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EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO RELATOR ALEXANDRE DE MORAES, DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL  

 

 

 

Requerente: Deputado Federal Daniel Lucio da Silveira 

Referência: Ação Penal 1044 - Distrito Federal 

Relator: Ministro Alexandre de Moraes 

 

 

 

DANIEL LUCIO DA SILVEIRA, já devidamente qualificado nos presentes autos, vem, 

respeitosamente, por intermédio de sua advogadas infra-assinada, REQUERER (i) a juntada do 

Parecer 03/2022 – PROPA (Doc. 1), da Câmara dos Deputados, no sentido de que a decisão 

que determinou o bloqueio indiscriminado de todas as contas bancárias do Requerente viola a 

independência do Poder Legislativo, por interferir na gestão do custeio dos serviços vinculados 

diretamente ao exercício da atividade parlamentar; e (ii) o imediato desbloqueio da Conta 

Corrente n. 216992, Agência n. 35963 do Banco do Brasil, em razão das razões constantes do 

referido parecer, a seguir sintetizadas. 

 

1 - Consoante se depreende dos autos, foram apresentados 5 agravos regimentais após a 

extinção da punibilidade em razão do Decreto Presencial publicado em 21 de abril de 2022, que 

concedeu indulto individual (graça), ao Requerente: quatro pela sua defesa, nos quais se solicitou 

o desbloqueio das contas, especialmente da conta de reembolso da Câmara dos Deputados, e um 

pela Ordem dos Advogados do Brasil, interposto em razão da violação das prerrogativas de 

advogado constituído nos autos.  

 

2 - Diante da gravidade dos fatos, a Procuradoria da Câmara dos Deputados proferiu parecer, 

uma vez o bloqueio judicial atingiu a verba regulamentada pelo Ato da Mesa n. 43/2019, que 

instituiu a Cota para Exercício da Atividade parlamentar (CEAP), em que opinou que a referida 

medida implica em interferência ilegítima na independência do Poder Legislativo nos seguintes 

termos: 
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Sem embargo dos fundamentos fático-jurídicos que a embase, fato é que a concessão de 

medidas judicias constritivas não pode prejudicar a efetividade da CEAP – verba em 

essência destinada a fim público –, a não ser que se trate de fundamento relacionado 

diretamente à criação, à regulamentação e à disposição da própria verba. 

Do contrário, a constrição judicial redundará, por vias transversas, imediata e 

inexoravelmente no bloqueio do exercício do mandato parlamentar. 

Para escorreita compreensão da natureza pública da Cota, o Ato da Mesa n. 43/2019, em 

seu art. 1º, deixa expressa a afetação da verba ao custeio de “gastos exclusivamente 

vinculados ao exercício da atividade parlamentar”; já seu art. 2º elenca as atividades cujo 

custeio pode ser mantido pela CEAP. 

 

3 - Nesse sentido, importante sublinhar o seguinte trecho da conclusão: 

 

 

 

4 - Desse modo, data máxima venia, o bloqueio da totalidade das contas bancárias 

desconsiderou o fato de parte de tais verbas serem vinculadas a uma finalidade específica: 

exercício do mandado parlamentar. 

 

5 - Somam-se às razões veiculadas no parecer da Câmara dos Deputados todos os 

argumentos que denotam a ilegalidade tanto das multas aplicadas à revelia do Princípio da 
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Legalidade, uma vez que não se encontram previstas no Código de Processo Penal, quanto da sua 

execução antecipada, haja vista a inocorrência de trânsito em julgado da decisão e, principalmente, 

em razão da clemência presidencial concedida de forma expressa, que implica na ineficácia das 

medidas cautelares desde a ocorrência da referida causa de extinção da punibilidade. 

 

6 - Pelo exposto, reitera o Requerente todos os argumentos e pedidos veiculados nos agravos 

regimentais interpostos, ainda pendentes de julgamento pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal 

Federal e requer o imediato desbloqueio da Conta Corrente n. 216992, Agência n. 35963 do Banco 

do Brasil, em razão das razões constantes do Parecer da Câmara dos Deputados. 

 

Nesses termos, pede e espera deferimento. 

 

Brasília/DF, 09 de junho de 2022. 

 

 

Mariane Andréia Cardoso 

OAB/MG 151.473 
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