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Excelentíssimo Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal,

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, nos termos do artigo 21, XV, do
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal', vem à presença de Vossa
Excelência promover

INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO

para apuração dos fatos veiculados na plataforma virtual Y ouTubc, considerando o que
dispõe o artigo 102, inciso 1, alínea "b' da Constituição da República Federativa do
Brasil de 19882.

'Art. 21. São atribuições do Relator
1-•]
XV - determinar a instauração de inquérito a pedido do Procurador-Geral da República, da autoridade policial
ou d0 ofendido, bem como o seu arquivamento, quando o requerer o Procurador-Geral da República.

CRF13/1988. Arr. 102. Compere ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição,
cabendo-lhe:
1-processar ejulgar, originariamente:

b) nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso
Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República;
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1 Segundo consta na notícia de faro instaurada pela Procuradoria-Geral da

República a partir representação do Ministro Gilmar Ferreira Mendes, o Senador da
República Jorge Reis da Costa Nasser (Jorge Kajuru) teria, no dia 10 de agosto de
2020, violado a sua honra em entrevista concedida ao programa nominado de " 05
PINGOS NOS is; da Rádio Jovem Pan3.

2 O vídeo da entrevista' foi divulgado na plataforma eletrônica Y ou Tube, no

qual aparece o Senador Jorge Reis da Costa Nasser (Jorge Kajuru) fazendo graves
acusações contra o Ministro Gilmar Mendes, apontando suposta prática de condutas
criminosas, cuja falsidade poderia caracterizar como caluniosas as acusações.

3 O congressista teria se manifestado da seguinte forma (fis. 2-3):

Patrocinar palestra jurídica.., sabe qual o valor que dá de 2014 até 2019, são 25
pagamentos, o total é de 9 milhões e setecentos mil reais. Ou seja, quais 10
milhões de reais de Goiás. [ ... J Isso é venda de sentença, isso é para liberar, para
não botar na cadeia gente safada, canalha, da qualidade Aécio Neves, do ex-
Governador do Mato Grosso Sinval, porque esses dois têm gravação, esses dois é
batom na cueca, cem a gravação deles conversando com o Gilmar Mendes, outros
não tem gravação mas tem essas provas [ ... J.
Precisa de mais gente... até porque o Gilmar Mendes não é o único, não tem
ninguém lá pior do que ele né, ele é de quinta categoria, ele é realmente assim de
você chegar e colocar.., colocar de pé, tipo assim, para mostrar quem que roubou,
quem que foi mais canalha, você faz uma fila, é claro que o primeiro nome é o dele,
vai ser o mais citado, o mais comentado [ ... ]. (minutos 6-46) (grifado)

4 A natureza dessas declarações implica a possível prática de infração penal
contra a honra, sendo necessária a elucidação do contexto de tais expressões para a
compreensão da sua ligação com o exercício do mandato e o seu alcance pela
imunidade material parlamentar5.

O vídeo da entrevista foi divulgado no YouTube: htrps://www.yourube.com/watch?v=J5Hi7bPzr6M
' Jntirulado"Bomba'

Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, resolveu questão de ordem no sentido de fixar
as seguintes teses: "(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício
do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrição processual, com a publicação
do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência pata processar ejulgar ações penais
não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava,
qualquer que seja o motivo'; com o entendimento de que esta nova linha interpretativa deve se aplicar
imediatamente aos processos em curso, com a ressalva de todos os atos praticados e decisões proferidas pelo STF e
pelos demais juízos com base na jurisprudência anterior, conforme precedente firmado na Questão de Ordem no
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5 Para o exato desenlace desses pontos é, ao ver do Ministério Público Federal,
coerente e prudente a investigação no foro do Supremo Tribunal Federal, em lugar de
um juízo inicial de declínio à primeira instância ou arquivamento de plano e
prematuro da notícia de fato, até porque vigora nessa fase pré-processual o princípio iii
dubio pro societati, havendo interesse na apuração adequada dos eventos, a fim de
elucidar pormenorizadamente as circunstâncias das afirmações do Senador da
República e analisar a incidência ou não da inviolabilidade parlamentar do artigo 53 da
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

-TI-

6 Com o objetivo de instruir o inquérito, por ventura autorizado pelo Supremo
Tribunal Federal, indica-se, desde já, como diligências iniciais, sem prejuízo de outras
que se reputarem úteis à elucidação dos fatos, a serem cumpridas pela Polícia Federal,
mediante autorização de Vossa Excelência:

a) a preservação, extração e juntada, mediante elaboração de laudo
pericial, da gravação da transmissão ao vivo (da entrevista divulgada
na plataforma virtual Y ouTube), realizada pelo parlamentar Jorge
Reis da Costa Nasser, por meio da qual, em tese, lesionou a honra do
Ministro Gilmar Ferreira Mendes;

b) a oitiva do Ministro Gilmar Ferreira Mendes;

c) a inquirição do Senador da Repúblicajorge Reis da Costa Nasser.

7 No aguardo da abertura do inquérito, e na certeza da máxima diligência da
autoridade policial, este órgão fica em prontidão para dar ao feito seu impulso regular.

13 dejaneiro de 2022.
Inquérito n.° 687 (Rei. Mm, Sydney Sanches.j. n.° 93'-QO, relatada no Supremo Tribunal
Federal, pelo Ministro Roberto Barroso, acórdão pubr

nteriore
 D e de 3 de thaio de 2018].

6 A valoração da prova ocorre também nos momento sentença! de modo que: a) a instauração ou não
do inquérito policial; b) indiciamenro ou não indiciamento; e) oferecimento da denúncia ou requerimento de
arquivamento; d) recebimento ou não da denúncia, em tese, constituem hipóteses de incidência do princípio j'n

dubiopro societarc(STF, AP n. 0 470, Relator Ministro Joaquim Barbosa, Dje de 22/4/2013).
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