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EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA PRESIDENTE DO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL 

 
"Os juízes são como membros de uma ordem religiosa: é 
preciso que cada um deles seja um exemplo de virtude, se não 
quiser que os crentes percam a fé

1
”. 

 
“Os crucifixos que, graças a Deus, ainda se inclinam sobre as 
cabeças dos juízes nas sessões das Cortes Judiciárias, 
estariam bem melhor à sua frente, porque assim teriam, diante 
de si, a imagem da vítima mais insigne da justiça humana a 
lhes pedir contas das próprias iniquidades. Somente a 
consciência das suas próprias injustiças pode ajudar um juiz a 
ser mais justo”

2
. 

 

 
 
 
 
URGENTE – MEDIDA CAUTELAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARCO VINICIUS PEREIRA DE CARVALHO, brasileiro, casado, advogado 

regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Santa 

Catarina, sob o número 32.913, portador da Cédula de Identidade nº 

457.017/Marinha do Brasil, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 

636.105.401-25, Título de Eleitor nº 0104.6554.2054, com escritório profissional 

situado na Rua Coronel Feddersen 2092, sala 01, Centro, Taió/SC, CEP 

                                                           
1
Calamandrei, Piero. Eles, os juízes, vistos por nós, os advogados, 3ª ed., Lisboa, Clássica, 

1960, p. 264. 
2
 CARNELUTTI, Francesco. As misérias do processo penal. São Paulo: Servanda, 2010. p. 49 
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89.190-000, CAROLINE RODRIGUES DE TONI, brasileira, solteira, advogada, 

inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Santa Catarina, sob 

o número 29.606, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 

058.583.929-89, Título de Eleitor nº 0460.3625.0957, domiciliada na Rua 

Independência 588 E, Edifício Independência, Jardim Itália, Chapecó/SC, CEP 

89.814-043 e BEATRIZ KICIS TORRENTS DE SORDI, brasileira, divorciada, 

advogada, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Distrito 

Federal sob o número 5.758, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 

385.677.921-34, Título de Eleitor nº 0001.0124.2097, domiciliada na SHIN QI 

05, CONJUNTO 09, CASA 07, Lago Norte, Brasília/DF, CEP 71.505-700, com 

no art. 305 e seguintes do Código de Processo Civil, vêm perante V. Exa. 

Ajuizar a presente  

 
AÇÃO CONDENATÓRIA COM PEDIDO DE 

TUTELA CAUTELAR 
 
o Presidente do Senado Federal, o Senador Eunício Lopes de Oliveira, que 

poderá ser encontrado na Praça dos Três Poderes, Senado Federal, Gabinete 

da Presidência, Brasília/DF, CEP 70.165-900 pelas razões fáticas e jurídicas 

abaixo declinadas. 
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I - CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 
 

Os Requerentes, no dia 11 de julho do corrente ano, protocolaram 

no Senado da República pedido de Impeachment em face do Ministro Dias 

Toffoli por suposta prática de crime de responsabilidade, na forma do art. 39 da 

Lei nº 1.079/50. 

Ocorre que tal pedido já foi efetivado outras vezes e a práxis do 

Presidente do Senado Federal é a de indeferir, de plano, os pedidos e, 

notadamente, adentrando na análise do mérito. 

Com efeito, o primeiro pedido de Impeachment protocolado 

ocorreu em 2016 e houve a tramitação administrativa na referida Casa, 

culminando com a decisão de arquivamento exarada pelo Presidente do 

Senado Federal, o Senador José Renan Vasconcelos Calheiros no dia 02 de 

dezembro de 2016 e publicada no Diário do Senado Federal no dia 06 de 

dezembro do mesmo ano. 

O referido Senador adotou um parecer da Advocacia do Senado 

Federal, que, em suma, disse o seguinte: 

 

A Advocacia do Senado Federal, no Parecer n° 545!2016-68, opina 
pelo indeferimento da presente denúncia, tendo em vista inexistência 
de justa causa quanto ao crime de responsabilidade, porquanto a 
operação de crédito noticiada não representa que a autoridade 
denunciada tenha procedido de modo antagônico com a honra, 
dignidade e decoro próprio de suas funções de magistrado ao 
adquirir com recursos próprios imóvel residencial de valor 
compatível com seus rendimentos e devidamente inscrito no 
registro imobiliário, mediante financiamento com ônus reais. (Grifo 
meu). 

 

Ocorre que, com as devidas vênias, a análise da Advocacia do 

Senado Federal está totalmente equivocada e destoa da própria prova 

documental que acompanhou a denúncia. 

É bom que se diga, ainda que de forma breve, que a denúncia 

não está pautada em uma operação de crédito para a aquisição de imóvel 
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residencial com recursos próprios, pois essa compra foi realizada em 12 de 

março de 2006, conforme o registro R. 12/35866, na matrícula imobiliária nº 

35.866, do Cartório do 2º Ofício do Registro de Imóveis de Brasília/DF. 

A situação descrita na denúncia é bem clara e bastava uma 

simples leitura da peça para que tal “equívoco” fosse evitado. Ademais, a base 

legal da denúncia é o art. 39, 2, da Lei do Impeachment, que trata das 

questões de suspeição do Ministro e não o art. 39, 5, do mesmo diploma 

legal, que trata das questões de dignidade e decoro. 

A operação de crédito noticiada é a R. 17/35866, que não teria 

qualquer problema de ser levada a termo pelo Ministro, pois qualquer cidadão 

tem o direito de contrair crédito na praça, no entanto, sendo o devedor um 

magistrado, deve abster-se de julgar processos de seus credores. 

Em 2017 houve novo pedido de Impeachment em face do Sr. 

Ministro Toffoli e, novamente a Advocacia do Senado Federal fez um esforço 

hercúleo para arquivá-lo e, novamente, adentrou no mérito, asseverando que 

não havia justa causa para a instauração do procedimento próprio e que o fato 

do Magistrado ter contraído mútuo não o impede de julgar processos de seus 

credores, contrariando norma expressa do Código de Processo Civil, do 

Regimento Interno desse Supremo Tribunal Federal e da própria Lei do 

Impeachment. 

Com todo o respeito, não cabe ao Advogado do Senado Federal 

julgar se a conduta do Ministro é aceitável ou não. Essa prerrogativa é 

exclusiva de quem tem mandato, ou seja, dos Senhores Senadores reunidos 

em colegiado. 

Assim, temos como inadmissível que o Presidente do Senado 

Federal julgue insuficientes os requisitos da denúncia, a qual descreve clara e 

suficientemente atos praticados pelo Ministro deste Supremo Tribunal Federal 

e suas circunstâncias. 

Como se vê, por ser um julgamento político e o sistema brasileiro 

não deixa melhores alternativas ao cidadão, principalmente nos dias atuais, os 

mailto:marcoadvocacia@yahoo.com.br


 

 

 

5 

Coronel Feddersen n. 1865 sala 02, – Taió – SC – CEP 89190.000 – Tel. 3562-1888 

e-mail: marcoadvocacia@yahoo.com.br 

“Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos”. Mt 5:6 

agentes encarregados de julgar o Ministro são, em grande medida, os mesmos 

implicados na Operação Lavajato e que serão julgados pelo próprio Ministro. 

Trata-se de um mecanismo nefasto e tendente a não funcionar. 

No entanto, valemo-nos da pergunta de Norberto Bobbio3: Quem 

controla os controladores? E, afirma ele, se não conseguirmos encontrar uma 

resposta adequada para esta pergunta, a democracia, como advento do 

governo visível, está perdida. 

 
 

II – DA JURISPRUDÊNCIA SOBRE O JUÍZO PRELIMINAR NO PROCESSO 

DE IMPEACHMENT 

 
 

Vale ressaltar que os Requerentes não questionam a 

competência do Presidente do Senado Federal para realizar juízo 

preliminar de questões FORMAIS e SUBSTANCIAIS, tais como tipicidade e 

indícios mínimos de autoria e materialidade. 

Estes Requerentes têm pleno conhecimento da jurisprudência 

firmada no Supremo Tribunal Federal, a qual se encontra materializada, dentre 

outros julgados, no Agravo Regimental no Mandado de Segurança n. 30.672, 

Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 18.10.2011; Mandado de 

Segurança n. 23.885, Rel. Min. Carlos Velloso, Plenário, DJ 20.9.2002; 

Mandado de Segurança n. 20.941, Red. p/ acórdão Min. Sepúlveda Pertence, 

Plenário, DJ 31.8.1992. 

Sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento 

do Mandado de Segurança nº 20941-DF, impetrado pelo Senador José Ignácio 

e outros, tendo como autoridade coatora o Presidente do Senado, decidiu: 

 

“Competência do Presidente da Câmara dos Deputados, no 
processo de “impeachment”, para o exame liminar da 

                                                           
3
 BOBBIO, Norberto. O Futuro da Democracia. Uma defesa das regras do jogo. 14ª ed. Rio de 

Janeiro. Paz e Terra, 2017. 
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idoneidade da denúncia popular, que não se reduz à 
verificação das formalidades extrínsecas, mas se pode 
estender, segundo os votos vencedores, à rejeição imediata 
da acusação patentemente inepta ou despida de justa 
causa” (grifo nosso) (RTJ, vol. 142, pag. 88/157). 

 

Portanto, in casu, sabe-se que o Presidente do Senado Federal 

tem a competência para rejeitar preliminarmente denúncias patentemente 

ineptas, bem como aquelas que não apresentam prova da materialidade do 

crime e indícios suficientes de autoria. 

Logo, a irresignação aqui funda-se sobre o argumento de que as 

motivações utilizadas pelos Presidentes do Senado Federal não encontram 

amparo sequer na documentação apresentada pelos Requerentes e o 

arquivamento da denúncia por ausência de justa causa para a instauração do 

processo é totalmente ilegal. 

Assim, a razão de ser da presente ação é a prática do Senado 

Federal em indeferir o seguimento de pedidos de Impeachment em face do 

Ministro Dias Toffoli, mesmo quando a denúncia está bem fundamentada e 

comprovada documentalmente. 

Na denúncia de 2018 existem, agora, dois fatos pontuais. Um 

Ministro do Supremo Tribunal Federal contraiu um crédito junto a um banco e 

emitiu julgamento em processos nos quais o mesmo banco figurava como 

parte, contrariando o ordenamento jurídico posto e o referido Ministro proferiu 

julgamento em processo onde figura como parte um conhecido amigo íntimo 

seu, que vem a ser seu histórico chefe em todos os cargos comissionados que 

exercera, a saber, o Senhor José Dirceu de Oliveira e Silva. 

Sem sombra de dúvidas, a situação do Ministro Toffoli no recente 

processo da Segunda Turma deste STF que envolveu a soltura do senhor José 

Dirceu não é muito diferente da que ocorrera com o Desembargador Rogério 

Favreto, o qual foi denunciado pela Exma. Sra. Procuradora-Geral da 

República. Vejamos parte da denúncia e que guarda semelhança com o 

Ministro Toffoli: 
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O histórico profissional do reclamado antes de ser nomeado, na vaga 
de advogado, para o cargo de Desembargador no TRF4, é estreita e 
diretamente vinculado a determinado partido político e ao exercício de 
cargos de confiança de seus altos dirigentes no Poder Executivo, 
designado pelos gestores eleitos, todos da agremiação do réu 
condenado a que tentou a todo custo favorecer. O Desembargador 
Rogério Favreto foi procurador-geral do município de Porto Alegre/RS 
de 1997 a 2004, nas gestões dos prefeitos Raul Pont (1997/2001 - 
Partido dos Trabalhadores), Tarso Genro (2001/2002 – Partidos dos 
Trabalhadores) e João Verle (2002/2004 – Partido dos 
Trabalhadores). 
A partir daí, passou a trabalhar para o governo federal dos ex-
Presidentes Luis Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, exercendo os 
seguintes cargos de confiança11: i) Assessor Especial da Subchefia 
Jurídica da Casa Civil da Presidência da República (2005); ii) Chefe 
da Consultoria Jurídica do Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome (2006); iii) Chefe da Assessoria Especial da 
Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República 
(2006/07) e; iv) Secretário Nacional de Reforma do Judiciário do 
Ministério da Justiça (2007/10). Diversas fontes abertas12 afirmam, 
sem que tenham sido infirmadas até agora, que o reclamado foi 
filiado ao Partido dos Trabalhadores por quase vinte anos, só se 
desligando no ano anterior à sua nomeação como Desembargador 
Federal do TRF4 pela ex-Presidente Dilma Rousseff. 

 

Ora, o histórico profissional do Senhor Ministro Toffoli não é muito 

diferente. 

Para contextualizar, registramos que o Ministro José Antônio Dias 

Toffoli foi Advogado do Partido dos Trabalhadores, com ligação umbilical com a 

referida agremiação partidária, sendo alçado ao cargo de Advogado-Geral da 

União e, após Ministro do Egrégio Supremo Tribunal Federal. Há, inclusive, na 

denúncia de Impeachment, uma procuração que lhe fora outorgada por José 

Dirceu. E nem venham falar que quem outorgou foi o Partido dos 

Trabalhadores e que Dirceu apenas assinou por ser seu presidente à época. 

Constam dos registros do Tribunal Superior Eleitoral mais de 500 

(quinhentos processos) em que o Ministro Dias Toffoli atuou em favor do 

Partido dos Trabalhadores até o ano de 2007.  

Foi advogado do PT em três campanhas presidenciais, quais 

sejam, 1998, 2002 e 2006. Entre 1995 e 2000, foi assessor jurídico da 
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liderança do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados, estando 

em contato direto com inúmeros líderes partidários influentes na sigla.  

De janeiro de 2003 a julho de 2005, exerceu o cargo de subchefe 

da área de Assuntos Jurídicos da Casa Civil da Presidência da República, 

sendo diretamente subordinado ao então Ministro José Dirceu. Em março 

de 2007, foi nomeado Advogado–Geral da União pelo Presidente Lula, função 

que exerceu até outubro de 2009, quando o ex-presidente o indicou para o 

cargo de Ministro dessa Corte, em substituição ao ministro Carlos Alberto 

Menezes Direito.  

Ora, se esse longevo histórico de ligação com o Partido dos 

Trabalhadores e José Dirceu não comprovam a relação de amizade e 

confiança entre ambos, só restam aos Requerentes conseguirem áudios dos 

dois combinando que atuarão em conjunto ou assinando documento dizendo: 

SOMOS AMIGOS DO PEITO. Por óbvio não conseguiremos. Assim, a 

denúncia e os documentos que a acompanham são suficientes para a abertura 

do processo de Impeachment e não cabe ao Presidente do Senado Federal o 

seu arquivamento liminar. 

 

 

III - DA SITUAÇÃO ENSEJADORA DO PROCESSO DE IMPEACHMENT DE 

MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 

 

Senhora Presidente, os Requerentes estão conscientes do 

constrangimento causado com o ajuizamento da presente ação por conta de 

um de seus pares ser o centro de toda a controvérsia, pois esse Supremo 

Tribunal Federal não precisava passar por essa vergonha. 

Mais do que nunca, os dizeres do Eminente Ministro Celso de 

Mello precisam ecoar no coração de cada servidor investido de autoridade, os 

quais fazemos questão de trazer à colação, pois o nosso país está carente de 
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cidadãos que estejam disposto a abrir mão de suas convicções para obedecer, 

de forma irrestrita a Lei Maior. Vejamos: 

 

“Mais do que nunca, neste particular momento em que o Brasil 
situa-se entre o seu passado e o seu futuro, os cidadãos deste 
país, as instituições nacionais e os membros integrantes dos 
poderes do estado devem prestar obediência irrestrita à 
Constituição e às leis da República como condição de 
preservação de nossas liberdades fundamentais e de proteção 
aos nossos direitos”. (http://veja.abril.com.br/brasil/decano-do-stf-
pede-respeito-a-constituicao-e-a-ordem-democratica/. Acesso em 16 
de junho de 2017). 

 

Infelizmente, esse processo é consequência de decisões tomadas 

pelo Ministro ao arrepio do nosso ordenamento jurídico e, ao que parecem, as 

proibições legais para que os juízes profiram julgamentos devem ser aplicadas 

conforme a letra fria da Lei, sem qualquer juízo de valor sobre o efetivo 

favorecimento ou falta de favorecimento das partes que seriam atingidas pelo 

resultado do trabalho de um juiz imparcial. 

Em outras palavras, temos que não cabe a quem quer que seja 

avaliar se o Ministro favoreceu, ou não, o Banco credor, pois Sua Excelência 

jamais poderia ter proferido julgamento em tais condições. 

Ao que parece, a imparcialidade do juiz é tida, inclusive, como um 

verdadeiro preceito fundamental insculpido na Lei maior, que reclama ampla e 

irrestrita proteção jurisdicional constitucional, razão pela qual, a mácula dessa 

parcialidade perpetrada por magistrado do Supremo Tribunal Federal deve ser 

punida com uma sanção gravíssima, que é o seu impedimento, conforme 

previsão do art. 39, inciso II, da Lei nº 1.079/50. 

Vale dizer que o senhor Ministro, em julgamento do Habeas 

Corpus nº 137.728/PR na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, 

proferiu o voto condutor que concedeu a liberdade ao senhor José Dirceu de 

Oliveira e Silva. 

É importante dizer que, com a presente denúncia, não se 

pretende discutir o mérito da decisão judicial, mas a conduta do julgador, que – 
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historicamente – possui relação de estrita confiança com o Ex-Ministro Chefe 

da Casa Civil, o senhor José Dirceu. 

Além disso, contratou a operação de crédito junto ao Banco 

Mercantil do Brasil e, como garantia dessa operação, foi dado o imóvel 

pertencente ao Ministro, de matrícula número 35.866, matriculado no Cartório 

do 2º Ofício do Registro de Imóveis de Brasília, comprovando a relação de 

subordinação existente entre devedor e credor, conforme certidão anexa. 

Ora foi contratada uma operação de crédito onde a taxa de juros 

era, inicialmente de 1,35% ao mês e, de modo bastante incomum, as partes 

resolveram entrar em acordo para reduzir para 1,00% ao mês, situação que 

não costuma ocorrer com a maioria dos brasileiros. 

Merece registro que pode passar pela cabeça de qualquer 

cidadão a dúvida sobre a existência de pagamento das parcelas avençadas ou 

se avençaram de uma troca de favores, pois tais atitudes, infelizmente, são 

comuns no nosso país, que é assolado por uma endemia de corrupção e, na 

nossa história recente, já tivemos casos de juízes envolvidos em esquemas de 

corrupção, basta lembrarmos o caso do Tribunal do Trabalho de São Paulo e o 

famoso juiz Nicolau dos Santos Neto. 

A cédula de crédito bancário número 9619214-3, no valor de R$ 

931.196,51 foi emitida em 02 de setembro de 2011 e, após essa data, o 

Eminente Ministro relatou, ao menos os seguintes processos: AGRE 501.852, 

RE 582.724, RE 622.624, AI 828.957, AI 856.510, ARE 727.499, ARE 773.020, 

ARE 712.262, ARE 695.978 e RCL 16.337, sendo tal conduta veementemente 

proibida, em especial pelo Novo Código de Processo Civil, que diz em seu art. 

145, III o seguinte: 

 

Art. 145. Há suspeição do juiz: 
(...); 
III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de 
seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até 
o terceiro grau, inclusive; (Grifo Nosso). 
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Nesse mesmo sentido, a Lei Federal nº 1.079/50 rechaça tal 

prática, conforme segue: 

 

Art. 39. São crimes de responsabilidade dos Ministros do 

Supremo Tribunal Federal: 

(...); 

2 - proferir julgamento, quando, por lei, seja suspeito na causa; 

(Grifamos). 

Na mesma linha, o Regimento Interno do Supremo Tribunal 

Federal: 

 

Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: 

Art. 277.Os Ministros declarar-se-ão impedidos ou suspeitos nos 

casos previstos em lei. 

CPC: art. 134 a art. 137
4
 (impedimento e suspeição). 

CPP: art. 95, I, a art. 107 (exceção de suspeição) – art. 103 (no STF). 

 

De fato, é extremamente preocupante que um magistrado que 

atue na mais alta Corte do país esteja envolvido em uma situação tão grave e 

que possui potencial atômico para destruir a imparcialidade que se espera de 

qualquer julgador no âmbito do Estado Democrático de Direito, principalmente 

do Supremo Tribunal Federal. 

O fato do nobre Ministro contrair o empréstimo em si, reforçamos, 

é evento natural da vida de qualquer cidadão, mas na posição que ocupa, não 

pode ignorar as normas postas e proferir julgamentos em nos processos 

noticiados sem sofrer as consequências de seus atos. 

Ora, um Ministro do Supremo Tribunal Federal deve 

comporta-se como verdadeiro guardião da Constituição e, ocupando tal 

grau de autoridade, deve ser o primeiro a cumprir as leis. 

                                                           
4
 Atuais arts. 144 e 145 do Código de Processo Civil. 
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A título de exemplo, o Requerente Marco Carvalho ocupa a 

humilde função de Procurador Municipal em um ínfimo Município de Santa 

Catarina e, por consequência de sua função, não precisaria submeter-se ao 

controle de ponto, já que atua em inúmeros processos em favor da 

municipalidade e precisa se ausentar para Fóruns e Tribunal de Justiça na 

Capital. Pontuamos que não há outros Procuradores e, sequer um corpo de 

servidores que auxiliem o setor jurídico da prefeitura. 

No entanto, tem exigido que médicos cumpram sua carga horária 

nos postos de saúde da cidade e, para dar o exemplo, cumpre integralmente 

na Prefeitura sua carga horária de 20 horas semanais, mesmo sem 

estrutura física, somente para dar o exemplo para outros servidores, 

abrindo mão de uma prerrogativa de seu cargo e de sua liberdade para 

que a lei seja cumprida.  

Excelência, tomando por base esse caso concreto, não nos 

parece que o Código de Processo Civil exista para não ser cumprido ou a 

questão da suspeição seja irrelevante, pois a proibição é taxativa, não 

merecendo qualquer devaneio no sentido de afastá-la. 

O caso envolvendo o Ministro Dias Toffoli ora noticiado é muito 

grave e demonstra que não há consideração acerca da cogência de um 

comando legal insculpido no nosso Código de Processo Civil, no já 

mencionado art. 145, o qual afirma, em outras palavras, parcialidade do juiz 

que julga processos de seus credores. 

Com todo respeito, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, 

devem ser modelo para os demais cidadãos. São espelhos e não lhes é dado 

o direito de ignorar os comandos legais, pois na qualidade de últimos 

julgadores do sistema judiciário pátrio, Suas Excelências são os 

primeiros cidadãos brasileiros que devem cumprir a legislação posta. Diz 

o Livro Sagrado5 dos cristãos, no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 

                                                           
5BÍBLIA. Bíblia Sagrada. Nova Versão Internacional. Vida. 
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48 que "aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, 

receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido; e a quem 

muito foi confiado, muito mais será pedido". "Feliz é o homem que não se 

condena naquilo que aprova". (Carta de Paulo aos Romanos 14:22). 

A proteção/vedação da participação de juízes em determinados 

processos demonstra que o caráter de imparcialidade é inseparável do órgão 

da jurisdição. A primeira condição para que o juiz possa exercer sua função 

dentro do processo é a de que ele coloque-se entre as partes e acima dela. A 

imparcialidade do juiz é pressuposto para que a relação processual seja válida. 

 

 

IV - DA NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA CAUTELAR 

 

 

Como sabemos, os requisitos para a concessão LIMINAR da 

TUTELA CAUTELAR previstos no artigo 305 e seguintes do CPC, estão 

presentes no caso em tela, como – por exemplo - perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, estampados, principalmente, na recorrente, ilegais e 

diversas negativas de seguimento dos pedidos de Impeachment já 

protocolados em face do Ministro Toffoli e a provável repetição desse ato, já 

que está clara a falta de vontade política do Presidente do Senado Federal, que 

é investigado na Operação Lavajato e usa os arquivamentos dos pedidos de 

Impeachment como política de boa vizinhança. 

Quanto ao perigo de dano, apontamos que decisões como a que 

ora impugnamos, têm a capacidade de afastar o cidadão do exercício de 

direitos constitucionais a ele assegurados, como o de defender valores 

constitucionais diante das situações ora noticiadas. 

O Presidente do Senado Federal, ao rejeitar, de plano, os pedidos 

de impeachment propostos, ultrapassou sua competência, que é limitada 
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apenas para verificação de juízo restrito de admissibilidade da denúncia e 

adentrou no mérito do próprio pedido.  

É patente aos olhos de todos os que tiverem o desprazer de ler a 

denúncia que o Ministro Toffoli contraiu empréstimo junto a um banco e julgou 

processos desse mesmo banco, bem como foi subordinado em inúmeras 

ocasiões a José Dirceu e, igualmente, proferiu julgamento que o tiro da cadeia.  

No entanto, tal atitude é prevista na Lei do Impeachment como 

crime de responsabilidade do Ministro do Supremo Tribunal Federal. Assim, a 

cada minuto que passa, a população está refém de uma situação grave que 

maculou todo o processo e necessita de uma rápida intervenção dessa 

Colenda Corte. 

Para tanto, apoiamo-nos na decisão do Exmo. Min. Marco Aurélio 

no MS 34.087 do Distrito Federal, que determinou que o Presidente da Câmara 

dos Deputados desse seguimento ao processo de impeachment do então Vice-

Presidente da República, tendo em vista o indeferimento do referido processo 

pelo sr. Eduardo Cunha, conforme segue: 

 

(...) 
Nesse sentido, observados os limites objetivos dos pleitos 
formulados, mostra-se viável o implemento parcial da medida 
acauteladora, garantindo-se a sequência da denúncia, ante o 
disposto nos artigos 19 e 20 da Lei nº 1.079/1950. Descabe agasalhar 
o pedido de paralisação do processo de impedimento da Presidente 
da República, cuja tramitação conta, a esta altura, com atos de 
instrução formalizados. 
Não se está a emitir qualquer compreensão quanto à conduta do 
Vice-Presidente da República, revelada na edição dos decretos 
mencionados na petição inicial e no acervo probatório que a 
acompanha. No caso, a controvérsia envolve controle procedimental 
de atividade atípica do Poder Legislativo. Em síntese: consignado o 
atendimento das formalidades legais, cumpria dar seguimento à 
denúncia, compondo-se a Comissão Especial para a emissão de 
parecer “[…] sobre se a denúncia deve ser ou não julgada objeto de 
deliberação […]” – artigo 20 da lei citada –, para, positiva a 
manifestação do Colegiado maior, do Plenário, não a arquivando – 
artigo 22 seguinte –, haver a sequência do processo de impedimento, 
elaborando a Comissão, após as diligências cabíveis, novo parecer – 
parágrafos 2º e 3º do mencionado artigo 22 –, que, então, há de ser 
submetido ao Plenário para que decrete, ou não, a acusação, com os 
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consectários próprios – decretando-a, remeter o processo ao Senado 
da República e, não o fazendo, arquivá-lo em definitivo. 
Esse figurino legal não foi respeitado. O Presidente da Câmara dos 
Deputados, após proclamar o atendimento dos requisitos 
formais da denúncia, a apreciou quanto ao mérito – a 
procedência ou improcedência –, queimando etapas que, em 
última análise, consubstanciam questões de essencialidade 
maior. A concentração verificada, considerada pena única, ato 
monocrático, surge conflitante com a disciplina prevista na Lei 
1.079/1950. 

3. Ante o quadro, defiro parcialmente a liminar para, afastando os 
efeitos do ato impugnado, determinar o seguimento da denúncia, 
vindo a desaguar na formação da Comissão Especial, a qual emitirá 
parecer, na forma dos artigos 20, cabeça, da Lei nº 1.079/1950 e 218, 
§ 5º, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. 
(...). (Grifo meu). 
 

 

Aliás, a Mesa do Senado Federal, em resposta nos autos do MS 

nº 34.125/DF, que tramitou no Supremo Tribunal Federal, afirmou que: 

 

(...). 
O recebimento da denúncia consiste na primeira fase do juízo de 
prelibação e não se restringe à análise dos seus aspectos formais, 
tampouco à legitimidade do denunciante e do denunciado. Ao 
contrário, permite à autoridade competente a imediata rejeição da 
acusação inepta ou carente de justa causa, evitando-se a submissão 
do agente político a um processo de responsabilização destituído de 
consistência fático-probatória. 
(...). 
Significa que no juízo de admissibilidade se analisarão não somente 
os aspectos extrínsecos da denúncia, mas igualmente a sua inépcia e 
a existência de justa causa para a responsabilização por infração 
político-administrativa.  
Sobre a justa causa, ressalte-se que consiste na existência de 
suporte probatório mínimo da materialidade do crime de 
responsabilidade e da existência de indícios de autoria, 
evidenciando com plausibilidade suficiente a existência de 
conduta típica apta a ensejar a abertura da discussão pelo 
Senado. (Destaquei). 
(...). 

 

Ora, se a justa causa apta à instauração do processo de 

impedimento de um Ministro do Supremo Tribunal Federal deve ser verificada 

quando presentes um mínimo de provas que suportam a denúncia, apontando 

a materialidade e autoria do crime de responsabilidade, temos que no presente 
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caso, as Portarias de Nomeação que comprovam a subordinação de Toffoli a 

Dirceu, bem como a relação de extrema confiança entre eles, a indicação do 

processo em que o Ministro proferiu julgamento em favor do referido Réu, a 

procuração ao Ministro outorgada, a relação existente entre o Ministro e o 

Banco Mercantil do Brasil e os processos envolvendo a instituição julgados 

pelo Magistrado, parecem suficientes para o prosseguimento da denúncia. 

Sendo assim, a concessão de medida antecipatória ao final 

requerida e sua confirmação no mérito, com a determinação, por esta Corte 

Suprema, ao Presidente do Senado Federal para que prossiga com o pedido 

de impeachment proposto pelo Requerente é a medida que se impõe. 

 

 

VII. DOS PEDIDOS 

 

 

Pelo exposto, requer-se: 

1. A concessão de medida cautelar consistente em ordenar ao 

Presidente do Senado Federal que não arquive o pedido de Impeachment 

protocolado pelos Requerentes em 11 de julho de 2018, determinando-se a 

imediata tramitação e a consequente composição da Comissão de Senadores 

que darão início ao processo. 

2. A citação do Presidente do Senado Federal para, querendo, 

conteste a presente ação no prazo legal. 

3. No mérito, seja confirmada a medida antecipatória e condene-

se o Presidente do Senado Federal a dar prosseguimento ao pedido de 

impeachment proposto pelo Requerente, nos termos da legislação em vigor. 

4. Ao final, seja o sucumbente condenado ao pagamento das 

despesas de praxe. 

Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (cento e oito reais) para 

efeitos fiscais. 
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Termos em que pede deferimento, 

Taió/SC, 16 de julho de 2018. 

 

 

 

MARCO VINICIUS PEREIRA DE CARVALHO 
OAB/SC 32.913 

 
 
 
 
 

CAROLINE RODRIGUES DE TONI 
OAB/SC 29.606,  

 
 
 
 

BEATRIZ KICIS TORRENTS DE SORDI 
OAB/DF 5.758 
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