
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR PROCURADOR-GERAL DA 
REPÚBLICA: 

 

 

 

 

 

 

 MARCELO CALERO FARIA GARCIA, brasileiro, solteiro, nascido 

em 07/07/1982, deputado federal pelo Rio de Janeiro (Cidadania-23), 

inscrito no CPF sob o nº 088.684.297-21, com endereço na Câmara dos 

Deputados, Anexo IV, 9º andar, gabinete 939, Brasília, DF, CEP nº. 

70160-900, vem apresentar 

Representação para solicitar instauração de investigação em face 

do ministro AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA, pela prática de 

ato passível de adequação típica ao crime de responsabilidade do 

artigo 13, da Lei 1.079/50 e artigo 18 da Lei 7.170/83 

o que faz na qualidade de mandatário da população fluminense no 

Congresso e terceiro interessado, com fundamento no art. 5º, XXXIV, 

“a” e art. 102, I, “c”, da Constituição da República Federativa do Brasil 

de 1988, bem como artigo 46 da Lei Complementar 75/1993 e artigo 

60, III do Regimento Interno da Câmara dos Deputados (Resolução 17 

de 1989), e pelas razões que passa a expor. 

Excelentíssimo Senhor Procurador, 



1. Vossa Excelência requisitou a abertura de inquérito destinado à 

investigação penal de fatos que, em tese, guardam relação direta com o 

exercício da função presidencial. (cf. Petição PGR 120763/2020) 1 

2. Instaurado o inquérito 4.831/DF, a primeira diligência 

investigativa da qual se teve notícia foi a oitiva, em sede policial, do ex-

ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, o qual, dentre 

outras afirmações, relatou que o presidente da República, Jair 

Bolsonaro, tentara interferir na nomeação de cargos da Polícia Federal. 

3. Outras diligências foram determinadas pelo Ministro Celso de 

Mello, relator do mencionado inquérito policial.  

4. Há notícia de que, na presente data, o Ministro Celso de Mello 

determinou o encaminhamento de diversos requerimentos formulados 

por Partidos Políticos e Parlamentares a Vossa Excelência, dentre os 

quais pedidos que envolveriam a suposta busca e apreensão do 

telefone celular do Presidente da República. 

5. À despeito de (i) não haver certeza acerca do requerimento de 

apreensão do celular de Jair Bolsonaro, (ii) inexistir pronunciamento 

de Vossa Excelência, e nem tampouco (iii) decisão de busca e 

apreensão do referido aparelho, o Ministro AUGUSTO HELENO 

RIBEIRO PEREIRA antecipou-se  a qualquer providência e divulgou 

                                                        
1 Como é cediço, no último dia 24 de abril, o então Ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio 
Fernando Moro, surpreendeu o país. Ao deixar o cargo, fez um relato transparente dos propósitos 
do Exmo. Sr. Presidente para sua pasta e para a Polícia Federal. Dr. Moro narrou, em 
pronunciamento oficial, fatos que, em tese, se amoldam a figuras penalmente típicas. Essas teriam 
como um de seus autores, quiçá o principal, justamente a autoridade máxima do Poder Executivo 
Federal, a saber, o Exmo. Sr. Presidente da República. Na Petição PGR 120763/2020, o Exmo. Sr. Dr. 
Procurador Geral da República vislumbrou desses fatos a possível tipificação das condutas 
criminosas de (i) falsidade ideológica (artigo 299 do Código Penal), coação no curso do processo 
(artigo 344 do Código Penal), (ii) advocacia administrativa (artigo 321 do Código Penal), 
(iii) prevaricação (artigo 319 do Código Penal), (iv) obstrução de Justiça (artigo 1º, §2º da Lei 
12.850/2013) e (v) corrupção passiva privilegiada (artigo 317, §2º do Código Penal). 



nota oficial dirigida à “Nação Brasileira” em que afirmou 

textualmente: 

“O pedido de apreensão do celular do Presidente da 
República é inconcebível e, até certo ponto 
inacreditável. 

Caso se efetivasse, seria uma afronta à autoridade 
máxima do Poder Executivo e uma interferência 
inadmissível de outro Poder na privacidade do 
Presidente da República e na segurança institucional 
do País. 

O Gabinete de Segurança Institucional da Presidência 
da República alerta às autoridades constituídas que 
tal atitude é uma evidente tentativa de comprometer 
a harmonia entre os poderes e poderá ter 
consequências imprevisíveis para a estabilidade 
nacional” (grifamos). 

 

6. Em primeiro lugar, cumpre salientar que a nota oficial é 

absolutamente despropositada e imotivada. Sequer existe a certeza do 

requerimento de busca e apreensão do celular do Presidente da 

República. Se algo inacreditável há, é a reação extremada e ameaçadora 

de quem deveria agir com prudência. 

7. Em segundo lugar, ainda que acolhida e deferida a apreensão do 

celular do Presidente da República, inexistiria qualquer afronta à 

autoridade presidencial, na medida em que toda autoridade que o 

presidente exerce decorre da Constituição e esta não lhe assegura nem 

imunidade e nem o coloca em posição distinta da de qualquer outra 

cidadão da República que seja alvo de investigação criminal. 

8. Finalmente, ressalta-se que a reação do Ministro Augusto Heleno 

não é apenas desproporcional e imprudente, mas reveladora de 

verdadeira ameaça, em tese tipificadora de, ao menos, duas infrações 

de natureza criminal. 



9. As alegadas “consequências imprevisíveis para a estabilidade 

nacional”, mencionadas na referida nota oficial, não decorrem de uma 

eventual apreensão do celular do Presidente da República 

determinada pelo Supremo Tribunal Federal, mas, ao contrário, da 

ameaça concreta de violação da ordem constitucional praticada 

pelo Ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da 

Presidência da República. 

10. Ao alertar a Nação de que uma eventual apreensão do celular do 

Presidente da República trará consequências imprevisíveis para a 

estabilidade nacional, o Ministro Heleno ameaça, diretamente, Vossa 

Excelência – Exmo. Procurador-geral da República, incumbido 

constitucionalmente de apreciar e eventualmente requerer medidas 

cautelares contra o Presidente da República  – como o Ministro relator 

do Inquérito 4831, Ministro Celso de Mello, ilustre decano da Corte, 

que detém a prerrogativa constitucional de deferi-la ou indeferi-la.  

11. A Constituição da República de 1988, nunca é demais lembrar, 

atua como ato normativo fundamental e hierarquicamente superior a 

qualquer outro, fazendo as vezes de tábua axiológica republicana 

através da qual irradiam seus princípios ao ordenamento jurídico 

constituído.  Ao sugerir que uma eventual medida legal, exarada pela 

autoridade competente, constitua uma “interferência inadmissível” e 

uma “afronta à autoridade máxima do Poder Executivo”, o Ministro 

Heleno Pereira olvida-se que dita “interferência” é plenamente cabível 

se requerida e deferida pelas autoridades competentes. 

12. Se é verdade que a Constituição proíbe a prisão do presidente 

antes da sentença condenatória no caso de infrações penais comuns, 

abre-se, por outro lado e a contrario sensu do §3º do artigo 86, a 

possibilidade da decretação de medidas cautelares outras, inclusive 



aquela de que eventualmente se cogita. Não se trata, portanto, de 

afronta de qualquer natureza, mas do pleno exercício do devido 

processo legal. 

13. Por outro lado, se o princípio da separação de Poderes, estiver 

sendo violado, não terá sido por Vossa Excelência por eventualmente 

requerer, e nem pelo Ministro relator do Inquérito 4.831, por 

eventualmente decidir, mas exatamente pelo Ministro Heleno Pereira, 

ao dizer que uma decisão daquela natureza poderá gerar uma ruptura 

na ordem institucional. 

14. Ao contrário do que pensa o Ministro-chefe do Gabinete de 

Segurança Institucional, consoante o espectro republicano de freios e 

contrapesos, cada Poder atua dentro dos limites constitucionais que 

lhes são inerentes, sendo certo que a Carta Constitucional fixou os 

paradigmas do acesso à justiça e da inafastabilidade da jurisdição. 

(artigo 5º, XXXV, CRFB/88).  

15. É essencial de um Estado Democrático a organização de um 

modelo de separação de Poderes, justamente porque “(...) Legislativo, 

Executivo e Judiciário exercem um controle recíproco sobre as atividades 

de cada um, de modo a impedir o surgimento de instâncias hegemônicas, 

capazes de oferecer riscos para a democracia e para os direitos 

fundamentais.”2  

16. A presidência da república não está acima dos demais Poderes 

da República. Uma eventual providência cautelar ordenada por 

Ministro da Suprema Corte não interfere em esfera de outro Poder, 

mas cumpre a Constituição em seus exatos termos, valores e limites. 

                                                        
2 Barroso, Luís Roberto O controle de constitucionalidade no direito brasileiro: exposição sistemática da 
doutrina e análise crítica da jurisprudência/ Luís Roberto Barroso – 4. ed. rev. e atual. – São Paulo : 
Saraiva, 2009. 



17. Por outro lado, uma ameaça direta às autoridades constituídas, 

proveniente de um Ministro de Estado, no sentido de que não será 

tolerada uma eventual medida cautelar em desfavor do chefe do 

executivo fere a harmonia entre os Poderes e certamente trará  

consequências  para quem a faz.  

18. A “Nota à Nação Brasileira”, divulgada pelo Ministro Heleno 

Pereira, configura gravíssima ameaça contra o livre exercício do 

Poder Judiciário, com nítido objetivo de coagir os guardiões da 

Constituição da República a não decidir, comportamento que se 

subsume, em tese, ao crime de responsabilidade previsto no artigo 6º, 

item 5 c/c item 6, da Lei 1.079/50. 

19. Atentar contra a liberdade de julgamento dos ministros do 

Supremo Tribunal Federal é o mesmo que fazê-lo contra a própria 

ordem constitucional, na medida em que a guarda da Constituição 

compete àquela Corte, nos moldes do artigo 102, CRFB/88. Cuida-se de 

ameaça que abala não somente a liberdade de um ou outro ministro 

(fato, por si só, criminoso), mas a própria viabilidade da ordem 

democrática. 

20. Ademais, a grave ameaça externada pela “Nota à Nação 

Brasileira” divulgada nesta data, com o fito de impedir o livre exercício 

do Poder Judiciário, em tese constitui, além de crime de 

responsabilidade, igualmente crime contra a Segurança Nacional, 

tipificado pelo artigo 18 da Lei 7.170/83. 

21. Em arremate, e com fulcro nos dispositivos constitucionais e 

legais ora assinalados, o subscritor, respeitosamente e com a mais alta 

consideração, REPRESENTA à Vossa Excelência para que providencie 

a apuração de eventual ocorrência do crime de responsabilidade e 



contra a segurança nacional praticado por AUGUSTO HELENO RIBEIRO 

PEREIRA, Ministro de Estado-chefe do Gabinete de Segurança 

Institucional da Presidência da República. 

Nestes termos. 

P. Deferimento. 

      Brasília, 22 de maio de 2020. 

MARCELO CALERO 

Deputado Federal (Cidadania23/RJ) 


