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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

SECRETARIA-GERAL

SUBCHEFIA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS

 

Nota SAJ  nº 79 / 2022 / CGIP/SAJ/SG/PR 

 

Interessado:          Alexandre de Moraes - Ministro do Supremo Tribunal
Federal

Assunto:              Decisão em Inquérito nº 4874

 Processo :            00063.000558/2022-74

Senhor Subchefe,

 

I - RELATÓRIO

 

1. Trata-se de pe�ção do Senador da República Randolph Frederich Rodrigues Alves no
Inquérito N. 4.874/DF, relatado pelo Min. Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal.

2. Em síntese, o Pe�cionante trata de no�cias formuladas pela imprensa nacional rela�vas à
viagem do Presidente da República à Rússia na segunda-feira, dia 14 de fevereiro, tendo cumprido
agenda no país nos dias 15 e 16 de fevereiro. Após, embarcou para a Hungria, tendo cumprido agenda no
dia 17 de fevereiro, retornando ao Brasil, com chegada em 18 de fevereiro.

3. Em seguida há ilações sobre “(...) qual a verdadeira razão para uma viagem à Rússia em
momento internacional tão delicado, com uma comi�va sui generis, com ausência de ministros e a
presença de numerosos integrantes de seu gabinete do ódio, e no início do ano eleitoral”, por isso, o
Pe�cionante requer “que sejam apuradas as circunstâncias da viagem da comi�va presidencial à Rússia,
em especial dos integrantes do conhecido 'gabinete do ódio', e seus reflexos sobre a integridade das
eleições de 2022 (...)”.

4. Por meio do O�cio eletrônico nº 2351/2022, da Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal
Federal, foi encaminhada a Decisão do Ministro Alexandre de Morais (Relator), determinando:

 
“(a) seja oficiado à Presidência da República para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe as
condições oficiais de par�cipação de CARLOS BOLSONARO, vereador pelo Município do Rio de
Janeiro, na comi�va presidencial que realizou a referida viagem internacional, inclusas as
informações sobre os gastos realizados e eventuais diárias pagas, bem como a agenda realizada;”

 

5. É o relatório.

 

I - ANÁLISE JURÍDICA
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6. No caso, o que ensejou a Decisão, ora analisada, foi a Pe�ção incidental que levanta
imputações aos agentes públicos, em decorrência de exercício regular de suas atribuições, sobre ações
que supostamente consubstanciariam eventuais ilegalidades/irregularidades.

7. Preliminarmente, convém salientar que tanto no que concerne ao objeto de inves�gação
inicial que jus�ficou a instauração do presente Inquérito quanto a par�r da Pe�ção ora apresentada,
estamos autorizados a defender a insubsistência dos argumentos de que o Presidente da República possa
ter come�do qualquer irregularidade pois, não se encontra configurado nenhum indício de conduta
tendente ao come�mento de ato ilícito, tanto na esfera civil, como administra�vo-polí�co e, com mais
razão ainda, de natureza penal.

8. Portanto, percebe-se da mera leitura dos autos que é inconteste a inexistência de “justa
causa” a embasar quaisquer medidas de constrangimento das liberdades das autoridades implicadas no
referido Inquérito n. 4.874.

9. E a razão para a afirmação acima é simples: devemos sustentar o óbvio e dizer que a justa
causa deve ser apurada a par�r de uma relação Penal. Por isso, entende-se que jamais se poderá
fundamentar inves�gações de natureza polí�ca ou cível no corpo de um inquérito acusatório, pois, tais
instâncias têm campos especiais de apuração garan�dos pela Cons�tuição.

10. Também, do que consta da Pe�ção aviada pelo Sen. Randolph Rodrigues, em 18 de
fevereiro de 2022, não se vislumbra, como já antecipado, qualquer indício de fato �pico ou infração penal
ou delito polí�co-administra�vo[1], pois, quando no máximo, poder-se-ia suscitar dúvidas  por
irregularidades de natureza cível-administra�va.

11. Ademais, é preciso que se aclare que, tanto a Agenda Oficial e quanto a escalação da
Comi�va Presidencial, que acompanha o Presidente da República nos atos de representação
internacional, são atos se revestem de caracterís�ca polí�ca, diferindo-se do ato administra�vo
ordinário em razão de seu cunho exclusivamente discricionário. Vejamos:

 
ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. COMITIVA PRESIDENCIAL. REPRESENTAÇÃO OFICIAL DO BRASIL
NA ASSUNÇÃO DO NOVO PAPA. ATO POLÍTICO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FALTA DE INTERESSE
PROCESSUAL. 1. A assunção de novo Chefe de Estado configura evento que conta com a
representação dos mais diversos países, sendo que, no caso do Estado brasileiro, a própria
Cons�tuição confere ao Presidente da República a atribuição de manter relações com os Estados
estrangeiros (art. 84, inc. VII, da Cons�tuição). Não há como pressupor relações entre Estados sem
que eles mutuamente empreendam esforços no sen�do de se fazerem presentes e representados
em eventos oficiais de relevância polí�ca, econômica ou social. Nesse passo, não se denota da
par�cipação da comi�va brasileira na cerimônia de pon�ficação do Papa Francisco, em Roma,
qualquer desvio de finalidade ou prá�ca de ato desvinculado de uma finalidade pública. 2. As
opções referentes a hospedagem, alimentação e número de pessoas que par�ciparam da
comi�va configuram atos polí�cos, cuja natureza é discricionária e sobre os quais não há, em
regra, controle judicial. O ato polí�co difere do ato administra�vo em razão de seu cunho
exclusivamente discricionário, circunstância que o torna, ressalvadas as hipóteses de lesão a
direitos e garan�as individuais, imune ao controle judicial. 3. A ação popular não se revela
adequada para impugnar ato polí�co, razão pela qual deve ser man�da sentença que entendeu pela
ausência de interesse de agir do autor. 4. Improvimento da apelação e da remessa oficial.
(APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO Nº 5018220-61.2014.404.7100/RS. R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg.
Porto Alegre, a. 25, n. 86, 83-296, 2014).

 

12. Portanto, no presente caso, inexiste a ocorrência de ato ilícito administra�vo na
organização da Comi�va Presidencial.

13. No mesmo sen�do e corroborando com o entendimento da não verificação de
irregularidades, é relevante ressaltar, em atendimento ao que foi solicitado pelo Ministro Relator, que
não há “(...) registros de despesas relacionadas ao Vereador Carlos Bolsonaro, no tocante à viagem
presidencial internacional ocorrida com des�no à Rússia, em fevereiro de 2022”, conforme informações
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da Secretaria Especial de Administração da Secretaria-Geral da Presidência da República (SEI nº
3230830).

14. Bem como, de acordo com o expediente do Ministério das Relações Exteriores – MRE (SEI
nº 3232922), “(...) não foram pagos pelo Ministério das Relações Exteriores quaisquer valores a �tulo de
diárias ao Vereador Carlos Nantes Bolsonaro por conta da referida visita oficial e tampouco há registros
de despesas neste Ministério relacionadas a sua par�cipação na comi�va oficial do senhor Presidente da
República”.

15. No mesmo documento, o Ministério das Relações Exteriores – MRE apresenta a agenda da
visita realizada na viagem.

16. Assim, com base no Direito Penal e no Direito Administra�vo Sancionador, que possuem
princípios informa�vos e integra�vos de mesma natureza, podemos entender que uma vez comprovada a
inexistência de justa causa penal que fundamente a inves�gação, não há hipótese para manutenção do
presente procedimento apuratório.

17. Sem embargo, é entendimento assentado no Pretório Excelso que ante a ausência de ilícito
de natureza cível, onde se teriam caracterizado os fatos a serem apurados, a independência das
instâncias poderá ser mi�gada para favorecer o réu ou o inves�gado. É o que podemos inferir do julgado
do STF:

 
Reclamação cons�tucional. 2. Direito Administra�vo Sancionador. Ação civil pública por ato de
improbidade administra�va. 3. Possibilidade de se realizar, em sede de reclamação, um cotejo
analí�co entre acervos probatórios de procedimentos dis�ntos. Caracterizada a relação de
aderência temá�ca entre a decisão reclamada e a decisão precedente. 4. Iden�dade entre os
acervos fá�co-probatórios da ação de improbidade e da ação penal trancada pelo STF nos autos do
HC 158.319/SP. 5. Nega�va de autoria como razão determinante do trancamento do processo penal.
Obstáculo ao reconhecimento da autoria na ação civil de improbidade. Independência mi�gada
entre diferentes esferas sancionadoras. Vedação ao bis in idem. 6. Liminar confirmada. Reclamação
procedente. Determinado o trancamento da ação civil pública de improbidade em relação ao
reclamante, com sua exclusão do polo passivo. Descons�tuição defini�va da ordem de
indisponibilidade de bens. (Supremo Tribunal Federal. 2ª Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes. Rcl
41557 / SP - SÃO PAULO, 15/12/2020)

 

18. Desse modo, igualmente é de se concluir que a imputação criminal e/ou puni�va não foi
precedida da necessária indicação, individualização e descrição das condutas reprováveis e do nexo de
causalidade, com referência lógica e direta aos fatos concretos.

19. Ora, extrai-se que nenhuma a�tude do Presidente da República configurou ato irregular.
Pelo contrário, todas as manifestações e a�tudes do Presidente da República se pautaram em critérios
é�cos e legais regulares.

20. Com efeito, considera-se que a Pe�ção apresentada não confere o suporte adequado a
qualquer peça constritória de liberdade, pois não se encontra apoiada em elementos fá�cos idôneos e
concretos e, por isso, não tem amparo no ordenamento jurídico.

21. Ante o exposto, tudo caminha para a legi�midade e para a juridicidade dos atos
impugnados, já que o agente público, no regular exercício do cargo, foi alvo de medida que macula seus
direitos cons�tucionais, pois que ausente a hipótese configuradora de causa provável.

 

III - CONCLUSÃO

 

22. Encaminhe-se a presente Nota, juntamente com os documentos SEI nº 3230830 e SEI nº
3232922, ao Gabinete da Advocacia-Geral da União para providenciar o pe�cionamento da manifestação.
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Brasília, 10 de março de 2022.

 

SILTON BATISTA LIMA BEZERRA
Coordenador da Coordenação-Geral de Assuntos Ins�tucionais

Subchefia para Assuntos Jurídicos da
Secretaria-Geral da Presidência da República

 
 

De acordo.
 

RONALD FERREIRA SERRA
Subchefe Adjunto para Assuntos Ins�tucionais

Subchefia para Assuntos Jurídicos
Secretaria-Geral da Presidência da República

 
Aprovo.

 
RENATO DE LIMA FRANÇA

Subchefe-Adjunto Execu�vo
Subchefia para Assuntos Jurídicos

Secretaria-Geral da Presidência da República
 
 

 

Documento assinado eletronicamente por Silton Ba�sta Lima Bezerra, Assessor, em 11/03/2022, às
13:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020. .

Documento assinado eletronicamente por Ronald Ferreira Serra, Subchefe Adjunto, em 11/03/2022,
às 14:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020. .

Documento assinado eletronicamente por Renato de Lima França, Subchefe subs�tuto, em
11/03/2022, às 17:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. .

A autenticidade do documento pode ser conferida informando o código verificador 3233041 e o
código CRC E95D517B no site:  
https://sei-pr.presidencia.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

Referência: Processo nº 00063.000558/2022-74 SEI nº 3233041
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