessão de julgamento de 5/12/2017, a Segunda Turma do STF
concedeu nova ordem para “determinar o retorno d[e Demóstenes
Torres] às suas funções [como membro do Parquet do Estado de
Goiás]  e  para  decretar  a  nulidade  do  Processo  Administrativo
Disciplinar  0.00.000326/2013-60”,  tendo  como  fundamento  a
“[a]nulação de todas as provas que ensejaram a abertura do PAD
pelo STF (RHC 135.683, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma,
DJe 3.4.2017” (MS nº 32.788/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe
de 20/3/2018).

Compulsados os autos, verifico que a Representação nº 1/2012 foi
instaurada em razão da veiculação, “por órgãos de imprensa”, de
“matérias  acerca  das  investigações  realizadas  pela  Polícia
Federal  no  âmbito  da  assim  denominada  ‘Operação  Monte
Carlo’” (eDoc. 17, p.2),  bem como por meio da ‘Operação Las
Vegas’,  na qual  “a Polícia Federal  teria novamente encontrado
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vínculo  entre  [Demóstenes  Torres]  e  [Carlos  Augusto  Ramos  –
também conhecido como Carlinhos] Cachoeira” (eDoc. 17, p.4).

Nesse juízo liminar, destaco que a presente reclamação apresenta a
peculiaridade de ser proposta por membro do Ministério Público
do  Estado  de  Goiás  admitido  antes  da  promulgação  da
Constituição Federal de 1988 e, portanto, alcançado pela regra do
§3º do art. 29 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
que assim dispõe

(…)

Há decisões desta Suprema Corte proferidas em sede de controle
abstrato  de  constitucionalidade,  com  parâmetro  na  redação
originária da alínea e do inciso II do §5º do art. 128 da CF/88,
com  relevante  impacto  na  formação  de  juízo  favorável  à
necessidade de tutela cautelar nos presentes autos:

(…)

Destaco, ainda,  o risco de se frustrar por completo a análise da
pretensão no caso  de  indeferimento  do pleito  liminar,  tendo em
vista que i) as Eleições de 2018 estão previstas para ocorrerem em
7/]10/2018 (art. 1º, parágrafo único, I, da Lei nº 9.504/1997) e ii)
há jurisprudência da Justiça Eleitoral pacífica formada no sentido
de  que,  para  fins  de  análise  de  elegibilidade,  o  membro  do
Ministério  Público  ingresso  na  carreira  antes  da  CF/88  e  que
tenha optado pelo regime anterior deve, para se filiar a partido
político, licenciar-se do cargo em observância à regra da alínea j
do inciso II do art. 1º da Lei Complementar nº 64/1990, in verbis:

(…)

A iminência  do  encerramento  do  prazo para  que  Demóstenes
Torres  adote  providências  que  constituem  critério  legal  a  sua
participação nas Eleições de 2018 justifica o provimento liminar
para, em sede cautelar, afastar o efeito da Resolução nº 20/2012 do
Senado  Federal  relativamente  ao  critério  de  inelegibilidade
previsto na alínea b do inciso I do art. 1º da Lei Complementar nº
64/1990, com a redação dada Lei Complementar nº 81/1994, in
verbis:

(…)

Pelo exposto, concedo parcialmente a tutela de urgência pleiteada,
ad referendum da Segunda Turma, para  suspender a eficácia da
Resolução  nº  20/2012  do  Senado  Federal  relativamente  ao
critério de inelegibilidade previsto na alínea b do inciso I do art. 1º
da Lei Complementar nº 64/1990.

A  PGR  ainda  não  foi  intimada  desta  decisão,  mas  é  necessário  agir

imediatamente, em nome da segurança jurídica que exige o pleito eleitoral de 2018 e em

defesa da ordem jurídica.
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É o relatório.

II – DA INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO

A  decisão  liminar  afirma,  com  clareza,  o  manifesto  descabimento  desta

reclamação, porque a Resolução nº 20, de 2012, do Senado Federal é anterior ao RHC

135.683, do STF. Afirma que a decisão do Supremo, de 5.12.2017, é muito posterior à do

Senado, de 12.7.2012, e, por isso, não embasa a reclamação por omissão do Senador em

cumprir uma decisão praticada apenas cinco anos depois.

De  fato,  é  manifesta  a  inviabilidade  da  reclamação,  como  reconhecido  na

própria decisão agravada.

O fato é que não há fundamento para a distribuição por prevenção, pretendida

pelo reclamante.  O fundamento legal  para não admitir  esta  prevenção é o mesmo que

definiu o não cabimento da reclamação: a decisão judicial posterior ao ato reclamado não

gera prevenção.

Na realidade,  a prevenção  é  da Ministra Cármen Lúcia  (sucedida por outro

Relator em razão de exercer a Presidência da Corte no momento), em razão de decisões

proferidas  nos  Mandados  de  Segurança  31404  e  31407,  contra  etapas  do  processo

disciplinar e político que redundou na Resolução nº 20, de 2012, do Senado Federal.

Na verdade, ao não mencionar estes dois Mandados de segurança n. 31404 e

31407, o reclamante oculta a indisfarçável utilização do instituto da reclamação para obter

tutela  própria  de  mandado  de  segurança,  quando  há  muito  tempo  expirou  o  prazo

decadencial para seu ajuizamento.

Outra notável evidência do não cabimento da reclamação – a par do que foi

decidido pelo Relator e da decadência lógico-temporal – é a confusão que o reclamante fez

das matérias em exame e que não conduzem ao efeito por ele requerido: o RHC visou

anular provas e trancar ação penal; enquanto o Senado Federal tratou da ética parlamentar,

fazendo julgamento  político,  de  modo soberano e que  só pode ser  anulado segundo o

devido  processo  legal.  O  fato  de  não  ser  possível  usar  certas  provas  (coligidas  nas

Operações Vegas e Monte Carlo) para fins penais não anula a cassação do mandato por
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razões éticas pelo Senado. São esferas jurídicas distintas que consideram fatores diferentes.

Uma conduta pode ser contrária à ética e não ser crime.

Não procedem eventuais contra-argumentos de a prevenção dever ser analisada

quanto à omissão do Senado e não sobre a própria Resolução nº 20, de 2012.

É que a Constituição determina que a distribuição judicial deve ser aleatória e

imediata, regida pelo princípio da impessoalidade de todo ato do poder público, inclusive

os atos judiciais. Não é tolerável que o reclamante escolha, sem justificativa idônea, o juiz

de seu caso. O litigante não pode escolher o juiz de seu caso, porque a aleatoriedade da

distribuição  é  importante  elemento  do  devido  processo  legal,  com  o  qual  não  se

compatibilizam condutas abusivas de forum shopping, como alerta a doutrina1.

É imperioso assinalar que a alegada revisão administrativa do ato de cassação

do  mandato  de  Senador  não  foi  determinada  ao  Presidente  do  Senador  Federal,  ora

reclamado, pela decisão do STF no RHC 135.683. Por isso, eventual omissão do Senado

não resulta de descumprimento desta decisão, da qual o Senado sequer foi intimado. Logo,

a reclamação é incabível. 

Se a revisão do ato de cassação do mandato tivesse sido determinada pelo STF,

o interessado poderia pedir execução da ordem judicial e, se não fosse cumprida, caberia

esta reclamação. Mas nada disso ocorreu, porque o RHC 135.683 tratou de uma questão

muito distinta, que nada tem a ver com o objeto desta reclamação. 

Mais  uma  vez,  portanto,  a  invocação  do acórdão  no  RHC  135.683  é

impertinente e artificiosa, pois visa estabelecer uma relação de causa e efeito entre dois

fatos distintos, autônomos e independentes, que não guardam entre si  qualquer vínculo

direto.

A pretensão do reclamante é apenas fruto de sua vontade sem qualquer amparo

legal. Nada mais. O Judiciário não pode coonestar tal comportamento.

Assim,  é  evidente  a  inexistência  da  referida  prevenção,  o  que  determina  a

distribuição aleatória desta reclamação. Por tal razão, a decisão liminar, ora agravada, deve

ser anulada e o feito submetido à livre distribuição, mormente, por se tratar de caso de

1 Por todos, veja-se, JUENGER,  Friedrich K. Forum non conveniens - who needs it? IN Abuse of procedural
rights : comparative standards of procedural fairness of Procedural / edited by Michele Taruffo ; [organizado
por] International Association of Procedural Law International. - The Hague : Kluwer Law International, ao
enfatizar a importância da rejeição (dismissal) da escolha abusiva do foro pelo litigante, enaltecendo: “The
potent remedies of forum non conveniens stays and dismissals combined with anti-suit injunctions offer an
effective weapon against abusive forum shopping”.
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competência  do  Plenário  da  Corte,  o  que  também mostra,  per  se,  o  descabimento  da

prevenção, afeta à decisão proferida no âmbito da Segunda Turma do Supremo Tribunal

Federal. 

III – DA COMPETÊNCIA DO PLENÁRIO

A reclamação pretende revogar  a  Resolução  do Senado Federal,  apontando

omissão da autoridade reclamada, que é o Presidente do Senador Federal. O instrumento é

inadequado porque não há decisão do STF sendo descumprida e porque caberia mandado

de  segurança  no  prazo  decadencial  ou  ação  anulatória  no  prazo  prescricional,  todos

transcorridos.

O  mandado  de  segurança  contra  ato  da  Mesa  do  Senado  Federal  é  de

competência do Plenário desta Suprema Corte, segundo o art. 5o-V do Regimento Interno desta

Suprema Corte: 

“V; os mandados de segurança contra atos do Presidente da República, das

Mesas da Câmara e do Senado Federal, do Supremo Tribunal Federal, bem

como os impetrados pela União contra atos de governos estaduais, ou por um

Estado contra outro”.

O reclamante elegeu de modo inadequado e abusivo ajuizar esta reclamação

que é incabível, como reconhecido pela própria decisão agravada. 

Ademais, a atribuição é do Pleno e não de Turma. 

Como  está  claro  no  Regimento  Interno  do  STF,  o  pedido  é  incabível  e  a

distribuição deve ser aleatória entre os integrantes do Plenário.

IV – INEXISTE AFRONTA À DECISÃO DO STF: IMPOSSIBILIDADE LÓGICA E TEMPORAL 

É logicamente impossível que o Presidente do Senado Federal afronte decisão

do Supremo Tribunal Federal posterior ao ato de cassação do mandato do Senador. 

É o que a decisão liminar, ora agravada, expressamente reconhece:
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“Tendo  a  jurisdição  censória  do  Senado  Federal  exaurido  seus  efeitos  em
12/7/2012, anteriormente, portanto, à decisão do STF no RHC nº 135.683/GO
(DJe  de  3/4/2017),  não  subsiste  plausibilidade  jurídica  na  tese  de
procedência da reclamação em face do Senado Federal, a fim de assegurar o
retorno de Demóstenes Torres ao cargo de Senador da República.

Nesse contexto, incide a jurisprudência pacífica do STF no sentido de não
se admitir reclamação que tenha como objeto ato anterior ao paradigma
vinculante de controle.”

Logo,  a  solução  jurídica  cabível,  dentro  das  próprias  premissas  da  decisão

agravada, corretas e escoradas na jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal,

é a rejeição da reclamação. O indeferimento da petição inicial desta reclamação é a medida

processual que resolve esta reclamação.

No entanto,  com as devidas  escusas,  não é juridicamente admissível  venire

contra factum proprium, a decisão agravada aponta o descabimento da reclamação mas

concede a medida liminar, ao fundamento de risco à pretensão eleitoral do reclamante, que

tem prazo certo para se desincompatibilizar de seu cargo no Ministério Público do Estado

de Goiás.

A existência deste risco não afasta a impropriedade expressamente reconhecida

do  instrumento  processual  por  ele  utilizado,  vez  que  a  reclamação  é  absolutamente

incabível  no  caso  em exame,  porque  nenhuma  decisão  do  STF foi  descumprida  pelo

Presidente do Senado.

A  urgência  não  torna  procedente  a  pretensão  do  reclamante.  Deve  ser

processada  pelo  meio processual adequado, que enseje o exercício do contraditório,  da

ampla defesa, apresentação de provas até que se alcance uma decisão final. Do modo como

foi feito, a pretensão do reclamante afronta o devido processo legal, o contraditório e a

ampla  defesa.  O  não  cabimento  da  reclamação  foi  reconhecido  pela  própria  decisão

agravada.

As condições de elegibilidade não são tema da decisão apontada artificialmente

como ensejadora da reclamação.

Os efeitos da decisão do Senado Federal não estão vinculados ao cargo público

ocupado pelo reclamante.
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Absolutamente nada justifica a concessão da medida liminar, sobretudo quando

a própria decisão, permita-se a ênfase, reconhece não existir plausibilidade jurídica para a

pretensão.

V – DA NATUREZA POLÍTICA DA DECISÃO DO PLENÁRIO DO SENADO FEDERAL E SUA

INSSINDICABILIDADE PELO STF:  OS EFEITOS DA INELEGIBILIDADE INDEPENDEM DO

CARGO OCUPADO DO RECLAMANTE, MAS EMANAM DA DECISÃO DO SENADO FEDERAL

O mérito da decisão do Senado Federal que cassou o mandato do Senador, com

base em provas  específicas,  não é  sindicável  pelo STF, apenas suas condicionantes  de

legalidade seriam. As provas utilizadas na decisão do Senado para cassar o mandato são

diferentes  daquelas  utilizadas  para  dar  provimento  ao  RHC2,  como  foi  expressamente

realçado na decisão reclamada:

“Ante a independência entre as instâncias penal e política, entendo
que o óbice ao exercício do mandato de senador por Demóstenes
Torres  passível  de  ser  atribuído  ao Senado  Federal  decorre  do
exercício  da  jurisdição  censória  pela  casa  parlamentar  (CF/88,
art. 55, II e §2º), cujos efeitos se exauriram com a publicação da
Resolução nº 20/2012 no DOU de 12/7/2012 (eDoc. 27) (...)

Após realçar a independência das instâncias política e criminal e a formação de

juízos distintos, a liminar agravada foi concedida para

 “suspender  a  eficácia  da  Resolução  nº  20/2012  do  Senado  Federal

relativamente ao critério de inelegibilidade previsto na alínea b do inciso I do

art. 1o, da Lei Complementar no. 64/1990”.

O  primeiro  aspecto  que  chama  a  atenção  é  a  manifesta  contradição  no

reconhecimento  da  autonomia  da  decisão  do  Senado  Federal  e  a  liminar  judicial  que

frustra tal autonomia.

2 Que, lamentavelmente, não se viu provocada oportunamente a deixar clara a imposição lógica a exigir o
reconhecimento da validade dos áudios captados na primeira quinzena das duas investigações (Operações
“Vegas” e “Monte Carlo”), quando não caberia, nem por hipótese, falar em cisão de processos, mas de puro e
simples encontro fortuito de provas. O exame da decisão do Senado Federal levou em conta áudios desse
período, absolutamente hígidos, ainda que acolhida a tese prevalente do RHC 135.683.
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O segundo ponto a  destacar  é  o  teor  da Resolução em questão,  que restou

comprometido, assim como a literalidade do art. 1o-I-b da Lei Complementar no. 64/90:

R E S O L U Ç Ã O N°- 20, DE 2012

Decreta a perda do mandato do Senador Demóstenes Lázaro Xavier Torres.

O Senado Federal resolve:

Art. 1º É decretada a perda do mandato do Senador Demóstenes Lázaro
Xavier Torres, nos termos do art. 55, inciso II, da Constituição Federal,
combinado com o art. 5º, incisos II e III, e o art. 11, inciso II, da Resolução
nº 20, de 1993, do Senado Federal.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, em 11 de julho de 2012.

A referida Lei Complementar 64 estabelece, a propósito:

Art. 1º São inelegíveis:

I - para qualquer cargo:

(...)

b) os membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, da

Câmara Legislativa e das Câmaras Municipais, que hajam perdido os

respectivos mandatos por infringência do disposto nos incisos I e II do

art.  55  da  Constituição  Federal,  dos  dispositivos  equivalentes  sobre

perda  de  mandato  das  Constituições  Estaduais  e  Leis  Orgânicas  dos

Municípios  e  do  Distrito  Federal,  para  as  eleições  que  se  realizarem

durante o período remanescente do mandato para o qual foram eleitos e

nos oito anos subseqüentes ao término da legislatura

Logo, a decisão agravada obsta todos os efeitos desta Resolução do Senado por

ela  mesma  reconhecida  como  soberana,  inclusive  seus  efeitos  futuros,  retirando-lhe

qualquer  de  seus  efeitos  jurídicos,  absolutamente  alheios  ao  acórdão  invocado  como

parâmetro nesta Reclamação.

  9



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA

VI – O SENADO FEDERAL FOI ALÉM DAS PROVAS JUDICIAIS

A  decisão  agravada,  de  natureza  liminar,  não  enfrentou  o  mérito  da

controvérsia. Fez juízo de urgência e necessidade, a par de ter reconhecido a inadequação

do instrumento processual e a ausência de plausibilidade jurídica da tese reclamada.

Ocorre que a toda medida liminar exige tanto a plausibilidade jurídica como o

perigo  na  demora  (fumus  boni  iuris  e  periculum  in  mora).  É  necessária  a  presença

concomitante destes dois requisitos legais para que a liminar possa ser deferida. Não basta

o perigo da demora, ou urgência, como ocorreu no caso destes autos.

A questão em exame tem natureza jurídica e política, como é o ato típico do

Congresso  Nacional.  A natureza  política,  própria  do  Parlamento,  não  está  sujeita  ao

controle do Poder Judiciário. 

Além  disto,  é  preciso  anotar  a  ausência  de  identidade  entre  os  acervos

probatórios apresentados pelo reclamante no RHC 135.683 e no processo de cassação de

mandato do reclamante que tramitou no Senado.

Do relatório final do Senado Federal, colhem-se os seguintes excertos:

“Deixei  de  me  debruçar,  naquela  peça  decisória,  sobre  diversas  questões
suscitadas  pela  mídia  como  “vazamento”  dos  inquéritos  das  operações
“Vegas” e “Monte Carlo”, que implicavam o Senador Demóstenes Torres em
diversos  crimes,  fazendo  a  elas  menção somente  no  que  era  tangencial  ao
centro dos fundamentos postos na peça decisória.

A opção ‘é de bom alvitre que se esclareça’ não decorreu da suposta alegação
de  invalidade  das  provas  feita  reiteradamente  pela  defesa  do  Senador
Demóstenes  Torres.  Derivou de não estarem os  dados até  aquele  momento,
oficialmente,  sob  o  crivo  deste  Conselho,  não  podendo  ser  verificada  sua
autenticidade  e,  sobremaneira,  por  considerá-los  desnecessários  à  análise
preliminar, em que somente indícios da quebra de decoro parlamentar já se
apresentavam como suficientes para o acolhimento da Representação”.

Todos  estes  aspectos  deixam  claro,  portanto,  que  a  decisão  agravada  não
poderia suspender a Resolução do Senado, seja por suas premissas, seja pelo
juízo político insindicável, seja pela existência de outros elementos de prova.
(…)

Em  seu  depoimento  pessoal  perante  este  Conselho  de  Ética  e  Decoro
Parlamentar, no dia 29 de maio de 2012, o Senador Demóstenes Torres, por
diversas vezes, insistiu no bordão: “Julguem-me pelo que fiz e não pelo que
disse”. Chegou até mesmo a fazer uso de um trecho de “Nem é bom falar”, o
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belo  samba  de  Ismael  Silva:  “Nem  tudo  que  se  diz,  se  faz”,  ponderou  o
Representado, frente a seus pares.

Julgaremos  o  Representado  pelos  seus  atos,  mas  isso  não  nos  exime  de
examinar suas palavras, pois a palavra é a essência do governo democrático-
republicano.  Atos e palavras não se desvencilham no processo de conformação
de um juízo de valoração política.
(…)

No Congresso Nacional, não nos tratamos reciprocamente como “excelências”
porque  temos  origem  em algum  estamento  aristocrático;  ou  porque  somos
obrigados  a  fazê-lo  como  código  de  identificação  e  pertencimento  a  uma
confraria ou vocativo de compadrio; ou porque somos portadores da ilustração
positivista capaz de lançar “o claro raio ordenador” que nos leve ao progresso
social, econômico ou cultural. Parlamentares de outras paragens, da mesma
maneira, dirigem-se a seus colegas, valendo-se de vocativos análogos, como
“honrado”.  O que pode nos fazer homens e mulheres honrados ou excelentes é
o grave dever de representar a comunidade política, com todas suas complexas
contradições, e por ela, mediante procedimentos considerados legítimos, usar
da palavra (por isso há a fase da “discussão” no processo legislativo) e, após o
uso da palavra, decidir, também por palavras (“sim” ou “não”), quais valores
e objetivos devem ser normatizados e quais são os melhores caminhos para
atingi-los.

É  por  palavras  que  senadores  firmam  o  compromisso  inafastável  com  a
promoção  da  defesa  dos  interesses  autenticamente  populares  no  círculo
nacional, com o zelo pelo aprimoramento da ordem constitucional e legal do
País, particularmente das instituições democráticas e representativas e pelas
prerrogativas do Poder Legislativo, com o exercício do mandato com dignidade
e respeito à coisa pública e à vontade popular; é por palavras que cumprem o
dever  de debater e  tomar parte nas deliberações parlamentares (art. 2º da
Resolução nº 20, de 1993).
(...)

Passo,  então,  a  aferir  a  harmonia  entre  “palavras  e  feitos”  do  Senador
Demóstenes Torres.
(…)

Em seu depoimento, o Representado disse que as denúncias que recebera, e que
motivaram a apresentação do requerimento naquela data, também haviam sido
encaminhadas  ao  Senador  Artur  Virgílio,  Líder  do  PSDB.  Dois  detalhes
relevantes:  Sua  Excelência  nunca,  nem  agora  em  seu  depoimento  pessoal,
declinou os nomes dos denunciantes;  e o Senador Artur Virgílio,  ainda que
tivesse “recebido o pessoal para fazer a denúncia” (o Representado não diz
quem  seria  o  pessoal)  só  se  manifestaria,  com  palavras  medidas,  sobre  o
assunto  no  ano  seguinte,  após  a  divulgação  do  escândalo
Cachoeira/Waldomiro Diniz em fevereiro de 2004.
Essa  justificativa  do  Representado  não  melhora  a  avaliação  ética  de  sua
conduta  parlamentar.  Estamos  diante  daquela  situação  que  Habermas
denomina  de  discurso  pragmático  de  “partidos  que  agem voltados  para  o
sucesso” (idem, ibidem, p. 207). Com efeito, frustrada, a composição direta
entre Cachoeira e Gtech, em maio de 2003 (da qual apenas Cachoeira, Gtech e
Waldomiro Diniz estavam a par), o que importava era fazer com que o Governo
Federal  exercesse  seu  poder  de  arbitragem.  A  provocação  se  dava  pela
insinuação de conhecimento dos meandros da matéria por quem formulasse o
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requerimento.   Para  isso,  como  adiantei  no  Relatório  Preliminar,  o
Representado deu a sua contribuição ao “emparedar” a Gtech (que já obtivera
a renovação de seu contrato com a CEF) com o requerimento de informações
datado em 22 de maio de 2003.

Qualquer denunciante, ciente dos fatos, saberia que, para um parlamentar se
inteirar  dos  fatos,  em  sua  gênese,  bastaria  consultar  o  Processo  nº
018.125/1996-4 do Tribunal de Contas da União. Por ali qualquer interessado
ficaria sabendo que o TCU impugnara a primeira terceirização de loterias da
Caixa,  em 1993,  por  meio da  contratação do  sistema piloto de  loterias  on
line/real time da Racimec (que já era sócia da Gtech). Teria ciência de que a
licitação seguinte  a essa  ação experimental  (Concorrência  Pública CEF nº
001/1994)  fora  considerada  “dirigida”  pelo  TCU,  em  favor  do  consórcio
liderado pela Racimec/Gtech.
(…)

Tudo posto, é de se concluir que a vida política do Senador Demóstenes, desde
1999, gravita em tornos dos interesses de Carlinhos Cachoeira no ramo de
jogos de azar. Tem razão o Representado em arrolar as diversas conclusões de
delegados  de  polícia,  membros  do  Ministério  Público  e  um  juiz  quanto  à
exclusão  de  sua  pessoa  da  tenebrosa  engrenagem  operacional  dos
empreendimentos de Carlinhos Cachoeira,  sustentada por condutas criminosas
que  serão  mais  adiante  examinadas.  Seu  papel,  no  que  diz  respeito
especificamente a jogos de azar, não era operacional, mas o de braço político,
um facilitador institucional que poderia auxiliar na manutenção e na satisfação
dos interesses de Cachoeira.
As  condutas  do  Senador  Demóstenes  Torres,  nesse  campo,  me  parecem
observar o padrão que, no jargão jurídico, se define como obrigação de meio e
não obrigação de fim: envidar esforços, na medida das oportunidades, para
que  certos  objetivos  pudessem  ser  alcançados,  sem  compromisso  com  o
sucesso.  Tudo  com cautela,  no  diapasão  do  mesmo  resguardo  pessoal  que
encontrei em “Conversa de Botequim”: sem muita exposição ao sol.  Afinal,
como  nos  ensina  a  tão  famosa  e  sempre  repetida  alocução  do  Juiz  Louis
Brandeis, da Suprema Corte dos EUA, “a luz do sol é o melhor desinfetante. A
luz elétrica, o mais eficiente policial”.

2.2.2 DO ENVOLVIMENTO DO REPRESENTADO COM A “LAVAGEM DE
DINHEIRO” DE CARLINHOS CACHOEIRA

Na iniciativa empresarial de quem opera jogos de azar não autorizados podem-
se identificar as clássicas etapas da lavagem de dinheiro: a colocação, isto é, a
reunião  do  capital  de  origem  ilegal  a  ser  ocultado  ou  dissimulado  e  sua
posterior  inserção  no  sistema  financeiro,  com  o  objetivo  de  distanciar  os
recursos do verdadeiro beneficiário; a dissimulação ou ocultação, ou seja, a
realização de operações financeiras sucessivas com o objetivo de eliminar a
possibilidade desconstituir o caminho percorrido pelo dinheiro (paper trail); e
a integração,  fase  em que o capital,  descolado de sua origem,  retorna aos
beneficiários  com  a  aparência  de  legalidade  e  regular  incorporação  aos
circuitos econômicos lícitos. Essa aparência de “empresário honesto” serviu
para o Representado lustrar suas relações com o “contraventor”.

A instrução probatória carreou a estes autos um grande número de evidências
das  ações  do  Senador  Demóstenes  Torres  em  favor  direto  dos  interesses
“comerciais” de Carlinhos Cachoeira. Extraindo-se questões relacionadas a
outros aspectos do entrosamento entre o Representado e Cachoeira, as quais
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dizem respeito às suas gestões junto ao STJ, ao Tribunal de Justiça de Goiás,
ao  Ministério  Público  Estadual,  Sua  Excelência  lidou  com  interesses  do
“empresário” Cachoeira em diversos órgãos e entidades,  tais  como Anvisa,
DNPM, Ibram-DF, Ibama, DNIT, Infraero, Receita Federal, MEC, Governo de
Goiás, Prefeituras em Goiás.

Cuidou, ainda, em sintonia com Cachoeira, de um caso da CELG, no STF e de
matéria eleitoral, junto ao TSE. Atuou, outrossim, em diversos Estados, como
por exemplo: Rio de Janeiro, Santa Catarina, Mato Grosso, GDF, Tocantins e
São Paulo. Pela sua movimentação em outros entes federados, vê-se, de plano,
que  sua  ação não se  voltava  precipuamente  à  promoção dos  interesses  do
empresariado goiano em termos genéricos. O que se vê em destaque é o seu
empenho em favor dos interesses de Cachoeira, estivessem eles localizados em
Goiás ou alhures. Nessa seara, o Representado agia com maior desenvoltura,
em face da aparência de legalidade dos empreendimentos.

Em algumas situações, os conteúdos das conversas telefônicas já degravadas
são reveladores de graves indícios de fraudes em processos licitatórios, o que
não é novidade no currículo de Cachoeira. As atuações na área de construção
civil,  construção  pesada,  prestação  de  serviços  urbanos  e  licenciamento
ambiental  já estão sendo escrutinadas pela CPI do Cachoeira. Em todos os
casos, duas certezas: a) um parlamentar a valer-se do seu inegável prestígio
para  viabilizar  interesses  econômicos  do  “contraventor”;  b)  uma  teia  de
ligações, consórcios, parcerias, sociedades e associações empresariais em que
se  pode  averiguar  a  conhecida  técnica  de  commingling  (mescla)  para
obstaculização de qualquer investigação sobre o paper trail.

Para poupar os Senadores, limitar-me-ei a analisar alguns aspectos de suas
gestões junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, ao MEC e
Receita Federal.

Na Anvisa o Senador Demóstenes Torres, como admitiu verbalmente, atuou, em
vários  momentos,  em  favor  da  empresa  farmacêutica  Vitapan,  sediada  em
Anápolis.  A  Vitapan  é  uma  sociedade  de  Cachoeira  com  seu  ex-cunhado,
Adriano Aprígio de Souza (interlocutor frequente de Roberto Coppola) e sua
ex-mulher, Andréa Aprígio de Souza. Andréa, por seu turno, é sócia no vistoso
Instituto de Ciências Farmacêuticas de Estudos e Pesquisas Ltda. (faturamento
de 30 milhões de reais em 2010, segundo o Inquérito nº 89/2011-SPF-DF –
Monte  Carlo),  localizado  em  Goiânia-GO,  de  Marcelo  Henrique  Limírio
Gonçalves  Filho,  ex-controlador  do  Laboratório  Neoquímica,  sócio  da
Hypermarcas  e  arrematador  do  antigo  Hotel  Nacional  (processo  sob
sindicância  na  SUSEP),  em  São  Conrado,  Município  do  Rio  de  Janeiro.
Marcelo  Limírio,  por  sua  vez,  é  sócio  do  Senador  Demóstenes  Torres  no
Instituto  Nova  Educação  Ltda.,  localizado  no  Município  de  Contagem-MG,
região metropolitana de Belo Horizonte, como consentiu o Representado em
depoimento.

No MEC, além de buscar viabilizar a sua própria faculdade, em associação
com Marcelo Limírio, o Senador Demóstenes Torres envidou esforços para que
se conseguisse a autorização de funcionamento de uma escola de medicina em
Goiás, vinculada à Faculdade Padrão, que pertence a Walter Paulo Santiago,
que vem a ser o adquirente de um imóvel onde Carlos Cachoeira foi preso, no
final de fevereiro deste ano e que funcionava como sua residência.
(…)
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O aparelho celular-rádio Nextel doado por Cachoeira não apenas ao Senador
Demóstenes, mas a todos os ditos importantes membros de seu grupo criminoso
e cujas contas eram todas pagas por ele, constituía objeto significativo da parte
operacional  da  rede  de  contravenção  que  comandava.  Pelas  informações
colhidas nos depoimentos dos Delegados de Polícia Federal, e pelos conteúdos
de degravações obtidas nos autos dos inquéritos decorrentes das Operações
“Vegas” e “Monte Carlo”, os membros da organização criminosa, ainda que
pudessem ter  dúvidas,  fiavam-se  em que  a habilitação nos EUA tornaria  o
celular-rádio  Nextel  imune  à  ação  do  poderoso  “Guardião”  da  Polícia
Federal.  Essa  contrainformação  aparece  nos  autos  dos  inquéritos,  passada
pelo próprio Delegado Raul Alexandre Marques Sousa ao Delegado Fernando
Antônio Hereda Byron Filho – membro da organização de Cachoeira – no
curso das investigações. Desse modo, tem-se que o celular-rádio Nextel doado
por Carlinhos Cachoeira ao Senador Demóstenes Torres e a outras pessoas,
com  a  garantia  de  conta  paga,  era  uma  peça  na  engenharia  do  crime
organizado,  uma rede  fechada de  comunicação utilizada para  a  prática  de
crimes,  não podendo ser  reduzido  a  um mero presente  para,  supostamente,
facilitar a vida do parlamentar,  como afirmou em seu depoimento.  De fato,
além de ser elemento importante para apuração da prática, em tese, de crime
de quadrilha (art. 288, Código Penal) , a ser corroborado na investigação em
curso  perante  o  STF,  tal  fato  configura  evidente  percepção  de  vantagem
indevida pelo Senador Demóstenes Torres, cuja vedação está expressa no art.
55, § 1º, da Constituição Federal de 1988.

Ao tentar defender-se, neste ponto, o Senador Demóstenes Torres derramou o
leite. Disse, textualmente, que o mimo de Cachoeira servia para ser utilizado
“para sua comodidade”;  “falava nos Estados Unidos,  falava na Argentina,
falava no Brasil”.

Aí está o busílis. A figura de Cachoeira está sempre presente quando se trata de
proporcionar  comodidade,  conforto,  bem-estar  ao  Senador.  Cachoeira  está
junto  quando  se  cuida  de  pagar  uma  dívida  de  dezoito  mil  dólares  pela
aquisição de uma mesa; é o amigo do peito que se preocupa com todos os
detalhes da aquisição de uma aparelhagem de som de vinte e sete mil dólares; é
quem destaca um estafeta para comprar cinco garrafas de vinho ao preço de
quinze mil dólares; é o padrinho oculto que dá uma geladeira e um fogão ao
casal querido, ao preço de vinte e cinco mil dólares; é o benfeitor secreto que
paga a queima de fogos por ocasião da formatura da Senhora Demóstenes
Torres.

Cachoeira, com o devido respeito, é um verdadeiro anjo-da-guarda do Senador
da República.
(…)

Em seu depoimento, admitiu outras imputações derivadas das primeiras: que o
“contraventor” pagava as contas de seu aparelho de rádio-celular Nextel; que
nomeou como servidora em seu gabinete parlamentar de Brasília, a pedido de
Cachoeira, uma pessoa com residência fixa em Anápolis; que intercedeu para
que  uma pessoa,  a  pedido  de  Cachoeira,  fosse  nomeada em órgão público
estadual em Minas Gerais; que um estafeta de Cachoeira comprou para ele,
Senador Demóstenes, nos EUA, por encomenda, um som no valor de vinte e
sete mil dólares, além de cinco garrafas de vinho francês, no valor aproximado
de  quinze  mil  dólares;  que  adquiriu  por  dezoito  mil  dólares  uma mesa  na
Argentina; que Cachoeira pagou os serviços de queima de fogos de artifício da
festa de formatura de sua esposa, Flávia Gonçalves Coelho.
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Por que haveria o Representado de mencionar tais fatos, se teriam vindo por
meios que advogou serem irregulares? Por que não ignorá-los, simplesmente?
Parece-me ser simples a causa dessa estratégia da defesa: a percepção correta
de que a natureza deste rito é distinta do processo penal. A defesa, a despeito
de sua legítima tentativa de impugnação de provas,  compreendeu que,  onde
prevalecem os valores republicanos e o regime democrático, os que governam
devem prestar contas de suas ações e por elas responder “à barra da razão
pública”.  Aos  norte-americanos  pouco importou  se  os  meios  utilizados  por
Daniel Ellsberg ou Mark Felt eram ilegais ou se suas motivações haviam sido
conduzidas  por  interesses  egoísticos.  Muito  importou  que,  uma  vez
transparentes  fatos  gravíssimos  inerentes  à  ação  de  agentes  públicos,  os
cidadãos se  imbuíssem da necessidade  imperiosa de  censurá-los,  posto que
punham em xeque o padrão legitimatório aceitável das instituições políticas
básicas  .  Nesses  contextos,  repetindo  Camões,  “outro  valor  mais  alto  se
alevanta”.

Há  elementos  probatórios  autônomos  na  decisão  do  Senado  Federal  para

formação de seu juízo político  que cassou o mandato do reclamante, fundado em muitas

evidências  distintas  das  coligidas  na seara penal,  como  as  declarações  feitas  no Poder

Legislativo  por  ele  e  no  reconhecimento  de  percepção  de  vantagens  ilícitas,  mas,

sobretudo, no juízo de desvalor sobre sua conduta ética.

VII.  SEGURANÇA JURÍDICA NO PROCESSO ELEITORAL:  URGÊNCIA NA REVISÃO DA

LIMINAR. 

A decisão agravada contraria suas próprias bases argumentativas e afronta a

atribuição do Senado Federal. Cassa a declaração de inelegibilidade decidida pelo Senado

Federal  com  base  em  atribuição  própria,  definida  pelo  princípio  constitucional  da

separação de poderes, e também afronta a Lei Complementar nº 64/90, que estabeleceu

claras hipóteses de inelegibilidade.

Esta Lei impôs ao agravado uma sanção ainda não integralmente cumprida. Ao

cassar a inelegibilidade, a decisão agravada nega vigência à Lei Complementar n. 64/90

nesta eleição de 2018. Esta lei aplica-se a todos e ninguém está à margem dela. 

Por esta  razão,  a  alegação de urgência na definição da situação jurídica do

agravado, que pretende desincompatibilizar-se no prazo eleitoral que termina em 7 de ab ril

de 2018, não é suficiente, por si, para restabelecer sua capacidade eleitoral ativa e passiva,

como determinado na decisão liminar, ora agravada. Isto porque esta decisão foi proferida
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com ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, do devido processo legal, da

ampla defesa, da legalidade, da distribuição aleatória de processos judiciais e praticada em

autos de reclamação, sem que houvesse decisão judicial determinando o contrário e que

tenha sido descumprida. 

Por tais fundamentos, é preciso restabelecer a decisão que cassou o mandato de

Senador e que torna o reclamante inelegível, em nome da necessária segurança jurídica

para que os partidos políticos exerçam sua atribuição na indicação de candidatos elegíveis

e os eleitores do Estado de Goiás tenham segurança em quem podem votar.

Uma decisão tardia  sobre o tema,  posterior a  7 de abril  de 2018,  por mais

desejável que se mostre o restabelecimento da Resolução do Senado Federal em todos seus

efeitos,  poderia  gerar  transtornos  de  ordens  variadas,  a  incluir,  mas  não  se  limitar,  a

inclusão de fotografia de candidato flagrantemente inelegível em urna eletrônica.

Há, portanto, necessidade de revogar, com a mesma urgência, a liminar ora

agravada.

Estes argumentos revelam a urgência de uma pronta definição judicial sobre o

tema.  O  debate  sobre  condições  de  elegibilidade  em  autos  de  reclamação  incabível,

amparada em imprópria e falsa alegação de descumprimento de ordem de habeas corpus,

que  não  vincula  o  Senado  Federal  em processo  de  cassação  de  mandato  parlamentar,

reforça a necessidade de revogar, o quanto antes, a liminar agravada.

VIII – CONCLUSÃO E PEDIDOS

Pelo  exposto,  diante  dos  princípios  constitucionais  da  livre  distribuição  de

processos, da separação de poderes, do devido processo legal, do contraditório, da ampla

defesa,  da legalidade,  da  segurança  jurídica,  e  com o objetivo  de  rejeitar  prontamente

reclamação incabível e de assegurar a independência do Senado Federal que, em momento

algum, violou a autoridade da decisão desta Suprema Corte, requeiro:

i) o cancelamento da distribuição por prevenção ao RHC 135.683 e a

pronta distribuição desta reclamação;

ii) distribuição  entre  os  integrantes  do  Plenário,  diante  da  natureza

constitucional da pretensão, de anular Resolução do Senado Federal;
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iii) no  mérito,  a  reconsideração  da  liminar  ou  a  submissão  imediata

deste agravo ao órgão colegiado, ao qual se requer o não conhecimento da

reclamação por manifesta inadequação da via eleita, ou, subsidiariamente,

seja julgada improcedente a reclamação, em quaisquer das hipóteses, com a

revogação da liminar;

iv) prioridade na tramitação desta reclamação, vez que o prazo eleitoral

de 7 de abril de 2018 é marco para desincompatibilização dos pretendentes,

e há necessidade de segurança jurídica no pleito eleitoral para o Senado de

2018,

Brasília, 31 de março de 2018.

Raquel Elias Ferreira Dodge
Procuradora-Geral da República
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