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DECISÃO: 1. Os autos estão com vista à Procuradoria-Geral da 

República desde 27.4.2018. 

2. Neste procedimento, após manifestação favorável do Ministério 

Público Federal, acolhi o pleito deduzido em representação da autoridade 

policial e decretei a prisão preventiva de Márcio Henrique Junqueira 

Pereira. 

Sobreveio, então, insurgência regimental da defesa constituída do 

custodiado, protocolizada sob o n. 25.945/2018, na qual se postula: (i) seja 

reformada a sobredita decisão, para o fim de colocar em liberdade o agravante 

Márcio ]unqueira; e (li) alternativamente, sejam a si aplicadas as medidas 

cautelares substitutivas previstas no art. 319 do Código de Processo 

Penal. 

• 

Com relação aos requisitos necessários à privação provisória da 

liberdade, sustenta-se, em síntese, que: (a) mostra-se ausente o fumus 

com iss i delicti, pois os fundamentos invocados na decisão hostilizada 

constituem simples ilações dos órgãos da persecução criminal, não 

havendo qualquer diálogo a autorizar interpretação de que o agravante 

estivesse atuando em nome de parlamentares federais para obstruir as 

investigações; (b) a entrega de numerário flagrada pela Polícia Federal, 

em ação controlada, tratava-se, em verdade, de ajuda humanitária do agrante 

para o colaborador, conforme se provará; (c) no bojo do decreto prisional 

foram transcritas, como razões de decidir, conversas descontextualizadas, 

as quais não guardariam correlação com o objeto desta investigação; (d) 

inexistindo qualquer elemento probatório consistente da prática pretérita 

delitos pelo recorrente, tampouco haveria risco concreto de que se venha 

a cometê-los no futuro; (e) os registros fotográficos coligidos nos autos 

simplesmente capturaram os seus parcos encontros com Expedito e, 

assim, a apreensão de valores módicos demonstra que o agravante repassou essa 

quantia para ajudar o delator que ficava se queixando de estar passando sérias 

dificuldades fil1anceiras; a interceptação e a escuta ambiel1tal também só 

Documento assinaçio digitalmente confonne MP n° 2.200-212001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP· 8rasil. O 
documento pode ser acessado no endereço) elelrônico hllp:llWV' ...... v.stf.jus.brJportal/autenticacaoJ sob o número 14779842. 
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corroboram o alegado aqui, conforme já visto; e (f) após noticiada a inserção 

do dito colaborador em programa de proteção a testemunhas, não adveio 

qualquer tentativa de contato dele com o agravante, esvaziando, portanto, 

a necessidade de restrição de liberdade. 

Caso não seja revogada a prisão, defende o pleito subsidiário de que 

lhe incidam as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de 

Processo Penal, as quais seriam suficientes e proporcionais. 

3. Diante da ausência de qualquer circunstância a ensejar juízo de 

retratação nesta oportunidade (art. 317, § 2º, do Regimento Interno do 

Supremo Tribunal Federal), mantenho a decisão hostilizada por seus 

próprios fundamentos. 

Para melhor processamento, determino a autuação em apartado do 

petitório na classe Petição, a ser instruída, pela serventia desta Corte, com 

cópia integral em mídia digital da cautelar epigrafada . 

. Formados os autos, certifique-se o número de registro na "AC 4.384" 

oportunamente, dando-se imediata vista do novo procedimento à 
Procuradora-Geral da República para contrarrazões, no prazo de lei. 

Autos sob sigilo. Intimem-se. 

Brasília, 7 de maio de 2018. 

Ministro EDSON FACHIN 

Relator 
Documento assinado digitalmente 
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DD. Relator Min. Edson Fachin 

Ação Cautelar nº 4384 

AGRAVO REGIMENTAL 

Douto Relator 

o ora agravante está recolhido preso desde 

o dia 25 de abril do corrente ano, na carceragem da Polícia Federal, em razão 

de ordem exarada em despacho monocrático por Vossa Excelência nos 

presentes Autos de Ação Cautelar. 

Tal prisão não merece perdurar, razão pela 

qual se insurge o agravante pelas razões e fundamentos deste Agravo 

Regimental, tempestivo e na forma da lei. 

Toda a fundamentação do decreto prisional 

se baseia em conjecturas trazidas à baila no pedido formulado pela Polícia 

Federal e encampado pela douta PGR. 

Em resumo, o ora agravante está preso por 

supostamente ter, em conversas com o delator e agente infiltrado JOSÉ 

EXPEDITO RODRIGUES ALMEIDA, tentado interferir no andamento da 

presente investigação para supostamente proteger outros investigados. 

Entretanto, as provas concretas em que se 

baseia a decisão não autorizam essa interpretação, máxime para justificar um 

decreto de prisão preventiva. 

1 
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AS PROVAS EM QUE SE BASEIA A DECISÃO ATACADA 

O douto relator utiliza-se 

indiscriminadamente, como se fizessem parte do mesmo conjunto, de 

interceptações telefônicas prévias de conversas entre José Expedito e Márcio 

e da posterior escuta ambiental entre os mesmos interlocutores, onde 

efetivamente Márcio repassou uma quantia pequena de dinheiro a Expedito 

a título de auxílio. 

É necessário desfazer essa confusão de momentos e de provas. Nas 

interceptações anteriores não há qualquer prova concreta seja de entrega de 

dinheiro, seja de tentativa de se mudar o depoimento prévio de Expedito, só 

o que se tem ali são conversas sem nenhuma corroboração fática. Palavras 

seguidas de livre imaginação das autoridades policiais e da PGR, usadas 

como razão de decidir. 

Tampouco fica claro que o agravante 

estivesse agindo em nome de terceiros, no caso em mesa dos parlamentares 

Ciro Nogueira e Eduardo da Fonte. 

O que se tem são conversas em que os dois falam de pessoas que são 

conhecidas de ambos. Não há qualquer fala de Márcio que autorize outra 

interpretação, muito menos a que suporta o decreto de prisão, de que o 

agravante estivesse agindo em nome dos parlamentares supra referidos com 

o fim de atrapalhar quaisquer investigações . 

Já nas conversas monitoradas pela Polícia 

Federal e captadas no áudio ambiental, tem-se efetivamente o repasse de 

quantia módica de dinheiro, doada a pedido de Expedito, mas não há 

nenhuma referência a nenhum dos parlamentares citados e muito menos há 

tentativa de tumultuar a investigação. Tratava-se sempre, em verdade, de 

ajuda humanitária do agravante para o colaborador, conforme se 

comprovará. 

Note-se que a decisão cita trecho de outra 

conversa, com outro interlocutor em outro contexto, sem sequer se dar ao 

trabalho de informar essa questão, no intuito de supostamente comprovar 

que o agravante seria pessoa dada a "comprar pessoas", senão veja-se, In 

verbis: 
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"Na situação em te/a, argumentos particulares evidenciam a factibilidade dessa 

ocorrência, em especial a insistência revelada pela prova até aqui produzida de que 

Márcio Henrique Junqueira Pereira está disposto a continuar com suas ações em 

busca do seu desiderato ilícito, a fim de obstruir o curso de investigações que 

tramitam perante esse Tribunal Superior. 

Nessa direção, cito apenas uma de suas falas interceptadas, lembradas pela 

autoridade policial: 'quando você compra alguém, se você compra alguém, tem lJ.ue 

comprar bem comprado, porque esse cabra lJ.ue se vendeu pra ti se vende pra outro 

também "'(grifas do original-fls. 13 da decisão atacada}. 

Tal diálogo está às fls. 85 dos presentes 

Autos e se trata de urna conversa entre o agravante que comenta sobre urna 

terceira pessoa e um tal Marcondes que não guarda nenhuma relação com a 

presente investigação, mas que da maneira corno foi posta no corpo do 

decreto de prisão, dá a entender que está no mesmo contexto das conversas 

entre Márcio e Expedito. 

A IMPRESTABILIDADE DA PROVA UTILIZADA 

Dito isso, cabe demonstrar porque a decisão 

atacada deve ser reformada. 

Ao contrário do contido no decreto 

prisional não estão presentes no caso em mesa nem o fumus comissi delicti, 

nem o periculum libertatis. 

As conjecturas criadas e trazidas desde o 

pedido da Polícia Federal não autorizam a afirmação categórica de que há 

indícios razoáveis da existência do crime. Tanto as interceptações, corno os 

depoimentos de Expedito e a escuta ambiental comprovam apenas que 

Márcio tinha ligação amistosa com o delator, bem corno ambos tinham 

conhecimento em comum dos parlamentares Ciro e Eduardo. Nada mais é 

autorizado a partir daí pelo que consta dos Autos. 

O agravante nunca negou conhecer 

Expedito, nunca negou tê-lo encontrado, sempre a pedido deste, e é isso o 

que capta a investigação. Todo o resto são ilações partindo de urna ideia 

preconcebida de que Márcio agma criminosamente para atrapalhar a 
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investigação contra Ciro Nogueira e Eduardo da Fonte, nada mais 

equivocado. 

Outra conjectura, a partir da bem ordenada reprodução das conversas 

interceptadas, ou apresentadas por completo, poderão deixar evidente que se 

tratou nada mais senão de uma ajuda humanitária feita ao colaborador, coisa 

que vem ocorrendo na relação entre ambos desde muitos anos antes mesmo 

do ano de 2016. 

No que toca ao periculum liberta tis menos 

razão tem a decisão atacada. Em nenhum trecho da prova produzida nos 

Autos há qualquer menção a que a conduta do agravante possa, se colocado 

em liberdade, colocar em risco a ordem pública, ordem econômica ou a 

instrução criminal. 

Os propalados robustos registros 

fotográficos, interceptação, escuta e apreensão de valores não permitem a 

conclusão de que provam que a liberdade do agravante causa risco ao 

processo, ao contrário do que afirma o douto relator ao justificar o seu 

encarceramento. 

Não há nenhum risco concreto de que o 

agravante venha a cometer mais delitos, até porque não há nenhuma 

comprovação de que tenha cometido algum. 

Os registros fotográficos são 

circunstanciais, apontam apenas que Márcio encontrou-se algumas poucas 

vezes com Expedito; a apreensão de valores módicos demonstra que o 

agravante repassou essa quantia para ajudar o delator que ficava se 

queixando de estar passando sérias dificuldades financeiras; a interceptação 

e a escuta ambiental também só corroboram o alegado aqui, conforme já 

visto. 

De outro ponto de vista, vale destacar que a 

acusação muito embora indique atuação do Agravante em favor de dois 

investigados - os parlamentares Eduardo da Fonte e Ciro Nogueira - em 

nenhum momento na investigação o Agravante cita, se comunica ou age para 

interferir nos intuitos do colaborador de produzir documento notarial para 
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desfazer depoimentos pretéritos. Muito pelo contrário, instado por diversas 

vezes para ir a um Cartório, se recusa, desconversa e não vai. 

Por fim, importante referir que em seu 

depoimento às fls. 186 dos Autos, Expedito solicita sua reinserção no 

programa de proteção a testemunhas, o que a defesa do agravante não tem 

condições de aferir dada a natureza do programa, mas que sabe que 

Expedito após o assédio objeto da cautelar e até a data da prisão do 

agravante não o procurou mais. 

No mais, a prisão preventiva aqui reveste

se de um caráter absolutamente desproporcional à conduta descrita na 

presente Ação Cautelar, podendo facilmente, se necessário ser substituída 

por alguma das medidas do art. 319 do CPP. 

Veja-se recente decisão deste e. STF: 

1. Habeas corpus. 2. Corrupção ativa e lavagem de dinheiro. 

Operação Eficiência. Prisão preventiva. 3. Impetração contra 

decisão que indeferiu pedido de liminar em anterior HC no STJ. 

Posterior julgamento de mérito desse HC. Despicienda qualquer 

discussão a respeito de eventual superação do óbice contido na 

Súmula 691/STF. 4. Limites da aplicação do tipo penal objeto do 

art. 2º, § 1 º, da Lei 12.850/2013 a casos de interação entre 

imputados ainda estão por ser tratados. 5. Perigo que a liberdade 

do paciente representa à ordem pública ou à instrução criminal 

pode ser mitigado por medidas cautelares menos gravosas do 

que a prisão. 6. Concessão da ordem para revogar a prisão 

preventiva decretada, determinando ao Juízo de origem que 

analise a necessidade de aplicação das medidas cautelares 

previstas no art. 319 do CPP. Precedentes. 

(HC 143247, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda 

Turma, julgado em 10/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-

022 DIVULG 06-02-2018 PUBLIC 07-02-2018) 

Destarte, é imperioso que o decreto 

prisional seja reformado. 

OS REQUERIMENTOS 
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Diante de todo o exposto requer-se a Vossa 

a) Que seja reformada a decisão ora 

atacada para o fim de colocar em 

liberdade o agravante Márcio Junqueira, 

em face de todo o exposto acima; 

b) Caso não seja esse Vosso entendimento, 

requer a substituição do castigo corporal 

pelas medidas cautelares do art. 319 do 

CPP que entenda Vossa Excelência 

necessárias. 

PEDE DEFERIMENTO.-

Brasília, 2 de maio de 2018. 

OAB/PR 13316 

CHRUSCINSKI JUNIOR 
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Coordenadoria de Processamento Inicial 
Seção de Recebimento e Distribuição de Originários 

CERTIDÃO 

Pel nO 7.632 

Certifico, para os devidos fins, que efetuei a atuação do processo em epígrafe 

acompanhado de uma mídia física (CO-R). 

Brasíl~~1- mruõ~e 2018 .. 

G.;,;;-;;;;, ~~-". 2512 
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Pet7632 

REQTE.(S): 

ADV.(A/S): 

REQDO.(A/S): 

PROC.(A/S)(ES): 

Procedência: 

Órgão de Origem: 

N° Único ou N' de Origem: 

Data de autuação: 

Outros Dados: 

Assunto: 

Icustas: 

TERMO DE RECEBIMENTO E AUTUAÇÃO 

SOB SIGILO 

SOB SIGILO E OUTROS(A/S) 

SOB SIGILO 

SOB SIGILO 

DISTRITO FEDERAL 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

00706773920181000000 

09/05/2018 às 18:50:48 

Folhas: 10 Volumes: 1 Apensos: Não informado. 

DIREITO PROCESSUAL PENAL I Prisão Preventiva I Revogação, DIREITO 
PROCESSUAL PENAL Recurso 

I Isento. 

CERTIDÃO DE DISTRIBUiÇÃO 

Certifico, para os devidos fins, que estes autos foram distribuídos ao Senhor MIN. EDSON 
FACHIN, com a adoção dos seguintes parâmetros: 

Caracteristica da distribuição: Prevenção Relator/Sucessor 

Processo que Justifica a prevenção Relator/Sucessor: AC 4384 

Justificativa: RISTF, art. 69, caput 

-DATA DE DISTRIBUIÇAO: 09/05/2018 - 18:57:00 

Certidão gerada em 09/05/2018 as 18:58:09. 

Brasília, 9 de maio de 2018 

Coordenadoria de Processamento Inicial 

(documento eletrônico) 

Esta certidão pode ser validada em https://\iVINW.stf.jus.brlporiallautenticacaolautenticarDocumento.asp com o seguinte código 5X03QKQZQ3 



TERMO DE REMESSA 

Faço remessa destes autos à:; tvL'{(, 0 J<. Ç.3 'l~,,>. 

Brasília.--º,~ de Me> ,0 de 20~ . 
. ------- . 7 ~ 

\, I ~sana15ia~carmo - 1974 
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AçÃO CAUTELAR 4.384 DISTRITO FEDERAL 

RELATOR 

AUTOR(AlS) (ES) 

ADV.(A/S) 

:MIN. EDSON FACHIN 

:506 SIGILO 

:506 SIGILO 

DESPACHO: Junte-se este petitório nos autos em que será processado 

o agravo regimental interposto por meio do protocolo de n. 25.945/2018, 

despachado em 7.5.2018, e que se encontra em trânsito para o Gabinete da 

Secretária Judiciária. 

Brasília, 9 de maio de 2018 . 

Ministro EDSON FACHIN 

Relator 

Documento assinado digitalmente 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-BrasiL O 
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.slf.jus.br/portal/autenticacao/sobo número 14794825. 
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Certidão 

Ação Cautelar n. 4384 

AUTOR(AlS)(ES) 
ADV.(AlS) 

: SOB SIGILO 
: SOB SIGILO 

Certifico que, nos termos da Resolução nO 351/2007 (DJ de 3/12/2007), a petição 
protocolada sob o número 26482/2018, foi recebida no sistema fac-simile em 
02/05/2018. 

Brasilia, 4 de maio de 2018. 

Solimar de Jesus Marques 
Matricula 2038 

Seção de Atendimento Não Presencial 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O 
documento pode ser acessado no endereço eletrõnico http://wv.w.stf.jus.br/portal/autenticacaofautenticarDocumento.asp sob o numero 14772237 
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TERMO DE JUNTADA • 

Junto a estes autos 0 protocolado de n D 

2$t'9.;t.. /2018 que segue. 
Brasília, ---K2- de _~ de 2018. 

~fO 
Vanessa Gonçalves F. de Oliveira Leite 

Técnico Judiclário - Mat. 2158 
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AGRAVO REGIMENTAL 

Douto Relator 

Supremo Tribunal Federal "ugit.' 

04/05/2018 18:34 0026482 
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o ora agravante está recolhi<;\o preso desde 
o d.ia 25 de abril do corrente ano, na carceragem da Polícia Federal, em razão 

de ordem exarada em despacho monocrático por Vossa Excelência nos 
presentes Autos de Ação Cautelar. 

Tal prisão não merece perdurar, razão pe\a 
qua.l se insurg~ Q flgravante pelas razões e fundamentos deste Agravo 
Regimental, tempestivo e na forma da lei. 

Toda a fundamentação do decreto prisiona1 
se baseia em conjecturas trazidas à baila no pedido formulado pela Polícia 
Federal e encampa9<;> pela douta PGR. 

• Em resumo, o ora agravante está \?W~9 por 
supostamente ter, em conversas com o delator e agente infiltrado JOSF. 
EXPEDITO RODRIGUES ALMEIDA, tentado interferir no andamento da 

presente investígação para supostamente p[9tyger outros investigados. 

Entretanto, íl$ provas concretas em que se 

baseia a decisão não autorizam essa interpr~tação, máxime P\1T?- justificar um 

decreto de prisão preventiva. 
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S("guid.1'~ dp h\"r(" imit):,IJl,,\.ln dil~ "\Jtond.htl'~ P'\\i(I.\;<õ. l' I.'~ 1'1, ~K. uc..,d.\<I. 

como r.l/.alO d,' d"Cld". 

• Til0'P"Uço ih:., \:\.1ft) \\Ul' P .,~r.l\l.u"\h· 

('Iosriv,,-'"ss(,' ~g;ndt) em nome ,.h· h.'r(\.'Hlls. no .. :.1~1 l'f11 "le'itl do~ ptut,n"'n'oHf""", 

Círo NO~\.Idra (~ Edu.~rd" d.1 I',',,'t'. 

o qUl' Sl' tl'm s50 con\','r!>.l!' l'm que os dois falam de r":-;~)"s "lUt' .. .lo 

conJll'cidas de ambos. 1'.:.10 há ql,lalquer fala de M.lrcio que ilutori/.e outr.l 

interpr'i't~lçlO, muito menos a q4~ ;;yporta o decreto de prisão, ~I; que o 

agrilvante estivesse i1gindo em nome dos parlamentares supra rderidos com 

o fim de atrap~!h"r 'ilIJili;;'iluer investigações. 

Já nas conversas monitoradas pela Polícia 

Federal e captadas no áudio ambiental, tem-se efetivamente o rt'passe de 

quantia módica de dinheIro, doada a pedido de Expedito, mas não há 

• nenhuma referênàa a nenhum dos par1amentares citados e muito m~nos há 

tentativa de tumultuar a investigação. Tratava-se sempre, em veru.1dc, ue 

ajuda humanitária do agravante para o colaborillior. conform~ se 

comprovará. 

Note-se que a decisão cita trecho de outra 

conversa, com outro interlocutor em outro contexto, sc:m sequer se dar ao 

trabalho de informar essa que~tão, no intuito de supostamente comprovar 

que o agravante seria pessoa dada a "compHtr pessoas", senão ve}í\-S~1 in 

verbis: 

2 
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• 

"Na ~;;fllnçãQ cnr 1t~/n. tlrsuflfeu/l?:: 1J('lrfiçU'i1n,'~ t.'1. 1idt'fh:í.Hll li ftil'tif'rl,dllllc tk:-;:-;11 

(Jcorrê~lcja, t.~m t'"sl'cdlll a il1~ist(~ncül rct.'t'lodn pela 11t",l,'~l ntt.." aqui 11n"lhr;.id~t llc I}llt' 

Mareio H"."riqfl(~ IUHqru:ira Pereira c:.:ttl disp(JstH (1 Cfmtiuunr nml SIH'~ {Wt"k:; eIU 

lnl$ca âo $(.'U desiderato í1icito. fi /1111 <k oll}'.truir O cun::f' de itH'eMiy:.açt1t:!'> tlHl· 

tramitam perante (.~S5t;' Tribuunl Superior, 

NC'!ôsa dir(~çiio, cito apenas Urna de SUO$ fnlns intcrcel'ta(tm::, fc'llhntdI1$ pdn 

autoridade policial: ~ql((!lId() 'Pfl'ct! compra al. ... puhu. s(~ l'pn1' corll",." Hl)TIfán. t,,-'" IJ"c: 
(.~nnlprar Z,enl conltJrl1do. llor'quc t'S':;C caVra Qtft' ~ç {'('"deu tira ti ~ç :pntdr prn o((trp 

fa1l1bénl"'(grijo$ d(t or-ighrnl-fls. 23 dl1 dcci5ilo atocadn). 

Tal diálogo está às fls. 85 dos pre5<:ntes 

Autos e se trata de uma converSa entre o agravante que comenta sobre lima 

terceira pessoil e um lal Marcondes que não guarda nenhuma relação com li 

presente investigação, mas que da maneira como foi posl ... no corpo do 

decreto de prisão, dá a entender que <;,stá no mesmo contexto das converstls 

entre Márcio e Expedito. 

A IMPRESTABILIDADE DA PROVA UTIUZADA 

Dito isso, cabe demonstrar porque Ç\ decisão 

atacada deve ser .eformada. 

Ao contrário do contido no decreto 
prisional não estão presentes no caso em mesa nem o fumus contlssi dclicti, 

nem o periculum libertatis. 

As conjec!:l,.lras criadas e trazidas desde o 

ped.ido da Polícia Federal não autorizam a afirmação categórica de que há 

indícios razoáveís da existência do crime. Tanto as interceptações, como os 

• depoimentos de Expedito e a escuta ambiental comprovam apen;;l.S que 

Márcio tinha ligação amistosa com o delator, bem como ambos tinham 

conhecimento em comum dos parlamentares Ciro e Eduardo. Nada mais é 

autorizado a partir dilÍ pdç quç çQl1sta dos Autos. 

I 

I 

o agravante nunca nego'J conhecer 

Expedüo, nunca neg()~\ tê-lo encontrado, sempr~ a pec1.ído deste, e é isso o 

"u~ Cilptél a investigação, Todo o resto são ilações parhndo de uma ideia 

preçoncebida de qu~ Márcio agirí~ criminosamente paríl, atrapalhar a 
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• 

• 

in"eslif\",'ão contra Ciro Nogueira e Eduardo da Fonte, nada 

equivocado. 

mal" 

Outra conj<'çtura, a partir da bem ordenada reprQQ\lção das conversas 

inter""ptildas, Ou apres.'ntadas P9r ç9mp!o;t9f poderão deixar evidente que se 

tr,.toll nada mais senão de uma ajuda humanitária feita ao colaborador, coi1>3 

que vem ocorrendo na relação entre ambos desde muitos anos antes mesmo 
do ano de 2016, 

No que toca ao periculum libertalis menos 

razão tem a decisllo atacada, Em nenhum trecho da I?r..,Y~ produzida nos 

Autos há qualquer mençã<;> j'I que a conduta do agravante possa, se colocado 

em liberdade, colocar em risco a ordem p\Jp"ça, ordem econômica ou a 
instrução criminal. 

Os propalados robustos re~istTos 

fotogrMiço:;, interceptação, escuta e apreensão de valores não permitem a 

conclusào de qpç provam que a liberdade do agravante cau~ risco ao 

processo, ao contrário do que afirma o douto relator ao justiiicar o seu 
encarceramento. 

I\:;h~ ha nenhum ris..-u cnn~~h.~ de que o 

agravante venha a comelt'r m.lis .ido!"s. at~ f"l'r'1iue n;lo h.l nenhuma 

cOmrr(,H'tl'~P ~ç qu~' t,'"ha n'llwtIJ" at~llm. 

cjrclJn~I,lIKj.li .. , """!lI,ltll '\I'rnll~ \l\l<' \\.nu,' .'n"'tltfi>U·,,<!, .\I~~ln,.l~ l .... 'u~·,'s 
\ .... /1',.; tom F'J~'\hll); .1 .1('h',·r" .. '" .1 •. \",\1,,1"-" n""lh·",. .!,·n"'n,,tr.l 'lUl.' o 

"hr.1v;lllll' n'p.I~""u ,''''''\ '1'1.\1'110\ \'-\1'., ,'Iu,l.'r o ,I..t.lh'r <lll\.' fiúl"a ~ 

l/""j',mdn ~'" ''''(.U i',\~" •• \lhl ...... , I.'" ,1,1.,,,1,1.,,1.-,. lin.,n(l.·ir.l"; .l int"rü'pl.\t.;:'" 

.. ~ .:1 t~""l-ltt~1 .-Ilnbit'nt.d t.Ullt\('lll ~ft.~ l",,1t\\l'\I .. un (li "\"'~_h!t\l t',-\uL (\.1\(orn,t.
' 

1~\ 
\ .-..,1'..1. 

I)'~ <'\ltr., r"1!\t~) dl' \i .. I.J. Vill\' d,' .. t.1é,1r CF'" .\ 

al'us.I,".lt) nlurtu <.'ml>,'t.1 II"!',!"" .ltll.l,.i,l d0 A~r.;n,)ntl' t'n1 {,I\l.'f Jl' d"l" 

i!1\"eS!lh·1d ,'" - os I'.UI.lllWl1t.ll'l·" EJu.lrJ(1 da ronle t' Clru "').;lll·ir.1 _ ,'In 

m'n/)unl nl'lnh'IHll n.l in\t' .. !J~.l\.iL) v Agr.n".ll1te dl.l,~· ..-,)n1uni,·.1 ,'lJ .\~l' r.H.l 

int.-rli·rir n"o, i"Iuit,.s do Ctll.ü».'r.ld"r ,k rn",hulr dl\\t1!1Wnt\l n"t.lrl.ll r.
lr

" 
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• 

d,-...f.l/~r df:"...)'mf....,,1(~ ,''''f'ié''n'',",_ \.fulh' p"""" ("H"'r..4rlt', tr'!"~..h:kt J"'or dl\:rr"G..t~ 

'''1'''''-' pit1.l lr ít um ("Ar1,lr,fl, ~ rV"(l;J4iod. de-<,t;nn\ l.~~ IP nÁ1'~ ,,':tI. 

Por (Im, irnr"rla,,'.. ",f" ri r 'lU" .. m -.. ... 

dq" .. mHlto .. ~ n" '''''' d..,.. A\J'~, F"pt"<,I"" ""lióla ~ua fl'In"""ç.j" "., 

pr0t1.1,lma d", rrof .. çAo a f .... femu"ha!'>, (l 'lu(' a ddf>Cd do a)Zr .. \'anlf' "J,. !"m 

c"ndJ~-'-''-"'' d .. af<:onr dada a nafuf1'7.a do pn'~r .. m .. " m .. s 'lu" ",,1'0(' '1l/" 

"'~J'<·d.lo ap<'" <J a ... """d,o of:o.)Mn da caul"I .. , (' afé a <I .. , ...... f'''''"'',> do 

.;lgril'\/aJ'\h~ "..10 o pn)o(lJn.,u ma,!">,, 

~'o mA,co._ ti J;'T"!~.~.tv pw'''('''nt1'''i1 a'lu; r~"vof"-c;.h"· 

"" . .l,- um caril,.., ah .. "lulame-n' .. d .... rn'f'<'ro'.n.ll à con.I1I'" ",'",'rll.1 n.1 

1'1'.· ... ·1' ... A ... ~o Cauh'la,. p<>clendo íanlm('nft". "'t" n."'l ...... üi .. "",'r ~\lI,qlllllíd.l 

por ,""um" d,)~ ml'dJda~ do art, 31q do CPP, 

L HaN.'"'' cnrru~. 2, Com'I",;n ali,'/} l' 1.1\'.1):1'01 dt' dinlwi,(), 

()pl'r,~\"'io IJ.Clc·ncí... f'n",io rr~-\·<'nti\'.l .. '. Irnp,·!r.l~·.'tO "onlr" 

<I""j,,;1O '111(' indd .. nu p"dldo ti.· limin.lr ~'m .ultl'rior J 1<': no ST/. 

l'oSf<'r1or julg,InwlllO d .. mérilo dl'~SC! rlC. Dl',~pidl·nd.l <'\I.11<11I .. r 

disCllSS.i" a n'''I'''';lo de ,,\'enlu.ll sup~'rlwão do óbic" conlido na 

SlImlll.l 6'lJ/STF. 4, Limites da "pli~ilC;ão do tipo p~'nal obj"'o do 

<lrl. 2", § l", da lei 12.850/2013 a casos de lnteraç,'ío entre 

imput.llills .lInda ~·slão por ser tratados. 5. Perigo que a liberdade 

do paciente representa à ordem pública ou á instrução criminal 

pode ser mitigil411 por medidas cautelares menos gravosas do 

que i prisão. 6, Concessão da ordem para revogar il prisão 

pre\·.mth'a decretada, determinando ao 1uízo de origefT! Hue 

analisf' a necessidade de apliçac;ão das medidas cautdares 

previstas no art fl19 do CPP. Precedentes. 

(HC 143247, Relator(a): .Min. GILMAR MENDES, ~gtlnda 

Turma, julgado em 10/10/2017, PROCESSO ELETl~ÔNICO DJe-

022 DlVL'LG 06-02-2018 PUBUC 07-02-2018) 

Destarte, é imperioso que o decreto 

prisional seja reformado. 

OS I\EQUERIMENTOS 
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a) Q\J~ H,'ja n.·tl.'trn~\.ia a JI"1-i,·.}to CH.l 

al,lc"da par" o fim de "'llo,'", em 

lit"'tt~rd.ld(" o .1~raV~)nt~ \t.lrclfl Junqu,elf(l. 

em t.lO' ... (f(.' h.xlo (l c'l"1'K.tn ,ll'inla; 

h) Ca~.o n(lo ~"ia e~~ \-~(,l';;'<õ.() cntl~nd,nl ... llto. 

n.>q"uer a ~\JhshhJi\.\o d~l ("~' ... h~o ~-(;trpClrfll 

p"'as mt>did,lS l",lutd,lres dn ,uI. 11 Q do 

CPP qve t'nt.'nda V"""", I: ",,' 1':' 'R ,.1 
ne .... "'"l.: ... ~s.árl"ls.. 

PEDE DEFERIMENTO,_ 

Brasilía, 2 de maio de 2018 . 

OABIPR 13316 

b~~ 
. CHRUSCINSKI JTJNIOR 
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Certifico que foi feita cópia de segurança da mídia de fi 10 
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TERMO DE V!STA 

Faço vista destes autos à Procuradoria-GerGi da Repúhlica. 
Brasília, ft de:, __ ~ __ de 2018. 

~(N 
Vanes<;a Gonçalves F. de Oliveira Leite - 2158 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

PROCURADORIA GERAL DA REPUBLlCA I 

DCJ/SUBGDP/PGRN - DIVISÃO DE CONTROLE JUDIdALlPGR 
I 

TERMO DE DISTRIBUIÇÃO E CONCLUSÃO DE AUTlO JUDICIAL 
I 

Procedi à distribuição/conclusão do presente feito, conforme informações abajxo: 

Número do Auto Judicial: 

Etiqueta 

Data da Vista: 

Data da Entrada: 

Motivo da Entrada: 

Urgente: 

Informações da Distribuição 

Oficio: 

Tipo de Vínculo: 

Forma de Distribuição: 

Forma de Execução: 

Data: 

Responsável: 

Informações da Conclusão 

Oficio: 

Tipo de Vínculo: 

Motivo: 

Forma de Execução: 

Data: 

Responsável: 

7632 

STF-PET-7632 

14/05/201800:00:00 

14/05/201815:11:35 

Parecer 

Não 

PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA: CRnJ-INALlSTF/GTLJ 
I 

RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE 

Titular 

Por prevenção ao Auto JudiciallIPL 
STF-INQ-3989 
Distribuição Automática 

14/05/2018 15:17:48 

Valmir Domingos De Souza 

I 
PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA: CRIMiNALlSTF/GTLJ 

! 

RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE 

Titular 

Oficio Titular 

Conclusão Automática 

14/05/2018 15:17:49 

Valmir Domingos De Souza 

Brasília, 14/05/2018 15: 17:49. 

~DOmi~e Souza 

teSpOI1tivelpela con - do auto judicial 

VALMIR OOMINGuS DE SOUZl\ 
M!lricula nO 205.35 

Divisão de ContJ\~/e Ji!dicial 
SUOOOP/CHEFIAlPGR 
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PET 7632 

CERTIDÃO 

Certifico que, em cumprimento à 
decisão proferida em 1'07/05/2018, 
desvinculei a petição 25896/201$ dos autos 
da AC 4384 e a vinculei a estes: autos, por 
se tratar de fax da petição 25945':;2018 . 

I 

Brasília, 15 de maio de 20l8. 

M'gf<k~ 
Vanessa Oliveira Leite 

Técnica Judiciária - Mat. 21$8 
, 

TERMO DE JUNTADA 

Jun~o a estes autos o protocolado de n° 
asl8!'lG /201") que segü.e. 

H;:asiÜa,-lq.- de -~ de 2018. ----- ~--ro 

Vanessa Gonçalves F. de Oliveira Leite 
Técnico Judiciário - Mat. 2158 
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Egrégio Su 
premo Tribunal Federal 

CoJenda2·T 
Untla 

DO. Relator M-
In. Edson Fachin 

A -
çao Cautelar nO 4384 

AGRAVO REGIMENTAL 

Douto Relator 

Supremo Tribunal Federal STm,gital 

03/05/2018 11 :09 0025896 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

o ora agravante está recolhido preso desde 
o dia 25 de abril do corrente ano, na carceragem da Polícia Fed€:ral, em razão 

de ordem exarada em despacho monocrático por Vossa 'Ex4elência nos 

presentes Autos de Ação Cautelar. I _ 

Tal prisão nã.o merece perduralr, razao pela 
qua,l se insurg~ Q flgravante pelas razões e fundamentos ~este Agravo 
Regimental, t~mpestivo e na forma da lei. 

Toda a fundamentação do decireto prisional 
se baseia em conjecturas trazidas à baila no pedido formu1adb peta Polícia 

Federal e encampaçIQ pela douta PGR . 

Em resumo, o ora agravante está l?r~!?9 por , 
supostamente ter, em conversas com o delator e agente infiltrado JOSE 
EXPEDITO RODRIGUES ALMEIDA, tentado interferir no andamento da 

presente investigação para supostamente pr9t~ger outros investigados. 

Entretanto, 11$ provas concrltas em que se 
baseia a decisão não autorizam essa interpr~taçãor máxime p~rtt justificar um 
decreto de prisão preventiva. 
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[ 

c t I ~ >l ~ ".1 \ '! ;. '. ' 

AS PROVAS E11 QUE SE BASEIA A DECISÃO ATACADA 
I 

[ 

o douto relatoi' 

indiscriminadamente; como se fizessem parte do [mesmo 
I 

u.tHizá-se 

conj\mtQ, de 

interceptações telefônicas prévias de conversas entre JQ~~ Expedito e Márcio 

e da posterior escuta ambiental entre os mesmos!! interlocutores!, onde 

efetivamente Márcio repassou uma Q\\N1ti" pequena d~ dinheiro a Expedito 

a titulo de auxílio. 
[ 

É necessário desfazer essa confusão de momentos e de provas. Nas 

interceptações anteriores não há qualqu~r prova concl'4ta. sela de entrega de 

dinheiro, seja de tentativa. de se mudar o depoimento prévto de Expedito, só 
I 

o que se tem ali são conversas sem nenhuma corroboliação fátka. Palavras 

seguidas de livre ima.gin.a.ção das autoridades po1iciam e da PGR, usadas 
I 

como razão de decidir. 

Tampouco fica daro! que o agravante 

estivesse agindo em nome de terceiros~ no caso em me8~ dos parla:ruentares 

Ciro Nogueira. e Eduardo da Fonte. 

o que se tem são conversas em que os dois falam 4e pessoas que são 

conhedd.as de ambos. Não há qualquer fala de }\tiárdo I que autorize outra. 
I 

h'\lêl'p,'eL,,~àú, J.m:ri'lu lllenu.s li q~i:! lj'u,porta. o d.ecreto dtc pri~o; de que O 

agravante estivesse agindo em. nome dos parlamentares supra referidos com 
I 

O fim. de atrapã1hãr \l"Ni<;lUel' investiga.ções. 
I 

Já nas çonversas monitoradas pela Polícia 
[ 

Federal e captadas no áudio ambiental, tem-se efetiva.ll\ente o repasse de 

quantia m6d1ca de dinheiro, d.oad.a a pedido de ExpemtQ, mas nã.o há. 
[ 

nenhuma referência a nenhum dos parlamentares citados ~ muito menos há 

tentativa !.le tumultuar a investigação. Tratava.-se sempr~.f em verdade, de 

ajuda humanitáda. do agravante para o cola.borad0rf conforme se 

comprovará. 
[ 

Note-se que a decisão dt~ trecho de outra 

conversaI com outro interlocutor em outro contexto, Sem lsequer se dar ao 
I 

trabalho de informar essa qU~~t~9, n.o inhüto de supostamente comprovar 

que 9 agravante seria pessoa. da.da a fi compu\. pessoas" I [~senão veja-sei in 
verbis: 

2 
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· ........................................................ .... t • ...; ..................... , 

I 
l~ • 1 

l, .. 1 

, 
"Na situação ('nr tela, argll1wmtps l'llrNn1lltr't·s t'<'/1,1t'IIÔIl 71l 11 }ilCtiHli"ll<k ,11'1;:<11 

ocorrétrcía. em I>speciq[ í1 itlsistét/l:in rt't'dadtt l't'lu I'rl,'i,'1l Iltt! aqui rlJ"l>du:::.itl'l dt' tll/t' 

Márcio Ht'lIriqflc Jlmqm'ira pl."rt'im ('sM disposh? fi t;cmliutlrlr com SllUS tl(llcS ('UI 

busca do SL'U desidert2lo ilícito, a fim ,ti' obstruir Ó curso ril! illt·(·sti::::j/f;tl~·::; </lIt' 

frll1l1itam perante L'sse Tribllnal Supt?rior. 

Nessa direçiio. cito apl..'ua$ IWIIl de SIlOS falas 

autoridade poliçinl: '(pwlIdo i>ocê çompra al:':lIém. se I'I~\Ct~ çOlllpra tll:{lIt'I/I, kll{ Ipi\, 

comprar Z,l't1t comprado, P()1'gllc e$SC callra 111/r se IJ(·1tdt\1I pm ti $Ç l'l'Iuiç pro "lItrs1 
também· .. ('~1'"i.,;.JI:; 40 orioillal- fls. 13 da decis,(lo afacada). I, t.~ 'Jf.. (.~ '" \ 

Tal diálogo está à"s fls. 85 dos pres~ntcs 
Autos e se trata de uma conversa entre o agravante \~ue çomenta sobre uma 

terceira pessoa e um tal Marcondes que não guarcta penhuma relação com a 

. presente investigação, mas que d.a maneira como 'foi pOS~f\ n.o corpo do 
decreto de prisao, dá a entender que está no mesmo 'fontexto das conVerSi..15 

entre Márcio e Expedito .. 
I 

A IMPRESTABILIDADE DA PROV A UT1,LlZADA 

Dito isso, cabe demOn$\trar porque í:\ decisão 

atacada deve ser reformada. 

Ao contrário do c~ntido no decreto , 
prisional não estão pre~~ntes no caso em mesa nem. o .fumus comissi dclicti, 

nem o periculum libertatis. , 
I 
I 

As conjecturas criadas '~ trazidas desde o 

pecUdo da Polícia Federal não autorizam a afirmação ca\~egóri<:;a de que há 
indicios razoáveís da existência do crime. Tanto as inter~eptações, como os 

depoimentos de Expedito e a escuta ambiental compr\;>vam apenÇ\S que 

!vlárcío tinha ligação amistosa com o delator, bem como ambos tinham 

conhecimento em comum dos par1í\mentares Ciro e Edua1fdo. Nada mais é 

autorizado a partir dai pelQ quç çonsta dos Autos. 

o agravante nunca !\lego" conhecer , 
Expedito, nunca nego~~ tê-lo encontrado, sempr~ a peqido \deste, e é isso o 

~u~ captq a investigação, Todo o resto sào ilações partin~o de uma ideia 
, 

\ 1 

preçoncebida de que;: l\1árcio agiriÇ\ criminosamente pa~a atrapalhar a 
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I 
investigação contra Ciro Nogueira e Eduardo da Fonte, nada mais 

i equivocado. 

Outra ço:n.j~çtura, a partir: da bem ordenada reph'Q\:l~lÇ~o das conversas 

interceptÀd~~r Ql.l ilpresentadas 99. ~~f,t'lP~~Nt p()der~o deixár e~id€nte que se 

tratou nada mais senão de un1.a ajuda humanitária feita ao ([;olaborador, coisa 

que vem ocorrendo na. relação entre ambos desde muitos ~nos antes mesmo 

do ano de 2016. 

No que toca ao pel'iculutf libertatís menos 

razão tem a decisão atacada., Em nenhum trecho da ]?[9Yi produzida nos 

Autos há qualquer m.enç&Q i\ que a conduta. do agJ,',Wilnt~ PQ$.~a" se colocado 

em liberdade~ colocar em risco a. ordem pública. ordem! econômica ou a 

instrução criminal. 

Os propalados robustos registros 

fotográfiçOSt interceptaçãol escuta e apreensã.o de valore$ não petmitem a 

conclu.são de que pmvam que a liberdade do agravan~e causa risco a.o 

proct:~'?Q, a.o contrário do que afirma o douto rela.tor 4'1,0 justificar o seu 

encarceramento. i 
i 
I . 

Não há nenhum risco concreto de que o 

ágravante venha a cOln.et.er mais delitos, a.té porque hão há nenhuma 

compr<;)Va,ç~Q çl.~ \lue tenha cometido algum, 

Os registros fotográficos são 

circunstanciais, apontam ap<p;WM' Çlue ~1árcio encontrou-s~ algI,la1Qi poucas 

vezes com Ex~itQ; a, ;;3,preensão de valores m6d1cos idemonstra que ó 

agravante repassou. essa q\\~tiil P~til iJudar o delator que ficava. se 

qu.eixando de estar passando sérias dificuldades fjnanceír~8; a interceptação 

e a escuta arnbiental ta.mbém só cOrrOOOl'âm o aJ.eg~çtQ i ~\luí, conforme já 

visto. 

De outro ponto de vista, ~ale destacar que a 

acusação muito embora ind1.q'-l.t; a.tuação do Agravante iem favor de dois 

investiga.dos - os parlamentares Eduardo da Ponte e Ci[ro Nogueira - em 

.h t ··· t' ~ A t 't I. 
íi~ .. \1ID momen o na lTIYr.,"i 19aç:ao ,o, '1em:v:ang OÀ, se cOIDUOlCa OU age para 

interferir nos intuitos do colaborador de produzir docuclento notarial para 

4 
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I 

d(" .. f,17~7r d('pnJm(~hY«< rr'Mél""H'~ :\.fuatd pd.;~ ('nnfri~n.:~, 'f\"~.xJ., f~"f <,fl\:(",....1~ 

"f,"I'.f-~ pat,l Ir ,11Jm C;4r1óriO, ~ ''C\~~'' d~"(m,'t:"~ (!' n.a..r., '1f~f. 

Por fim. jrnrnrt;'Hlh:~ r-t"fJ;>rir qu~ t'm <li('U 
I 

dq~ltmM,fo .h n .. , J% dc~ Auh .. lS. E--f"'("tJílo ~,olidla :C;~'c1 n.>m~r\,.}o no 

progrc)ma de rrofçção .a f5temunhas.. o que a d('t~ dei a~ra\'é1nt(' nAo f(lm 

f'ondl(.~-b("~ de aferir dada a nafurez..a do rro~ram.a .. Jl11S tlue """,I"f.' 'lue 

1",'l<:p;,'dJfo apó., Q ac,~io ot,cto c.i#4 caufí'l.lr e aré a dafa da r'r'~Q do 

.'lgravanfe n<'lo o procurou maJ~. 

~o m.1';$, a t'ri~,~ pn~"TTl,t"'*' .1<".'. r~\T"h> 
I 

~e dI.' um c.u.)f(>r ah<9(l!uf.amenfe d(>!'-pn)pi:)f"Óon.ll à con:dufa d.·,,(-rif.l na 

pr"M'Ilf<' Aç.~o C':aufeJar, p<)Óendo (aolm("nft". ~ nt:'("\",,~jd'J ~'r ~uh .. fIt .. ,(ft1 
i 

por ,llglJma da!. med;da~ do art. 319 do CPP. 
I 

V("ja~fõ(' ~nlt> d('d~ln d(·~If.:' (", STF: 

I 

1, Jii:,I'lf,'iH'Í corpus, 2, COfTupç.io tlf1Vcl to' ,jlV.l~tt·m til' dinlwiro, 

Op('rfiJ~'ão E(ini'nci.l. Pn-..io pn.·\'l'nth'tl. 3. Jrppt,·fr.1 .. ·.10 cuntril 

d,·d ... ;io que jnddt~nu pedido dtO hmin41r t.~m ankrior fie no 5Tl. 

POsfl'r/or julg,mwnto dt.- mérito dl'sSt, BC. D ... ~pkilmdil q~J(Jlqua 

discuss.lo a n"spt.·lh..l de e\'entuiJl supVrtV;ão do !óbice nmtido na 

St.'Imula 691/STF. 4. limites da apJjçtl<;ão do tipo pcn,,' obj<.·to do 

art. 2", ~ 1", da Lei 12,850/2013 a casos dê Interação entre 
I 

imputados ainda estão por ser tratados. 5. PerigÇl que a liberdade 

do paciente representa à ordem pública ou â instrução criminal 
I 

pode ser mitig~lJ" por medidas cautelares m~nos gravosas do 

qu~ i prisão. 6. Concessão da ordem para revogar ü prisão 
I 

preventh-a decretada, determinando ao Juízo, de origerT). flue 

analis(" a necessidade de apliç?ção das m~didas cautelares 
I 

previstas no art. liH9 do CPI1. Precedentes. 

(HC 143247, I{elator(a): Min. GILMAR M~NDES, Segunda 
I 

Turma, julgado em 10/10/2017, PROCESSO EllETRÔNICO DJe-

022 DIVULG 06-02-2018 PUBLIC 07-02-2018) 

Destarte, é imperioso i que o decreto 

prisional seja reformado. 

OS REQUERIMENTOS 

5 



""--J ............... "'" ......... .., ........ ,", ,,,,. ""' • • -.J..,'" .-.J ......... ..... , .... , I ..... ~-.J ..".., 

Excdénôa: 

I ,''''' I I, I , ............. , ~ ......... "" I I............ I .......... , ....... , I -.- .... I .... , 

a) Qu.;- f1i;a rd{)nnada a ued .... 1Q od. 

aMolda p<lta o fim de coh~·.1t {'*' 
Iit~~rd,1d.., o .1~raV.lfl'(' Milrdn Jllnqtl('Í~~l, 

em (.,ce d,.. Iodo o l" f'\(~to t1dm.l; 

b) Ca",<~ não S4.>ia e~S(.' Vo:,,<;.o entt:'ndinlt'J''l't(l, 

n.~q\.I~~r a :"ul,*Wuiç.\{l dQ (jl~tigo r9n~:~rtJI 

pe!,lS mNld.ls ",lUtdMl'S do art. 31~ do 

CPP q~e t'ntl'nda Vo~sa Exn>lijnd.l 

PEDE DEFERIMENTO.-

Brasília, 2 de maio de 2018. 

OABIPR 13316 

b~~-
SIL V~' CHRUSCINSKI JU~IOR 

/' OAPIPR 20228 
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TERMO DE JUNTADA 

Junto a estes autos o protocolado de nO 
.2...~ G 10 /201 que segue. 

Brasílía, ~ de ~ de 2018. 

Vanessa GOnçalVes~~ Oliveira Leite 
Técnico Judiciário - Mat. 2158 
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N.O 678/LJ/2018 - REFD 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA 

Sistema Único N° ;133.i::í.1 /2018. 

PETIÇÃO N.o 7632 
REQUERENTE: sob sigilo 

suprerho Tribunal Federal STFDigital 

16/05/2018 18:14 0029670 
REQUERIDO: Ministério Público Federal 
RELATOR: Min. Edson Fachin \ \\\\\\ \\\\\ \~\\ \\\\\ \\\\\\\\\\ \\\\\ \\\\\ \\\\\ 1\\\\ \\\\\ \\\\ \\\\ 

Excelentíssimo Senhor Ministro Edson Facbin, 

Egrégia Segunda Turma, 

Sigiloso 

A PROCURADORA-GERAL DA REpÚBLICA, no uso de suas atribuições constitucionais, 

apresenta 

Contrarrazões ao agravo regimental 

interposto por Márcio Henrique Junqueira Pereira contra a decisão 

monocrática de 07/05/2018 (fls. 02/03), pela qual o Ministro Relator negou a liberdade 
l 

provisória do agravante e indeferiu a imposição de medida cautelar do art. 319 do Código 

de Processo Penal, mantendo, assim, a decisão que lhe decretou a ~risão preventiva, nos ~ 

autos da Ação Cautelar n° 4.3841
• / 

I A POR restituiu a essa Corte os autos da Ação Cautelar n° 4.384 na data de 14/051:2018, conforme: 
http://portal.stfjus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5423864. . 

Gabinete da Procuradora-Geral da República Raquel Elias Ferreira Dodge 
SAF Sul Quadra 4 Conjunto C - Brasília I DF - CEP 70050-900 I 
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I 

Em 12 de abril de 2018, nos autos da Ação Cautelarlno 4.384 (vinculada ao In-
, 

quérito nO 4.631 2
), a Procuradoria-Geral da República requereu a;prisão preventiva do agra-

vante. Com efeito, ficou demonstrado que José Expedido Rodrigues Almeida, ex

assessor parlamentar dos investigados, por meio do aeravante,l recebia dinheiro do sena

dor Ciro Nogueira e do deputado federal Eduardo Henrique da Fonte de Albuquerque 

Silva, ambos filiados ao Partido Progressista (PP), para que não revele fatos de que teve 

conhecimento em razão da função pública ligada a eles que dese~penhou. 
Pessoa próxima e de confiança dos parlamentares, losé Expedido concorreu 

com eles para a prática de diversos crimes dos agentes políticos no passado3
, daí exsur

gindo, nos investigados, o fundado receio de que pudesse colab~rar com as investigações. 
. I 

Em razão do perigoso arquivo "vivo" que representa, seu silêncio passou a ser comprado e 

- o que é mais grave - teve sua vida ameaçada. 

No final de 2017, José Expedito passou a ser procurado pelo ex-deputado fe

deral Márcio Junqueira, ora agravante, no aeroporto de Guarulhos/SP, e dele recebeu di

nheiro e orientação de ficar calado sobre fatos relativos ao senldor Ciro Nogueira e ao 

deputado Eduardo da Fonte, e que aguardasse, em contrapartida~ até ser nomeado a algum 

cargo comissionado. 

I 

Em novembro de 2017, Márcio Junqueira chamotlt-o em sua residência no 

Lago Norte, Brasília/DF, e o alertou para que desaparecesse e se mantivesse calado. A par

tir de então, seu silêncio foi comprado por cinco mil reais mensais, valores sempre entre-
I 

gues em cidades diferentes, conforme orientações que recebia. 

Diante dessas afirmações, dos elementos de prova que as corroboravam e das 

evidências de novos pagamentos\ a PGR requereu (Ação CautelJr nO 0004375) intercepta-
I 

2 O Inquérito n° 4.631 investiga crimes do senador da República Ciro Nogueira e outros no contexto da 
Operação Lava Jato. 
3 Entre os serviços ilícitos praticados no interesse do Partido Progressista e de <Ciro Nogueira e Eduardo da 
Fonte, José Expedito citou o transporte de dinheiro ocultado por vias terrestre le aérea. ). 
4 Nas palavras de José Expedito, ficou ajustado um novo encontro para os 'próximos dias onde receberá 
mais valores; QUE o novo encontro ficou previamente agendado entre o dia: 19 a 22.02.2018, ocasião em 
que receberia mais R$ 5.000,00) , 

2 
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ção telefônica nos exatos termos da manifestação da Polícia Federal (fIs. 12/14 da AC n. 
I 

4375), para o fim de investigar, dentre outros, o crime de obstrução de justiça5 (Lei nO 

12.85012013), sem prejuízo de outros conexos. 

Os diálogos degravados confirmaram a interlo~ução de Márcio Junqueira 

com José Expedito (fi. 193 da AC n. 4375). A análise da qu~bra da identificação das Esta

ções Rádio Base (ERB's) confirmou um primeiro encontro eJ;ltre Expedito e o ex-deputado 
; 

Márcio no dia 26/02/2018, na residência deste no Lago Nbrte (fIs. 193 e 194 da AC n. 
I 

4375), ocasião em que foram pagos cinco mil reais. Todo o :detalhamento consta da repre

sentação policial, fIs. 170 e 171 da cautelar de interceptação. Nesta oportunidade, foram 
I 

oferecidos a Expedito um cargo comissionado em Roraima, pagamentos regulares de cinco 

mil reais e quitação de dívidas de mais de cem mil reais em! boletos bancários (fi. 171 da 
I 

AC n. 4375). 

Nesse evento do dia 26 de fevereiro de 2018, l\fárcio Junqueira confirmou o 

pagamento de dez mil reais a José Expedito, conforme áudio captado na escuta ambiental. 
I 

Foram cinco mil reais entregues no Hotel Meliá, em 11/02~2018, e outros cinco mil reais 

ao término deste evento monitorado pela Polícia Federal. 

P . M" J . . I . d d asso segumte, arcIO unquelra aVISOU que se encontraria o eputa o 

Eduardo da Fonte. O restante do dinheiro destinado a JO$é Expedito estaria disponível 

dali trinta dias. I 

O diálogo entre eles nessa oportunidade avançoh para um claro ato de embara
I 

çamento de investigação sobre organização criminosa: Expe~ito teria que assinar um docu-

mento retratando-se de seu depoimento à Polícia Federal, d~squalificando-o sob a alegação 
I 

de coação dos agentes (fi. 172 da cautelar de interceptação). O Auto Circunstanciado n° 

0112018 (fIs. 47 e seguintes) transcreve os principais trechosidos diálogos. 

5 Art. 2º Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente o~ por interposta pessoa, organização 
criminosa: 
Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais 
irifi'ações penais praticadas. i 
§ 1º Nas mesmas penas incorre quem impede ou, de qualquer forma, embaraça a investigação de irifi'ação ~ 
penal que envolva organização criminosa. ) 

3 
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Ainda nesse 27/0212018, Márcio Junqueira foi à disa do deputado 

Eduardo da Fonte em BrasílialDF. Depois, prometeu e cumpriu pagar Idespesas pessoais 
I 

da testemunha-chave: Tá, deixa eu te falar, do banco eu já peguei tu~o, só falta um do 

Banco do Brasil que amanhã eu pego.Tá comigo o do Citibank. Em 28/02/2018, o 

deputado e Expedito combinaram novo encontro (fi. 196 da AC n. 14375): Acabei de 
I 

pegar, acabei de pegar o papelzinho que você pediu. ( ... ) Tu liga pra[ mim ir encontrar 
I 

contigo. ( ... ) É. Vamos encontrar com você, pra cê trazer esse papel, pra mim já cuidar 

também. 

Foram pagos nessa oportunidade R$ 103.065,60 em quitação de despesas pes

soais de Expedito (boletos bancários) e mais mil reais em espécie, Ivalor devidamente 

apreendido pela Polícia Federal (Auto de Apreensão n° 7, fi. 47). 

A esta altura das investigações, já havia confirmação do q~e falou o colabora

dor: Ciro Nogueira e Eduardo da Fonte enviaram o emissário Már~io Junqueira para 
I 

comprar o silêncio de José Expedito, obstruindo, assim, atos de investigação de organiza
I 

ção criminosa. 

I 
Bem por isso, a prisão preventiva do agravante tornou-se imperiosa. São fatos 

I 
que vinham se perpetuando no tempo - e o risco concreto de reitera~ão criminosa é mo-

tivo idôneo para a manutenção da prisão preventiva (HC 149759 IAgRlRS, ReI. Min. 

Dias Toffoli) - para o fim de José Expedito não revelar à Polícia tederal os fatos que 
I 

sabe; desacreditar o que já foi dito; imputar aos investigadores falsai coação e indução a 

erro e, finamente, sumir de BrasílialDF . 

Assim, para garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e por 
I 

conveniência da instrução criminal (art. 312 do CPP), a PGR requereu ia prisão preventiva e 

o Exmo. Ministro Relator, Edson Fachin, a decretou e a manteve em juízo de retratação 

quando da interposição do agravo regimental. 

Na atual fase processual, a defesa apresenta quatro fundamentos em razões de 

agravo: a) não há qualquer fala de Márcio que autorize interpretação (. . .) de que o 
I 

agravante estivesse agindo em nome dos parlamentares; b) não há referência a nenhum 

dos parlamentares investigados e muito menos tentativa de tumultuw a investigação; c) 

4 
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houve repasse de quantia módica de dinheiro, doada a pedido de Expeditb; tratava-se 
I 

sempre de ajuda humanitária; d) não estão presentes; ausência de 1umus corl;lissi delicti' e 
I 

'periculum libertatis'; provas hauridas não permitem as conclusões. 

Vieram os autos a esta Procuradoria-Geral da República,: para ofertar 

contrarrazões ao recurso. 

11 

o agravo deve ser desprovido. 

Começa-se pelo último fundamento das razões recursais (d) nãÇJ estão presen-
I 

tes; ausência de 1umus comissi delicti' e 'periculum libertatis'). 

Os pressupostos da prisão prisão preventiva estão presentes n<~ caso concreto. 

O crime de obstrução de justiça6 (Lei nO 12.85012013) foi praticado desde o final do ano 
I 

passado até abril de 2018. Está provada ('fumus comissi delicti') uma miríaâe de encontros, 
I 

contatos e ensaios de concertos de atos para prejudicar as investigações, para fazer com que 
I 

uma testemunha-chave desqualificasse o trabalhos dos investigadores para favorecer sena
i 

dor e deputado federal. 

Os vários atos de obstrução de justiça só encontraram freio no remédio excep-
I 

cional da prisão preventiva do agravante ('periculum in mora'). Foi graças;a ela que a ativi-
I 

dade criminosa foi aparentemente interrompida. Assim, esta prisão foi e continua sendo 
I 

imprescindível para o acautelamento social, resguardo da ordem pública;e por conveniên-
I 

cia da instrução criminal - tudo nas estritas linhas da jurisprudência da Segunda Turma 
I 

do Supremo Tribunal Federal: 

6 Art. 2º Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização 
criminosa: 
Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais 
infrações penais praticadas. 

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem impede ou, de qualquer forma, embaraça a investigação de infração ) 
penal que envolva organização criminosa I 

I 

5 
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o Supremo Tribunal Federal já assentou o entendim,ento de que é legítima a 
, 

tutela cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando evidenci-

ada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de , 

organização criminosa (RHC 121046, ReI. Min. Dias Toffoli). 
I 

De outro lado, não há mínimas razões ao agravantel quando tenta desacredi

tar as interpretações (primeiro argumento das razões recursais) das: conversas, fotos, áudios 

e filmagens das obstruções de justiça do agrante, devida e corretaniente adotadas pela deci
! 

são recorrida; ou quando argumenta que faltam referências aos parlamentares (segundo). 
I 

° atos vários atos visaram à compra do silêncio da testemunha-chave e as 
I 

provas demonstram que os beneficiados participaram até do custeio i desses pagamentos: 
I 

58 minutos e 16 segundos (escuta ambiental): 
I 

MARCIO: Ei, isso vai ser melhor pra ti. Melhor pra DUDU. Vai ser melhor pra mim. 
Porque hoje eu tô com dois amigos que eu gosto. Eu falei '~DUDU, ô DUDU, o 
RODRIGO quando fala de ti chora. Eu falei: DUDU, ele chora que nem menino 
(ininteligível). Nem se preocupa ( ... ) Dei 10 mil pra ele agora. A~ ele: ele ta acertando 
contigo ( ... ) Eu vou dar, não falei que ia dar! 
EXPEDITO: (inaudível) 
MARCIO: Vamo resolver nada hoje. Fica de boa. Vai mandar passar as roupas. Ajeita. 

I 

Se ajeita. Fica de boa. Daqui pra quarta-feira nós se fala. Depois de:,amanhã ou amanhã à 
noite. Amanhã à noite. 
EXPEDITO: Tá bom. 
MÁRCIO: Eu vou conversar com ele hoje. Se ele chegar hoje. A'cho que ele chega de 
tarde ou de noite. Quando chegar hoje de noite aí eu vou dizer que!conversei com você. ° que eu disse pra ele: EDUARDO, desde o início que ele disse qu~ o que precisar fazer 
pra te livrar disso ai ele faz. 
EXPEDITO: o que você falar eu faço. (ininteligível) 
MARCIO: Agora não é justo o cabra tá num aperreio danado. 
EXPEDITO: Vixe! 
MÁRCIO: Ele mandou explicar. Eu por minha conta ... eu falei pra ~le que ... é o que eu 
posso fazer agora. Eu acho que eu recebo esse dinheiro viu. Eu àcho que eu recebo 
daqui no máximo uns 30 dias. Eu acho. Eu tenho fé em Deus. Tá d~pendendo só de um 
Ministro aí. Hoje o cara falou ... o cara foi pra Teresina ... vai pra Maceió com o Diretor, 
amanhã vai pra Recife e depois de amanhã vai pra Teresina. I 

( ... ) 

6 
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i 
Em 27/02/2018, Márcio Junqueira e José Expedito falaram em registrar em 

cartório um documento que desacreditasse as versões apresentadas à Policia Federal. 

ID: 7090846 Tipo: 

Data: 27102/2018 Hora: 

Alvo: Márcio Henrique Junqueira te..;, 
Arquivo: 01_7090846_20180227102941_20394532 

MARCIO: Diga, [INCOMPREENSIVEL] 
EXPEDITO: E aí, vamos ao cartório, logo ... 

Áudio Direção: 

10:29:41 Duração: 00:00:40 
61998329012 N° Contato: I 11973037077 

MARCIO: Vai donnir, vai descansar, relaxar, mais tarde nós vemos. Vou falar hoje, só. Não deu 
tempo, não falei hoje, vou falar, agora, estou saindo, mais tarde eu te ligo, fica tranquilo. 
EXPEDITO: Certo. É melhor eu te ligar. Eu te ligo que horas? É melhor, eu te ligar, pô. 
MARCIO: De noite. I 

EXPEDITO: De noite, que hora? 
MARCIO: Nove hora. 
EXPEDITO: Nove hora, tá bom, tá bom 

I 
Em diálogos recentes, a Polícia Federal identificou re~erências expressas a 

DUDU, DUDA, EDUARDO e CIRO - respectivamente Eduardo da Fonte e Ciro No

gueira. Nesse sentido, a diligente autoridade policial transcreveu na r~presentação os diálo-
i 

gos interceptados em ligações telefônicas e em escuta ambiental. O primeiro deles trata de 

conversa entre José Expedito e Márcio Junqueira sobre as declarações apresentadas pelo 

primeiro à PF em 2016: 

MAReIO: É conversa. Tomou um cano de DUDU (il-/audível) Tu botou o 

DAIVIDSON na história? 

EXPEDITO: DAIVIDSON tava na papelada toda. Tav{l tudinho lá. O ende

reço dele, que ele mandou um negócio pra mim (inaudível) 

I 
Esse contexto, como bem observado pelo Relatório dF Análise de Material 

Apreendido n° 10712017 (fls. 116 e seguintes), apresenta DAIVID$ON TOLENTINO DE 

ALMEIDA, pessoa que, segundo os depoimentos prestados em 2016, também trabalhou no 
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transporte de valores em espécie para os parlamentares Ciro Nogueira! e Eduardo da 

Fonte. 

I 

MÁRCIO: Tu falou da P AJERO? I 

EXPEDITO: Falei. Tava tudo dentro da mala. O que eu paguei de c<pi:ão meu, tudo 
dentro da mala. Tudo! 
MÁRCIO: E porque você guardou essa bolsa rapaz? 
EXPEDITO: Se a bolsa fica lá! 
MÁRCIO: Onde? 
EXPEDITO: Na Policia Federal. Ficou lá, os documentos todinhos, ficou' lá. 
MÁRCIO: E como é que é o acordo de vocês aí? Você tem que vir: de quanto em 
quanto tempo aí? ' 

I 

Trataram do veículo P AJERO KKE-1144, registrado em Jome da empresa 

ADPL MOTORS e utilizado para transporte de dinheiro em espécie por 1rdem de CIRO 

NOGUEIRA e EDUARDO DA FONTE, conforme depoimento prestado por JOSÉ 

EXPEDITO em 2016. Consta auto de apreensão da nota fiscal do serviro de blindagem 

desse veículo, documento analisado do Relatório de Análise de Materiat: Apreendido no. 

107/2017 (anexo pela autoridade policial). 

EXP~DITO: JUCA eu falei do jeito que você falou uai. Eu tô falando 0

1

1 que você falou 
pramlm. 
MÁRCIO: O que eu falei? Quem falou foi o DUDU. Só falei com o DUDU. DUDU ele 

I 

falou pra mim que "Acaba. Pra acabar." 

- 34 minutos e 48 segundos: 

MARCIO: Eu não tenho dificuldades. Outra coisa, EDUARDO me ch~mou, eu tinha 
chegado de viagem, fui pra Roraima, cheguei seis horas da maq.hã, depois do 
carnaval, que queria falar comigo urgente, urgente, urgente (inaud,ível) o negócio 
do terreno 
EXPEDITO: Tava tudo dentro da bolsa, tava tudo dentro da bolsa lá. 
MARCIO: Disse inclusive que tu tentou vender o terreno 
EXPEDITO: Cuidei do terreno, limpei e cerquei e pus pra vender. Ai ,ficou ai, a mãe 
dele veio sem eu saber e vendeu o terreno. Quando fui saber já tinha vendido. (inaudível) 
MARCIO: Você é gente boa, você é gente boa. Ele ainda falou o seguinte: "Então 
JUCA cê vai dando pra ele de 10 a 20 mil. 

- 25 minutos e 20 segundos: 
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MÁRCIO: Porra tu fica falando com o ELIAS. 
EXPEDITO: Num tenho mais nada com aquele povo. Por quê? 
MÁRCIO: Tu fica mandando mensagem pro ELIAS. 
EXPEDITO: Num mandei mais não rapaz. Ele que mandou uma pra mim (inaudível) só 
isso e mais nada. Não falei mais nada, você falou pra eu não mandar. 
MARCIO: (inaudível). Tu veio semana passada? Tu veio aqui, a turma disse que te viu. 
EXPEDITO: Não, viu não. Pode ter visto outra coisa, eu não. De jeito rlenhum 
(inaudível) E eu não fiz isso não JUCA, de jeito nenhum. A gente não scl encontrou lá em 
Campinas? 
MARCIO: Você não pode mentir pra mim! 
EXPEDITO: Não tô mentindo pra você não JUCA. I 

MARCIO: O DUDU falou que o ELIAS falou que tu mandou mensagem 
EXPEDITO: Não senhor, eu falei que eu vou precisar da sua ajuda ai .. ~inaudível) 

- 25 minutos e 20 segundos: 

I 
MARCIO: Tá dizendo na Procuradoria Geral da República o seu r~latório, que teve 
indício e tudo e tal (inaudível) 
EXPEDITO: Não posso te falar disso, não posso falar que eu não sei. Tava com os caba 
la dentro, e tava o nome do ELIAS. Ahhhh rapaz eu sei de onde tirou o inome do ELIAS. 
Foi o negócio do partido que foi fazer o deposito da UTC. : 
MARCIO: Da UTC. 
EXPEDITO: Aí o ELIAS imediatamente avisa 
MARCIO: E ce guardou esse recibo rapaz? I 

EXPEDITO: Ele mandava eu guardar rapaz. Eu pedi pra os meninos eI;1tregarem a ele ... 
fui entregar o negocio do contrato, o negocio do boleto do apartamento ~ue eu paguei na 
Banco Real da Paulista, ele dizia: "guarda ai, guarda aí, guarda aí pra mim. Tu é meu 
homem de confiança". Ele mandava eu guardar os papel tudinho. Eu CarFegava uma bolsa 
velha. O que q nós vai fazer? I 

MARCIO: (inaudível) Jogava onde? 
EXPEDITO: Joguei na mochila. Na mochila rapaz, ficou lá, ficou lá, ficou lá. 
MARCIO: Aonde? Em São Paulo? Mas quem trouxe essa mochila? Foi :tu? 
EXPEDITO: Tava comigo a mochila! I 

MARCIO: Tem tanta coisa boa na mochila. 

Esse contexto, como bem observado pelo Relatório de Anãlise de Material 

Apreendido nO 107/2017, apresenta o deputado federal Eduardo da Fonte ("DUDU"). 

"ELIAS" é ELIAS MANOEL DA SILVA, contador do Partido Progreslista em Pernam

buco, e contador da TAIYO MOTORS LTDA, empresa de Eduardo da Flonte que recebeu 

recursos de empresas vinculadas a ALBERTO YOUSSEF. A conversa acima é sobre uma 

I 
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transferência bancária eletrônica ("DOC") em 06/0812010, de R$ 100.000,00 (cem mil re

ais), da UTC ENGENHARIA S/A ao Diretório Regional Partidário do IPartido Progressista 

(PP) em Pernambuco (item 3 do Relatório de Análise de Material Apreendido no. 

107/2017). 

Tal documento consta da mala apresentada pelo colaborador José Expedito. 
I 

No diálogo a seguir, Márcio Junqueira ("MS") faz a José Expedito ("Ml") 

referências expressas ao senador da República Ciro Nogueira. 

Ml: (Ininteligível) ... sabe como é que é Ciro, né? Era 
aquilo ali aí (Ininteligível) acabou. Não dava mais. 
MS: Como é que pode, né? 
Ml: E. bastante dinheiro, né? Não é? Pra quê isso? 
MS: Ai ai ai. Eu sei que pegou todo mundo, pegou Marcos Meira, peg9u Adauto, 
pegou Elias, pegou Djalma, pegou Ciro, pegou tu. 
Ml: Todo mundo. É, porque tavajunto, né? Tudo papel comprovando .. 
(Ininteligível). I 

(Fatas ininteligíveis ao fundo) 
MS: De mim, eles não perguntaram nada? 

Em diálogo em 05/03/2018, Márcio Junqueira informou a José Expedito 

que aguardava a chegada "deles". Mais tarde, às 21:49, disse que "eles'i ainda não haviam 

chegado. A Polícia Federal consultou o portal eletrônico da Gol Ttansportes Aéreos: 

Eduardo da Fonte chegou a esta capital às 20h46 (voo GOL 1759 - fi. 99 - Auto 

Circunstanciado n° 0312018). 

Em relação à terceira argumentação das razões do agravo, a alegação do 

agravante de que os confessados pagamentos de mais de cem mil rfais à testemunha 

constituíram 'valor módico' de 'ajuda humanitária' é, com o devido respeito, desprovida de 

seriedade. Ora, não age com altruísmo quem paga mais de cem mil re~is, promete casa e 

cargos públicos como de contrapartida de silêncio, de sumiço e da' produção de um 

documento mentiroso em cartório para desacreditar uma investigaç~o séria perante a 

Suprema Corte da República. 
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Não foi ajuda humanitária. Não foram valores módicos. 

Finalmente, é preciso indagar se a revogação da prisão rdstabelecerá o estado 

de vulnerabilidade aos bens jurídicos protegidos pelo art. 312 do Código de Processo 

Penal: garantia da ordem pública, asseguramento de aplicação da lei benal e regularidade 

da instrução criminal. 

A resposta é afirmativa. 

A recolocação do agravante em liberdade significar~ no mínimo, riSCO 

concreto de violação daquilo que o art. 312 do cpp visa proteger, ppis as circunstâncias 

fáticas justificadoras da prisão preventiva em abril de 2018 permanedem as mesmas neste 

momento. 

Aliás, vão além. 

É que as buscas e apreensões autorizadas pelo Ministro Relator permitiram a 

apreensão de dinheiro vivo (aproximadamente duzentos mil reais) na easa do senador Ciro 

Nogueira. E o mais grave: houve flagrância de posse de munição de c~libre restrito (9 mm) 

importada sem documentação regular, fato subsumível, em tese, ao cr~me do art. 187 da Lei 

nO 10.826/2003. 

Essas duas novas circunstâncias, portanto, quando cotejadas com as ameaças 

de morte e com os pagamentos em espécie devidamente docrnhentados nos autos, 

legitimam a conclusão de que o agravante é um agente operacional: de uma organização 

criminosa que dispõe de dinheiro vivo e arma. E sua função reveloJ-se a de alguém que 

alicia testemunhas, vai ao encontro delas, ameaça suas vidas, paga valores, orienta-as, 

coage-as. 

7 Art. 18. Importar, exportar, favorecer a entrada ou saída do território nacional, a qJalquer título, de arma de 
fogo, acessório ou munição, sem autorização da autoridade competente: 
Pena - reclusão de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa. 
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É, portanto, alguém que precisa ficar preso ~té a conclusão da instrução 
I 

criminal, não sendo as medidas alternativas do art. 319 do CfP suficientes para acautelar o 

meio social. 

IH 

Ante o exposto, a PROCURADORA-GERAL DA REPÍJBLICA requer o desprovimento 

do agravo regimental. 

Brasília, 15 de maio de 2018. 

,p~ ___ I ~( _, l/L) 

R~~'íElias ~ 
Procuradora-Geral da Repúbliba 

12 
PET 7632 

45 



ST F 102.002 

TERMO DE CONCLUSÃO 

Faço estes autos conclu~os a(o) Exmu(a). Sr(a). Ministro(a) Relato~.(a) 
Brasília, ~1 de ~ de 2018. 

Vanessa GOnçal~ge Oliveira Leite - 2158. 

STF 15flOC ,; 
E,n.:d:!:U ...a:L./202i._áe~!;zJ~. 
recebi 05 autO${ o.J vols __ , °Iij"JofnSOi 

E: -juntaaas por linha}i cóm I(a} 
-..., ,qU3~~. 
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SupremoTribunal Federal SIf'L);gital 

28/06/2018 ~ 5: 35 0043836 
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BERTHOlDO ADVOGAuv~ ) 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO EDSON FAPHIN DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF 

PET 7.632 

Márcio Henrique Junqueira Pereira, já qualificado nos 
autos, vem à presença de Vossa Excelência, através dos seus advogados 
constituídos, requerer a juntada da procuração em anexo. I 

Termos em que pede deferimento 

Brasília, 28 de junho de 2018 

ROBERTO BERTHOLDO 
OAB/PR 13.316 

, I 1JA J!ctC0MJ~ ~ 
~1LA RIBEIRO MAIA 

OAB/DF 24.397 

SHIS QL.12 - CONJUNTO 04 - CASA 18 - LAGO SUL - CEP 71630-245 - BRASíLIA/DF ~ BRASIL 

Yr 
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Outorgante 

Outorgados 

Poderes 

BERTHOLD04ADVOGADOS 

PROCURAÇÃO 

Márcio H~nrique Junqueira Pere\ira, brasileiro, 
solteiro, inscrito no CPF sob o n° 328.289.262-
49, carteira de identidade n01U8. 895, expedida , 
pela SSP/RR, residente na, QI ~3, Conjunto 01, 
Casa 04, Lago Norte~ Brasilia, DF. 

p 

Roberto Bertholdo, brasileiro ~ di vorciado, 
advogado, inscrito na O~B/PR sol? o n° 13.316, 
Ricardo Trarb~ch,_ brasileinD, sol teiro, 

I 
advogado inscrito. na OAB/DF sob'! o n° 16.203, 
Silvestre Chruscinski Júnior,' brasileiro, 
advogado, inscrito na OAB/PR sob!, o nO 20.228, 
Oaniella Ribeiro Maia, brasilei,ra, advogada, 
inscrita na OAB/DF sob n° 24.397, Clélio 
Toffoli Junior, advogado inscri:,to na OAB/PR 
18.758, todos com endereço profissional na SHIS 
QL 12, conjunto 04, casa 18, Peninsula dos 
Ministros, Lago Sul, Brasilia, DF, CEP 71630-
245, Telefone (61)3248-3196; e ~uis Henrique 
Alves Sobreira Machado, advogado, inscr i to 
na OAB/DF sob o nO 28.512, C'om endereço 
profissional na SHIS QL 10 c,onjunto 10, 
casa 06, Lago Sul. 

, 

Os poderes da cláusula AD JUDICIA, nos termos do 
art. 105 do Código de Processo Civil e artigo , 

5°, parágrafo 2° da Lei 8.906,' de 04/07/94 
(Estatuto da Ordem dos Advogados db Brasil), bem 
como, os poderes especiais de transigir, , 
desistir, receber e dar qui t'~ação, firmar 
compromisso, renunciar ao direi to '\ sobre o qual 
se funda a ação, formular exceçõe:s, conciliar, 
praticar todos os atos necessátios ao fiel 
cumprimento do presente mandato, perante todos 
os órgãos da administração públioa e do Poder 
Judiciário. 

018. ' 

I 

SHIS QL 12 - Conjunto n° 04 - Casa n° 18 - Lago Sul - Península doS! Ministros 
Fone (61) 3248-0532 - Brasília - DF - CEP 71.630-245 - Brasi! 

I 
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Junto a estes autos o protocolado de nO 
J::::_l_-D./['L~/2018[1-~t.;.e1~Ra~ 
Br.:tfrniã~~ de'~~:f-L de 2018. 

LUiz Alber,Q;~~lZ) -4 1 .. r;~ 
Ana~~rio -~1496 
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BERTHOLDO ADVOGADOS 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO EDSdN FACHIN DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF 

SL~premo Tribunal Federal S';L;igité.l 

PET 7632 
13/08/2018 14:48 0052220 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111II 

URGENTE - PRIORIDADE RÉu PRESO 

Márcio Henrique Junqueira Pereira, já 
qualificado nos autos, vem, mui respeitosamente, à 
presença de Vossa Excelência, por meio dos seus 
advogados constituídos, requerer vistas da PET 7632 
para fins de obter cópia integral do processo. 

I 

Nestes termos, pede deferimento 

Brasília, 13 de agosto de 2018 

! 

ROBERTO BERTHOLDO 
OAB/PR 13.316 

--'t ; tfêiÚ1;O ,/j()VL9~~ 
~A RIBEIRO $~IA 

OAB/DF 24.397 

SHIS QL.12 - CONJUNTO 04 - CASA 18 - LAGO SUL - CEP 71630-245 ~ BRAsíLIA/DF - BRASIL 
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AÇÃO CAUTELAR 4.384 DISTRITO FEDERAL 

RELATOR 

AUTOR(A/s)(ES) 

ADV.(A/s) 

: MIN. EDSON FACHIN 

: DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL 

:SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS 

DESPACHO Para melhor tramitação, determino: a vinculação do 

agravo regimental interposto às fls. 457-488 ao feito :já instaurado para 

processo e julgamento de insurgência análoga mites deduzida nos 

presentes autos (PET 7.632). 

Assim, desentranhem-se a citada peça recursal (fls. 457-488) e as 

respectivas contrarrazões (fls. 490-498) desta caut~:lar, juntando-as ao 
I 

citado procedimento (PET 7.632), com cópia da dedsão aqui hostilizada 

(fls. 446-454). 

Certifique-se e, após, voltem imediatamente corklusos aqueles autos 

(PET 7.632) para análise das irresignações. 

Brasília, 24 de setembro de 2018. 

Ministro EDSON FACHIN 

Relator 
Documento assinado digitalmente 

I 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode s~r acessado pelo endereço 
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 61 FC-3E4C-41 D9-683'E e senha 6AFO-AE64-8C14-7E1A 



AçÃO CAUTELAR 4.384 DISTRITO FEDERAL 

: MIN. EDSON FACHIN RELATOR 

AUTOR(A/S)(ES) 

ADV.(A/S) 

: DELEGADO DE POLÍCIA FkDERAL 

: SEM REPRESENTAÇÃO N0f AUTOS 

DECISÃO: 1. Por meio da Petição 0051.115/2018, protocolada em 

8.8.2018 (fls. 427-429), Márcio Henrique Junqueira Pereira requer a 

revogação do decreto de sua prisão preventiva, alegando, em síntese, a 
, 

desproporcionalidade da medida diante da realid*de dos autos. 

Instada a se manifestar, a Procuradod-Geral da República, 

afirmando não vislumbrar qualquer alteraç~o nas circunstâncias 

ensejadoras do decreto prisional, postula pela manutenção da constrição 

cautelar (fls. 432-440). I 

Réplica ao parecer do Ministério Público Federal às fls. 442-444. 

2. Principio relembrando que, recentemedte, indeferi pedido de 

revogação da prisão preventiva formulado pelo requerente (Dje 

25.6.2018), sob os fundamentos de que (i) a conclusão da fase inquisitória 

com o oferecimento da denúncia pelo titular da ação penal elide o 

alegado excesso de prazo da prisão; e (ii) persiste a higidez do binômio 

necessidade e adequação da medida constritiva. 

Por intermédio desse novel, petitório, pretende a defesa técnica 

convencer que "as alterações do contexto fático, bem como o encerramento da 

fase inquisitorial" (fi. 408), tomam a medida cau~elar inadequada e, sob 

pena de caracterizá-la como "pena antecipada", jJstificam a colocação do 
I 

requerente em liberdade. 

Renovada a análise da persistência ou não dos fundamentos da 

imposição da custódia cautelar, ressalto que a prisão preventiva do agora 

denunciado Márcio Henrique Junqueira Pereira, <:fecretada em 17.4.2018 e 

efetivamente cumprida em 24.4.2018, teve como lastro a garantia da 

ordem pública e a conveniência da instrução criminal, dada a gravidade 

concreta das condutas supostamente empreendidas no intuito de 

obstrução à Justiça (fls. 213-221). ! 

E em que pese o esgotamento da fase inqui~itorial e transcorridos 4 

(quatro) meses da segregação, permanecem intoc~dos os fundamentos da 
I 

medida constritiva, eis que, em liberdade, há elevadas chances de o ora 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço 
http://www.slf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 59AO-B674-F477-FF8A e ~enha 20D3-C90D-3FDO-E9A7 
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I 

requerente voltar a vulnerar a ordem pública, mediante a perpetração de 

novos atos delitivos, bem como assim afetar o; regular andamento da 
I 

instrução criminal. I 

Sem duvidar das boas condições pessoais 110rtadas pelo requerente 

e, em contrapartida, das precárias condições do cárcere, a análise da 

possibilidade de reiteração da conduta criminosÁ que se pretende com a 

segregação obstar adveio de criteriosa pondera~ão das suas investidas 

pretéritas contra a ordem pública, assumindo I tal condição, por ora, 

preponderância em relação a outras circunstâncias possivelmente 

favoráveis. 

Aliás, é assente na jurisprudência do SuprFmo Tribunal Federal, a 

orientação no sentido de que fi a existência de condições subjetivas favoráveis 

ao agravante, tais como primariedade e residência fiJea, não obsta a segregação 
cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos cbncretos a recomendar sua 

I 

manutenção, como se verifica na espécie" (HC 154.394, ReI. Min. DIAS 

TOFFOLI, Segunda Turma, Dje 24.8.2018). 

Repiso o cenário fático jurídico evidenciad~r da presença do risco à 

ordem pública e à instrução criminal: 

"( ... ) as investigações real~zadas até o momento 

produziram, corno enfatizei inclusive ao proceder o relatório 

desta decisão, inúmeros indícios ; concretos no sentido da 

confirmação da hipótese aventada p~la autoridade policial, qual 

seja, que, entre fevereiro e março de +018, os parlamentares Ciro 

Nogueira e Eduardo da Fonte, u;tilizando-se de interposta 

pessoa plenamente identificada (Márcio Junqueira), com a 

intenção de embaraçar investigação de organização criminosa 

em trâmite perante esta Suprem~ Corte, vêm oferecendo 

diversas vantagens financeiras e cus1teando valores em favor de 

José Expedito Rodrigues, exigindo-lhe, corno contrapartida, 

que, caso venha a ser chamado I a depor novamente pela 

autoridade policial, mantenha-se sil~nte; ainda lhe foi proposta 

a produção de documento falso, no qual deveria atestar ter 

prestado declarações anteriores sob coação e erro, corno 

também que se afaste de Brasília/Df, permanecendo longe das 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço 
http://www.slf.jus.br/portallautenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 59AO-B674-F477-FF8A ~ senha 20D3-C90D-3FDO-E9A7 
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• • - I • d b d mvestigaçoes que ocorrem contra os cita os mem ros o 

Congresso Nacional. 

( ... ) 
I 

Com efeito, a autoridade policial logrou êxito em 

demonstrar, de forma concreta, a ação direta de Márcio 
; 

Henrique Junqueira Pereira com rel~ção a José Expedito 

Rodrigues de Almeida, estando atestado que o primeiro vem 

mantendo contatos e encontros com o ~egundo, sempre com 

nítido interesse de criar obstáculps a procedimento 

investigativo que detém como alvo organização criminosa. 

Nessa direção, aliás, encontra-se iodo o contexto antes 

colacionado, o qual é corroborado por provas de relevante 

consistência, em especial registros foto~ráficos, interceptação 

telefônica, captação ambiental e apreensão de valores após o 

acompanhamento no âmbito de ação confrolada, medidas essas, 

frise-se, realizadas com autorização judici:al deste Relator. 

( ... ) 

N a situação em tela, argumentos p~rticulares evidenciam 

a factibilidade dessa ocorrência, em especial a insistência 

revelada pela prova até aqui produzida de que Márcio 
I 

Henrique Junqueira Pereira está disposto' a continuar com suas 

ações em busca de seu desiderato ilícitd, a fim de obstruir o 
I 

curso de investigações que tramitam lPerante este Tribunal 

Superior. 
I Nessa direção, cito apenas U1;na de suas falas 

interceptadas, lembradas pela autoridadei policial: ' lJuando você 

compra alguém, se você compra alguém, tem lJue comprar bem 
I I 

comprado, porque esse cabra lJue se vendeu palia ti se vende para outro 

também' (g.n.) (fi. 3). 

Percebe-se, sem muito esforço, q?e os fatos, que já 

perduram quase 2 (dois) meses, situam-se numa linha de 
I 

desdobramento que sugere a reiteração delitiva, não existindo 

qualquer indício da de data para cessar. 

Não fosse isso, tem-se que, mesmo no calor dos múltiplos 

fatos que vêm sendo descortinados dia a I dia, dando conta de 

inúmeras apurações em curso para coibirl práticas reiteradas e 

3 

I 
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disseminadas de associação entre grugos econômicos e 

autoridades públicas, onde aqueles coniompem estas em 
I 

prejuízo dos interesses mais caros da Repúç1ica, ainda assim, o 

agente aqui envolvido encontra ânimo e r prossegue, repiso, 

aprofundando métodos para obstruir invest~gações. 
Logo, a prática dessas condutas, long~ de ser ato isolado, 

pelo que está demonstrado, configura habitUalidade. 
I 

Valioso trazer a este decisum consid~rações outras feitas 

pela autoridade policial: 

'( ... ) 
Conforme demonstrado nos par,lígrafos anteriores, as 

vantagens econômicas oferecidas por MÁRCIO 

JUNQUEIRA a JOSÉ EXPEDITO ~êm corno declarado 
I 

propósito a obstrução de Justiça, Oll seja, o embaraço às 

investigações formalizadas no Inq. 4631-STF. 
, 

Tal propósito se evidencia pelap exigências feitas por 

MÁRCIO JUNQUEIRA a JOSÉ EXPEDITO em 

contrapartida aos valores e vantagens econômicas: a) 
I 

manter silêncio ante as autoridades, caso reinquirido em 

sede policial ou judicial; b) assinar 'documento que atesta 

falsamente o uso de coação e ardil pela Polícia Federal em 

oitivas juntadas ao inq. 4631-STF; e) afastar-se da capital 

federal, dificultando sua localizaçãd pelos investigadores. 
I 

Todas as eXlgencias. I acima, declaradas 

espontaneamente por MÁRCIO JÜNQUEIRA e gravadas 
I 

nos áudios da escuta ambiental, de.JTIonstram o inequívoco 

propósito de dificultar, a qualquer; custo, a atividade dos 

agentes públicos envolvidos n4 persecução criminal 

formalizada no Inq. 4631-STF. 

Em reiterados diálogos : (captados na escuta 

ambiental e nas interceptações: telefônicas), MÁRCIO 

JUNQUEIRA fala sobre documento que será elaborado 
, I 

para assinatura de JOSE EXPED~TO. Neste documento, 

cuja autenticidade o investigado I pretende certificar com 

registro em cartório, JOSÉ EXPEDITO deverá negar todas 
I 

4 
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as informações prestadas à Polícia Federal no ano de 2016 

(termos de declarações que instruem oInq. 4631-STF). 
, I 

Conforme as palavras de MA~~CIO JUNQUEIRA, 

JOSÉ EXPEDITO deverá consignar que assinara os termos 

de declarações sob ameaça. Além disso, ficará registrado 

que, além da coação, os policiais fed~rais se aproveitaram 

de sua alegada condição de analfa,beto, obrigando-o a 

firmar os documentos sem efetivo conhecimento do 

conteúdo. 
, I 

Por fim, MARCIO JUNQUEIRA, afirma que a redação 

deste documento seria pauta de uma reunião nos 

próximos dias, sem identificar os! outros participantes 
I . 

desta reunião. No dia seguinte~ conforme análises 
I 

telefônicas, MÁRCIO JUNQUEIRA ~steve no apartamento 

funcional do deputado federal EDUARDO DA FONTE 

(item 1.3.3 supra e auto circunstanciado GINQ no. 2). 
I 

Cumpre registrar que expedfentes desta natureza, 

quando não se conhece sua origem viciada, têm o 

potencial de causar transtornos e incertezas à investigação 
I 

e ao processo penal. Criam embaraços à Polícia, ao 
I 

Ministério Público e ao Poder Jud~ciário, afastando-os da 

verdade real, ainda que temporariamente. 

A insegurança causada pdr documentos falsos, 

sobretudo quando instruem inq~éritos e processos, é 

justamente o efeito almejado pelas pessoas que se 

propõem a produzi-los. Daí a gravidade dos atos 

praticados por MÁRCIO JUNQUEIRA. Não só compra o 
I 

silêncio e o afastamento do dec\arante, mas também o 

manipula para desconstruir provas e lançar dúvidas sobre 

informações que instruem procedimentos em curso. 

Neste ponto, cumpre ress~ltar a importância da 

medida cautelar de ação controlpda deferida em tempo 

hábil pelo Exmo. Ministro Edson Fachin. Ao entregar a 

JOSÉ EXPEDITO R$ 5.000,00 (cinco mil reais) no primeiro 
I 

evento, mais R$ 1.000,00 (mil rea~s) no segundo evento, e 

ao oferecer-lhe outras vantagensleconômicas em troca de 

5 
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silêncio e afastamento, MÁRCIO JUNQUEIRA praticou 

duas vezes o crime tipificado no artigp 2º, § 1 º da Lei no. 

12.850/2013. 
I 

Em cada evento, caso não houvesse autorização 

judicial para ação controlada, estiariam os policiais 

legalmente obrigados à ordem de pri~ão em flagrante. Tal 

medida resolveria uma situação periférica, mas 
I 

interromperia o avanço das investigações no sentido de 

seu questionamento maior: a descoBerta dos superiores 

hierárquicos, interessados no afastamento da testemunha 

e responsáveis por custear-lhe o silêncio. 
I 

No entanto, ao término das medidas cautelares, não 

ficaram definidos o local e o m~mento em que os 

documentos falsos seriam produzid~s. Também não há 

informações precisas das circunstâncias em que ocorrerão 
I 

os próximos pagamentos, locais, valores e origem do 

dinheiro. A precariedade destas inf6rmações decorre em 

parte dos cuidados normalmente a,dotados por agentes 

criminosos em delitos desta natureza, evitando tratar de 
I 

asslilltos ilícitos pela via telefônica. 

Pelo contexto apresentado, é ~azoável concluir que 

todos os atos declarados por MÁRCIO JUNQUEIRA, 
I 

desde os pagamentos pelo silêncio e afastamento de 
I 

declarantes, até a produção de documentos falsos, podem 

- e devem - continuar a o corre t, sobretudo em ano 

eleitoral. Também é razoável conchilÍr que tais propostas 

escusas tenham como destinatários outros depoentes e 
I 

colaboradores citados em inquéritos da operação Lava 

Jato, não apenas o conhecido JOSÉ ED<PEDITO' (fls. 22-24). 

I 
Destarte, ao lado da conveniência da prisão preventiva à 

I 
manutenção da higidez da instrução criminal, tenho como 

também necessária à garantia da ordem Fública, circlillstâncias, 

aliás, apontada pela Procuradora-Geral Ida República em sua 

manifestação" (fls. 215-219). 

6 
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N essa mesma toada, reafirmo, porque inalterado o panorama 

sobredito, a persistência dos motivos da prisão, que não sofren; qualquer 

abalo com o encerramento das apurações policiais. 

Com o término da fase inquisitorial, projeta-se, acaso c~nvertida a 

acusação formalizada em ação penal, o início de mais uma etapa 

procedimental, com produção de provas em juízo, sob o crivo do 

contraditório, plenamente compatível com o fundamento da conveniência 

da instrução criminal. 
I 

Aliás, duvidoso aspecto realçado pela defesa técnica: diz com o 

impacto na avaliação da necessidade da prisão, diante da i~putação do 

crime de obstrução de justiça, cujo "tipo legal confunde-se até :mesmo com o 

fundamento da conveniência da instrução criminal" (fl. 413). Corno se observa, 
, 

a prisão preventiva, dotada de requisitos e fundamentos ~róprios, teve 

lastro em aspectos concretos a denotar o fundado receio de o ora 

requerente adotar, de modo reiterado, medidas ardilosas capazes de 

dificultar a apuração dos fatos, a exemplo das exigênci,as impostas à 

testemunha, de " a) manter silêncio ante as autoridades, casd reinquirido em 

sede policial ou judicial; b) assinar documento que atesta falsamente o uso de 
I 

coação e ardil pela Polícia Federal em oitivas juntadas ao inq. 4631-STF; c) 

afastar-se da capital federal, dificultando sua localização pelos in:'vestigadores" (fI. 

219), circunstância de natureza cautelar processual que direre daquelas de 

natureza penal necessárias à imputação da prática delitiv~ à outrem. 

Tampouco o fato de estar a testemunha ameaçada :sob custódia do 

programa de proteção à testemunha do Ministério d(i Justiça elide a 

justificativa da prisão cautelar, porém representa, co-rn~ assinalado pela 

Procuradoria-Geral da República, "materialização de uma completa inversão 
de papeis e valores", pois "aquele que constrange, coage, suborna e ameaça deve 

I 

estar em liberdade porque o coagido, ameaçado e sob risco de; morte, está 'preso' 

num programa de proteção a testemunhas" (fl. 439). 

De outro turno, em se tratando de prisão d~ caráter cautelar, 

submetida a requisitos e fundamentos autônomos, não há como regular 
I 

sua imposição, ao menos neste estágio incipiente das imputações, pela 

perspectiva de imposição de regime prisional diverso do fechado. 
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Trago à baila novamente, por também se adequar a este 

pronunciamento, aspecto já destacado na recente decisão que manteve a 

prisão preventiva de Márcio Henrique Junqueira Pereira: 

"Como sabido, as medidas cautelares passíveis de fixação 

em procedimento criminal, conforme regência normativa do 

tema, comportam substituição ou revogação em qualquer etapa 

do feito, desde que se constate, por fato superveniente. ausentes 
I 

a necessidade, a adequação ou mesmo os InOtiVOS justificadores 
I 

de sua decretação. 
I 

Cito, no sentido dessa assertiva, julgado do Superior 

Tribunal de Justiça, ao qual acresço grifos: I 
I 

'( ... ) a decisão que decreta a pri~ão cautelar é tomada 
I 

rebus sic stantibus , pois está sempre sujeita a nova 
I 

verificação de seu cabimento , ,quer para eventual 

revogação , quando cessada a causa ou o motivo que a 

justificou, quer para sua substituicão por medida menos 

gravosa. na hipótese em que sej a esta última 

suficientemente idônea (adequada) para alcançar o 

mesmo objetivo daquela' (HC 363.607, 6ª Turma do 

Superior Tribunal de Justiça, ReI. Min. Rogério Schietti 

Cruz, DJe 4.10.2016). 

Nada obstante, ao menos até este momento, sobressai a 

integral higidez do binômio necessidade e adequação, 

imprescindíveis à custódi, l cautelar, eis que não se encontram 

superados os fundamentos da dectetação da medida 

constritiva. 

Nessa perspectiva, apesar de aksumir relevância a 

conclusão exitosa das investigações policlais, com a colheita de 

inúmeros elementos concretos de prova la viabilizar a reunião 
I 

de elementos mínimos suficientes à im~diata oferta da peça 

acusatória, ainda há sobressalentes atos apuratórios e 

processuais pendentes de realização na vmdoura e, incerta, fase 

acusatória. 
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Logo, persistem, portanto, os efetivos e outrora já 

constatados riscos à instrução criminal, mormente se 

considerada a gravidade concreta dos fatos criminosos 

atribuídos formalmente ao denunciado I Márcio Henrique 

Junqueira Pereira". 

Portanto, esses fatores não alteram e tampouco comportam 

substituição ou revogação do decreto prisional, I de modo que a 

segregação, tal corno decretada e, urna vez mais, chantelada, não esgotou 
I 

sua finalidade, revelando-se útil para assegurar a prdem pública e a 

conveniência da instrução criminal. 

3. Ante todo o exposto, mantenho a prisão preventiva decretada em 

desfavor de Márcio Henrique }unqueira Pereira, sefu prejuízo de novo 
I 

exame quando da deliberação colegiada acerca do r~cebimento, ou não, 

da denúncia. 

Publique-se. Intime-se. 

Brasília, 6 de setembro de 2018. 

Ministro EDSON FACHIN 

Relator 

Documento assinado digitalmente I 
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AÇÃO CAUTELAR N° 4384/STF 

STATUSPROCESSUAL:DENUNC~O 

URGENTE-PRIORIDADE 

OBJETO DO PEDIDO DO AGRAVO: LffiERDADE PROVISÓRIA 

PRESO PREVENTIVAMENTE DESDE 24/04/2018 

MÁRCIO HENRIQUE JUNQUEIRA PEREIRA, devidamente 

qualificado nos autos do processo em epígrafe, veml, por seus advogados 
, 

infra-assinados, com fulcro no art. 317 do RI STF , interpor o recurso de 

AGRAVO REGIMENTAL 

requerendo, para tanto, o regular processamento do presente, pleiteando 

que Vossa Excelência se digne, no uso do juízo de' retratação, a rever a 
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decisão ou, então, caso assim não entender, cumprida as 

legais, sejam os autos remetidos à Egrégia Turma" para fins de 

pronunciamento e julgamento . 

Termos em que pede deferimento. 

Brasília, 14 de setembro de 2018. 

j;;;9UE 
'OAB/DF 28.512 

ROBERTO BERTHOLDO 

OAB/PR 13.316 

Thwl1ici1ÚWJ)/j --
~LA RIBEIRO MAI.(t. , 

OAB/DF 24.397 
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EGRÉGIA SEGUNDA TURMA DO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL DE ~ 

FEDERAL 

RAZÕES DO AGRAVO REGIMENTAL 

Eminentes Ministros, 

Douta Procuradora-Geral da República, 

I - DA SÚMULA INICIAL 

1 - No dia 13/04/2018, a Exma. Procuradora-Geral da República requereu a 

prisão preventiva de Márcio Henrique Junqueira Pereira, com o fim de (i) 

garantir a ordem pública de modo a coibir a reiteração da empreitada 

criminosa (ii) assegurar a aplicação da lei penal (iii) garantir conveniência da 

instrução criminal (art. 312 do CPP). (fls. 197/209). 

2 - No dia 17/04/2018, o Exmo. Min ReI. Edson Fachin deferiu o pedido da 

PGR determinando o recolhimento imediato do acusado, pelos seguintes 

fundamentos (i) garantia da ordem pública, conforme requereu o MPF em 

sua manifestação (ii) conveniência da instrução criminaI.(fls. 213/222). 

3 - Em 24/04/2018, a Delegada de Polícia Federal, Lucicleia Souza e Silva 

Rollemberg, expediu ofício informando que nesta mesma data foi cumprido o 

mandado de prisão preventiva (fls.227). 

4 - Irresignada, a defesa de Márcio Henrique Junqueira interpõs o recurso 

de agravo regimental protocolizada sob o n° 25.945/2018, em 02/05/2018, 

contido em seu bojo possível juízo de reconsideração, contestando as razões 

do decreto preventivo (PET 7.632). 
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5 - Todavia, no dia 07/05/2018, o Exmo. Min. Edson Fachin manteve 
I 

monocraticamente a ordem de prisão preventiva hostilizada pelos próprios 

fundamentos inicialmente decretados. (fls. 259/260) 

6 - Em 21/05/2018, a defesa, por seu turno, relatou problemas de saúde do 

investigado, bem como pleiteou a conclusão das investigaições com o fim de 

demonstrar o seu estado inocência. Subsidiariamente, caso não se findasse 
I 

as diligências no prazo de 5 dias sugerido pela defesa, que se concedesse a 

liberdade provisória ao investigado (fls. 299/301). 

7 - No entanto, o Exmo. Min. Edson Fachin determinou, em relação ao 

estado de saúde de Márcio Junqueira, que se colhesse esclarecimentos junto 

ao estabelecimento prisional responsável. No que tange Cito prazo de 5 dias 

alvitrado pela defesa, o Exmo. Min. Edson Fachin justificou que já havia sido 

estipulado o prazo de 15 dias para a conclusão dos trabalhos investigativos, 

restando, portanto, prejudicado o pedido subsidiário de liberdade provisória 

(fls. 305/306). 

8 - No dia 25/05/2018, em petição subscrita pelo Ilustríssimo Delegado de 
I 

Polícia Federal, Albert Paulo Sérvio de Moura, informou -se que Márcio 

Henrique Junqueira foi internado no Hospital Santa Lúcia/DF, em 

22/06/2018, com a referência médica CID 100 (dor abdominal aguda), sob 

• escolta policial, e que a transferência para o Complexo Prisional da Papuda 

não havia se efetivado em razão da permanência do custodiado no 

nosocômio supramencionado (fls. 328). 

9 - Em 29/05/2018, o Exmo. Min Edson Fachin tomou conhecimento da 

internação do ora investigado, considerando adequad:a a prestação de 

socorro, não havendo o que despachar neste ponto (fls. 326/327). 

10 - No dia 07/06/2018, Márcio Junqueira recebeu alta do Hospital Santa 

Lúcia sendo transferido definitivamente para o Complexo da Papuda (fls. 

354) 

11 - Em 11/06/2018, a defesa ingressou com pedido de' reconsideração em 

relação à insurgência regimental protocolizada sob o n° 25.945/2018, tendo 

'"" ow ~ CON,CNW " ~ CASA " ~ "CO 'cc ~ m "''0 '" - ,,,,,iCA i" "'"'' 4 ~ 



.. 
B E R1 HO LDO +ADVOGADOS 

em vista a letargia na conclusão das investigações, com fundamento 

excesso de prazo (fls. 372/377 ). 

12 - Na data de 14/06/2018, a PGR ofereceu denúncia em desfavor de 

Márcio Junqueira entendendo estar presentes indícios mínimos, de autoria e 

materialidade colocando fim à fase inquisitorial (fls. 04/27 - Inq. 4.720/DF). 

13 - No dia 18/06/2018, a PGR afirmou que o fundamento discorrido pela 

defesa de excesso de prazo das investigações havia perdido o objeto em razão 

do oferecimento da denúncia (fls. 382/383) . 

., 14 - Em 21.06/2018, o Exmo. Min. ReI. Edson Fachin, ao analisar as razões 

invocadas pela defesa, entendeu que ainda se encontravam presentes o 

binõmio necessidade e adequação, imprescindíveis à custodia cautelar do 

investigado, mesmo que concluída a fase inquisitorial (fls. 387/.390). 

• 

15 - No mesmo dia 21/06/2018, o Exmo. Min. Edson Fachin. determinou a 

remessa dos autos para a Presidência do STF com a finalidade de que o feito 

fosse redistribuído(fls. 42/47 - Inq. 4.720/DF). 

16 - A Exma. Ministra Presidente Cármen Lúcia entendendo pela 

competência do relator originário, remete o feito, portanto, ao Min. Luiz 

Édson Fachin . 

17 - Pós-recesso de julho, em 08/08/2018, a defesa requer, novamente, a 

liberdade do acusado levantando matéria argumentativa diversa do pedido 

anterior (fls. 427 ss.). 

18 - A PGR, entendendo não vislumbrar alteração nas' circunstáncias 

ensejadoras que embasou o decreto prisional, opinou pela denegação da 

liberdade do investigado (fls.432 ss.). 

19 - Em réplica ao parecer apresentado pela PGR, a defesa apresentou 

novas razões que inviabilizariam o decreto preventivo (fls. 444 ss.) 

20 Em 06/09/2018, entendendo pela presença do binõmio 

adequação / necessidade da medida, o Min. ReI. Luiz Édson Fachin indeferiu 
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o pedido de liberdade provisória, não autorizando, outrossim, a concessão de ~l.\(' 
bV 

medidas cautelares diversas da prisão. 

11 -DA IMPUTAÇÃO MINISTERIAL 

21 - Segundo consta no pedido de prisão preventiva, a PGR requereu a 

custódia cautelar de Márcio Junqueira com fundamento na naITativa abaixo: 

"O Departamento de Polícia Federal, pelo órgão de 

inquéritos em trâmite no Supremo Tribunal Federal (Grupo 

de Inquéritos do STF) , apurou fatos relacionados ao 

Inquérito n° 4.631 , que investiga se ,houve crimes 

praticados pelo Senador da República Cilio Nogueira e 

outros no contexto da Operação Lava Jato. 

Confirmou-se a suspeita de que Jqsé Expedito 

Rodrigues Almeida, ex-assessor parlamentar do Senador 

Ciro Nogueira, recebia dinheiro do senador, e do deputado 

federal Eduardo Henrique da Fonte de Albuquerque 

Silva, ambos filiados ao Partido Progress'ista CPP), para 

que não revele fatos de que teve conhecimento em razão 

de ter desempenhado função pública ligada a eles. 

Pessoa próxima e de confiança dos parlamentares, José 

Expedito teria concorrido com eles na prática de crimes no 

passado, o que teria levado os parlamentares a ter 

fundado receio de que pudesse colaborar com as 

investigações. José Expedito tomou-se perigoso arquivo 

"vivo", seu silêncio passou a ser comprado' e - o que é mais 

grave - sua vida passou a ser ameaçada. 

José Expedito afirmou que esteve inserido no Programa 

de Proteção a Vítimas e a Testemunhas' Ameaçadas, da 
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Secretaria de Direitos Humanos do Ministério da Justiça, Y-~ 
até 201 7. Logo ao se desligar, foi proçurado pelo ex

deputado federal Márcio Junqueira rio aeroporto de 

Guarulhos / SP e dele recebeu dinheiro e· a orientação de 

ficar calado sobre fatos relativos ao senador Ciro 

Nogueira e ao deputado Eduardo da Fonte, e que 

aguardasse, em contrapartida, até set nomeado para 

algum cargo comissionado. 

Em novembro de 201 7, Márcio Junquéira chamou-o em 

sua residência no Lago Norte, em Brasília (DF), e o alertou 

para que desaparecesse e se mantivesse calado. A partir 

de então, seu silêncio foi comprado p0r cinco mil reais 

mensais, valores sempre entregues em cidades diferentes, 

conforme orientações que recebia". (grifo original - fls. 

194/195) 

22 - Por esse motivo, o mandado de prisão preventiva foi expedido em face 

de Márcio Junqueira, sendo recolhido cautelarmente, bem como foi 

denunciado como incurso na pena do art. 2°, §1° da Lei no 12.850/2013 

(Obstrução de Justiça). 

111 - DAS DECISÕES PROFERIDAS PEW EXMO. MIN. ,REL. LUIZ ÉDSON 

FACHIN INDEFERINDO A LIBERDADE DO AGRAVANTE 

23 - Em 17/04/2018, o Exmo. Min. Edson Fachin aeolheu o pedido da 

Procuradoria Geral da República decretando a prisão preventiva de Márcio 

Junqueira com espeque na garantia da ordem públic~, tendo em vista o 

perigo de reiteração da pretensa conduta delituosa, bem como na 

conveniência da instrução criminal. 

24 - Nos seguintes termos, decidiu: 

la Decisão 
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''Anoto, ademais, que essa mesma jurisprudência 

compreende como legítima, sob a ótica do acautelamento 

da ordem pública, a imposição de prisão p~ocessual com 

lastro no fundado receio da prática de outros delitos. 

Na situação em tela, argumentos particulares evidenciam 

a factibilidade dessa ocorrência, em especial a insistência 

revelada pela prova até aqui produzida de que Márcio 

Henrique Junqueira Pereira está disposto a continuar com 

suas ações em busca de seu desiderato ilícito, a fim de 

obstruir o curso de investigações· que tramitam perante 

este Tribunal Superior. 

Nessa direção, cito apenas uma de suas falas 

interceptadas, lembradas pela autoridade policial: 

"quando você compra alquém, se você compra alguém, tem 

que comprar bem comprado, porque esse cabra que se 

vendeu para ti se vende para outro também" (g,n.) (f L 3). 

Percebe-se, sem muito esforço, que os jatos, que já 

perduram quase 2 (dois) meses, situam-se numa linha de 

desdobramento que sugere a reiteração delitiva, não 

existindo qualquer indício da de data para cessar. 

Não fosse isso, tem-se que, mesmo no calor; dos múltiplos 

fatos que vêm sendo descortinados dia a dia, dando conta 

de inúmeras apurações em curso para coibir práticas 

reiteradas e disseminadas de associação entre grupos 

econômicos e autoridades públicas, dnde aqueles 

corrompem estas em prejuízo dos interesses mais caros da 

República, ainda assim, o agente aqui envolvido encontra 

ânimo e prossegue, repiso, aprofundando métodos para 

obstruir investigações. 
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Logo, a prática dessas condutas, longe de ser ato isolado, ~ 
pelo queD está demonstrado, configura habitualidade". (fls. 

218/219) 

l ... ] 

"Destarte, ao lado da conveniência da prisão preventiva à 

manutenção da higidez da instrução criminal, tenho como 

também necessária à garantia da ordem pública, 

circunstãncias, aliás, apontada pela Procuradora-Geral da 

República em sua manifestação". (fls. 220) 

25 - No dia 06/09/2018, o Exmo. Min. Luiz Édson Fachin proferiu sua 
I 

última decisão acerca da controvérsia. Em síntese, asseverou, in verbis: 

* Última decisão proferida objeto do presente agravo 

"l ... ] E em que pese o esgotamento da fase inquisitorial e 

transcorridos 4 (quatro) meses da segregação, 

permanecem intocados os fundamentos da medida 

constritiva, eis que, em liberdade, há elevadas chances de 

o ora requerente voltar a vulnerar a ordem pública, 

mediante a perpetração de novos atos delitivos, bem como 

assim afetar o regular andamento da instrução criminal. 

Sem duvidar das boas condições pessoais portadas pelo 

requerente e, em contrapartida, das precárias condições 

do cárcere, a análise da possibilidade de reiteração da 

conduta criminosa que se pretende c9m a segregação 
i 

obstar adveio de criteriosa ponderq,.ção das suas 

investidas pretéritas contra a ordem pública, assumindo 

tal condição, por ora, preponderãncia em relação a outras 

circunstãncias possivelmente favoráveis. l ... ] 
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l ... ] Nessa mesma toada, reafirmo, porque inalterado o 

panorama sobredito, a persistência dos motivos da prisão, 

que não sofrem qualquer abalo com o encerramento das 

apurações policiais. 

Com o término da fase inquisitorial, projeta-se, acaso 

convertida a acusação formalizada em ação penal, o início 

de mais uma etapa procedimental, com produção de 

provas em juízo, sob o crivo do contraditório, plenamente 

compatível com o fundamento da conveniência da 

instrução criminal. 

Aliás, duvidoso aspecto realçado pela defesa técnica diz 

com o impacto na avaliação da necessidade da prisão, 

diante da imputação do crime de obstrução de justiça, cujo 

"tipo legal confunde-se até mesmo com o fundamento da 

conveniência da instrução criminal" (fI. 413). Cbmo se 

observa. a prisão preventiva. dotada de requisitos e 

fundamentos próprios, teve lastro em aspectos concretos a 

denotar o fundado receio de o ora requerente ~otar, de 

modo reiterado, medidas ardilosas capazes de dificultar a 

apuração dos fatos, a exemplo das exigências impostas à 

testemunha, de " a) manter silêncio ante as auUJridades, 

caso reinquirido em sede policial ou judicial; b) assinar 

documento que atesta falsamente o uso de coação e ardil 

pela Polícia Federal em oitivas juntadas ao inq. 4631-STF; 

c) afastar-se da capital federal, dificultando sua 

localização pelos investigadores" (fI.219), circunstãncia de 

natureza cautelar processual que difere daquelas de 

natureza penal necessárias à imputação da prática 

delitiva à outrem 
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Tampouco o fato de estar a testemunha ameaçada sob 

custódia do programa de proteçãO à testemunha do 

Ministério da Justiça elide a justificativa da prisão 

cautelar, porém representa, como assinalado pela 

Procuradoria-Geral da República, "materialização de uma 

completa inversão de papeis e valores", pois "aquele que 

constrange, coage, suborna e ameaça deve estar em 

liberdade porque o coagido, ameaçado e sob risco de 

morte, está 'preso' num programa de proteção a 

testemunhas" (fi. 439). 

De outro turno, em se tratando de prisão de caráter 

cautelar, submetida a requisitos e fundamentos 

autônomos, não há como regular sua imposição, ao menos 

neste estágio incipiente das imputações, pela perspectiva 

de imposição de regime prisional diverso do fechado. f ... } 

f ... } Nada obstante, ao menos até este momento, sobressai 

a integral higidez do binômio necessidade e adequação, 

imprescindíveis à custódia cautelar; eis que não se 

encontram superados os fundamentos da decretação da 

medida constritiva. 

Nessa perspectiva, apesar de assumir relevância a 

conclusão exitosa das investigações policiais, com a 

colheita de inúmeros elementos concretos de prova a 

viabilizar a reunião de elementos mínimos suficientes à 

imediata oferta da peça acusatória, ainda há 

sobressalentes atos apuratórios e processuais pendentes 

de realização na vindoura e, incerta, fase acusatória. 

Logo, persistem, portanto, os efetivos e outrora já 

constatados riscos à instrução criminal, mormente se 
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considerada a gravidade concreta dos fatos criminosos ~ 

B ER rH OL DO ~ADVOGADOS 

atribuídos formalmente ao denunciado Márcio Henrique 

Junqueira Pereira". 

Portanto, esses fatores não alteram e tampouco comportam 

substituição ou revogação do decreto prisional, ,de modo 

que a segregação, tal como decretada e, uma vez mais, 

chancelada, não esgotou sua finalidade, revelando-se útil 

para assegurar a ordem pública e a conveniência da 

instrução criminal. 

3. Ante todo o exposto, mantenho a prisão preventiva 

decretada em desfavor de Márcio Henrique Junqueira 

Pereira, sem prejuÍZo de novo exame quando da 

deliberação colegiada acerca do recebimento, ou não, da 

denúncia. " 

26 - Justamente contra esta última decisão proferida, a defesa centra seus 

esforços, esperando que o Exmo. Min. ReI. reconsidere o entendimento até 

agora firmado, ou que o colegiado, venha dissentir, conferindo interpretação 

diversa sobre a controvérsia, em favor da liberdade do investigado. 

IV - DO FUMOS COMISSI DEUCTI 

27 - Tendo em vista que o fumos comissi delicti (ou mérito substantivo, 

conforme denomina Geraldo Prado1) confunde-se com o próprio material 

probatório relativo ao mérito da demanda, a defesa resguardar-se em 

discutir as questões fáticas e de direito em sede de defesa pireliminar, ou, no 

curso do processo, caso seja deflagrada a ação penal. 

1 Obra Coletiva: PRADO, Geraldo: Medidas Cautelares no Processo Penal - Prisoes e suas alternativas -

comentários à Lei 12.403, de 04.05.2011. Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2011, p.116. 
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v - DO PERICULUM UBERTATIS: DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E V 
DA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL 

28 - A ordem de prisão preventiva foi decretada pelo Exmo. Mi~. ReI. Luiz 

Édson Fachin com fundamento da garantia da ordem pública e da 

conveniência da instrução criminal. Contesta-se, portanto, no presente 

pedido a ratio decidendi firmada, no que tange à necessidade e à adequação 

da cautelaridade da medida de prisão, que, segundo o entendimento da 

defesa, passa a ganhar viés de pena antecipada, conforme se depreenderá 

das linhas abaixo. 

A) ACUSADO PRIMÁRIo; CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS; 

OCUPAÇÃO LÍCITA; RESIDÊNCIA FIXA 

29 - Seguindo o mesmo roteiro argumentativo constante no pedido de 

Liberdade Provisória, sobreleva anotar, de pórtico, que Márcio Junqueira não 

se trata de agente periculoso. Pelo contrário, o acusado é primário, não 

ostenta qualquer anotação de cunho criminal que macule ou desabone a sua 

reputação, em mais de 50 (cinquenta) anos de vida. 

30 - Nesse ponto, mister se faz reprisar trecho da última decisão proferida 

. e pelo Exmo. Min. Luiz Édson Fachin, ex vt 

"Sem duvidar das boas condições pessoais portadas 

pelo requerente"2 

31 - Márcio Henrique Junqueira é homem casado, sendo pai de três filhas, 

a saber: Valentina Campos Junqueira Pereira de 6 (seiS) an:os de idade 

(12/11/2011); Catarina Campos Junqueira Pereira Nascimento Ide 13 (treze) 

anos de idade (25/11/2004); Priscila Sales Junqueira Nascimento de 29 

(vinte e nove) anos de idade (31/08/ 1989J, sendo responsável direto pela 

sustento de suas duas filhas mais jovens, habitando todos no seguinte 

endereço: QI 13, Conjunto 01, casa 04, Lago Norte, Brasília/DF. 

2 Página 2 da decisão expedida em 06/09/2018, objeto do presente agravo. 
\ ;. 
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Brasileiro . '('-' 32 - Nascido na capital federal, filiou-se ao Partido Trabalhista 

(PTB) em 1996, e tornou-se primeiro-secretário do Diretório Regional do 

partido, em Boa Vista, Roraima, em 1997. No mesmo ano deixou o partido 

para se filiar ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). No ano 

seguinte, filiou-se ao Partido Liberal (PL), assumindo a função de segundo

secretário do Diretório Regional do Partido, em Boa Vista. 

33 - Entre os anos de 1998/2005 exerceu a função de Diretor Executivo da 

Sistema Imperial de Comunicações. Em 2007, tomou posse como Deputado 

Federal pelo Distrito Federal pela primeira vez, seguindo no cargo até o ano 

de 2011. Assumiu, como Suplente, o mandato de Deputado Federal, na 

Legislatura 2011/2015, de 17 de janeiro de 2013 a 15 de outubro de 2013, 

de 7 de novembro de 2013 a 8 de abril de 2014, de 15 de maio de 2014 a 14 

de setembro de 2014 e a partir de 31 de dezembro de 2014 (foi efetivado).3 

34 - Adite-se que Márcio Junqueira exerceu intensa atividad~ partidária, de 

modo que foi vice-líder do PFL na Câmara dos Deputados, 13/02/2007; vice

líder, DEM, 18/02/2009 - 26/08/2010, 12/3/2013-29/8/21013; vice-líder, 

Bloco PP, PROS, 21/11/2013-8/4/2014, 21/5/2014-3/6/2014. 

Atualmente, é filiado ao Partido Republicano da Ordem Social,(PROS).4 

35 - Atualmente, exerce suas atividades no setor de garimpol, de onde retira 

os recursos para manter a própria subsistência e de sua famqia. 

36 - Posto isso, a defesa tem ciência que o fato de possuir 'residência fixa, 

ocupação lícita e ser primário/condições pessoais favoráveis; por si só, não 

legitimam a concessão do pedido de liberdade provisória. Por outro lado, não 
i 

se pode negar que são elementos importantes para a formação da convicção 

do magistrado sobre a necessidade da manutenção da prisão preventiva, 

mormente quando vislumbra -se a possibilidade de decretar as medidas 

cautelares previstas no art. 319 do CPP. 

3Câmara dos Deputados: Márcio }unqueira: Biografia. Disponível em: 
http://www2.camara.leg.br/ deputados jpesquisajlayouts_deputados_biografia ?pk=·141496&tipo= 1 
4Câmara dos Deputados: Márcio }unqueira: Biografia. Disponível em: 
http://www2.camara.leg.br/ deputados jpesquisajlayouts_deputados_biografia ?pk=, 141496&tipo= 1 
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B) DA AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS VÁLIDOS PARA SUBSIDIAR A "" 

PRISÃO PREVENTIVA E A MUDANÇA DO QUADRO PROCESSUAL APÓS O 

DECRETO EXPEDIDO EM 17/04/2018 

37 - De antemão, resta esclarecer que o órgão colegiadp jamais se 

pronunciou sobre a liberdade de Márcio Henrique Junq:ueira. Preso 

preventivamente desde 24/04/2018, todas as decisões denegatórias 

advieram exclusivamente do Exrno. ReI. Luiz Édson Fachin. 

38 - Posto isso, a defesa, com as devidas venias de estilo, discorda que o 

binõmio adequação/necessidade permanece intocado. Isso porque, 

permanence preso por mais de 05 (cinco) meses, de modo que entre a 

primeira decisão proferida em 17/04/2018, e a última prolatada em 

06/09/2018, a fase investigativa já se encontra exaurida, inclusive, 

havendo oferecimento de denúncia em 14/06/2018. 

39 - Aos olhos da defesa, não restam dúvidas que o quadro processual, 

desde o momento da determinação da prisão preventiva em 17104/2018, até 

a presente data, foi alterado considerável e substancialmente. 

40 - Insta ressaltar que a única prova especificada pela Procuradoria

Geral da República a ser produzida em sede de eventual instrução 

criminal, em desfavor de Márcio Junqueira, é tão somente a oitiva de 

duas testemunhas, conforme requer a denúncia, ex vi: 

"d) durante a instrução do jeito. a adoção, das seguintes 

diligências: oitiva da testemunha abaixo arrolada e 

outras medidas que venham a ser, consideradas 

necessárias;" (fls. 26 - Inq. 4.720) 

[ ... ] 

"José Expedito Rodrigues Almeida (fi. 46 da AC n° 

4.375 e endereço àjl. 247 do apenso 1 da Ação Cautelar 
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n° 4.383), atualmente sob custódia do Programa 

Proteção à testemunha do MÚ1istério da Justiça. ParafÚ1s 

de eventual instrução de carta de ordem, indicam-se as 

fls. 247 a 252 do apenso I daAC n° 4.383 para cópia; e 

Albert Paulo Servio de Moura, delegado de Polícia 

Federal, lotado no Grupo de Inquéritos Especiais do STF 

(GINQ / STF) do Edificio Sede da Polícia Federal, em 

Brasília/ DF. Para fins de eventual Ú1strução de carta de 

ordem, indicam-se asfls. 410 a 439 do apenso 2 daAC n° 

4.383 para cópia. (fls. 26 - Inq. 4.720) 

41 - Neste ponto, ressaltam-se dois pontos fundamentais para a concessão 

da liberdade provisória: a uma: a testemunha José Expedito, conforme o 

próprio MPF informa, encontra -se .. sob custódia do Programa de Proteção à 

testemunha do Ministério da Justiça"; a duas: a segunda testemunha é o 

próprio delegado de polícia que oficiou no caso em questão. 

42 - Consoante o MPF instrui em cartilhas e manuais, o Programa de 

Proteção se concretiza por meio da inserção social de vítimas, testemunhas 

ameaçadas e seus familiares em local distinto daquele do qual provém as 

ameaças, de modo que a "reinserção se executa de forma sigilosa e 

mediante a criação de histórias de cobertura ", 5 formando uma rede 

segura de proteção à vitima ou à testemunha. 

43 - É de se reconhecer que ambas as testemunhas arroladas pelo MPF, 

mesmo considerando eventual concessão da liberdade : ambulatorial plena ao 

investigado, encontram-se fora de perigo. MinaI, nãd seria crível supor que 

5 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL: Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão:- CARTILHA SOBRE PROGRAMAS 

DE PROTEÇÃO A VíTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS. Disponível em: http:Mpfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e

conteudos-de-apoio/publicacoes/protecao-a-testemunha/cartilha protecao vitimas testemunhas pfdc 2013 

(página 40) 
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Márcio Junqueira fosse coagir, de algum modo, uma pessoa que se encontra ~ 
no programa de proteção à testemunha, ou, um delegado de polícia. 

44 - De mais a mais, nenhuma outra prova foi especificada pelo parquet. 

Nesse sentido, sob o ponto de vista da dogmática processual penal, reveste

se de ilegalidade justificar o decreto preventivo sob o fundamento da 

conveniência da instrução criminal, tendo em vista que outras medidas 

probatórias podem ser requeridas no curso da ação penal; desde que 

venham a ser consideradas necessárias. 

45 - Isso porque: 

~ primeiro, não se sabe se essas medidas serão ou não requeridas 

no curso da instrução, caso deflagrada a ação penal (se serão ou 

não necessárias); 

~ segundo, não se sabe nem sequer quais seriam essas medidas, 

pois o MPF não especificou; 

~ terceiro, determinar a prisão cautelar com base em exercício de 

futurologia ou fundado em subjetivismo intuitivo, pautando o ato 

decisório em mero juízo de probabilidade e abstração, não é de se 

admitir na ordem constitucional e legal vigente. 

46 - Todavia, com todo o respeito, foi nesse sentido que o Exmo. Min. ReI. 

Luiz Édson Fachin fundamentou a decisão que manteve a hi~idez do decreto 

preventivo, em 21/06/2018, a saber: 

"Nessa perspectiva. apesar de assUTrHr relevância a 

conclusâo exitosa das investigações policiais, com a 

colheita de inúmeros: elementos concretos de prova a 

viabilizar a reuniâo de elementos mínimo suficientes à 

imediata oferta da peça acusatória. ainda há 

sobressalentes atos apuratórios e processuais 
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pendentes de realização na vindoura e, incerta, fase ct.---

acusatória". (fls. 390) (grifamos) 

47 - Na mesma linha, reproduziu exatamente os mesmo termos do ato 

decisório anterior em 06/09/2018, ex vt 

"[ ... ] ainda há sobressalentes atos ajJuratórios e 

processuais pendentes de realização nà vindoura e, 

incerta, fase acusatória.6 

Logo, persistem, portanto, os efetivos e outrora já 

constatados riscos à instrução criminal, mormente se 

considerada a gravidade concreta dos fatos criminosos 

atribuídos formalmente ao denunciado M,ârcio Henrique 

Junqueira Pereira". 7 (grifamos) 

48 - Ademais, importante asseverar que em sua última decisão proferida em 

06/09/2018, o próprio Exmo. Min. ReI. Luiz Édson Fachin admite 

textualmente que assume: 

"relevãncia a conclusão exitosa das investigações 

policiais, com a colheita de inúmeros elementos 

concretos de prova a viabilizar a reunião de elementos 

mínimos suficientes à imediata oferta da peça acusatória"8 

(grifamos) 

49 - Conforme salientou o Exmo. Min. ReI. Luiz Édson Fachin. a fase 

inquisitorial já se findou com o oferecimento da denúncia, sendo realizada 

6 Página 8 da deicisão expedida em 06/09/2018 
7 Página 9 da deicisão expedida em 06/09/2018 
8 Página 8 da deicisão expedida em 06/09/2018 
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toda a edificação do acervo probatório, tratando-se, naturalmente, de prova 

pré-constituída, impossível de alteração. 

Cite-se, por oportuno: 

~ Ação Cautelar no 4.375 (medida ca~telar de 

interceptação telefônica); 

~ Ação Cautelar no 4.376 (medida cautel~ de ação 

controlada); 

~ DAção Cautelar no 4.383 (medida cautelar de busca e 

apreensão) 

50 - Repita -se ad nauseam que a única prova concreta apontada e arrolada 

pelo MPF para fins de eventual instrução criminal é a oitjva de José 

Expedito, que como se sabe, encontra-se no programa de proteção à 

testemunha. Descarta-se, aqui, por razões óbvias, a pos~ibilidade de 

pretensa cooptação da segunda testemunha, por se tratar de delegado de 

polícia federal. 

C) SOBRE A INCLUSÃO DE JOSÉ EXPEDITO NO PROGRAMA DE 

PROTEÇÃO À TESTEMUNHA 

51 - Quanto à inclusão de José Expedidto no programa de proteção à 

testemunha, a defesa tem, por dever de ofício, alertar o Juízo sobre a 

inconveniência da argumentação do parecer exarado pela Exma. 

Procuradora-Geral da República ao se manifestar sobre 

"materialização de uma completa inversão de papeis e 

valores", pois "aquele que constrange, cQage, suborna e 

ameaça deve estar em liberdade porque o coagido, 

ameaçado e sob risco de morte, está 'preso'num 

programa de proteção a testemunhas" (flS. 439) (grifamos) 

52 - Acolhida tal fundamentação em juízo cautelar, inevitavelmente incorre

se em antecipação de análise meritória, isso porque, caso deflagrada a 
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ação penal, abrir-se-á oportunidade para a defesa demonstrar que 

imputações não sucederam. 

tais~~ 
53 - Todavia, sem se aprofundar no mérito em questão, ate porque 

inadequada a presente arena processual, Márcio Henrique Junqueira e José 

Expedito além de se conhecerem de longa data, mantinham relação 

estreita de amizade e o sentido de suas conversas não revelam qualquer 

forma de intimidação, conforme se depreende dos áudios captados pela 

Polícia Federal. 

54 - Pelo contrário, cite-se, à guisa de exemplo, no dia 27 de fevereiro de 

2018, já sob o acompanhamento da Polícia Federal, o momento em que 

Expedito, por iniciativa própria, chama o denunciado para ir áté o cartório 

para se retratar da delação realizada, a saber: 

Em 27/0212018, Márcio Junqueira e José Expedito falaram em registrar e 

cartório um OOçumenlo que desacreditasse as versões aprcsentadasà Polícia Federal. 

ID: 70911846 npo: 
Dita: 27I02I2018 Hora: 
Alvo: MIInlo Henrique Junque" If.; 
Arquivo: D1_7D908Mô_2018022711129o\1_2D394532 

MAReIO: Diga, [INCOMPREENSIVEL) 
EXPEDITO: E ai, vamos ao cartório, logo ... 

ÂIIdio DireçAo: 
10:29:.' Dun0ç60: O1l:OMO 
61998329D12 N' Contato: 11973031077 

MAReIO: Vai donnir, vai descansar, relaxar, mais tarde nós vemos. Vou falar hoje, só, Nlo deu tempo. 
nio ralei hoje, voa ralar, agora, estou saindo, mais tarde •• te ligo, fJC8 tranquilo. 
EXPEDITO: Certo. É melhor eu te ligar. Eu te ligo que horas? É melhor, eu te ligar, pô. 
MAReIO: De noite. 
EXPEDITO: De noite, que hora? 
MAReIO: Nove hora. 
EXPEDITO: Nove hora. tá bom, lá bom 

(fi. 84 AC 4384, Volume I) 

55 - No dia seguinte, em 28 de fevereiro 2018, sucede nova investida de 

Expedito para tentar levar Márcio Junqueira ao Cartório ao dizer: "E aí 

vamo no cartório". Ex vi: 

-
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ID: 7102669 -TIpo: ÀÜdio Direç60: 
Data: 2810212018 Hora: 12:51:24 Duraçio: 
Alvo: Má~io Henrique Junqueira fC..;. 61998329012 N° Contato: 
Arquivo: 01_7102669_20180228125124_20394532 

EXPEDITO: Diga .. 
MARCIO: E ai [INCOMPREENSIVEl) Como é que cê tá? 
EXPEDITO: Acabei de pegar, acabei de pegar o papelzinho que você pediu lá. 
MARCIO: VoOO é uma máquina pra pegar papel. 
EXPEDITO: [risos] 
MARCIO: Você tinha que trabalhar numa papelaria. 
EXPEDITO: Papelaria! É mesmo visse .. [risos] E ai, vamo no cartório? 
MARCIO: Nao é assim nâollsso não é corrida de cavalo não! Espera ai. 

00:01:25 

EXPEDITO: [risos] Agora nao esquece de fazer duas vias, uma pra mim. Pra mim ficar com uma no final. 
MARCIO: Deixa eu te falar uma coisa. Cheguei três horas da manhã em casa ... 
EXPEDITO: Vish rapaz, pela madrugada. Três horas da manha! 
MARCIO: Deixa eu te falar. Já é uma hora da tarde. Quando for três, três e meia, tu me liga, pra mim ir 
enoontrar contigo. 
EXPEDiTO: Pra encontrar comigo? 
MARCIO: É, vamo encontrar com voOO, pra cá trazer esse papel, pra mim já cuidar também. 
EXPEDITO: Tá, lá bom entêo. Combinado. 
MARCIO: Tá bom? 
EXPEDITO: Tá bom! 
MARCIO: Falou. Vai. 

56 - Como se denota, Expedito, monitorado pela Polícia Federal, instiga 

Márcio para fazer-lhe companhia e acompanhá-lo até o oartório com o 

propósito de "desfazer" as declarações contidas na delação em desfavor dos 

congressistas Ciro Nogueira e Eduardo da Fonte. 

, 
57 - E mais, além de tomar tais iniciativas, Expedito falseou a verdade em 

seu depoimento, quando afirma que Márcio Henrique estaria o ameaçando 

de morte 9. 

58 - Ora, é clarividente pelos diversos diálogos interceptados o tom 

amistoso entre ambos, não se revelando qualquer tipo de ameaça. No 

trecho abaixo, Márcio Junqueira, por sua vez, demonstra claramente 0 

carinho e a preocupação com o futuro de José Expedito e dos seus 

filhos: 

9 Depoimento de Expedito para a polícia federal em 21 de fevereiro de 2018: "QUE questionado se recebeu 

alguma ameaça de morte nesse período, disse que em um dos últimos encontros MÁRCIO jUNQUElRA afirmou 

que se o declarante falasse alguma coisa ou gravasse, ele mesmo iria matá-lo, que não aguardaria sequer 

ordem dos parlamentares". 
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530- MS: Tu topa ir pra Roraima comigo? 

531- MI: Não, vou onde você quiser! O que você disser vamos fazer ... 

532- MS: Que eu vou anumar emprego pra ti lá. Emprego de uns cinco, seis paus. 

533- MI: O que você combinou. (Ininteligivel) {não era oito)? 

534- MS: (Tá bom, Rodrigo. O que faltar nós completa} ... 

535- MI: ... {Não, eu) (inint.ligívcl). 

536- (00h49min51 s) 

537- MS: É porque você tem que mandar pros teus ffieffiiiõS. 

538- MI: É, pôl {Tenho mandar dinheiro} pros meninos·(ininteligível). 

539- MS: Rodrigo, tu tem que botar na tua cabeça o seguinte: nós temos que ... tu tem que ! 

realinhar na vida. 

540- MI: L. 

(FI. 277 AC 4376, volume I, onde Ml é José Expedito - também chamado de 

Rodrigo- e MS é Márcio Junqueira). 

59 - Em arremate, a defesa não pode deixa passar in albis que foi Expedito 

quem tomou a iniciativa de procurar Márcio Henrique com· o intuito de 

conversar e pedir dinheiro, como fazia de costume, m~ime quando 

abandonou o programa de proteção à testemunha em junho de 2017. 

60 - Registre-se que Expedito é uma pessoa humilde, possuindo parcos 

recursos financeiros, tendo apenas cursado o primeirO gral!l (incompleto), 

além de não saber ler e nem escrever 10. 

61 - Sobreleva anotar que Expedito trabalhou por quase vinte anos como 

motorista e, após algumas desavenças com seus empregadores, foi afastado 

do seu trabalholl. 

62 - Despido de recursos financeiros para prover a sua própria subsistência, 

Expedito acreditava possuir créditos trabalhistas pelo tempo de serviço 

prestado, pedindo que Márcio Junqueira, ora denunciad0, resolvesse a 

pendência, ipsis litteris: 

10 Depoimento de José Expedito prestado na Polícia Federal, em 28 de fevereiro de ,2016: "QUE não sabe 
ler e apenas tem capacidade de assinar seu nome; QUE, portanto, afirma que não tinha plena consciência 
ou domínio dos fatos que resultaram na obtenção dos valores e que foram transportados a mando de 
EDUARDO DA FONTE e de CIRO NOGUEIRA." (fl. 41 da AC 4375) 
11 Depoimento de José Expedito prestado na Polícia Federal, em 28 de fevereiro de 2016: "QUE o próprio 
EDUARDO DA FONTE passou a não permitir mais que o declarante dormisse no apartamento do deputado 
em Recife; QUE EDUARDO DA FONTE não voltou a tratar com o declarante sobre transporte de valores; QUE 
EDUARDO DA FONTE determinou então ao declarante que o mesmo deveria se afastar e não ir mais à São 
Paulo e à Brasília". 
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"QUE o declarante alegou para MÁRCIO que tinha que ~ 
receber uma indenização trabalhista pelos quase vinte 

anos que trabalhou para referidos parlamentares. " 

(Depoimento de Expedito à Polícia Federal, em 21 de fevereiro de 

2018, fi. 185 da AC 4384). 

63 - Não logrando êxito e revoltado com os outros dois parlamentares 

denunciados, Expedito não hesitou e terminou por procurar a Polícia Federal 

com o propósito de fechar acordo de delação premiada. 

64 - Na realidade, e essa foi a verdade, delatar os congressistas e ingressar 

no programa de proteção à testemunha parecia-lhe um excelente negócio, 

tendo em vista que teria onde morar e o que comer. além de receber 

auxílio financeiro 12• 

65 - Assinale outro trecho que comprova que o interesse de Expedito em se 

beneficiar do programa, perdendo o interesse quando não havia mais 

refeições no local em que estava sob proteção: 

"[ ... ]que desde que esteve na políciaJederal em setembro de 2016 

vem morando em casas de amigos e pequenas pousadas, o que 

vem Jazendo desde que saiu do programa de proteção à 

testemunha, pois teme por sua vida. Que alega o declarante 

que saiu do programa de proteção à testemunha pois faltou 

alimentação na casa onde estava hospedado." (fls. 186 AC 

4384). 

66 - E, ainda, nos trechos a seguir, Expedito relata para Márcio Henrique 

como era o programa de proteção à testemunha em tom de deboche, 

dizendo que recebia comida e um "dinheirinho" (eventos 423 a 438) 

. 

12 Lei 9807/99, Art. 79: Os programas compreendem, dentre outras, as seguintes medidas, aplicáveis isolada 
ou cumulativamente em benefício da pessoa protegida, segundo a gravidade ~ as circunstâncias de cada 
caso: 111 - transferência de residência ou acomodação provisória em local compatível com a proteção; 
V - ajuda financeira mensal para prover as despesas necessárias à subsistência individual ou 
familiar, no caso de a pessoa protegida estar impossibilitada de desenvolver trabalho regular ou de 
inexistência de qualquer fonte de renda; 

\~ 
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423- MS: {Elesjudiatambém}. 

424- Ml: {E pede pra} responder. (In inteligível). 

425- MS: {E vem cá} (ininteligívcl) {comer, tinha que vestir, tinha tudo} (ininteligível). 

426- Ml: {Não, é comidA e ... eles davam lá. Comida, o pessoal dava lá}. 

427- MS: (Mas dava um dinheiro por mês}? 

428- Ml: {Dinheirinho}? 

429- MS: É. 

430- Ml: (Risos) ai ... {Deus me livre}. 

431- MS: {Dava nada}. 

432- Ml: (Ininteligível). 

433- MS: (Ininteligível,l. 

434- Ml: {Dinheirinho do mês, é? Uma mensalidade, é, Juca)? 

435- MS: (In inteligível) 

436- Ml: {Misericórdia} (inintcligívcl). 

437- (OOh43min58s) 

438- MS: Eu vou te dar um dinheiro aí. 

(Laudo de perícia criminal N°618/2018-INCIDITEC(PF, em que Ml é José 

Expedito (Rodrigo) e M5 é Márcio Henrique (Juca), fls,. 272/273 da AC 4376) 

67 - Pelo diálogo acima colacionado, percebe-se, sem dificuldades, que 

Expedito possuía interesses escusos ao procurar a Polícia Federal para 

relatar sua versão dos fatos. 

68 - São por essas por outras, que a defesa pede reservas para evitar 

conclusões precipitadas, até porque essas questões se;rão discutidas no bojo 

do mérito da demanda e consequentemente haverão de ser melhor apuradas. 

Portanto, levantar hipóteses de suborno, ameaça de morte, entre outras 

supostas atitudes, não pode e nem deve ser lida somente sob as lentes 

da alegação ministerial. 

D) DA INVIABILIDADE DE PERIGO DE REPETIÇÃO, DA 

PROPORCIONALIDADE EM SENTIDO ESTRITO E DAS MEDIDAS 

CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PREVSITAS NO:ART. 319 DO CPP 

69 - Quanto à garantia da ordem pública, o Exmo_ Min. ReI. Luiz Édson 

Fachin receia o perigo de repetição de possível conduta delituosa. Assim, 

anotou: 

"[ ... ] há elevadas chances de o ora requerente voltar a 

vulnerar a ordem pública, mediante· a perpetração de 
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novos atos delitivos, bem como assim ajetar o 

andamento da instrução criminal." 13 (grifamos) 

[ ... ] a análise da possibilidade de reiteração da. conduta 

criminosa que se pretende com a segregação obstar 

adveio de criteriosa ponderação das suas investidas 

pretéritas contra a ordem pública, assumindo tal 

condição, por ora, preponderãncia em relação a outras 

circunstãncias possivelmentejavoráveis. [ ... )14 (grifamos) 

70 - Ab initio, mister ressaltar para fins de análise de "perigo de reiteração 

delitiva", seja no Brasil, seja sob o ângulo direito comparado, mormente na 

Alemanha, além da observância aos requisitos legais, fundamental 

considerar, em particular, dentre outros pontos, a ficha criminal do 

acusado ("die Vorstrafen des Beschuldigten'1. a estrutura da 

personalidade ("Persõnlichkeitsstruktur'1 e o seu ambiente social ("sein 

soziales Umfelcl)" que está inserido. 15 

71 - Sendo assim, a defesa possui sinceras dificuldades em çompreender 

a não imposição de medidas cautelares diversas da prisão preventiva, 

e consubstanciadas no art. 319 do CPP. 

72 - Descartando a realidade fática de que o delator José Expedito encontra

se incluso no programa de proteção à testemunha, ainda que nele não 

estivesse, é realmente difícil imaginar como o denunciado poderia 

eventualmente repetir os supostos delitos narrados na incoativa, contra ou 

em desfavor de quem quer que seja, preso em seu domicílio 'e/ou portando 

tornozeleira eletrônica, proibido de entrar em contato com quaisquer 

outros denunciados, vedada a ausência do distrito da :culpa, estando 

13 Páginas 1 e 2 da decisão expedida em 06/09/2018. 
14 Página 2 da decisão expedida em 06/09/2018. 
15BREMEN NStZ-RR 01,220. GOgNER-MEYER, Lutz. SCHMITT, Bertram. Strafprozessordnung. Verlag 
C.H.Beck, Aufl. 57, München, 2014, p. 539. 
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obrigado a prestar contas periódicas ao juízo, lev~do, ainda, em r--J 
consideração a imposição de mais de 05 (cinco meses) de prisão 

cautelar, o que naturalmente não deixa de ser um avi~o para supostas 

investidas do segregado, caso seja revogada preventiva. 

73 - A crítica ao decreto preventivo expedido encontra-se na ausência de 

equalização dos direitos em questão, isto é: por um lado, a liberdade do 

denunCiado; por outro, a garantia da ordem pública e a conveniência da 

instrução criminal. 

74 - Ora, se em juízo de ponderação de valores é possível salvaguardar 

ambos os direitos, sem sacrificar um deles, não seria adequado, muito 

menos necessário, manter a prisão de Márcio Henrique Junqueira. Pede-se, 

portanto, a observância do princípio da proporcionalidade em sentido 

estrito, uma vez que é razoável, alcançar ambas finalidades, preservando a 

incolumidade processual e a liberdade (com restrição) dq denunciado, sem 

impingir, contudo, a hostil medida de encarceramento. 

75 - Persistindo o decreto preventivo, na concepção da defesa, a medida 

cautelar ganha viés de pena antecipada, em condições mais severas que 

uma eventual condenação de mérito. 

76 - Nesse ponto, o Exmo. Min ReI. Luiz Édson Fachin asseverou: 

"De outro turno, em se tratando de prisão de caráter 

cautelar, submetida a requisitos e fundamentos 

autônomos, não há como regular sua imposição, ao menos 

neste estágio incipiente das imputações, pela perspectiva 

de imposição de regime prisional diverso dofechado".16 

77 - A defesa técnica tem ciência de que a prisão de mérito e a prisão 

cautelar possuem naturezas distintas. Todavia, mesmo condenado em 

sentença de mérito, o denunciado, no máximo, cumprirá pena em regime 

semiaberto, de modo que em obediência ao princípio da estrita 

16 Página 7, in fine, da decisão expedida em 06/09/2018. 
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cautelares, além de atender a cautelaridade de resguardo do processo, 

guarda maior consonância com os fins inerentes ao regime semi aberto , 

tendo em vista ser menos gravoso que a segregação full túne em penitenciária 

de segurança máxima. 

78 - No âmbito do direito comparado, mais especificamente na Alemanha, a 

doutrina de Lõwe-Rosenberg ensina que a duração da custódia (Haftdauer), 
! 

deve levar em consideração a análise da possibilidade de aplicação de 

pena [de mérito] menor do que o tempo que o acusado ficaria preso 
, 

preventivamente. I7 Assim, de acordo com princípio da estrita 

proporcionalidade, evitar-se-ia que excessos sejam perpetrados em prejuÍzo 

do acusado. 

79 - No Brasil, o ex-membro do Ministério Público ai atualmente Ministro do 

Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti, ao discorrer sobre a 

proporcionalidade em sentido estrito, em seu livro Erisão Cautelar: Dramas, 

Princípios e Alternativas, adere a mesma corrente, ex vt 

"Deve-se, assim, evitar a prislão ante tempus para 

delitos considerados leves, que não cominem pena 

privativa de liberdade ou para ! aquelas situações em 

que, em avaliação racional, não se espera a efetiva 

imposição dessa modalidade de sanção. Outrossim, a 

custódia cautelar deve cessar quando já tenha 

transcorrido o tempo equivalente à pena estimada para o 

caso concreto. 

I ... ] Com efeito, aparenta frrazoável suprimir a 

liberdade de alguém a título de prisão-cautela, se 

essa pessoa, ao cabo do processo, não será 

efetivamente encarcerada a título de prisão-pena." 

17LOWE-Rosenberg. Die StrafprozefSordnung und das Gerichtsverfassungsgesetz, GrofSkommentar, 
Editora De Gruyter Recht, Edição 26, 4° Volume (§§112-150) Berlim, p. 21. 
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"{ ... ] Decerto que não se defende a elaboração 

prognóstico irresponsável e subjetivo sobre a 

qualidade e a quantidade da pena a ser 

eventualmente imposta ao condenado, e muito menos 

se cuida de antecipar o mérito da pretensão 

punitiva, o que, se ocorresse, poderia efetivamente 

comprometer a imparcialidade do magistrado. Mas é 

de convir-se que, pela sedimentação da 

jurisprudência e da doutrina acerca da 

individualização judicial da pena cominada, e 

ressalvada alguma margem de erro, pode-se 

peifeitamente trabalhar com certa previsão sobre o 

desfecho da ação penal em relação ao provável 

apenamento do acusado. "18 

80 - Nessa esteira, registre-se que a pena do art. 2°, §1° da Lei no 

12.850/2013, prevê a mínima de 3 (três) e a máxima de 8 (dto) anos. Em 

outras palavras, para que Márcio Junqueira venha iniciar o cumprimento de 

pena, em caso de condenação, no regime fechado (tal como se encontra 

atualmente em provimento cautelar), deveria ser imposto a ele a pena 

superior a 8 (oito) anos - o que diante das circunstâncias judiciais e legais 

favoráveis e a ausência, em tese, de causa de aumento de pena, é 

praticamente impossível de suceder. 

81 - Isso sem considerar que, mesmo se condenado, exist~ a possibilidade 

real da pena privativa de liberdade ser substituída por restritivas de direito, 

consoante o art. 44 do Código Penal. 

82 - Prosperando tal interpretação albergada pela decisão hostilizada, o 

investigado Márcio Henrique Junqueira, corre sérios riscos de permanecer 

preso durante toda a instrução, sem qualquer perspectiva de responder o 

18 CRUZ, Rogério Schietti Machado: Prisão Cautelar: Dramas, Princípios e Alternativas, 2ª Edição, Editora 
Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2011, P. 97·98. 
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processo em liberdade, caso recebida a denúncia pelo tribunal. 

83 - É de reconhecer, portanto, que a prisão cautelar, no exato momento que 

se encontra, além de não se fazer mais necessária, começa a ganhar viés de 

pena (desproporcional) antecipada, em desatenção aos princípios da 

liberdade e da proporcionalidade em sentido estrito. 

VI - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

84 - Por derradeiro, é de se considerar, outrossim, que no dia 24/09/2018, 

a prisão cautelar Márcio Junqueira completa exatos 05 (cinco) meses. Vale 

ponderar que são mais de 150 (cento e cinquenta) dias ausente de casa, 

longe de suas 03 (três) filhas, de sua esposa, em ambiente carcerário hostil, 

o que provoca inarredavelmente reflexão por qualquer ato eventualmente 

praticado, mormente no caso de uma pessoa instruída como Márcio 

Henrique Junqueira. 

85 - O advogado que subscreve o presente agravo, já esteve por diversas 

vezes e pode testemunhar as condições precárias e degradantes do PDF 1, 

Bloco "F", Complexo Penitenciário da Papuda no Distrito Federal. Márcio 

Henrique Junqueira encontra-se em uma cela de aproximadamente 06 (seis) 

metros quadrados, sendo que o banheiro está estaqelecido dentro dessa 

metragem, com a latrina próximo à sua cama, conforme pode-se depreender 

do perfil da cela abaixo ilustrada. 

SHIS QL.12 . CONJUNTO 04 - CASA 18 - LAGO SUL - CEP 71630-245 - BRASíLIA/DF - BRASIL 

29 



li • 
-• 
" 

BERTHOLD04ADVOGADOS ~ 

entrado 

~ 
J ~ 

" 
~ :',j 11 

°1 (§) 
Cu~ 

\ 
"- '. 

~ -fi 

[QJ domitório solar 

I~I 
o =6m' 0= 6m' 

! , 
I 
I 

-~ E E 
M 2m M 

I 

PLANTA BAIXA CELA PRESIDIO 
Sem escala 

86 - Insta informar que Márcio Henrique Junqueira resta confinado em 

unidade celular individual, isolado 24h por dia, na área denominada 

"dormitório", com a porta trancada. Portanto, encontra-se maior parte do 

tempo em quarto hermético, sem ver a luz do sol. Por honestidade de 

informação, há uma pequena grade no dormitório por onde passa as 

refeições e para fins de comunicação. 

87 - Segundo informa Márcio Henrique Junqueira, dois dias por semana, 

tem direito a 2h de banho de sol. Primeiramente, fica Ih na área 

denominada "solar". Depois, tem acesso ao pátio externo, oportunidade em 

que pode realizar caminhadas. 

88 - As visitas são escassas, ocorrendo quinzenalmente e o pior, dentro 

da própria cela de segurança máxima. Em suma, encontra-se, 

praticamente em RDD (Regime Disciplinar Diferenciado - LEP, art. 52). 

89 - Posto isso, não se pretende, aqui, comover iO experimentado Juízo, 

muito menos discutir o mérito das questões relativas à execução da prisão, 

nem mesmo alegar que as condições carcerárias são motivos 

autorizadores para a revogação da preventiva. 

SHIS QL.l 2 - CONJUNTO 04 - CASA 18 - LAGO SUL - CEP 71630-245 - BRASíLIA/DF - BRASIL 

30 



.. • 
qtO 

B E RTHO LDO .ADVOGADOS ~~ 
90 - Todavia, é necessário anotar que toda segregação cautelar, quer queira, ~ 

quer não, possui um caráter pedagógico em relação a9 investigado, sendo 

certo que para pessoas que não apresentam qualquer grau de 

periculosidade, como é o caso de Márcio Henrique Junqueira, a prisão, por 

si só, é uma advertência estatal sobre as severas consequências por uma 

suposta investida que venha turbar a garantia da ordem pública e/ou 

conveniência da instrução criminal. 

91 - Pautados por todos os argumentos acima delineados, a defesa pede ao 

Supremo Tribunal Federal, que Márcio Henrique Junqueira tenha a 

oportunidade de responder o processo em liberdade, com ou sem restrição, 

tendo em vista não representar qualquer perigo ou ameaça à integridade 

processual. 

v - DO PEDIDO LIMINAR 

92 - Ex positis, pede a Defesa: 

a) a intimação da Exma. Procuradora -Geral da República 

para apresentar Contraminuta ao. presente agravo 

regimental; 

b) caso não seja proferido o juízo de retratação pelo 

Exmo. Min. ReI., o encaminhamento, em regime de 

urgência, para a análise da 2 a Turma do Tribunal, 

concedendo, ao fim, a liberdade ambulatorial do 

agravante com ou sem a imposição de medidas restritivas 

previstas no art. 319 do CPP, determinando a imediata 

liberdade do investigado Márcio He;nrique Junqueira 

Pereira, expedindo-se o competente alvará de soltura. 
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Nestes tennos, pede deferimento. 

Brasília-DF, 14 de setembro de 2018. 

Respeitosamente, 

L~~~~ 
OAB/DF 28.512 l; 

ROBERTO BERTHOLDO 

OAB/PR 13.,316 

( n'~ cllQj{úwfl#/~ 
DANI~ RIBEIRO MAv1. 

OAB/DF 24.397 
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TERMO DE VISTA P/ FINS DE INTfMAÇj\C 

Faço vista destes autos ao Exmo. Sr. Procurador-Gerai 
da República, para fins de intimaçã~,", 

Brasília, Ai.: de [r]í!..J de 2018. 
RODRIG FERREIRA 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA 

DCJ/SUBGDP/PGRN - DIVISÃO DE CONTROLE JUDICIALlPGR 

TERMO DE DISTRIBUIÇÃO E CONCLUSÃO DE AUTO JUDICIAL 

Procedi à distribuição/conclusão do presente feito, conforme informações abaixo: 

Número do Auto Judicial: 

Etiqueta 

pata da Vista: 

Data da Entrada: 

Motivo da Entrada: 

Urgente: 

Informações da Conclusão 

Ofício: 

Tipo de Vínculo: 

Motivo: 

Forma de Execução: 

Data: 

Responsável: 

4384 

STF-AC-4384 

17/09/2018 00:00:00 

17/09/2018 15:40:08 

Ciência 

Não 

PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA: CRIMINALlSTF/GTLJ 

RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE 

Titular 

Ofício Titular 

Conclusão Automática 

17/09/2018 15:40:31 

Rodrigo Nuven Perpetuo 

conclusão do auto judicial 

q1/ 



TERMO DE JUNT t\DA 
Junto a estes autopo... o protocolado rlG nO 
__ ---""~~'-'-ift...... 120.rsz que se l18. 
Brasília,~ de __ <:.L ___ de 2018. 

• 
Analista Judiciário «_ atrícula nO 1517 

• 
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Supremo Tribunal Federal STFlJigilal 

21/09/2018 18:13 0063337 

1IIIIIIIImUIII 11111 11111 1111111111 11111 1111111111111111111 1111 

/'qO 
_______________________ P_R_O_C_U_RA_D_O_R_IA_-_G_E_R_AL_D_A __ R_EP_U_'B_L_IC_A ________________ l{ ____ ;Vr~ MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

N.O 1514/2018 - LJIPGR 
Sistema Único n.o 270524/2018 

AÇÃO CAUTELARN. 4.384 
RELATOR: Min. Edson Fachin 

Excelentíssimo Senhor Ministro Edson Fachin, 

o Vice-Procurador-Geral da República, no exercício das atribuições de 

Procurador-Geral da República e no desempenho de suas funções c0rtstitucionais e legais, 

apresenta 

Contrarrazões ao agravo regimental 

interposto por MÁRCIO IlENRIQUE JUNQUElRA PEREIRA da decisão de fls. 

446/454, por meio da qual o Ministro Relator indeferiu o pedido de 'revogação da prisão 

preventiva deduzido pelo requerente. 

Gabinete da Procuradora-Geral da República 
Brasília/DF 
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Em 12 de abril de 2018, nos autos da Ação Cautelar rio 4.384 (vinculada ao In

quérito nO 4.631 1
), a Procuradoria-Geral da República requereu a prisão preventiva do acu

sado MÁRCIO HENRIQUE JUNQUEIRA PEREIRA, ora agravante. Ficou demonstrado que José 

Expedito Rodrigues Almeida2
, ex-assessor parlamentar dos investigados, por meio do agra

vante, recebia dinheiro do senador Ciro Nogueira e do deputado flderal Eduardo Henrique 

da Fonte de Albuquerque Silva, ambos filiados ao Partido Progressista (PP), para que não 

revelasse fatos de que teve conhecimento em razão da função pública, que desempenhou, li

gada a eles . 

Assim, para garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e por 

conveniência da instrução criminal (art. 312 do CPP), a PGR requereu em 13/04/2018 a pri

são preventiva e Vossa Excelência, Ministro Relator, correta e fu~damentadamente a decre

tou, em 17/04/2018. 

Nos autos da Pet. 7.632, MÁRCIO JUNQUEIRA interpôs agravo regimentaP da 

decretação de prisão preventiva e o Ministro Relator a manteve em juízo de retratação, em 

07/05/2018. 

Em 05 de junho de 2018, MÁRCIO JUNQUEIRA renovou pedido de liberdade. 

Como argumento, alegou que a Polícia Federal não havia juntado ainda a íntegra dos áudios 

das interceptações feitas. 

Em 14/06/2018, foi ofertada denúncia4 contra MÁR€IO JUNQUEIRA, contra o 

o Inquérito n° 4.631 investiga crimes do senador da República Ciro Nogueira e outros no contexto da 
Operação Lava Jato. 

2 Pessoa próxima e de confiança dos parlamentares, José Expedido concorreu com eles para a prática de 
diversos crimes dos agentes políticos no passado, daí exsurgindo, nos acusados, o fundado receio de que 
pudesse colaborar com as investigações. Em razão do perigoso arquivo "vi~o" que representa, seu silêncio 
passou a ser comprado e - o que é mais grave - teve sua vida ameaçada. 

3 A defesa apresentou quatro fundamentos em razões de agravo: a) não há qualquer fala de Márcio que 
autorize interpretação (. . .) de que o agravante estivesse agindo em nome dos parlamentares; b) não há 
referência a nenhum dos parlamentares investigados e muito menos tentativa de tumultuar a investigação; 
c) houve repasse de quantia módica de dinheiro, doada a pedido de Expedito; tratava-se sempre de ajuda 
humanitária; d) não estão presentes; ausência de 'fumus comissi delicti' te 'periculum libertatis'; provas 
hauridas não permitem as conclusões. 

4 A partir de agosto de 2017 e até março de 2018, Ciro Nogueira Lima Filho tsenador da República), Eduardo 
Henrique da Fonte Albuquerque Silva (deputado federal) e Márcio Henriqué Junqueira Pereira (ex-deputado 
federal) praticaram diversos atos de embaraçamento a investigações (art. 2°, §1° da Lei n° 12.850/20l3) 
sobre crimes praticadas por Ciro Nogueira e Eduardo da Fonte no contexto de organização criminosa 
atuante no Congresso Nacional. Ameaçaram testemunha, deram-lhe dinheiro, pagaram despesas pessoais e 
prometeram cargos públicos e uma casa para que o ex-secretário Jarlamentar, JOSÉ EXPEDITO 
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senador da República Ciro Nogueira e contra o deputado federal Eduardo d.a Fonte pela 

prática do crime previsto no art. 2°, § 1°, da Lei 12.850/2013. 

Em 08/08/2018, MÁRCIO JUNQUEIRA requereu novamente .sua liberdade 

provisória, mais uma vez sem ter seu pedido acolhido pelo Relator, que manteve a prisão 

preventiva por meio da decisão de 06/09/2018, ora agravada. 

Nessas suas razões recursais, MÁRCIO JUNQUEIRA alega: 

a) que ostenta condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons 

antecedentes, ocupação lícita e residência fixa; 

b) que houve alteração do quadro processual desde que decretada a preventiva, 

pois a fase investigativa foi encerrada, com o oferecimento de denúncia, e as únicas 

diligências requeridas por essa PGR na instrução processual foram as oitivas de duas 

testemunhas; 

c) que uma das referidas testemunhas é o próprio José Expedito, que se encontra 

sob custódia do Programa de Proteção à testemunha do Ministério da Justiça, e não há 

elementos concretos que apontem para situação de risco advinda da liberdade de MÁRCIO 

JUNQUEIRA; e 

d) que atende ao princípio da proporcionalidade a substituição da prisão 

preventiva por medidas cautelares diversas. 

Vieram os autos à Procuradoria-Geral da República, para ofertàr contrarrazões. 

11 

o agravo regimental deve ser desprovido. 

Com efeito, o recorrente não traz, em suas razões recursais, nenhum argumento 

distinto daqueles já repetidas vezes rechaçados pelo Ministro Edson Fachin, remanescendo 

hígidos os fundamentos deduzidos no decreto prisional e nas sucessivas decisões que 

RODRIGUES ALMEIDA, desmentisse depoimentos que prestou em 2016 à Polícia Federal no bojo de 
inquéritos sobre a organização criminosa do Partido Progressista (atual Progressistas) no Congresso 
Nacional, sob a supervisão do Supremo Tribunal Federal. 
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mantiveram a prisão preventiva. 

Nesse sentido assinalou o Ministro Relator, rebatendo todos os argumentos que 

MÁRCIO JUNQUEIRA ora repisa, na recente decisão ora atacada5
: 

Com o término da fase inquisitorial, projeta-se, acaso convertida a acusação formalizada 
em ação penal, o início de mais uma etapa procedimental, com prodúção de provas em 
juízo, sob o crivo do contraditório, plenamente compatível com o fundamento da conve
niência da instrução criminal. 

Aliás, duvidoso aspecto realçado pela defesa técnica diz com o impacto na avaliação da 
necessidade da prisão, diante da imputação do crime de obstrução de justiça, cujo "tipo 
legal confunde-se até mesmo com o fundamento da conveniência da: instrução criminal" 
(fi. 413). Como se observa, a prisão preventiva, dotada de requisitos e fundamentos pró
prios, teve lastro em aspectos concretos a denotar o findado receio de o ora requerente 
adotar, de modo reiterado, medidas ardilosas capazes de dificultar a :apuração dos fatos, a 
exemplo das exigências impostas à testemunha, de "a) manter silêncio ante as autorida
des, caso reinquirido em sede policial ou judicial; b) assinar documento que atestafal
samente o uso de coação e ardil pela Polícia Federal em oitivas jUntadas ao inq. 4631-
STF; c) afastar-se da capital federal, dificultando sua localização pelos investigadores" 
(fi. 219), circunstância de natureza cautelar processual que difere daquelas de natureza 
penal necessárias à imputação da prática delitiva a outrem. 

Tampouco o fato de estar a testemunha ameaçada sob custódia dó programa de proteção 
à testemunha do Ministério da Justiça elide a justificativa da prÍsão cautelar, porém re
presenta, como assinalado pela Procuradoria-Geral da Repúblrca, "materialização de 
uma completa inversão de papeis e valores", pois "aquele que. constrange, coage, su
borna e ameaça deve estar em liberdade porque o coagido, ameaçado e sob risco de 
morte, está 'preso' num programa de proteção a testemunhas" (fi. 439). 

De outro turno, em se tratando de prisão de caráter cautelar, submetida a requisitos e fun
damentos autônomos, não há como regular sua imposição, ao menos neste estágio incipi
ente das imputações, pela perspectiva de imposição de reg1me prisional diverso do 
fechado. 

Conforme já destacado diversas vezes por esta PGR, no final de 2017, José Ex

pedito passou a ser procurado pelo agravante no aeroporto de Guarulhos/SP, e dele recebeu 

dinheiro e orientação de ficar calado sobre fatos relativos ao senador Ciro Nogueira e ao de

putado Eduardo da Fonte, e que aguardasse, em contrapartida, até ser nomeado a algum 

cargo comissionado. 

Em novembro de 2017, MÁRCIO JUNQUEIRA chamou-o em sua residência no 

Lago Norte, BrasíliaIDF, e o alertou para que desaparecesse e se mantivesse calado. A partir 

de então, seu silêncio foi comprado por cinco mil reais mensais, valores sempre entregues em 

cidades diferentes, conforme orientações que recebia. 

5 FI. 452. 
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Diante dessas afirmações, dos elementos de prova que as corroboravam e das evi

dências de novos pagamentos6
, a POR requereu (Ação Cautelar nO 4.375) interceptação tele

fônica nos exatos termos da manifestação da Polícia Federal (fls. 12/14 da AC n. 4.375), para 

o fim de investigar, dentre outros, o crime de obstrução de justiça7
, sem pl1ejuízo de outros co-

nexos. 

Os diálogos degravados confirmaram a interlocução do agravante com José Ex

pedito (fl. 193 da AC n. 4375). A análise da quebra da identificação das Estações Rádio Base 

(ERB ' s) confirmou um primeiro encontro entre Expedito e o ex'-deputado MÁRCIO 

JUNQUEIRA no dia 26/02/2018, na residência deste no Lago Norte (fls. 193 e 194 da AC n. 

4.375), ocasião em que foram pagos cinco mil reais. Todo o detalhamento consta da represen

tação policial8
• Na oportunidade, foram oferecidos a Expedito um cargo comissionado em 

Roraima, pagamentos regulares de cinco mil reais e quitação de dívidas de mais de cem mil 

reais em boletos bancários (fl. 171 daAC n. 4.375). 

Nesse evento do dia 26 de fevereiro de 2018, o recorrente confirmou o 

pagamento de dez mil reais a José Expedito, conforme áudio captado na escuta ambiental. 

Foram cinco mil reais entregues no Hotel Meliá, em 11/02/2018, e outros cinco mil reais ao 

término deste evento monitorado pela Polícia Federal. 

Passo seguinte, MÁRCIO JUNQUEIRA avisou que se encontraria com o deputado 

Eduardo da Fonte. O restante do dinheiro destinado a José Expedito' estaria disponível dali 

a trinta dias. 

O diálogo entre eles nessa oportunidade avançou para um claro ato de embaraça

mento de investigação sobre organização criminosa: Expedito teria que assinar um docu

mento, retratando-se de seu depoimento à Polícia Federal, desqualificando-o sob a alegação 

de coação dos agentes (fl. 172 da cautelar de interceptação). O Auto Circunstanciado nO 

01/2018 (fls. 47 e seguintes) transcreve os principais trechos dos diálogos. 

6 Nas palavras de José Expedito, ficou ajustado um novo encontro para os próximos dias onde receberá 
mais valores; QUE o novo encontro ficou previamente agendado entre o dia i9 a 22.02.2018, ocasião em 
que receberia mais R$ 5.000,00) 

7 Art. 2º Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização 
criminosa: 
Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais 
infrações penais praticadas. 

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem impede ou, de qualquer forma, embaraça a investigação de infração 
penal que envolva organização criminosa. 

8 Fls. 170 e 171 da cautelar de interceptação. 
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Ainda nesse 27/02/2018, MÁRCIO JUNQUEIRA foi à casa do deputado Eduardo 

da Fonte em Brasília/DF. Depois, prometeu e cumpriu pagar despesas pessoais da 

testemunha-chave: Tá, deixa eu te falar, do banco eu já peguei tudo, só falta um do Banco do 

Brasil que amanhã eu pego. Tá comigo o do Citibank. Em 28i/02/20 18, o deputado e 

Expedito combinaram novo encontro (fi. 196 da AC n. 4.375): Ac~bei de pegar, acabei de 

pegar o papelzinho que você pediu. ( ... ) Tu liga pra mim ir encontrqr contigo. ( ... ) É. Vamos 

encontrar com você, pra cê trazer esse papel, pra mim já cuidar também. 

Foram pagos nessa oportunidade R$ 103.065,60 em quitação de despesas pesso

ais de Expedito (boletos bancários) e mais mil reais em espécie, valor devidamente apreen

dido pela Polícia Federal (Auto de Apreensão nO 7, fi. 47). 

A esta altura das investigações, já havia confirmação de que falou o colaborador: 

Ciro Nogueira e Eduardo da Fonte enviaram o emissário MÁR<:;IO JUNQUEIRA para com

prar o silêncio de José Expedito, obstruindo, assim, atos de inves~igação de organização cri

minosa. 

Bem por isso, a prisão preventiva do agravante tornou-se imperiosa. São fatos 

que vinham se perpetuando no tempo - e o risco concreto de reiteração criminosa é 

motivo idôneo para a manutenção da prisão preventiva (HC J 49759 AgRlRS, ReI. Min. 

Dias Toffoli) -, cujo fim era compelir José Expedito a não revelar à Polícia Federal os fatos 

que sabe; desacreditar o que já foi dito; imputar aos investigadores falsa coação e indução a 

erro e, finamente, sumir de Brasília/DF. 

A medida excepcionalíssima da prisão preventiva de MÁRCIO JUNQUEIRA, 

portanto, fundou-se em diversos atos, ao longo de vários meses, muitos em 2018, de suborno 

de testemunha, ameaça de morte dela e prática de uma miríade de atos claros e concretos de 

obstrução de investigação sobre organização criminosa. 

Pode-se afirmar que os atos de obstrução de justiça, de MÁRCIO JUNQUEIRA só 

encontraram freio com o implemento da sua prisão preventiva. É o que a jurisprudência do 

STF reconhece como "elementos substanciais indicativos de configuração de organização 

criminosa, e, portanto, justificantes da prisão preventiva para interrupção do ciclo 

criminoso" (HC 158687 / GO, Alexandre de Moraes, 01/08/2018). 

° encerramento da fase inquisitorial (fi. 407) desta persecutio criminis não 

imuniza os bens jurídicos protegidos pela norma do art. 312 do cpp de vulneração também 
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na fase judicial. Com efeito, a denúncia foi oferecida e uma instrução, caso seja recebida, é 

iminente e precisa continuar garantida contra atos obstrutivos de repressão às organizações 

criminosas. 

Dito de outra forma, o tanto que MÁRCIO JUNQUEIRA fez em :liberdade contra as 

investigações pode, prontamente, ser refeito no caso de sua soltura. Este risco, notadamente 

pela banalidade e compulsividade dos vários atos de obstrução praticados por ele em 2018 -

extremamente atuais, portanto -, já justifica a manutenção da custódia preVentiva. 

Trata-se, o caso concreto, de prisão preventiva como deve, ser, isto é, medida 

amarga, excepcional, mas único meio apto a resguardar o direito material (instrumentalidade) 

e a utilidade do processo, respeitadas a necessidade e adequação da cautelaridade. Não se 

busca, com a manutenção desta prisão, castigar MÁRCIO JUNQUEIRA, puni-lo pelo que fez e 

muito menos tomá-lo como símbolo pedagógico, como já afirmara o ora recorrente em seu 

pedido de liberdade provisória de fls. 405/418, bem como no presente agravo. Longe disso. 

Busca-se restabelecer um ambiente de respeito à ordem pública, que ele violou, no qual a 

aplicação da lei penal esteja garantida. 

o recorrente ao contrário do que sustenta, em liberdade, mostrou-se perigoso e 

ofensivo à ordem pública e à conveniência da instrução criminal - realidade inabalada pelo 

fato de ter filhas menores. Ademais, não produziu nenhuma prova no sentido de que elas 

estão materialmente desassistidas ou sem o concurso da genitora. Isso após ter 

sucessivamente peticionado perante o Ministro Relator requerendo: a revogação da prisão 

preventiva. De todo modo, a lei processual penal autoriza o juiz substituir a prisão preventiva 

pela domiciliar quando o agente for (art. 118) :( ... ) III - imprescindível aos cuidados 

especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência. Suas filhas já 

passaram desta idade, conforme consta das razões recursais. 

Ainda, a circunstância de ser primário, ter ocupação lícita e não ter 

antecedentes criminais não constitui óbice à decretação ou' manutenção da prisão 

preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do cpp (HC 

115045/SP, Min. Rosa Weber). 

A eventual inadequação das condições penitenciárias (ambiente hostil) - não 

demonstrada pelo agravante, aliás - não pode jamais ser óbice, ao cumprimento judicial. 

Pensar o contrário seria agraciar, a uma casta instruída (fl. 431), privilégio legalmente 
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inexistente e incompatível com a ideologia republicana de que Todos!são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza (. .. ) (Art. 5° da Constituição Federal). 

De outro lado, o argumento de que, em caso de condenação, lhe seria imposto 
i 

regime semiaberto, é falho porque confunde dois institutos completamente diferentes: prisão 

como medida cautelar (processual ou provisória, como é a preventiva) e prisão como pena. 

Cada uma tem sua finalidade, princípios, regramentos e fases processuais próprias. Enxergar 

a falta de paridade entre prisão preventiva e regime prisional aberto/semiaberto como um 

óbice à cautelar é desconhecer a própria realidade do art. 313, I, CPP, que legitima a 

preventiva, presentes os demais pressupostos, aos crimes dolosos punidos com pena privativa 

de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Portanto, nem a:lei nem a jurisprudência 

condicionam a prisão preventiva a uma hipotética pena final (pena ideal ou em perspectiva) a 

ser iniciada em regime fechado. No ponto, lembre-se das medidas protetivas da Lei n° 
I 

11.340/2006 (Lei Maria da Penha), dentre as quais a prisão preventiva, cabíveis até para 

crimes de menor potencial ofensivo. 
i 

Finalmente, o argumento de que é possível a revogação- da constrição cautelar do 

agravante porque José Expedito encontra-se sob custódia do Programa de Proteção à 

Testemunha do Ministério da Justiça já foi plenamente rechaçado pelo Ministro Relator como 

"a materialização de uma completa inversão de papeis e valores", em referência aos termos 

da manifestação anterior desta PGR. 

o Provita9
, como já destacado, tem como função proteger vítimas ou testemunhas 

ameaçadas de morte que tenham sido encaminhadas pelo sistema de justiça e entidades de 

segurança pública, por meio de rede de entidades no Brasil 'que aplicam as medidas 

suficientes. São medidas sujeitas, por sua natureza, à temporar~edade e condicionadas à 

persistência de um estado de risco da integridade física e psicológica dos protegidos. 
I 

Conceder a liberdade provisória a MÁRCIO JUNQUEI~ sob o argumento de que 
I 

a vítima José Expedito está inserida no programa desafia o senso de justiça e subverte valores 

sociais. 

Ante todo o exposto, MÁRCIO JUNQUEIRA não faz jus à liberdade provisória. A 

9 Art. 12 O Programa Federal de Assistência a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas, instituído pelo art. 12 da 
Lei nl!. 9.807, de 13 de julho de 1999, no âmbito da Secretaria de Es~o dos Direitos Humanos do 
Ministério da Justiça, consiste no conjunto de medidas adotadas pela Un'ião com o fim de proporcionar 
proteção e assistência a pessoas ameaçadas ou coagidas em virtude de colaborarem com a investigação ou o 
processo criminal (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decretoID3S18.htm). 
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gravidade concreta de suas condutas revelou administração de recursos financeiros de 

terceiros, até agora não explicada, além da dedicação diuturna a atos de obstrução de justiça 

que, por suas características, não se limitaram - é razoável supor - à testemunha José 

Expedito. 

A reanálise dos fundamentos que ensejaram uma prisão preventiva é providência 

fundamental. Porém, a revogação da medida pressupõe mudança do quadro fático ou a 

superveniência de fundamentos que afastem seus pressupostos, o que, mais uma vez, não 

ocorreu na espécie. No caso concreto, foram cinco pedidos de liberdade realizados num 

intervalo de três meses (entre 02/05/2018 e 08/08/2018), além do presente agravo regimental, 

sem que, efetivamente, nenhum fato superveniente ilidisse os fundamentos da preventiva. 

De fato, o nível de risco aos bens jurídicos persiste e por isso a prisão preventiva 

deve ser mantida. 

111 

Ante o exposto, o Vice-Procurador-Gera,l,da RepúbHca requer o conhecimento e 
desprovimento do agravo regimental. ' 

AÇÃO CAUTELAR N. 4.384 

Brasília, 19 de setembro de 2018. 

Luciano Mariz Maia 
Vice-Procurador-Geral da República\ 

no exercício do cargo de Procurador-Geral da República 
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PET 7632 

CERTIDÃO 

Certifico que, em cumprimento a 

decisão proferida na AC 4384, em 

24/09/2018, providenciei a junt,ada 

nestes autos (fls. 50/101) dos 

documentos indicados na refe:r;-ida 

decisão. 

Brasília, 24 de setembro de 2018. 

Ra~Witczak 
Técnico Judiciário - Matrícula 2228 

TERMO DE CONCLUSÃO 

Faço estes autos conclusos a(o) Exmo(a). Sr(a). Ministro(a) Relator(a). 
Brasília, 'f!f. de ~ de 2018. 

R~~~- Matrícula 2228. 
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SEGUNDO AG.REG. NA PETIÇÃO 7.632 DISTl}ITO FEDERAL 

RELATOR 

AGTE.(S) 

ADV.(A/S) 

AGDO.(A/S) 

PRO C. (A/S)(ES) 

: MIN. EDSON F ACHIN 

:SOB SIGILO 

:SOB SIGILO E OUTRO(A/S) 

:SOB SIGILO 

:SOB SIGILO 

DESPACHO: Nos termos do art. 87, IV, do Regimento Interno do 
I 

Supremo Tribunal Federal, tomo desde já disponível na forma escrita o 

inteiro teor do respectivo Relatório, dele também propiciando ciência 

isonômica e simultânea às partes. 

Publique-se. Intime-se. 

Brasília, 29 de outubro de 2018. 

Ministro EDSON FACHIN 

Relator 

Documento assinado digiitalmente 

RELATÓRIO' 

Trata-se de agravo regimental inte~posto por Márcio Henrique 

Pereira Junqueira nos autos da AC 4.384, contra decisão que decretou sua 

prisão preventiva em 17.4.2018, concretizada no dia 24.4.2018, a qual foi 

mantida por ocasião da análise do pleitio de revogação da custódia 

cautelar em 6.9.2018. 

Sustenta o agravante, em suma, que s~us predicados pessoais, como 

a primariedade, o exercício de ocupação lídita e a residência fixa, embora 

não tenham o condão de, por si só, fundamentar o acolhimento do pleito 

de revogação da segregação antecipada" serviriam para embasar a 

formação da convicção pela sua desnecessidade. 

Alega que o panorama processual sofreu alteração significativa 
I 

desde que decretada a medida preventiva, !aduzindo que as investigações 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento 80de ser acessado pelo endereço 
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código A26D-B782-B43E-6458 e senha 35E1-B19D-B784-1119 
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já se encerraram, com oferta de denúncia por parte da pf(~curadoria-Geral 

da República. 

Afirma, ainda, que a produção probatória na eventual fase 

processual da persecutio criminis se resumiria à oitiva das testemunhas 

José Expedito Rodrigues Almeida e Albert Paulo Sérvio de Moura, 

pontuando que a primeira encontra-se sob custódia do Programa de 

Proteção a Testemunha do Ministério da Justiça e a segunda trata-se do 

próprio Delegado de Polícia Federal que atuou nas investigações, razão 

pela qual a custódia cautelar já não se revelqria necessária por 

conveniência da instrução criminal. 

Não havendo por parte do órgão acusatório o requerimento de outro 

tipo de prova, defende que não seria razoável responder à ação penal 

custodiado apenas em razão da possibilidade de interferir de forma 

negativa na incerta produção probatória. 

Assenta, ainda, conhecer a testemunha José Expedito de longa data, 

com a qual mantinha relação de estreita amizade, aduzindo que do teor 

dos diálogos interceptados não seria possível extrair qualquer tentativa 

de intimidação. 

Cita trechos de diálogos interceptados para sustentar que se 

preocupava com o futuro de José Expedito, que o procurou para obter 

auxílio financeiro em razão da relação de amizade entre eles estabelecida. 

Defende que o risco de reiteração delitiva pode ser neutralizado 

mediante a imposição de medidas cautelares alternativas, asseverando 

não haver razoabilidade na manutenção da segregação preventiva, que 

perdura 6 (seis) meses, mormente quando se está em questão a prática de 

um delito cuja pena mínima prevista é de 3 (três) anos, ante a 

possibilidade de, em caso de eventual c0ndenação, substituição da 

reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos. 

Tece considerações acerca do local em que se encontra segregado 

para requerer a reconsideração da decisão agravada ou o provimento da 

insurgência, revogando-se a prisão preventtva decretada em seu desfavor, 

com ou sem a imposição de medidas cautelares pessoais. 

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República ofertou 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documer;\to pode ser acessado pelo endereço 
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código A26D-B7821B43E-6458 e senha 35E1-B19D-B784-1119 
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PET 7632 AGR-SEGUNDO / DF 

contrarrazões às fls. 93-101, nas quaIs pugnou pelo desprovimento da 

insurgência, argumentando, em síntese, que "0 recorrente não traz, em suas 
razões recursais, nenhum argumento distinto daqueles já repetidas vezes 

rechaçados pelo Ministro Edson Fachin, remanescendo 'hígidos os fundamentos 

deduzidos no decreto prisional e nas sucessivas decisões que mantiveram a prisão 

preventiva" (fls. 95-96). 

É o relatório. 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço 
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código A26D-B782-B43E'6458 e senha 35E1-B19D-B784-1119 
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SEGUNDO AG.REG. NA PETIÇÃO 7.632 DISTRITO FEDERAL 

RELATOR 
AGTE.(S) 
ADV.(A/s) 

AGDO.(A/s) 

PROC.(A/sHES) 

: MIN. EDSON FACHIN 
:SOB SIGILO 

:SOB SIGILO E OUTRO(A/S) 

:SOB SIGILO 

:SOB SIGILO 

DESPACHO: Tendo em vista que a presente Petição tem por objeto o 

processamento de agravo regimental interposto nos autos da AC 4.384, a 

qual, por sua vez, tramita sob regime de integral publicidader levante-se o 

sigilo atribuído a estes autos, em observância ao disposto no art. 5º, LX, 

da Constituição Federal. 

Publique-se. Intime-se. 

Brasília, 29 de outubro de 2018. 

Ministro EDSON FACHIN 

Relator 

Documento assinado digitalmente 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser a~ssado pelo endereço 
http://www.stf.jus.br/portallautenticacao/autenticarOocumento.asp sob o código 05C6-48E8-FBCB-9E 11 e senha 1897-4270-0357 -OCE9 

(oft 

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
20

.3
22

.2
71

-7
7 

Pe
t 7

63
2

Em
: 0

5/
11

/2
01

8 
- 1

5:
58

:3
9



• 

PET 7632 

CERTIDÃO 

Certifico que, em cumpr imeh to ao 

despacho proferido em 29 de outubro Qe 2018, 

providenciei o levantamento do sigilo destes 

autos. 

Brasília, 29 de outubro de 2018. 

R&~ Witczak 
Técnico Judiciário - Mat. 2228 
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