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PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISAO
IMPOSTAS A SENADOR DA REPUBLICA POR
MEIO
DE DECISAo
MONOcRATICA
DE
MINISTRO DA SUPREMA CORTE. PEDIDO
ANULA<;Ao DO DECISUM, EM RAzAo DE
INCOMPETENCIA, OU DE REVOGA<;AO DAS
MEDIDAS IMPOSTAS. PRISAO PREVENTIVA
DECRETADA EM FACE DE TRES OUTROS
ENVOLVIDOS. PEDIDOS DE REVOGA<;Ao ou
DE SUBSTITUI<;Ao DA PRISAO POR MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS. CORRup<;Ao
(ART.
317 DO CODIGO
PENAL), LAVAGEM DE
CAPITAlS (ART. 1°, DA LEI N.o 9.613/98 E
IMPEDIMENTO
OU
EMBARA<;O
A
PERSECU<;Ao
PENAL
RELATIVA
A
ORGANIZA<;Ao CRIMINOSA (ART. 2°, § 1°, DA
LEI
N°
12.850/2013).
PRESENTES
OS
REQUISITOS AUTORI ZAD ORES DA PRISAO
PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PUBLICA
EVIDENCIADA PELA GRAVIDADE CONCRETA
DOS CRIMES, HABlTUALIDADE E FUNDADA
POSSIBILIDADE DE REITERA<;Ao CRIMINOSA.
CONVENIENCIA DA INSTRU<;Ao CRIMINAL.
MULTIPLAS TENTATIVA DE OBSTRU<;Ao DA
JUSTI<;A. DECISAo DEVIDAMENTE MOTIVADA
E CALCADA NOS ELEMENTOS CONSTANTES
NOS AUTOS. INVIABILIDADE DA APLICA<;Ao
DE MEDIDAS CAUTELARES DlVERSAS A
PRISAo (ART. 319 CP). PRECEDENTES
DAS
A<;OES CAUTELARES N. 4039/DF E 4070/DF.
IDENTICA RATIO DECIDENDI. ALEGA<;Ao DE
DISTINGUISHING.
IMPROCEDENCIA.
TRANSFERENCIA DO PRES~ A SALA DE ESTADO MAl OR OU A PRISAO DOMICILIAR SUBSI-
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DIARIA. DESCABIMENTo.
REVOGA<;Ao
DO
ART. 7° DA LEI N. 8.906/94 COM 0 ADVENTO
DA LEI
10.258/2001. MANIFESTA<;Ao
DO
PARQUETPELA REJEI<;Ao DOS AGRAVOS.
1. A prisao preventiva para garantia da ordem publica
pode fundamentar-se na periculosidade do agente e no
risco de reiteras;ao delitiva, constatado no caso a partir
de fatos concretos, objetivamente graves e devidamente
comprovados, sendo tal ameas;a motivo suficiente para a
decretas;ao da cust6dia cautelar.
2. As condutas de: articular quanto a eventual mudans;a
do Ministro da Justis;a, a quem 0 requerido considera
nao ter fors;a suficiente para interferir na distribuis;ao
dos inqueritos no ambito da Policia Federal, atribuindo
inqueritos de investigados alinhados com 0 Plan alto a
delegados
previamente
selecionados;
articular
a
aprovas;ao de medidas legislativas voltadas a, de alguma
forma, coartar a realizas;ao das apuras;6es ou, ainda, de
anistiar crimes passados; caracterizam tentativas de
obstrus;ao da Justis;a e justificam a prisao preventiva por
conveniencia da instrus;ao criminal. Alem disso, trata-se
de crime autonomo tipificado no art. 2°, § 1°, da Lei

12.850/2013.
3. Medida cautelar de suspensao do exerdcio das
funs;6es parlamentares ou de qualquer outra funs;ao
publica, estabelecida ao parlamentar por meio de
decisao monocratica de Ministro da Suprema Corte.
Cabimento. Compatibilidade com 0 art. 53, § 1°, da
Constituis;ao Federal. Precedente principal, aplicavel a
maiori, ad minus: AC 4039 (caso do ex-Senador Delddio
do Amaral). Identica ratio decidendi na AC 4070 (caso do
ex-Deputado
Federal Eduardo Cosentino Cunha).
Inexistencia de distinguishing. Irrelevancia das diferens;as
circunstanciais apontadas no recurso formulado pelo
parlamentar.
4. Direito do advogado a prisao especial. Regulamentas;ao atual prevista no art. 295, § 1°, do C6digo de Processo Penal. Revogado 0 art. 7° da Lei n. 8.906/94 com
o advento da Lei nO 10.258/2001. Tratamento mais
completo e exaustivo do instituto pela lei nova. Incongruencias da cust6dia cautelar de civis em estabelecimentos militares (Salas de Estado Maior) e tambem da
prisao domiciliar subsidiaria, como regra.
5. Manifestas;ao pelo desprovimento de todos os
agravos regimentais.

o Procurador-Geral

da Republica vern, em razao do despacho

de lOde junho de 2017 (fIs. 448/450)
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317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, apresentar CONTRARRAZOES aos AGRAVOS REGIMENTAlS

inter-

postos por ANDREA NEVES DA CUNHA, MEND HERSON

SOUZA LIMA, FREDERICO PACHECO E ABCIO NEVES
DA CUNHA contra a decisao de 17/5/2017

(fls. 66/105) que de-

cretou a prisao preventiva dos 3 (tres) primeiros e flxou, para
mo, medidas cautelares divers as

0

Ulti-

a prisao.

I. Relat6rio
Por meio de peti<;ao datada de 12/5/2017

(fls. 2/62),

0

Procu-

rador-Geral da Republica requereu ao Ministro Relator do Inquerito
n° 4483/DF:
i) a decretafao da prisao preventiva decorrente do flagrante
por crime inaftanfdvel do Senador da Republica ABCIO
NEl/ES
DA CUNHA
e seu imediato cifastamento do
cargo de S enador da Republica, com a comunicafao dentro de
vinte e quatro horas ao Senado Federal para fins do art. 53,
§ 2°, in fine da Constituifao Federal,·
ii) a decretafao da prisao preventiva de AND REA NEl/ES DA CUNHA,
FREDERICO
PACHEDO
DE
MEDEIROS,
MENDHERSON
SOUZA
UMA e imediato cifastamento deste do cargo comissionado
que ocupa no ambito do S enado Federal,·
iii) 0 cifastamento de MENDHERSON
SOUZA
UMA do cargo comissionado que ocupa no ambito do S enado Federal,Subsidiariamente,

requereu-se,

desde logo, a cumula<;ao das

seguintes medidas cautelares alternativas

a prisao:

(i) cifastamento de ABCIO NEl/ES
do exercicio do mandato pariamentar e de qualquer funfao publica;
(ii) uso de dispositivo pessoal de monitoramento eletronico
(tornozeleira);
(iii) proibifao de contato de qualquer espfcie, inclusive por
meios remotos, com qualquer investigado ou reu na "Operafao Lava Jato" ou em aigum dos seus desmembramentos;
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(iv) proibifao de ingresso em quaisquer repartifoes publicas,
em especial 0 Congresso National, salvo como usudrio de servifo certo e determinado ou para 0 exercfcio de direito individual desde que comunicado previamente a essa Corte;
(v) proibifao de deixar
saportes.

Tais pleitos decorreram
4.483, instaurado

0 pais

e obrigafao de entregar os pas-

dos fatos coligidos ao Inquerito

em 10/4/2017,

n°.

para investigar os parlamentares

ABCIO NEVES DA CUNHA, RODRIGO

SANTOS DA RO-

CHA LOURES e outros pela suposta pratica dos crimes de corrups:ao passiva (art. 317 do C6digo Penal), lavagem de capitais (art. 1°
da Lei n. 9.613/98), constituis:ao e participas:ao em organizas:ao criminosa (art. 2° da Lei n. 12.850/2013) e obstrus:ao

a investigas:ao

organizas:ao criminosa (art. 2°, § 1°, da Lei n. 12.850/2013).
02/05/2017,

estendeu-se

0

de

Em

apurat6rio a fatos relacionados ao Presi-

dente da Republica MICHEL MIGUEL ELIAS TEMES LULIA.
Na especie, os indicios de auto ria e materialidade decorreram,
inicialmente, dos termos de depoimento

e dados de corroboras:ao

da colaboras:ao premiada de Joesley Mendons:a Batista, presidente
da J&F Investimentos

S.A.

Tais evidencias somaram-se aos frutos das as:oes cautelares n°.
4.315 e 4.316, tambem vinculadas ao Inquerito n. 4.483, nas quais
foram judicialmente

deferidas diligencias consistentes

na captas:ao

ambiental de dialogos, as:oes controladas (intervens:oes postergadas
sob previa autorizas:ao judicial) e interceptas:oes telefOnicas.
Sobreveio a instauras:ao de outro inquerito, de n°. 4.489, para
apurar a conduta do Procurador

da Republica Angelo Goulart Vi-

lelia e do advogado Willer Tomaz no sentido da pratica, em tese,
dos crimes de corrups:ao ativa (art. 333, paragrafo linico, do C6digo
Penal), corrups:ao passiva (art. 317, §§ 1° e 2° do C6digo Penal) e
organizas:ao criminosa (art. 2°, § 1°, da Lei 12.850/2013).
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Em 17/5/2017,

0

entao Ministro Relator da presente A<;ao

Cautelar n. 4.327 manifestou

entendimento no sentido de as con-

0

sidera<;oes expostas na decisao revelaram-se suficientes para demonstrar a imprescindibilidade da prisao preventiva de todos os requeridos. Todavia, "d mingua de manifestafao previa do Pleno deste Supremo Tribunal Federal a respeito do alcance da imunidade prevista no art. 53, §
2°, da Constituifao Federal" seria possivel, por ora, decretar ua prisao
prevent iva apenas de Andrea Neves da Cunha, Frederico Pacheco de Medeiros
e Mendherson Souza Uma. "
Desse modo, em rela<;ao a ABClO NEVES, apesar de reconhecer uimprescindivel a decretafao de sua prisao preventiva para a garantia
da ordem publica e preservafao da instrufao criminal': a decisao monocratica cingiu-se

a imposi<;ao das seguintes medidas

cautelares diver-

sas da prisao, com base no art. 319 e no art. 320, ambos do C6digo
de Processo Penal: ('a) suspensao do exercicio das funfoes parlamentares ou
de qualquer outra funfao publica; b) proibifao de contatar qualquer outro investigado ou reu no c01!Juntode feitos em tela; c) proibifao de se ausentar do
pais, devendo entregar seus passaportes. "
As prisoes em referencia foram executadas no dia 18/5/2017,
nos termos do Oficio n. 0698/2017 - PF /MJC - GlNQ/STF /DlCOR/PF

(fls. 148/149, 155/159, 160/166 e 167/174). No mesmo

clia, foram intimados da decisao a Presidencia do Senado Federal
(fls. 141 e 142) eo requerido ABCIO NEVES (fls. 144/145).
Em 22/5/2017

(fls. 184/247),

agravo regimental a fim de que
considera<;ao, ou

0

0

0

Ministerio Publico interp6s

Ministro Relator, em juizo de re-

Plenario determine a prisao preventiva decor-

rente do flagrante por crime inafian<;avel do Senador da Republica

ABCIO NEVES.
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No mesmo dia, ABelO NEVES entregou seu passaporte ao
Poder Judiciario (fl. 251) em cumprimento

ao item "c" da decisao

de fls. 448/450.
No ala de obter a (~onversao de sua prisao preventiva em medidas
cautelares alternativas", ANDREA NEVES interp6s agravo regimental em 23/5/2017

(fls. 255/260). Alega, em smtese:

a) ilegalidade do decreto prisional, pelos seguintes motivos:
a.1) nao estariam presentes os requisitos da prisao preventiva,
previstos no art. 312 do C6digo de Processo Penal;

a.2) "Conduta de terceiro nao pode justijicar prisao preventiva, cujaJundamentafao deve ser individualizada. " Em outras palavras: '54jurisprudencia dos Tribunais Superiores rejeita a tentativa dejustijicar prisao
preventiva de uma pessoa comJundamentos aplicaveis a outra, por violafao do principio da pessoalidade da responsabilidade penal [...] 0 principio da pessoalidade da responsabilidade penal, tambem denominado principio da intranscendencia, preconiza que somente a prOpria pessoa pode
responder pelo Jato por elapraticado, pois 'nenhuma pena passara da pessoa do condenado' (art. 5°, XLV,

da Constituifao da Republica de

1988)." Cita ainda um precedente do Supremo Tribunal FederaP e outro do Superior Tribunal de Justi~a2. Com base nessas
premissas, alega a agravante que (ta] decisao agravada justijica a
prisao preventiva de todos, citando condutas que somente se referem a pessoa do Senador ABClO

NEVES"

e que, por esse motivo, nao

haveria Uconduta da pessoa fisica de ANDREA
NHA

NEVES

DA CU-

que, concretamente, possa ser apontada como risco a ordem publi-

ca ou a instrufao criminal"

1 STF, I' Turma, HC 82.903-1, Ministro Relator SEPULVEDA PERTENCE,
24/6/2003, publicado no DJ em 1/8/2003, p. 120.
2

julgado em

ST}, 6' Turma, RHC 7.439, Ministro Relator LUlZ VICENTE CERNICCHIARO, julgado
em 26/5/1998, publicado na RJ 251/146.
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a.3) a requerida tambem nega ter (Jarticipado da pratica de crime
algum, tendo se limitado a fazer uma solicitafao de ajuda licita (jamais
pedido depropina), para custeio de despesas licitas (defesa em inquiritos),
inicialmente mediante oferta de imovel de sua familia, que ja havia sido
oferecido a outros empresarios e que fora objeto de avaliafao." Alega
ainda que (nao ha qualquer ligafao da mesma [... ] com a suposta doafao de sessenta milhiies de reais para campanhas eleitorais de ABelO
NEVES

ou do PSDB nos idos de 2014."

Com base nisso, argu-

menta soar como (~omo mera cOf!Jcctura,inadmissivel para fundamentafao da prisao prevent iva, a suposifao de que a requerente/ agravante ANDREA

NEVES

possa

se envolver em

'reiterafao

delituosa"';

a.4) "No caso concreto [... ] parece absurdo invocar-se comofundamento
deprisao prevent iva a alegada gravidade concreta do crime, quando se deu
uma delafao premiadissima para JOESIEY

e seus companheiros, ape-

sar deste confessar ter distribuido milhiies de reais de propina, para diferentes autoridades, politicos e partidos e, em seguida, ter ganhado outros
milhiies de dolares com especulafao."

a.5) ''A cifirmafao graciosa, contida no pedido do Procurador Geral da
Republica, no sentido de que os requeridos poderiam 'destruir provas em
liberdade' [... ] nao tem suporte em qualquer elemento de convicfao concreto, constituindo-se em mera suposifao ou fragil cO'!Jectura.[... ] Nao
basta, portanto, a genirica e abstrata afirmafao - desprovida totalmente
de elementos concretos [... ] ";
b) "[a] requerente ANDREA

NEVES

DA CUNHA,

reune con-

difiies pessoais favoraveis para responder ao inquirito e a eventual afao
penal em liberdade.

13 primaria,

tem residenciafixa, atividade licita de-

finida efamilia constituida '~.

c) "i possive/ e recomendavel a revogafao da prisao prevent iva da requerente/ agravante ANDREA

NEVES,
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dade provisoria cumulada com medidas cautelares alternativas

a prisao

(art. 319, CPP), clfja aplicafao, nos termos do art. 282, § 6°, do CPp,
i prioritciria em detrimento da segregafao cautelar, que so deve ser decretada subsidiariamente, em ultimo caso."

MEND HERSON SOUZA LIMA tambem interpos agravo
regimental

em 23/5/2017

(fls. 286/293

e 315/329),

nao apenas

para que Hemliberdade possa se defender defutura afao penal, sefor

0

caso':

mas porque considera admissivel, subsidiariamente,

a concessao de

prisao domiciliar3 por falta de Sala de Estado-Maior

em Minas Ge-

rais, devido

a sua condis:ao

de advogado. Alega, em smtese:

t) a ilegalidade do decreto prisional, pelos seguintes motivos:
i.1) "[... ] pode-se aftrmar serem completamente estranhas

a prisao

pre-

ventiva funfoes outras, que nao a de garantia do processo, assim, por
exemplo, a funfao de policia do Estado que Ihe tentam impingir ao taxar-Ihe tambim

0

desiderato da garantia da ordem publica, como se a

prisao afodada de acusados, mas nao condenados, constituisse mecanismo
concebive! de seguranfa num Estado Democrdtico. "
i.2) "[...] ao longo do decreto de prisao, em 40 (quarenta) laudas, hd citafao do nome de Mendherson, aqui Agravante, por apenas cinco vezes,
sendo que uma de!as refere-se ao ano de 2014"; com base nisso, argumenta que e (total mente desnecessdria" a manutens:ao da prisao
)orque

0 Agravante

'seria conhecedor de todas as estratagemas adotadas

para ocultar a origem ilicita dos recursos movimentados; gravidade do crime e, para impedir a destruifao de provas' sem indicafao concreta destes
fatos";
i.3) "nao basta a simples menfao

a gravidade

abstrata do crime, ou con-

jecturas fundadas unicamente no sentimento pessoal dojulgador para justificar a decretafao da custodia caute!ar do acusado"; em outras palavras, MENDHERSON
3

alega que "[...] a gravidade da imputafao

Pedido identico' ja havia sido formulado pelo mesmo requerido em 19/5/2017
129/130 e 297/298.
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descrita pelo Ministirio Publico Federal e encampada pe!o Ilustre Relator
da AC 4327, ainda que haja provas da materialidade e indicios de autoria, nao autoriza a prisao processuaf';
i.4)

0

agrava~te teria sido mero participe de urn unico fato;

i.5) a possibilidade de reitera<;ao delituosa teria sido estabelecida "em grande medida, no Jato de

0

Agravante

'trabalhar diretamente

nos negocios escusosftitos pe!o Senador Accio Neves"'; isso, segundo
MENDHERSON,

nao constituiria fundamento

idoneo a res-

paldar a prisao preventiva. Nega que trabalhe ou tenha trabalhado em neg6cios escusos do Senador Aecio Neves, "muito
menos em campanha e!eitoral". Adiciona que

0

''Jato de 0 Agravante

ter exercido Junfao publica no S enado Federal (Gabinete de um S enador)
ou trabalhado com

0

Senador Accio Neves quando este era Governador

de Minas Gerais [...] nao tem
Invoca

0

condao dejustificar a prisao preventiva."

principio da presun<;ao de inocencia e alega que tal

0

argumento

"colide com 0 prindpio da iguafdade, na medida em que se

chance!a um tr:atamento mais gravoso ao acusado pe!o Jato de [ter] trabaIhado no S enado Federal e 'ter buscado eguardado um dinheiro que seria
of?jetode corrupfao";
i.6) "[0] Agravante

nao traz nenhum perigo

a sociedade, c primario,

possui residenciafixa nao tem antecedentes criminais";
it)

"comprovado que

GAB/ MG sob

0

0

Agravante

c advogado devidamente inscrito na

n°. 28671 (anexa certidao4), pretende, em ultima analise e

caso sr:jamantida a decisao of?jurgada, [... ] a concessao de prisao domiciliar."
Cita os precedentes da Reclama<;ao 15.697/RJ (Min. Edson Fachin),
Reclama<;ao 4.535/ES

(Min. SepUlveda Pertence),

Reclama<;ao

11.016/SP (Carmen Lucia), Reclama<;ao 14.921 MC/RS (Min. Celso de Mello), Reclama<;ao 12.922 MC/SP
Reclama<;ao 8.853/GO
4

Documento

(Min. Gilmar Mendes)

(Min. Carmen Lucia). Outrossim, narra que

juntado nas fls. 299 e 331.
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a prisao

0

requerente (PNH) nao atende aos comandos

do advogado antes do transito emjulgado da condena-

fao, observando, que nao hei, em Minas Gerais, Sala de Estado-Maior".
naliza argumentando

Fi-

que (td]e igual modo, deve ser observado, ainda,

0

Estatuto do Idoso, conforme Supremo Tribunal Federal nojulgamento do HC
83.358, Min. Carlos Britto."
Por sua vez, em 25/5/2017,

FREDERICO PACHECO DE

MEDEIROS interpos agravo regimental (fls. 391/395)

(Jara revo-

gar sua prisao preventiva, sendo aplicadas as medidas cautelares que [0 Ministro Relator, em juizo monocritico

de reconsideras;ao, ou]

0

Tribunal

Pleno considerar adequadas". Alega, em sintese, que "a medida extrema I
desnecesseiria, visto nao mais subsistirem os motivos invocados na decisao vergastada, allm de serem adequadas medidas cautelares diversas da custOdia."
Para tanto, apresenta os seguintes argumentos:
A) "a investigafao estd totalmente preservada, visto que coletados todos os
elementos que interessavam a apurafao, sendo impossivelo Agravante interferir naquilo jei recolhido;"
B) "a postura do Agravante quando cumpridos os mandados deprisao e
busca evidencia que ele nao tem qualquer pretensao de turbar as apura-

- "
foes;
C)

"0passaporte

do Agravante Joi apreendido;"

D) "a suspensao do mandato do Senador Alcio Neves cifasta qualquer
possibilidade de reiterafao delituosa, pois [... ] todos os pretensos ilfcitos
suscitados pela PGR decorrem dos cargospublicos ocupados pelo aludido
politico;"
E) "a proibifao de contato com os demais investigados e
domiciliar [... ]jei seriam stificientes, visto terem
dia em unidade prisionaL "
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F) "0 Agravante reune todas as condiroespessoais para a concessao de
medida cautelar diversa da prisao, eis que nao registra antecedentes, tem
ocuparao Ilcita (bacharel em direito e empresario), residencia jixa, alem
de nao ter riferecidoqualquer 6bice as diligencias empreendidas em sua residencia e demais endereros."
Embora nao tenha tido sua prisao decretada na decisao monocratica de 17/5/2017,
em 23/5/2017

ABelO NEVES interpos agravo regimental

(fls. 269/277-verso)

no ata de obter a revoga<;ao das

medidas cautelares impostas contra si. Alega, em sintese:
1) "Inexistencia de prevenrao a justificar a distribuirao do Inquerito
4483 e da Cautelar 4327 ao Em. Ministro Edson Fachin" motivo
pelo qual demanda ('a anularao da r. decisao que decretou as medidas
cautelares, em razao da incompetencia do em. Min. EDSON
CHIN

FA-

para apreciarao dos fatos relacionados ao Senador .A.ECIO

NEVES,

determinando-se a livre distribuirao dofeito."

2) ilegalidade e desproporcionalidade
NE VES

da (~uspensao de .A.ECIO

do exercicio da funrao parlamentar"

porque, segundo

0

agravante, (tn]ao ha, no caso, ospressupostos necessariospara aplicarao do art. 319 do CPp, seja pela inviolabilidade dos membros do Parlamentos, Sf/fapela nao satiifarao de seus requisitos." Argumenta nesse sentido que:
2.1) ''A Constituirao Federal confere especialproterao ao exercicio

da atividade parlamentar. E, note-se, a proterao se volta mesmo
contra as invectivas do Poder Judiciario, em homenagem ao principio da tripartirao dos poderes, estabelecendo sistema depesos

0

con-

trapesos ajim de impedir a sobreposirao de um dos poderes sobre

0

outro." Cita os artigos 86; 53 caput e §§ 2° e 3° e 55 da CF,
dai inferindo que: "Isso e assim justamente para resguardar

0

parlamentar de qualquer ingerencia no exercicio de seu mandato, livrando-o de amearas que possam interferir em sua liberdade de atu11 de 97
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afao politica, a qual, por sua veil encontra plena legitimidade na
soberania do voto popular e no principio fundamental da democracia. " Condui asseverando que, Uocifastamento de um S enador
da Republica, pela aplicafao do art. 319, VI do CPp, e medida
extravagante e, nos termos em que esse egoSTF ja decidiu, somente
a cabivel diante de circunstancias excepcionalissimas, que revelem
abuso dospoderes inerentes ao mandato, de modo a impedir

0

0

regu-

lar processamento de itifrafoes penais. "
2.2) uconsiderando a natureza da medida imposta contra um S enador da Republica, nao poderia ela decorrer de decisao monocratica e sim de decisao colegiada desse egoSTF";
2.3)

"0 posicionamento

de um parlamentar acerca de determinada

materia e seu modo de votar, nao pode, jamais, justijicar

0

afasta-

mento de suas funfoes, ou mesmo ser interpretado como tentativa de
obstar investigafoes." Para AECIO NEVES, Uentender que

0

posicionamento de um Parlamentar quanto a determinado prqjeto
de Lei implica em 'obstrufao da justifa' e retirar toda e qualquer
autonomia dos representantes legislativos. [...] A vingar 0 raciocinio
esposado na r. decisao monocratica estd-se a ignorar uma das mais
importantes normas da atuafao parlamentar: a inviolabilidade do
parlamentar por quaisquer de suas opinioes, palavras e votos, insculpida no art. 53 da CF. "
2.4) Sobre os fatos que the sao imputados, argumenta
que (La]atuafao do agravante [... ] no que atina ao prqjeto de
abuso de autoridade, foi no sentido de compatibilizar

0

texto de lei

as observafoes vilStas, diga-se) oriundas da Procuradoria e do Judiciario, como por exemplo, a subtrafao, sugerida pelo juiZ SERGIO MORO,

do artigo que criminalizava

0

que se denominou

'crime de hermeneutica'. Ainda [... ] a proposta legislativa que ora
e tida como tentativa de obstrufao dajustifa foi aprovada por una12 de 97
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nimidade pela Comissao de Justifa por ampla mai01ia do Senado
FederaL [... ] No que atina

afalada

'anistia ao caixa 2', trata-se

de medida inserida no bf!jo da famigerada 10 medidas do MPF. "
Segundo

0

agravante, "basta ler 0 projeto de lei para verificar

que se trata, na verdade, de regulamentafao e da criafao de tipos
penais espec!ficosque criminalizam a conduta. " Finda alegando
que

"0

Parlamentar praticava ato inerente a sua funfao, de acordo

com as suas convicfoes,cotiforme 0 poder que 0 povo Ihe outorgou."
2.5) "as apontadas 'articulafoes quanto

a mudanfa

do Ministro

da Justifa, a quem considera nao terforfa suficiente para interferir
na distribuifao de inqueritos na Policia Federal', rej!etem distorfao
daquilo contido nas duvidosas gravafoes acostadas aos autos. Primeiro porque a conversa estava inserida num contexto absolutamente informal, num 'bate-papo' entre pessoas que tinham relafao
pessoal e privada de longa data. [... ] Depois, a discussao atinava
com a atuafao policial na aventada Operafao CARNE

FRA-

CA. " Com base nessas premissas, alega que "criticar a atuafao de determinada autoridade e entender que determinada instituifao seria melhor representada por outro nao significa obstar a
justifa. [... ] Colocadas no devido contexto, nao se extrai de suas
falas nenhuma atuafao no sentido de alterar 0 Ministro da Justifa,
tampouco de direcionar oufrear investigafoes."
2.6) haveria, na perspectiva do agravante, "[...] baixissima
cotifiabilidade das gravafoes quejuntou aos autos (que por determinafoes do prOprio Ministro EDSON

FACHIN

das a pericia, tamanha a desconfianfa quanto

serao submeti-

a edifao de seu teor),

nao foi alem a Procuradoria para averiguar que nunca se buscou
que

0

delatorJOESIEY

'comprasse um apartamento para a mae

do agravante'." Alega, sobre esse ponto, que se buscava
'Justamente que JOESIEY

comprasse 0 apartamento da mae do
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Agravante, localizado no Rio de Janeiro e avaliado em torno de
R$ 40 milhoes (doc. 3)5." Este teria sido
ANDREA
segundo

NEVES
0

0

real prop6sito de

ao procurar JOESLEY

BATISTA,

agravante. Aduz, ainda, que (~nventou

0

delator

uma outra contrapartida - um incompreensivel benificio de lCMS,
materia completamente desvinculada as atividades do S enado - e
nao apresentou uma unica prova a confirmci-Ia."
2.7) "Sustenta a r. decisao,por fim, que
VES

0

Senador ABClO

NE-

seria 'politico proeminente no cencirionacional, presidente de

importante partido politico da base de sustentafao do governo',

0

que revelaria riscos em mante-Io no Congresso. Nao obstante, conforme documentafao anexa, i fato que 0 Agravante deixou
de presidente do PSDB

0

cargo

(doc. 2)6" Com base nisso, alega

agravante que nao persiste

0

0

risco aventado na decisao de

12/5/2016.
3) Tenta estabelecer

(lJistinguishing" em relac;ao ao precedente

da Ac;ao Cautelar n. 4.070/STF
ral EDUARDO

Fede-

CUNHA), a fun de evitar sua aplicac;ao anal6-

gica no deslinde
4327/STF.

(relativa ao ex-Deputado

da controversia

Eis os principais

desta Ac;ao Cautelar

argumentos

apresentados

n.

pelo

agravante:
3.1) Na AC 4070: "'0 Deputado Eduardo Cunhajci havia sido
denunciado por corrupfao... e lavagem de dinheiro' situafao que poderia 'acarretar a perda do mandato par/amentar'."

Nesta AC

4327: "0 S enador Aicio Neves jamais foi denunciado".
3.2) Na AC 4070: "EDUARDO

CUNHA

teria 'utilizado

do cargo de Deputado Federal e da funfao de Presidente da Cama5

C6pia de baixa qualidade de um documento particular, sem data, intitulado
(~VALIA9AO DO IM6VEL PELO CORRETOR - APARTAMENTO", fOl~
juntado por ABCIO NEVES nas fIs. 280/283 e tambem por ANDREA NEVES nas
fIs.443/444.

6

Documento

juntado na fl. 279.
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ra dos Deputados em interesse prOprio e ilicito, qual seja, evitar que
as investigafoes contra si tenham curso e cheguem a bom termo, bem
como reiterar as praticas delitivas, com intuito de obter vantagens
indevidas'. [... J Eduardo Cunha transjormou a Camara dos Deputados em um balcao de negriciose 0 seu cargo de Deputado Federal em mercancia, reiterando as praticas delitivas". Nesta AC
4327:

"0

agravante jamais se utilizou de seu cargopara 'evitar que

investigafoes contra si tenham curso e cheguem a bom termo' epara
a pratica de delitos."
3.3) Na AC 4070:

"0juizo

de recebimento da denuncia, quando

coletivamente aftrido, sem divergencia no ponto, por onze integrantes da mais alta corte do Pais, i indicativo de uma atmosfera de incertezas que insufla suspeitas sobre

0

compromisso do poder com

0

interesse publico. 0 afastamento, quando motivado por essas razoes, i uma alternativa para proteger
fao". Nesta AC 4327:

"0

0

elemento publico da fun-

colegiado desse ego STF nunca teve a

oportunidade de analisar osfatos que Ihe sao atribuidos e nem mesmo as graves medidas que Ihe sao impostas. Trata-se, ao contrario,
dejuizo monocratico proftrido no limiar de um inquirito policia!'.
4) alega, por fun, similitude do caso ao precedente da AC
4173, em cujo acordio

0

Ministro Teori Zavaski consignou:

"13 fato que as gravafoes realizadas pelo colaborador revelam didlogos
que aparentemente nao se mostram a altura de agentes publicos titulares
dos mais elevados mandatos de representafao popular. Mas nao pode deixar de relativizar a seriedade de algumas cifirmafoes, captadas sem a
ciencia do interlocutor, em estrito ambiente privado." Com base nisso,
ABClO NEVES argumenta que (~olocadas no devido contexto, nao
se extrai de suas falas nenhuma atuafao no sentido de alterar

0

Ministro

da Justifa, tampouco de direcionar oufrear as investigafoes" porquanto
(ttJratava-se de conversaprivada, entre 'amigos'''.
15 de 97

Procuradoria-Geral da Republica

Em 30/5/2017

(fl. 405),

A<;:aoCautelar n. 4.327
0

Ministro Edson Fachin juntou aos

autos a decisao que havia proferido na mesma data, no Inquerito
n°. 4.483 (fls. 407/419), e determinou

(0 desapensamento desta afao

cautelar, cumprindo-se as demais providencias ld registradas." Trata-se, dos
itens 7.b e 7.d (fls. 416/418), cujo teor eo seguinte:
7. A luz do expos to:

[... J
b) determino a cisao do Inquerito 4.483 no tocante
aos fatos relacionados ao Senador Aecio Neves da Cunha, Andrea Neves da Cunha, Frederico Pacheco de
Medeiros e Mendherson Souza Lima, formando-se novos autos, aos quais devem ser vinculadas: A<;:aoCautelar
3.316, A<;:aoCautelar 4.326 e As:ao Cautelar 4.327, com copia integral da A<;:aoCautelar 4.315 e da A<;:aoCautelar 4.316
(reautuadas como cautelares vinculadas a esse novo inquerit0 remetendo todos esses autos, com urgencia, it Presidencia do Supremo Tribunal Federal, com a finalidade de que se
delibere acerca da livre distribui<;:ao;
7),

[... J
d) determino, ainda,

0

que segue:

Nos autos da As:ao Cautelar 4.327 ha necessidade
de processamento dos agravos regimentais interpostos
pelo Ministerio Publico Federal, Aecio Neves da Cunha, Andrea Neves da Cunha, Mendherson Souza Lima
e Frederico Pacheco de Medeiros, todos em face da decisao que decretou a prisao preventiva de investigados e
suspendeu mandato parlamentar de Senador da Republica, alem de pedido de prisao domiciliar. Nos autos da
A<;:aoCautelar 4.316, que trata das intercepta<;:oestelefOnicas,
Aecio Neves da Cunha requer it fl. 460 a copia integral de todos os audios.
Todos esses pleitos deverao ser apreciados pelo novo
relator, 0 qual, it luz do quadro atual, podera examina-Ios em
juizo de reconsidera<;:ao.
Considerando tratar-se de investigados sob preventiva,
urge e cumpre ao setor administrativo respectivo deste Tribunal providenciar 0 que for necessario para tanto, 0 mais
breve possivel.

As contrarrazoes de ABelO NEVES ao agravo regimental
interposto

pelo Ministerio Publico foram apresentadas no dia

29/5/2017(fls.421/43~.
7 Trata-se do InqUl!rito n. 4.506/DF.
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relator, Ministro Marco Aurelio, em despacho datado
determmou

"vista ao Procurador-Geral da Republica, em

cardter de urgencia, consideradas as prisiJespreventivas implementadas no ultimo dia 18 de maio" (fls. 448/450).
Por fun, no dia 02/06/2017,

vieram os autos

a Procuradoria-

Geral da Republica (fl. 452).

II -

Constitucionalidade da prisao preventiva para

garantia da ordem publica frente

a periculosidade

do agente,

fundada na alta gravidade do delito e no risco de reitera~ao
delitiva. Art. 312 do CPP. Abundancia de provas materiais,
concretas e idoneas, das multiplas condutas imputadas aos
presos ANDREA NEVES DA CUNHA, MENDHERSON
SOUZA LIMA e FREDERICO PACHECO, a titulo de
corrup~ao passiva, em concurso com ABCIO NEVES DA
CUNHA

(art. 317, caput, c/c

art. 29, ambos do CP).

Preenchimento do requisito previsto no art. 313, I, do CPP.
Fundamentos suficientes a justificar a cust6dia cautelar dos 3
(tres) primeiros. Precedentes do STF. Medidas caute1ares
diversas

a prisao igualmente

justificadas em re1a~aoa ABCIO

NEVES.
11.1 - Precedentes do STF. Introdu~ao

a

analise do

arcabou~o fatico e probat6rio reunido por for~a da "Opera~ao
Patmos".
Sao muitos os precedentes
chancelam

0

do Supremo Tribunal Federal que

uso excepcional da prisao preventiva para impedir que

o investigado, acusado ou sentenciado torne a praticar certos delitos
enquanto responde a inquerito ou processo criminal, desde que haja
prova concreta do risco correspondente.
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Objetiva-se

com isso preverur graves prejuizos

liberdade provavelmente traria

a

que sua

sociedade. 0 fundamento legal

correto, nessa hip6tese, para decretas:ao e manutens:ao da cust6dia
cautelar,

e

a garantia da ordem publica, prevista no art. 312 do

C6digo de Processo

Penal, perfeitamente

compativel

com

0

principio constitucional da presuns:ao de inocencia (art. 5°, inciso

LVII, CF /1988).
Adiante transcrevem-se trechos de julgados ilustrativos:
Prisao preventiva. Afora a gravidade concreta da
infrac;ao penal, a reiterac;ao na pritica criminosa
constitui motivo habil a justificar a manutenc;ao da
prisao cautelar para resguardar a ordem publica,
conforme 0 art. 312 do C6digo de Processo Penal.
(STF, 1a Turma, HC-AgR n. 116.744, reI. Min. Rosa
Weber, DJ de 13/8/2013)
A privac;ao cautelar da liberdade individual - cuja
decretac;ao resulta possivel em virtude de expressa
clausula inscrita no pr6prio texto da Constituic;ao da
Republica (CF, art. 50, LXI), nao conflitando, por isso
mesmo, com a presunc;ao constitucional de inocencia
(CF, art. 50 , LVII) - reveste-se de carater excepcional,
somente devendo ser ordenada, por tal razao, em
situac;5es de absoluta e real necessidade. (STF, 2a
Turma, HC n. 94.194/CE, ReI. Min. Ce1so de Mello,
DJ de 20.11.2012)
A decretac;aoda prisao preventiva baseada na garantia
da ordem publica esta devidamente fundamentada em
fatos concretos a justificar a segregac;aocautelar, em
especial diante da possibilidade de reiterac;aocriminosa,
a qual revela a necessidade da constric;ao. (STF, 2a
Turma, HC n. 96.997, rel Min. Ricardo Levandowski,
DJ de 9/6/2009)
A cust6dia cautelar do Paciente mostra-se
suficientemente fundamentada na garantia da ordem
publica, nao havendo, portanto, como se reconhecer 0
constrangimento, notadamente porque, ao contrario do
que se alega na petic;ao inicial, existem nos autos
elementos concretos, e nao meras conjecturas, que
apontam a periculosidade do Paciente, circunstancia
suficientepara a manutenc;aoda prisao processual. (STF,
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1a Turma, HC n. 94.260, reI. Min. Carmen Lucia,
de 17/6/2008)

DJ

Ao reyeS do que alegam os agravantes, todo e qualquer fato
(isolado ou em combina<;ao com outtos elementos) capaz de indicar
que a personalidade do agente e voltada

a criminalidade

risco de reitera<;ao constitui, em tese, fundamento

e ostenta

id6neo

da

medida cautelar de prisao preventiva para garantia da ordem
publica.
N esse amplo rol de condutas, condi<;oes ou circunstancias,
estao abrangidos, por exemplo,

0

comportamento

comunidade

perante

a

hist6rico pessoal do suspeito, seu
e,

ate

mesmo,

as

caractensticas espedficas do(s) delito(s) cuja pratica se the atribui seJa no mesmo processo ou inquerito, seja em outto(s) - em
especial

quando

corroboradas

por

elementos

diversos

que

convirjam para a me sma conclusao.
Logicamente, cada urn desses fatos precisa ter base empirica
razoavel, tanto de sua efetiva ocorrencia quanto da respectiva
gravidade concreta, e nao ser demasiadamente antigo a ponto de se
desconectar da realidade atual vivida pelo suspeito.
A esse respeito,

0

Supremo Tribunal Federal coleciona varios

precedentes. Eis alguns:
A Magistrada, no momenta da prola<;aoda senten<;a,
fundamentou suficientemente a necessidade de
decreta<;ao da prisao do paciente, nao s6 diante da
gravidade dos crimes praticados e da repercussao destes,
mas, igualmente, para evitar a repeti<;ao da a<;ao
criminosa. 4. Tais fundamentos encontram amparo no
art. 312 do C6digo de Processo Penal, que autoriza a
prisao cautelar para garantia da ordem publica. 5. Ha
justa causa no decreto de prisao preventiva para garantia
da ordem publica, quando 0 agente se revela propenso a
pratica delituosa, demonstrando menosprezo pelas
normas penais. Nesse caso, a nao decreta<;aoda prisao
pode representar indesejavel sensa<;aode impunidade,
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que incentiva 0 cometimento de crimes e abala a
credibilidade do Poder Judiciario. (STF, 1a Turma, HC
n. 83.868, reI. Min. Marco Aurelio, DJ de 5/3/2009).
Se as circunstancias concretas da pratica do crime
revelam a periculosidade do agente e 0 risco de
reitera<;ao delitiva e, por conseguinte, a ordem publica,
justificada esti a decreta<;aoou a manuten<;ao da prisao
cautelar, desde que igualmente presentes boas provas da
materialidade e da autoria [...] (RHC n. 106.697,
Primeira Turma, Ministra Relatora Rosa Weber, DJe
11/5/2012)
A decisao proferida pelo juiz de direito - que decretou a
prisao preventiva - observou estritamente 0 disposto no
art. 1°, da Lei nO9.034/95 e no art. 312, do CPP, eis que
hi elementos indicativos no sentido de que as atividades
cr1!I1l11osas eram realizadas de modo reiterado,
organizado e com alta poder ofensivo a ordem publica.
5. A garantia da ordem publica e representada pelo
imperativo de se impedir a reitera<;ao das priticas
criminosas. (STF, 2a Turma, HC n. 94.739, reI. Min.
Ellen Gracie, DJ de 7/10/2008)
Os fundamentos utilizados revelam-se id6neos para
manter a segrega<;ao cautelar do paciente, na linha de
precedentes desta Corte. E que a decisao lastreou-se em
aspectos concretos e relevantes para resguardar a ordem
publica, ante a periculosidade do agente, evidenciada (a)
pelas circunstancias em que 0 delito teria sido praticado;
e (b) pelo risco concreto de reitera<;ao delitiva.
Precedentes. (HC n. 130.911/SP, Ministro Relator Teori
Zavascki, DJe 11/2/2016)
No RHC nO. 134.121/PE,
20/4/2016,
invoquem

0

em decisao monocratica datada de

Ministro Luiz Fux confirmou

atos infracionais

preteritos

ser possivel que se

como fundamentos

para a

prisao preventiva. Confira-se na sequencia:
A prevalecer 0 argumento de que a pratica de atos
infracionais na menoridade nao se comunica com a vida
criminal adulta, ter-se-i que admitir 0 absurdo de que 0
agente podera reiterar na pratica criminosa logo ap6s
adquirir a maioridade, sem que se the reCala a
possibilidade de ser preso preventivamente.
A possibilidade real de reitera<;ao delituosa
constitui, fora de duvida, base empirica subsumivel a
hip6tese legal da garantia da ordem publica.
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No caso concreto desta Ac;:aoCautelar n° 4.327, infere-se da
leitura dos autos que os motivos que fundamentaram a decretac;:ao
da prisao preventiva

de ANDREA

MENDHERSON

SOUZA

NEVES

LIMA

DA CUNHA,
FREDERICO

e

PACHECO sao higidos e se apoiaram em bastantes elementos
probat6rios,
outrossim,

todos

idoneos

para

0

deferimento.

que a medida atende, integralmente,

Observa-se,
aos requisitos

dispostos no art. 312 do C6digo de Processo Penal.

o
Inquerito

advento da denuncia amparada nas provas reunidas no
n.

4.506/DFs

chancelou,

de maneira

cristalina,

a

necessidade de manter as prisoes decretadas e de, no minimo,
manter

as medidas cautelares alternativas impostas

a ABCIO

NEVES.
Com efeito', a medida cautelar requerida pelo Ministerio
Publico

Federal

em

12/05/2017

decorreu

das investigac;:oes

realizadas antes, durante e ap6s a sua deflagrac;:aoda Operac;:ao que
lograram revelar e comprovar

a materialidade e a auto ria de crimes

de corrupc;:ao passiva e ativa (art. 317 e art. 333 do CP) e de
obstruc;:ao de investigac;:aode crimes (art. 2°, § 1° da Lei 12850/13).
lnicialmente,

0

Ministerio Publico Federal foi procurado por

pessoas ligadas ao Grupo J&F9, alvo de mUltiplas investigac;:oesem
diversos juizos e instancias, com

0

objetivo de que fosse entabulado

acordo de colaborac;:aopremiada. A Procuradoria-Geral da Republica foi indicada inicialmente como a competente para as negociac;:oes
considerando que os fatos a serem narrados tratavam tambem de
crimes cometidos por pessoas detentoras de prerrogativa de foro.
8 Fruto da cislio do Inq~erito n. 4.483/DF.
9

0 Grupo J & F e liderado pela sociedade empres:ir:ia J & F Investimentos S.A., criada em 1953,
presente em mais de 30 paises. Sob 0 controle do grupo, dentre outras empresas, estao a JBS (lider
global em processamento de proteina animal), a Alpargatas (maior empresa de cals:ados e vestu:ir:ios
na America Latina), a Vigor (maior empresa brasileira de derivados de leite), a Flora (empresa lider
em segmentos de limpeza domestica e higiene pessoal), a Eldorado Brasil (maior planta para
produs:ao de celulose no mundo) eo Banco Original. A receita liquida da J & F Investimento S.A., em
2015, foi de 174 bilh6es de reais. Vide em: http://jfinvest.com.br/quem-somos/apresentacaol.
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Dentre os componentes do referido grupo empresarial, destaca-se JOESLEY MENDONC;A BATISTA, presidente da sociedade empresaria J&F Investimentos S.A., que, de maneira voluntaria, disp6s-se a narrar fatos, apresentar documentos, bem como outros meios de prova coligidos em passado recente, referentes a diversos crimes praticados no contexto da "Operas;ao Lava Jato",
alem de outros, havendo parcela relevante de situas;oes com

0

en-

volvimento de pessoas detentoras de foro por prerrogativa de funs;ao.
Em reuniao preliminar realizada no dia 7/4/2017,
Procuradoria-Geral

na sede da

da Republica, foram esclarecidos e apresenta-

dos alguns elementos de prova que indicavam a possivel pratica de
crimes por parte do Senador ABelO NEVES e de outras pessoas
a ele ligadas.
Dentre os elementos de prova entregues oficialmente ao Ministerio Publico Federal, sobreleva mencionar a existencia de uma
gravas;ao ambientallO em audio efetivada pelo proprio JOESLEY
MENDONC;A BATISTA, que era um dos interlocutores da conversa, que pode ser assim resumida:
(i) Gravas;ao de conversa com

0

Senador AECIO NEVES,

ocorrida no mes de mars;o do corrente ano, provavelmente em
24/03/2017,

no Hotel Unique, Sao Paulo-SP [Audio Aeuni-

que.WAV], na qual, dentre diversos assuntos tratados, ha a
confirmas;ao do pedido de R$ 2.000.000,00 (dois milhoes de
reais) em vantagem indevida, inicialmente solicitado por ANDREA NEVES DA CUNHA, irma do parlamentar, sendo

0

pedido confirmado e refors;ado pelo proprio AECIO. Nessa
10 Vanos sao os precedentes do Supremo Tribunal Federal admitindo como "licita a grava<;:ao
ambiental realizada por urn dos interlocutores sem 0 conhecimento do outro, podendo ela ser
utilizada como prova em processo judicial" (ARE 742192 AgR/SC, ReI. Ministro Luiz Fux; c£
HC 69.912-0/RS, ReI. Min. SepUlveda Pertence; HC 75.338-8-RJ, ReI. Min. Nelson Jobim; AIAgR 503.617, ReI. Min. Carlos Velloso; REAgR 402.035, ReI. Min. Ellen Gracie; RE 630944
AgR/BA, ReI. Min. Carlos Britto; AI 560223 AgR/SP, ReI. Min,Joaquim Barbosa).
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da Republica

reuniao,o

empresario ]OESLEY BATISTA aceitou pagar os

R$ 2.000.000,00 (dois milh6es de reais) solicitados, divididos
em quatro parcelas de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais),
pagas semanalmente, cuja entrega, em valores em especie, foi
efetivada por RICARDO SAUD, preposto de ]OESLEY, tendo sido

0

recebimento operado por FREDERICO

CO DE MEDEIROS

e MENDHERSON

PACHE-

SOUZA LIMA,

pessoas ligadas a ABCIO.
A gravidade da situa~ao, entretanto, residia no fato de que, diferentemente de epis6dios anteriores, nos quais a pretensao de colabora~ao cingia-se a fatos criminosos preteritos, a negocia~ao de
acordo trouxe

a baila crimes cuja pratica, ou pelo menos

seu exauri-

mento, estava ocorrendo ou por ocorrer, em datas pr6ximas, previstas ou previsiveis. Tal cenario impos, em respeito

a missao constitu-

cional do Ministerio Publico, a interven~ao imediata para propiciar
monitoramento das condutas e sua induvidosa e rigorosa apura~ao.
Por tal razao, a tradicional dinamica na celebra~ao de acordos
de colabora~ao premiada, por envolver urn certo iter procedimental
consistente na analise dos anexos, tratativas quanto aos termos do
acordo e colheita de depoimentos para posterior submissao

a ho-

mologa~ao ao juizo competente, mostrava-se inadequada diante da
conjuntura e sucessao dos fatos, que exigia a ado~ao de tecnicas especiais de investiga~ao para acompanhar as condutas criminosas, arregimentando provas cabais, sem a necessidade de efetuar urna prisao em flagrante antes de se conhecer mais profundamente

0

es-

quema de corrup~ao.
Em razao da urgencia para a implementa~ao da a~ao controlada e da intercepta~ao telefOnica,

0

Ministerio Publico Federal flr-

mou urn pre-acordo de colabora~ao, viabilizando, nurn primeiro
momento, a tomada espontinea

e voluntaria de depoimentos de
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JOESLEY

BATISTA e RICARDO

SAUD sobre esse fato, de ma-

neira que fosse possivel intentar as mencionadas medidas, as quais
foram requeridas e efetivamente deferidas pelo Excelentissimo

Mi-

nistro Relator Edson Fachin nos autos da Ac;:ao Cautelar n. 4.315
(ac;:aocontrolada) e da Ac;:aoCautelar n. 4.316 (interceptac;:ao).
Em seguida, a Policia Federal passou a desenvolver ac;:oesde
campo e escutas ambientais e telefOnicas para acompanhar, registrar
e comprovar os pagamentos

de propina, que efetivamente ocorre-

ram con forme foram negociados na conversa inicialmente gravada
entre JOESLEY

BATISTA

e ABelO NEVES [Audio Aeuni-

que.WAV].
Ap6s a implementac;:ao das medidas e a certificac;:ao da fide dignidade das informac;:oes,

0

Procurador-Geral

da Republica celebrou,

com fulcro nos artigos 4° e seguintes da Lei n° 12.850/2013,

acor-

dos de colaborac;:ao premiada com JOESLEY BATISTA, WESLEY
BATISTA, RICARDO
FLORISVALDO

SAUD, FRANCISCO

CAETANO

DE ASSIS E SILVA,

DE OLIVEIRA,

CIDO BONI e DEMILTON

ANTONIO

VALDIR APARE-

DE CASTRO, firmados

em 03 de maio de 2017.
Tais acordos foram celebrados com a finalidade de obtenc;:ao
de provas para

0

desvelamento

de agentes criminosos e participes

responsaveis, estrutura hierarquica, divisao de tarefas e crimes praticados por organizac;:oes criminosas que operam no seio de 6rgaos
publicos, inclusive com a participac;ao de integrantes do nucleo politico e econ6mico da organizac;:ao criminosa investigada na "Operac;:aoLava Jato".
Por fim,

0

Excelentissimo Ministro Relator Edson Fachin ho-

mologou os acordos de colaborac;:ao premiada em 11 de maio de
2017, conferindo-lhes

validade juridica plena.
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adiante

ao detalhamento

de cada requerido

quanto

das provas e das

ao crime de corrups;ao

passiva (art. 317, caput, c/c art. 29, ambos do CP),
demonstrar
medidas

a legalidade

cautelares

11.2 - Corrup~ao
lad as na denuncia

do decreto

e a necessidade

prisional

0

que vai

e das demais

de sua manuten~ao.

passiva: sintese das imputa~oes

do Inquerito

n. 4.327

formu-

n. 4.506/DF.

Como se ve da pe<;:a,entre os meses de fevereiro a maio de
2017, os denunciados ABCIO NEVES DA CUNHA, ANDREA
NEVES
DEIROS

DA CUNHA,

FREDERICO

e MEND HERSON

PACHECO

DE ME-

SOUZA LIMA, agindo de modo

livre, consciente e voluncirio, promoveram, em unidade de designios e conjuga<;:aode esfor<;:os,a solicita<;:aoe

0

recebimento de van-

tagem indevida, em razao da fun<;:aopublica de Senador da Republica do primeiro, no montante de R$ 2.000.000,00 (dois milhoes de
reais).
ANDREA

NEVES,

em fevereiro de 2017, e ABCIO NE-

VES, em 24 de mar<;:ode 2017, solicitaram, diretamente, em beneficio de ABCIO, em razao de sua fun<;:aode Senador da Republica,
vantagem indevida na ordem de R$ 2.000.000,00 (dois milhoes de
reais).

°

montante foi solicitado a JOESLEY MENDON~A

TISTA e era oriundo do Grupo J&F,

0

BA-

qual tern urn hist6rico de

pagamento de vantagens indevidas ao Senador ABCIO NEVES e
que tambem ja recebeu deste contrapartidas em razao da sua fun<;:ao
parlamentar.
A vantagem indevida foi efetivamente paga em quatro parcelas de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) nos dias 05, 12 e 19 de
abril e no dia 03 de maio, todas no presente ana de 2017, cujos re25 de 97
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cebimentos, com ciencia da ilicitude dos valores, foram realizados
por FREDERICO

conjuntamente

ROS e MEND HERSON

PACHECO DE MEDEI-

SOUZA LIMA, este Ultimo com parti-

cipa<;ao nos tres Ultimos pagamentos.
Os requeridos, portanto, praticaram em tese mUltiplas condutas criminosas

tipificadas em lei como corrups:ao passiva (art.

317, caput, c/ cart. 29, ambos do CP).

11.3 - Dos fatos enquadraveis nos delitos de corrups:ao e
lavagem de dinheiro, diversos dos contidos na primeira pes:a
acusat6ria. Continuidade das investigas:oes.
No ambito da sua colabora<;ao premiada, os colaboradores
JOESLEY

BATISTA e RICARDO

puria mantida entre

0

SAUD descrevem a rela<;ao es-

grupo J&F e

0

Senador ABCIO NEVES

nos Ultimos anos. Merece destaque nesses relatos

0

seguinte: a)

0

pagamento de propina da ordem de mais R$ 60.000.000,00 (sessenta milhoes de reais) feito em 2014 ao parlamentar

por meio da

emissao de notas fiscais frias a diversas empresas indicadas por ele;
b)

0

pagamento

a diversos partidos politicos para ingressarem na

coliga<;ao da candidatura de ABCIO NEVES
publica; c)

0

a Presidencia

da Re-

pagamento de dinheiro em especie feito diretamente a

FREDERICO PACHECO DE MEDEIROS, primo do Senador
e por este indicado para receber os valores.
Os colaboradores
ses pagamentos,

0

narraram que, em contrapartida

a todos es-

Senador ABCIO NEVES utilizou de seu man-

dato para beneficiar diretamente

interesses do grupo, como, por

exemplo, na libera<;ao de creditos de 12,6 milhoes de ICMS da JBS
Couros e dos creditos de 11,5 milhoes de ICMS da empresa Da
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Gran~a, sediada em Uberaba e adquirida pela JBS na compra da Se-

o colaborador
a atua~ao

RICARDO

SAUD narra que, em contrapartida

em favor daJ&F, ABCIO NEVES solicitou que a vanta-

gem indevida fosse distribuida nos seguintes moldes: a) pagamento
de 11 (onze) milhoes contra notas fiscais emitidas pelas seguintes
empresas: R$ 2.500.000,00 a Bel Editora Editora~ao Publicidade e
Consultoria; R$ 6.000.000,00 a Data World Pesquisa e Consultoria
Ltda; R$ 2.500.000,00 a PVR Propaganda e Marketing Ltda feito diretamente, em notas emitidas contra a J&F; e b) compra de partidos politicos para que integrassem

ABCIO NEVES

a Presidencia

a coliga~ao da candidatura

de

da Republica.

Consta nos termos de colabora~ao que, mesmo depois de passada a campanha eleitoral, AEcIO NEVES procurou JOESLEY
BATISTA pedindo recursos financeiros, tendo este aquiescido em
comprar urn im6vel superfaturado

por R$ 17.000.000,00 (dezessete

milhoes de reais) por urna pessoa indicada por ABCIO NEVES a

fun de que esse dinheiro chegasse ao Senador da Republica12.
Em 2016, ABCIO NEVES solicitou R$ 5.000.000,00 (cinco
milhoes de reais) a JOESLEY

BATISTA que nao concordou

chegar a ABCIO NEVES, por intermedio

e fez

de urn amigo em co-

mum, chamado FLA VIO CARNEIRO, informa~ao para que
nador parasse de pedir dinheiro, urna vez que JOESLEY

0

Se-

estava sen-

do investigado pela "Opera~ao Sepsis" e precisava se resguardar.
Durante as investiga~oes, tambem foram revelados fatos que
apontam a ocultac;:ao e a dissimulac;:ao de valores,

0

que se enquadra

na provavel pritica do crime de lavagem de dinheiro.

11

Termos

unilaterais

n.s 26 e 40 apresentados pelos colaboradores JOESLEY

e

RICARDO SAUD.
12 Termos unilaterais n.s 26 e 40 apresentados pelos colaboradores JOESLEY e RICARDO
SAUD
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Com efeito, no curso das intercepta~6es telef6nicas devidamente autorizadas no ambito da A~ao Cautelar n°. 4316, interceptou-se coloquio no qual FREDERICO

PACHECO pede para

MEND HERSON falar com "TOSTAo",

empregado do escrito-

rio de ZEZE PERRELA, para fazer um deposito, conforme solicita~ao de DENISE, secretaria daquele primeiro.
Em

outra

04/05/2017,

oportunidade,

no

dialogo

interceptado

a pessoa identificada como MICHELLINE

MENDHERSON

de

indaga a

a origem da quantia de R$ 500.000,00 (quinhen-

tos mil reais) que foi depositada, no mes de abril, na conta da empresa TAPERA, e procedente da ENM AUDITORIA. No referido
audio, visualiza-se a preocupas;ao de MICHELINE,

identificada

como Gerente de Contas no Banco Bradesco, em fazer a justificativa de lans;amento no valor correspondente a R$ 500.000,00 na conta da empresa TAPERA, cuja origem adveio da empresa ENM AUDITORIA.
Em outra conversa interceptada nesse periodo, identificou-se
fatos corroboradores do vinculo existente entre

0

Horizonte

titular da empresa

EULER NOGUEIRA

MENDES,

contador de Belo

ENM AUDITORIA E ASSESSORIA, e os demais envolvidos no
recebimento da vantagem indevida em favor de ABCIO NEVES.
Verifica-se que MEND HERSON

recorre ao referido contador

para tratar de altera~ao contratual de interesse de FREDERICO:
Em

levantamentos

empreendidos

pela

Policia

Federal,

verificou-se que GUSTAVO HENRI QUE PERRELA AMARAL
COSTA

figura

como

como

socio

majoritario

TAPERA ,a qual tem como administrador
ZEZE

PERRELA

e

como

0

procurador

da

genitor deste, Senador

MEND HERSON

SOUZA LIMA, Secretario Parlamentar desse parlamentar.
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Sobre

0

instrumento

envolvimento da empresa TAP ERA como possivel

de lavagem de dinheiro dos recursos destinados ao

Senador ABCIO NEVES, no Relat6rio de Inteligencia Financeira
(RIF) n° 26521 do Conselho de Controle de Atividades Financeiras
(COAF), consta informas;ao de que, no dia 12.04.2017, ou seja, no
mesmo dia da entrega da segunda parcela de R$ 500.000,00 em Sao

MEND HERSON

Paulo,

BRADESCO

junto

ao

Banco

urn saque de R$ 103.000,00 da conta da empresa

TAP ERA para
provisionado

proVlslonou

0

dia seguinte. 0 referido saque fora feito no valor

por

GUSTAVO

HENRI QUE

PERRELLA

AMARAL DA COSTA no dia 13.04.2017.
Ha, no mencionado

RIF, informas;ao de que, no dia

22.04.2017, poucos dias ap6s a entrega da terceira parcela 13 de
R$500.000,00 referente
GUSTAVO
depositou

a

vantagem indevida de R$ 2.000.000,00,

HENRIQUE
R$ 220.000,00

PERRELA

AMARAL

em especie na conta

COSTA

da empresa

TAPERA.
Alem dessas movimentas;oes, ha, no RIF, mens;ao a diversas
outras

operas;oes suspeitas em anos anteriores

empresa

TAPERA,

MENDHERSON

e

envolvendo

a

FREDERICO.

Destarte, foram reunidos elementos tendentes a demonstrar
que Valores da JBS recebidos pelos investigados FREDERICO e

MENDHERSON,
conta

da

majoritario

empresa

a man do de ABCIO, tenham ido parar na
TAPERA

PARTICIPAC;OES,

e GUSTAVO HENRIQUE

PERRELA

cujo

s6cio

AMARAL

COSTA, filho do Senador ZEZE PERRELA, em cujo gabinete

MENDHERSON

esta lotado e presta servis;os.

Essas evidencias demons tram que ha fortes indicios de que a
empresa ENM AUDITORIA

13

E CONSULTORIA

Ocorrida no dia 19.04.2017
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EMPREENDIMENTOS

LTDA. sao utilizadas como instrumento

de

lavagem de dinheiro de recursos recebidos ilicitamente.
Desse modo, foi requerida a continuidade das investiga<;:oes
para desvelamento completo dos referidos fatos nos autos do Inquerito n. 4.506/DF, consoante cota introdut6ria

a denoocia.

11.4- Corrup~ao passiva e lavagem de dinheiro: condutas
habituais, que ja estavam bern evidenciadas no decreto de
prisao preventiva. Fatos preteritos que, em grande parte,
permanecem sob investiga~ao. Duplo risco da manuten~ao
dos requeridos em liberdade:

a

ordem publica e

a instru~ao

criminal. N ecessidade de manter a custodia cautelar de
ANDREA

NEVES,

FREDERICO

MEDEIROS e MENDHERSON
cautelares diversas

a

PACHECO

DE

SOUZA LIMA. Medidas

prisao igualmente justificadas em

re1a~aoa ABCIO NEVES.
Pela leitura do decreto prisional, nota-se que os sobreditos fatos ja estavam bern evidenciados no dia 17/5/2017. Sobre esse primeiro conjunto de ilicitos, transcrevem-se a seguir os principais trechos do decisum:

o art.

312 do C6digo de Processo Penal dispoe que

Ita

prisao prevent iva podera ser deeretada comogarantia da ordempublica,
da ordem economica,por conveniencia da instrufao criminal, ou para
assegurar a aplicafao da leipenal, quando houver prova da existencia
do crime e indicio suficiente de autoria".

A

luz das disposi<;oes legais que regulam a materia,
convencionou-se na doutrina e jurisprudencia apontar como
exigencia basica a decreta<;ao da prisao preventiva a presen<;a
do (i) fumus comissi delicti, ou seja, indicios razoaveis da existencia do crime e de que a autoria recai sobre quem sofrera a
medida detentiva; e (ii) periculum libertatis, ou seja, demonstra<;ao de que a manuten<;ao em liberdade da pessoa contra
quem sera a medida executada importa em risco a ordem publica, ordem econ6mica ou a instru<;ao criminal, sendo im30 de 97
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prescindivel que este risco nao possa ser afastado por qualquer das medidas cautelares altemativas previstas no art. 319
do Codigo de Processo Penal.
Quanto ao fumus comissidelicti, numa analise estritamente provisoria, como e propria desta fase, compreendo-o presente em rela<;ao a todos os requeridos.
Com efeito, no termo de depoimento de Joesley Mendon<;a Batista (fls. 46-55, da AC 4.315), quando explicita os
dialogos cujas grava<;oes entregou ao Ministerio Publico Federal durante as tratativas visando a celebra<;ao do acordo de
colabora<;ao premiada, em rela<;ao ao Senador Aecio Neves,
sua irma Andrea Neves e seu primo Frederico Medeiros,
constou, no que se cita reprodu<;ao em parte:

"que eo maior doadordeABCIO NEVES; que tamhem dooupor caixa 2; que mesmo depois da campanha vendeu
um imovel supeifaturadopor R$ 17 milhOesa pessoa indicada
por ABCIO com 0 fim defazer chegara ABCIO 0 dinheiro;
que 0 pagamento desseimovelfoi via banearia, 'ojicial';que em
2016 ABCIO pediu mais R$ 5 milhOese 0 depoentenao deu;
quepediu a um amigo, FLAVIO CARNEIRO, para parar
de dar dinheiro,porqueJa vinha sendo investigadona Operafao
Sepsis; que depoisdissoABCIO parou deprocurar 0 depoente;
que, apesar disso, em ftvereiro de 2017 recebeutelefonemade
um amigo em comumpedindo pra receberuma pessoa sabado;
que ~ depoente recebeuem uma escola deprq/eto socialANDREA NEVES, irma do Senador ABCIO NEVES, a
qual pediu 0 pagamento de R$ 2 milhOesa um advogado;que
disse a ANDREA
NEVES que isso daria erradomas precisava era mascarar e dar ar de legalidadeao quefizeram em
2014, para a campanha; que nao pagou nada e por isso um
primo de ABCIO, FRED, 0 qual procurou RICARDO
para acertar esses contratosfictlcios; que nessa conversa RICARDO foi cobradopor FRED novamentesobre 0 montante
destinadoao advogado;9ue disse a RICARDO que so trataria
pessoalmente com ABCIO sobre esse assunto; que ANDREA NEVES telefonouao depoentee ele disse quefalaria
pessoalmente comABClO; que se encontroucomABClO dia
24/3/17 no hotel UNIQUE em Sao Paulo, tendo chegado
atrasado, motivopelo qual mandou mensagens avisando isso a
ANDREA
NEVES; que tinha viagempara Nova lorque
no dia e quando disse isso por telefone a ANDREA
NEVES essa se mostrou exaltada; que tem mensagens de telefone,
as quais fornecera; que ABCIO NEVES
estava no setimo
andar; que nao se identificou na portaria do hotel,·quefoi no
carrodo depoente;que ABCIO estava exaltado,falando com a
imprensa, e comentouque tinha sido delatadopela ODEBRECRT; que ABCIO queria os R$ 2 milhOes;que ABCIO falou que tinham que aprovar a lei de anistia ao caixa 2 e a do
abuso de autoridade; que ABCIO disse queJa tinha falado
com RODRIGO MAIA; que 0 depoentedisse que tinha que
dar ar de legalidadeaos contratosdas doafoes de campanha de
2014; quefalou sobre a questao do FUNARO, que a unica
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coisa que qjudava era 0 contrato de R$ 100 milhOes com ele
para justificar os pagamentos; que disse a ABCIO que nao
poderia pagar 0 advogadoporque isso daria mais problema; que
sugeriupagar em especie,tendo ABCIO indicado 0 seuprimo
FRED para receber 0 dinheiro; que ocornriam pagamento de
4 parcelas de R$ 500 mil,' que inicialmente disse a ABCIO
que entregariapessoalmente seJosse a ele; que RICARDO entregaria 0 dinheiro; que 0 acertoJoi dia 24/3 eo primeiro pagamentoJoifeito; que 0 dinheiroJoi de recebimentosem especiedas
pessoas jurfdicas do grupo e nao sabe ondeJoi pago; que nao
sabe se os R$ 2 milhOesjicariam com 0 advogado ou se estes seriam intermediarios; que haveria supeifaturamento do seroirode
advogados queja prestam seroiros ao depoente ou a pessoa jurfdicas; que depois disso tratou comABCIO, na mesma conversa, sobre a Vale do Rio Doce; que na mesma conversa,sobre a
lei de anistia do caixa 2 e a do abuso de autoridade, ABCIO
disse que so cuidava dessas questoes, da tentativa de aprovar
isso (... ) que ANDREA
NEVES
disse tambem que precisava de R$ 40 milhOes,que seriam para comprar um apartamento da mae, no Rio dejaneiro; que nesse contextofalou com
ABCIO que soube que ele nomearia 0 presidente da Vale do
Rio Doce; que 0 depoente disse que queria ALDEMIR
BENDlNE,o
'DIDA', para a Vale; que disse que, com a
nomearao de Bendine, resolveria 0 problema dos R$ 40 milhOes
pedidos por ANDREA
NEVES; que ABCIO disse queja
tinha indicado outra pessoa, ctgo nome nao podia revelar; que,
todavia, ABCIO disse que 0 depoentepoderia escolher qualquer uma das quatro outms diretorias; que 0 depoente disse que
pensaria a respeito; que ABCIO disse que esquecesse essa
questao dos R$ 40 milhOesporque todos os contatos smam diretos entre ele e 0 depoente;que sobre a conversa comABCIO
em geml Joi isso, outros detalhespodem estar no audio" (£1s.
51-53 da AC 4.315).
Qutto integrante do grupo J&F, Ricardo Saud, refor<;ou as declara<;6es acima informando, no que se cita reprodu<;ao em parte:

"(' . .J que estaofazendo um recall de tudo que aconteceu na campanha de 2014, em uma especiedeJorra-tarefapara
mostrar tudo 0 que houve de ilicito com ospoliticos; que a maioria das
questoesJoram ilicitas, sendopoucas licitas; que ouviu e leu todas
as gravayoes; que tem participayiio mais ativa na
gravayiio do JOESLEY BATISTA
com ABCIO NEVES; que ABCIO NEVES
vinha mostrando dificuldades
jinanceiras e como 0 IJrupoJoi 0 maior ou segundo maior doador
da campanha de ABCIO NEVES
estepediu mais dinheiro;
que ]OESLEY
sempre 'cornu' dele; que ABCIO NEVES
prometeu agir emfavor dogrupo mas nuncafez nada; que ABCIO NEVES
tambem tem uma expectativa depoder; que se
nao qjudarem eles nao fazem nada em favor do grupo; que 0
grupo 'comprou' dividas de ABCIO NEVES
com terceiros;
que doaram em torno de R$ 80 milhOespara a campanha de
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ABCIO NEVES
mas de continuou pedindo mais dinheiro
apos a campanha; que esteve com pessoas de ABClO NEVES apos 0 encontrodeste comjOESLEY
BATISTA; que
os advogadosque receberia0 dinheiropara ABClO NEVES
eram do grupo de 'SANZIO'; que jOESLEY
se recusou a
pagar 0 advogado comopedido, mas prometeu pagar semanalmente R$ 500 mil, dizendo que entregariapessoalmente ao Senador seJosse este a receber;que combinou com FRED, a pessoa que recebia 0 dinheiro para ABCIO NEVES;
que
FRED estevecom 0 depoenteantes de ontem, quartafeira, dia
5/412017, no escritorioda fBS, por volta das 11da manNi;
(. .. ) que FRED pegou um taxi e voltoupara Bdo Horizonte;
que FRED trabalhou como diretor da CEMIG e em outros do
Estado de Minas Gerais, mas nao tem cargopublico no momento; que FRED estevena sala do depoenteno terceiroandar;
que FRED Joi de aviao de Belo Horizonte para Sao Paulo e
voltou de taxi com um motoristaja conhecido;que a mochila de
FRED era de corpreta; que nessa mochila ele colocou0 dinheiro; que FRED vestia calfajeans; que na proxima quartafeira,
as 11da manhli, FRED reeberamais R$ 500 mil,· queplanejou com FRED entregar as quartas 1eiras as demais parcelas;
que 0 predio fica na marginal direita do Tiete, n. 500; que
FRED se registrouna portaria doprtdio epegou crachd;que 0
depoentepegou 0 dinheiro com FLORISV ALDO, uma pessoa que presta esse tipo de servifo, embora nao trabalhepara 0
grupo; que FRED disse que levaria esse dinheiro ao SANZIO; que osproximos R$ 500 mil serao entreguesaoproximo
advogadopdo FRED, segundoeste disse". (£Is. 57-58)
Corroboram as versoes apresentadas nos depoimentos
acima transcritos, 0 audio constante da midia que acompanha a inicial do presente feito "AEunique.W AV", 0 qual se
encontra transcrito no Relat6rio de Analise n° 039/2017SPEA/PGR
(ambos na midia encartada as £Is. 64), nos seguintes termos:

jDESLEY - Deixa eu tefalar dots assuntos aqui, rapidinho.
13 ... a tua irma teve /d. ABCIO- Obrigado por ter recebido
ela /d jOESLEYTa
ela me falou defazer dois milhifes,
pra tratar de advogado primeira coisa, num da pra ser isso
mais. Tem que ser ....
ABCID-13?
jDESLEY - Tem que ser. Eu achopdo que a gente ta vendo
tudo, pra mim epra voce... vai ser, a primeira coisaABClO Por que os dois que eu tava pensando era trabalhar (noprocesso)
jDESLEY- Eu sei, ai e que ta ABc/O ..... assim 0 ....
toma nao tem, pronto. Primeira coisa. Eu consigo(. . .) que e
pouco, mas e das minhas e das minhas Iqjinhas, que eu tenho,
que caiu a vendapa caralho
ABCID - [Risos]
jDESLEY - 13 rapaiJ isso aqui era setecentos, oitocentos
ABCIO- Como e que a gente combina?
jDESLEY - Tem que ver, vocevai /d em casa ou ....
ABCID- 0 FRED
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jOESLEY - Se for 0 FRED euponho um menino meu pra
ir. Sefor vocesou eu. [risos]So pra ...
MelO -Pode ser dessejeito ... risos
jOESLEY- Entendeu. Tem que ser entre dois, nao da pra
ser ...
MelO - Tem que ser um que a gente mata elesantes delefazer delafao [risos]
jOESLEY - [Risos] Eu e voce.Pronto ... ou FRED e um
cara desses... pronto
MelO - Vamos combinar 0 FRED com um cara desse.
Porque ele sai fa e vai no cara. Isso vai me dar uma ajuda do
caralho. Nao tenho dinheiropra pagar nada. (. .. J. Sabe porque eu tenho que segurar esse advogado. (. .. J Por que nao tem
mais, nao tem ninguim que qjuda ]OESLEY-E
dojeito que
tel ...
MelO - Antes de ter mandado a ANDREA fa eupassei
dez noites sem dormir direito. Falei nao vou naoporque 0 cara
ja me qjudou pra caralho. Mas nao tem jeito, eu vou entrar
numa merda dessa sem advogado?
jOESLEY - Voce tel certo.
MelO -Faz como?
jOESLEY - Pronto. 0 menino entre em contato com 0
FRED.
MelO - 0 menino ligapro FRED. 0 FRED ja sai de fa
eja deixa na casa do cara e acabou.
jOESLEY - Pronto. Quinhentos por semana pa pa pa. Eu
acho que eu consigo.A partir da semana que vem.
MelO -Primeiro ligapro FRED
jOESLEY- Pronto, elesse acertam
Como se ve da transcri<;ao, J oesley e 0 Senador Aecio
Neves, nurna reuniao intermediada pela irma do parlamentar, Andrea, que ja havia sido a portadora da solicitacrao da
vantagem indevida feita por seu irmao, acertam 0 pagamento
de 2 milhoes de reais, em quatro parcelas semanais, a serem
recebidos por urn intermediano, no caso, seu primo Frederico Medeiros (FRED).

o

monitoramento por meio de capta<;ao ambiental de
dialogos e a<;ao controlada, deferida nos autos de AC 4.315,
revelam que Frederico, efetivamente, esteve na sede da empresa JBS em 12 de abril de 2017 e 19 de abril de 2017,
oportunidades em que recebeu a quantia de 500 mil reais de
Ricardo Saud. Todo 0 contexto ilicito foi acompanhado em
atividade de a<;aocontrolada pela Policia Federal, com a capta<;ao da conversa mantida entre Ricardo e Frederico, conforme relat6rio das £Is. 159-190.
Parte do dialogo captado por ocasiao da entrega dos
valores, como se ve do referido relat6rio, reforcra em tese a
alegada evidencia de que 0 destinacirio dos valores era 0 Senador Aecio Neves, aqui citado em reproducrao parcial:

FREDERICO: Eu durmo a noite tranquilo, se eu ter
contar um negociovocen!io vai acreditar, vou contar um neg6cio
que talvez voce nao acredite:a unica veiJ a unica pessoa com
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quem eu tratei de ... em especie,foi com voce,entendeu?A unica
pessoa quepode falar de mim e voce.
RICARDO: Ta doido. 0 Fred, duzentas pessoas?
FREDERICO: Eu sempre tratei do dinheiro que caiu
na conta, eu semprefizgesttio da contafinanceira da campanha,
eu nunca fui 0 carapra ir pedir recursos, eu nuncafui 0 cara
pra pedir doaftio, nunca ... Eu era 0 cara que dava a conta da
campanha, CNP] da campanha e 0 telefone do Contador pra
emisstio do reciboeleitoral, entendeu? Eu nunca sai do escrit6rio
com cem reais. Nunca aconteceuisso na minha vida. Eu ntio
sou essecara.
RICARDO: Eu sei, por isso eu tefalei 0 que nos estamos passando.
FREDERICO:
A primeira vei: Outro dia eu tava
pensando, acordei a meia-noite e meia, 0 que eu tofazendo? 0
que eu tenho com isso? Eu ntio trabalho pro Aecio eu ntio sou
funcionario publico, eu sou empresario, (ininteligive~pra caraIhopra sobreviver,trabalhopra caralho, Ricardo.
RICARDO: Eu sei.
FREDERICO:
Voce ntio, vocetrabalha numa empresa, vocetem uma raztio de ttl aqui fazendo essepapel
RICARDO: E, mas eu ntiogosto tambem ntio.
FREDERICO: Sim, mas vocee 0 homem de confianfa
do]oeslf!), vocetem raztio de ttl aqui dentro disso.
RICARDO: Ntio, claro,fazparte do meu saidrio, eu
sez

FREDERICO: E eu? E eu, cara?
RICARDO: E um prqjeto politico ne?
FREDERICO: Sim.
RICARDO: Seu primo e taL
FREDERICO: E ao mesmo tempo como e que eu ntio
fafo?
RICARDO: Voce acha que eu to confortavelcom 0 que
eu tofazendo?
FREDERICO:
0 que que eu ganho' Rosca .... eu so
tenho a perder. S e 0 cara chegarpra mim ... eu compro a passagem pra virpra ca no meu carttio, no meu carttio.
RICARDO: Ah, para com isso.
FREDERICO:
Como e que eu vou comprarpassagem
aerea?
RICARDO: Ele ntio te reembolsa nada?
FREDERICO: Sim, ntio e essa apreocupaftio.
RICARDO: Eu sei.
FREDERICO:
Reembolsa, ve quanto vocegastou, tres
mil, quatro miL Mas eo seguinte, minha vida ttl descoladadisso agora. Eu tenho com 0 Aecio um compromisso de lealdade
que 0 que precisar eu tenho quefazer. Eu falei, olha onde que
eu to me metendo.
RICARDO: Compromisso de lealdade assim.
FREDERICO: Porque eu conhefo ele.
RICARDO: Porque voceque se impos isso. Ntio e que
vocecombinou, entendeu? Um negocioque a gentepoe na cabefa.
FREDERICO: Quando 0 cara me parar, "que dinheiro e esse?"
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RICARDO: 0 que?
FREDERICO:
0 cara me per;gunta numa blitz eu
digo i meu. E meu.
RICARDO: Voce viu apreocupa;ao que eufiquei.
FREDERICO. E umaJoda.
RICARDO: Eu sei, ainda bem que (ininteligivel) 0
cara aqul.
FREDERICO: Mas nao tem outraJorma.
RICARDO: Mas nao tem tambCmpra nos.
FREDERICO:
Voce nao tem como entregar isso em
Belo Horizonte.

(...J
FREDERICO: Amanha eu to com 0 Aicio nafazenda. Amanhti eu to com ele em Claudio. Vou falar queJa tive
aqui duas vezes,faltam duas. So pra voceentender que a gente
esta se cercandode todos os cuidados, mas nao i uma opera;ao
cempor cento,sem risco. 0 que vocequer que eufa;a nas outras
duas. Sou eu de novo?
RICARDO: Manda outrapessoa?
FREDERICO: Quer que manda outra pessoa? Porque 0 in inteligivelfalou que voceque ia tratar comigo.
RICARDO: SeJosse 0 Aicio, 0 foeslry iafazer essepapeL
FREDERICO: Ta.
RICARDO: Se Josse voce, era eu so e mats ninguim.
So nos dois, so quem encontrou.
FREDERICO: Entendi.
RICARDO: Ai ele nao queria quefizesse direto com advogado.
FREDERICO: 0 que que eupensei? Pensei emfazer
um contrato de compra e venda de uma sala sopra andar com
um documento na pasta. Nao, acabei de vender uma sala, 0
cara quis pagar em dinheiro.
RICARDO: Olha, daprafazer.
FREDERICO: A tua sala ld, algum apartamento, sinal da venda de um apartamento, dai rasga apOrTadepois.
RICARDO: Pode,pode, traz epronto.
FREDERICO: Inaudivel
RICARDO: Podefazer no meu nome, eu comprei e tal,
eu tenho no meu imposto de renda.
FREDERICO:
Voce tem lastro.
RICARDO: Eu tenho.
FREDERICO: A hist6ria, ah nao, sou amigo do Ricardo e eleme emprestou quinhentos conto. Pra que? Nao, eu to
comprando um terrenopra lotear. E to mesmo, ontem eu tive
com 0 Prefeito de Pains.
RICARDO: Vamos pegar esse tem trem que voce vai
vender. Vale quanto?
FREDERICO:
Vale isso, quatrocentose setenta.
RICARDO: Mas compra so 0 terreno, depois chegald
deu erTado,ai tudo bem. Ai vocepode, eu tenho lastro, ta ati
aqui meu imposto de renda, eu deixo um milhao no imposto de
renda.
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FREDERICO:
Vamos jazer 0 seguinte, sefor pra eu
voltar aqui eu trago um documento, a genteJaz um xerox, uma
nota promissoria, Jaz uma caufao, faz um (misensen) e deixa
tudo pronto.
RICARDO: ... so meJalar 0 enderefo e eu deixo pronto.
FREDERICO:
Deus vai proteger-nos. (£1s. 173-175
dos autos da AC 4.315).
Conforme tambem demonstrado no referido relat6rio,
Frederico teria contado com a colaboras:ao de Mendherson
Souza Lima para 0 recebimento dos valores em todas as ocasioes.
Mendherson e assessor parlamentar vinculado ao Gabinete do Senador Zeze Perrella, tendo participas:ao importante, tambem, nas atividades de lavagem dos valores percebidos, por meio da empresa TAPERA PARTIOPAC;:OES,
da qual e procurador.
Esse panorama probat6rio e suficiente para conduit
que, quanto ao delito de corrups:ao passiva e posterior lavagem de capitais, ha fortes indicios de solicitas:ao e perceps:ao
de vantagem indevida pelo Senador Aecio Neves, com 0 auxilio de sua Irma Andrea Neves, Frederico Medeiros e
Mendherson Souza Lima.

o conjunto

cognitivo, sob outra 6tica, mostra-se mais
amplo e permite depreender, em tese, a perceps:ao dos 2 milhoes de reais nao como urn fato Unico, em tese, criminoso,
mas sim, inserido nurna cadeia delitiva maior e que ja se prolongaria no tempo.
Com efeito, percebem-se elementos indiciarios consistentes da pratica de outros delitos, tais como narrados na inicial:
Os colaboradoresjOESLEY

BATISTA
e RICARDO SAUD descrevema relafao espuria mantida entre 0 grupo
]&F e 0 Senador ABCIO NEVES nos ultimos anos. Merece destaque nesses relatos 0 seguinte: 0 pagamento depropina
da ordem de mais R$ 60.000.000,00 (sessenta milhOes de reais) feito em 2014 ao parlamentar por meio da emissao de notas fiscais Jrias a diversas empresas indicadas por ele; 0 pagamento a diversospartidos politicos para ingressarem na coligafao
da candidatura de ABCIO NEVES a Presidencia da Republica; 0 pagamento de dinheiro em especiefeito diretamente a
FREDERICO PACHECO DE MEDEIROS, primo do S enador epor este indicadopara receberos valores.
Em contrapartida a todos essespagamentos, 0 S enador
ABClO NEVES usou 0 seu mandato para beneficiardiretamente interesses do grupo, como,por exemplo, na liberafao de
criditos de 12,6 milhOesde lCMS da ]BS Couros e dos criditos
de 11.5 milhOesde lCMS da empresa Da Gmnfa, adquirida
pela jBS na compra da Seam. (Termos unilaterais n.s 26 e
40 apresentados pelos colaboradores JOESLEY e RICARDO SACD).
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em midia

Em outro trecho, 0 Procurador-Geral
da Republicaexpoe indicios consistentes da pratica de lavagem dos valores percebidos pelo Senador Aecio Neves, com a intermediacrao de seu primo Frederico Medeiros e Mendherson Souza
Lima. Segundo narrado, em citacrao que se reproduz em parte:
A quarta entregajoi feita no dia 03.05.2017 na sede
da JBS em SP e com a participarao direta de FREDERICO
e MENDHERSON,
que, desta veil retornaram de carro
juntos para Belo Horizonte num veiculopago por FREDERICO com seu cartaode cridito. Os valoresrecebidosjoram, mais
uma veil mantidos em poder de MENDHERSON,
em sua
residenciana capital mineira.
Porem, de acordocom eiudioscaptados e os registrosde
ERBs, FREDERICO
e MENDHERSON
se encontraram no dia seguinte,data em que 0 carroalugadojoi devolvido.
Nessa mesma data, qual sf!ja,04.05.2017, as 10h44,
MENDHERSON
liga para sua semteiria e pede que
"TOSTAo",
empregado 0 escrit6riodo Senador ZEZE P
ERRED.A,
fora um depositopara FREDERICO.
Na
mesma manha, Micheline, gerente do Banco BRADESCO,
liga para MENDHERSON
e pergunta sobre a origem de
uma transjerenciada ENM AUDITORlA
E CONSULTORlA em favor da empresa TAPERA
PARTICIPA(:OES E EMPREENDIMENTOS
AGROPECuARIOS LTDA. no valor de R$ 500.000,00 ocorridano mes
de abriL MENDHERSON
claramenteinventa que a origem
teria sido um emprestimo entre as duas empresas (Auto Circunstanciadon' 2)

(. ..)

e

A operaraofinanceira descrita relevantepor alguns motivos. 0 primeiro deles que a ENM AUDITORlA
E
CONSULTORlA
pertence a EULER
NOGUEIRA
MENDES,
contador que manteve diversos dieilogos com
MENDHERSON,
inclusive sobre assuntos do interesse de
FREDERICO,
que sugeremque estessao seus clientes,consoante os elementos trazjdos nos eiudios ID's 2946614,
2948096, 2957946 e 29588401. Nesse sentido, uma das
empresasadministradaspor FREDERICO,
a FAZENDA
DAS IAJES AGROFLORESTAL
LTDA., tem em
seus dados cadastrais0 e-mailjuridico@enmauditoria.cnt.br.

e

Jei a empresa TAPERA
tem como socio mqjoriteirio
GUSTAVO
HENRIQUE
PERRED.A
AMARAL
COSTA e como administrador 0 pai deste, qual seja, 0 S enador ZEZE
PERRED.A
(JOSE PERRED.A
DE
OUVEIRA
COSTA), e comoprocurador MENDHERSON SOUZA UMA, que e servidordo Senado FederaL
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Ainda sobre 0 envolvimento da empresa TAPERA
comopossivel instrumento de lavagem de dinheiro dos recursos
destinadosao SenadorABCIO NEVES, no RelatOriode Inteligencia Financeira (RIF) n. 26521 do COAF hd
informll{ao de que, no dia 12.04.2017, ou sll/a,no mesmo dia
da entregada segundaparcela de R$ 500.000,00 em Sao Paulo, MENDHERSON
provisionou junto ao Banco BRADESCO um saque de R$ 103.000,00 da conta cia empresa
TAPERA para 0 dia seguinte. 0 referidosaquefora feito no
valor provisionadopor GUSTAVO
HENRIQUE
PERREllA AMARAL
DA COSTA no dia 13.04.20172
Consta ainda no mencionadoRIF que, no dia 22.04.2017,
poucos dias ap6s a entrega da terceira parcela de
R$500.000,00 referente a propina de R$ 2.000.000,00,
GUSTAVO
HENRIQUE
PERREllA
AMARAL
COSTA depositou R$ 220.000,00 em espicie na conta cia
empresaTAPERA.
Alim dessasmovimentafoes,no RIP hd menfao a diversas outras operafoessuspeitasem anos anteriores,vII/amos.
Em 2014, MENDHERSON,
curador,da empresaTAPERA,junto
CO:

na qualidade deproao Banco BRASDES-

- provisionou um saque de R$ 910.000,00, no mes de
maio; vilriosoutros saques que totalizaram R$ 1.020.000,00
no mes dejulho (sacouefetivamenteR$ 400.000),e outros, em
agosto, que totalizaram R$ 680.000,00 (sacou efetivamente
R$ 520.000,00);
- depositouR$ 100.000 nestemesmo emjulho.
Cumpre ressaltar que, no ana de 2014, 0 Senador ABCIO
NEVES recebeumuitos recursosda empresaJ&F a titulo de
propina.
Em 2015, MENDHERSON,
na qualidade deprocurador da empresa TAPERA, provisionoujunto ao Banco
BRADESCO R$ 300.000,00 emjulho; R$ 500.000,00 em
agosto;e R$ 340.000,00 em setembro.
Em 2016, constaque a empresaFREDERICO PACHECO EMPREENDIMENTOS,
empresa de FREDERICO PACHECO DE MEDEIROS,
recebeu R$
165.000.00 cia empresaTAPERA.
Essas evidenciasdemonstram que hd fortes indicios de
que as empresa ENM AUDITORIA
E CONSULTORIA e a empresaTAPERA PARTICIPAr;X5ES E EMPREENDIMENTOS
AGROPECUARIOS
LillA.
fazem parte do esquemapara lavar recursosrecebidosilicitamentepelo SenadorABCIO NEVES.
Os elementos probat6rios que dao suporte as afirmac,:oestranscritas encontram-se na midia encartada nas £Is. 64
dos presentes autos.
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Como se ve, ha fartas evidencias tendentes a demonstrar que

ANDREA

NEVES,

FREDERICO

DE

MEDEIROS

e

MEND HERSON SOUZA LIMA trabalham diretamente nos neg6cios escusos feitos pelo Senador ABCIO NEVES.

ANDREA NEVES e FREDERICO DE MEDEIROS trataram

diretamente

com JOESLEY

BATISTA e RICARDO

SAUD, respectivamente, sobre a solicitas:ao de propina no valor de
R$ 2.000.000,00, ocorrida no ano em curso.

FREDERICO DE MEDEIROS ocupou, de 2003 a 2015,
diversos cargos14 no ambito do Governo de Minas Gerais, sempre
por indicas:ao de ABCIO NEVES.

a envolvimento

dele nas ilici-

tudes praticadas por ABCIO NEVES e executivos da J&F vern
desde, pelo menos, 2014, quando foi acertado

0

pagamento de pro-

pina de mais de R$ 60.000.000,00 em favor do Senador e FREDERICO teve participas:ao, consoante

depoimento

de RICARDO

SAUD.is
Ja ANDREA NEVES despachava dentro do gabinete do Senador ABCIO NEVES quando este era Governador de Minas de
Gerais e, pelas provas carreadas aos autos, continua a tratar ativamente dos interesses escusos do irmao Senador, tanto que foi com
ela que JOESLEY acertou a reuniao com ABCIO NEVES ocorrida no dia 24/4/2017 para tratar diretamente do pagamento da propina anteriormente solicitada por ANDREA NEVES mas em beneficio daquele.
Com efeito, nos dialogos captados pela Folicia Federal, ve-se
que ANDREA NEVES nao s6 tern plena ciencia do envolvimento
de

ABCIO

NEVES

nas

ilicitudes,

como

tern

papel

de

protagonismo nas suas tratativas.
14Secretario adjunto do Governo e Secrecirio-Geral
Diretor da CEMIG.

de ABelO NEVES

e

15 TC unilateral n. 26: Segundo 0 colaborador RICARDO SAUD, FREDERICO foi indicado
diretamente por ABelO NEVES para tratar de alguns repasses desses valores pactuados.

40 de 97

As:ao Cautelar n. 4.327

Procuradoria-Geral da Republica

Os audios IDs 2643303 e 2644182 (fls. 16/17 do AC) apontam urn dialogo suspeito no qual ANDREA NEVES pede a RICARDO (RICARDO

CYPRIANO

NETO - Secretario Parlamen-

tar de ABCIO NEVES) que informe seu endere<;:o a fun de que
ele receba urn "docurnento"

a ser enviado para aquele local e, em

urna segunda liga<;:ao,pede a ele que nao revele que

e, de fato, destinado

0

"docurnento"

a ela.16

Ademais, em uma conversa mantida no dia 11.04.2017, AN-

D REA NEVES demonstra preocupa<;:ao com a colabora<;:ao de 4
(quatro) individuos: MARCELO ODEBRECHT,
NIOR,
revela

SERGIO
0

NEVES

JU-

BENEDITO

E HENRI QUE VALADARES,

seu papel de destaque e pleno conhecimento

0

que

nos fatos es-

cusos envolvendo ABCIO NEVES, passiveis de serem trazidos na
colabora<;:ao:

1607123
ll/04/UJrI

1Ipo;

Audio

Oir~ao.

Recebld<>

Data:

Hora:

11l!36!S7

Dura,iIo:

00:01:43

Alvo:

MdtC!a N VC!S(Sa tunlla

N" :

3l999S60211

Nt COI1tato:

119199663·

AJquiw:

2607123 _20170411 18J6S7 _ 6130_0001A3

InterlO«llorcn:

Andru N ve5 x FI~\IIO Henriqll/e

II):

Dt!grllvafao.

[00;00::>71
ANDREA NeveS:

Eu 1!~I",va

•.•

FlAVlO HENRI(lUE: quem?
ANDR£ANevE~:
•••
de tudo.... dB fntetri ..•oIh, tem".
FaAVlO HENRI(lue: fntlo ...
ANDREA NevE~:
~m trfJ que 130 rUAda_l1t~IS. E 0 ~edito
Ju ••.aIl4~quatro..•BeneclltoJunior, Mgf~lo
odebredlt, Sil'llo Neves, H"nrlque V.lada~
bH'$ quatro5,..•
FlAVlO HENRI(lUE: hum.
ANDREA Neve~:

t..
e.... a Inlltl"

1\ que

eu

tin~

que

rom 0 Akkmln la, com alguo!m que U Ia.
FLAVIO HENRIQUE: NiIo •••Jl' I.i I~••••
J~ ~M\inando.
ANORi!A. NEVES: Mas s6...~ a rntesr••.
desset; quatros •.0
FIAVIO HENRIQUE; T6.
voce fa la

ANOREA NEVes: M

o colaborador
mou, em depoimento

8 nOile

equi com elc para

t'

resto.a

rotio OdebrC(;ht, len.edlto lunlC/<,se'l/O

Bente

nem

NC\'1o'5It H

e ex-Senador DELCiDIO

qu~ •.5.iIIbP,.

nrlque

a

,ente

.",,115ar

IHe. VI!

5e

aior.~

V.I ••d,re~.

DO AMARAL aflr-

prestado no ambito de sua colabora<;:ao pre-

miada, que ''ANDREA NEVES
NEVES"

Wit

e

a mentora inteiectuaide ABClO

e "que, nogovernode Minas deABClO,

16 Relat6rio Auto Circunstanciado n° 1, de 23.04.2017.
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das grandes mentoms intelectuais (sic) dele e estevepor tras do governo" e ''ficava e atendia dentro do gabinete de ABelO."!7
Reforc;:am a verossimilhanc;:a desse relato numerosas materias
jornalisticas, de divers as epocas e fontes variadas, sobre aspectos da
biografia de ANDREA

NEVES.

Por exemplo:

"Andrei a Neves Cunha

[... J E a mellior amiga de Aecio e bra~o dire ito do irmao na sua vida politica. "Ele e meu mellior amigo e
acredito que eu seja a pessoa com quem ele partillia
mais a intimidade", diz ela." E urna pessoa com quem eu
posso contar." - IstoE Gente, 30.09.2002, reportagem de capa
intitulada '0 cIa de Aecinho"18.
"'Quem manda e a Andrea', costuma brincar 0 proprio
Aecio, nos corredores do Palacio da Liberdade." - 0
Estado de S lio Paulo, 08.11.2009, Se<;:aoAlias, reportagem de
Ivan Marsigliaintitulada '1\ Guardia do Governador" 19.
''Afinal, quem e Andrea Neves e qual a rela<;:aodela com a
disputa presidencial deste ano?

[ ... J
1- E cabe~a da campanha presidencial de Aecio

Formada em jornalismo, Andrea e a irma mais velha de
Aecio e urn dos cabe<;:asda campanha do presidenciavel
desde 0 final de 2013. Ela nasceu em 1959, em Belo
Horizonte, capital de Minas Gerais.
2 - Construiu a reputa~ao do irmao

A jornalista esci na lista das 60 pessoas mais poderosas por
pais. De acordo com reportagem publicada no IG20, "ela
teve papel fundamental na constru<;:aoda irnagem de Aecio
como gestor competente que saneou as finan<;:asdo
Estado".
(EXAME.COM,
16/10/2014, reportagem de Jessica Michellin intitulada "7 fatos que voce precisa saber sobre a
irma de Aecio"21)
"Poder. Antes de ser presa, na manha desta quinta-feira
(18), Andrea ja ocupava, aos 58 anos, a 42a posi~ao da
lista dos '60 mais poderosos do pais', feita pela revista
17

Termo de Colabora<,:aonO04 de Delddio do Amaral

18 http://www.terra.com.br/istoegente/165/reportagens/capa_aecio_cla.htm
19 http://alias.estadao.com.br/noticias/ geral,a-guardia-do-governador,463011
20 http://ultimosegundo.ig.com.br/ os-60-mais-poderosos/ andrea-neves/52153533b92b3f4al
c000001.html

21 http://exame.abril.com.br/brasil/7

-fatos-que-voce-precisa-saber-sobre-a-irma-de-aecio
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IG em 2013. Na publica~ao,
chama a aten~ao a frase
'ela teve papel fundamental na construs:ao da imae-em
de Aecio como e-estor competente'. 0 que demonstra 0
'care-o de confians:a' de Andrea na trajet6ria de Aecio."
(0 Tempo, 18.5.2017, Se<;ao Perfil, reportagem de capa de
Mariana Nogueira, intitulada "Conhefa Andrea Neves, brafo direito e cerebropolitico deAeci(12.")

"U m poder discreto
Com forma<;ao em jornalismo pela PUC-R], Andrea Neves
voltou a sua cidade natal, Belo Horizonte, em 1982, quando
Aecio assumiu urn cargo no governo estadual de Minas a pedido do avo Tancredo, que era governador. Reservada, An-

drea nunca concorreu a urn cargo eletivo, apesar de estar filiada ao PSnB des de 1990. Mas passou a atuar ativamente nos bastidores do poder desde entao.
[...]
Deputado federal de 1987 a 2002, Aecio venceu sua primeira
elei<;ao a governador de Minas Gerais neste Ultimo ana e,
ap6s assumir, nomeou Andrea presidente do servi~o de
assistencia social do Estado, 0 Servas - posto geralmente
"reservado" as primeiras-damas. Mas sua influencia foi mais
sentida na area de comunica<;ao.

[...]
Mesmo quando 0 irmao deixou 0 Palacio Tiradentes,
sede do governo mineiro construida por ele, Andrea
continuou influente em Minas, que passou a ser governada por Antonio Anastasia, afilhado politico de Aecio.
Continuou presidente do Servas ate 0 fim da gestao do
aliado. Ela ainda encabes:ou a campanha do irmao ao
Senado. em 2010.
Em 2014, ela atuou tanto na campanha presidencial de
Aecio quanta na do tucano Pimenta da Veiga para 0 governo do Estado, que acabaram derrotados pelos petistas
Dilma Rousseff e Fernando Pimentel, respectivamente. Com
o crescimento do protagonismo do irmao no cenario nacional, passou a atrair holofotes fora de seu Estado.

[...]
Em 2016, Andrea trabalhou na campanha de loaD Leite
(PSDB), afilhado de Aecio que tentava, pela terceira vez, assumir a Prefeitura de Belo Horizonte. Ela foi chamada as
pressas para 'socorrer' a campanha ja no segundo turno, mas
nao conseguiu evitar a derrota para 0 ne6fito politico Alexandre Kalil (PHS), ex-cartola do clube de futebol Adetico
Mineiro. A derrota foi especialmente amarga para Aecio, j'
que ocorreu no seu suposto 'quintal eleitoral"'.

22

www.otempo.com.br/capa/
co-de-aecio-l.147S290

political conhec;:a-andrea-neves-brac;:o-direito-e-cerebro-politi
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(jornal NEXO, 19.05.2017, Se<,:aoExpresso, reportagem de
Gabriela Terenzi intitulada "Quem e Andrea Neves equal
seu papel na trajet6ria de Aecio23)

"Andrea guiou 0 irmao no trajeto luminoso que fez dele presidente da Camara dos Deputados (2001-2), governador de
Minas por dois mandatos (2003-10), senador (a partir de
2011) e candidato a presidente da Republica, em 2014. An-

drea liderava pessoalmente a articula!rao com alguns
dos maio res empresarios do pais e autoridades do Executivo, do Legislativo e do Judiciario. Em alguns casos,
como mostram agora as grava<,:oesfeitas por Joesley Batista,
s6cio do grupo JBS, ela tambem levantava recursos para Aecio. Em outros, negociava apoio em troca de apoio. Assim,
trabalhando como uma formiga enquanto Aecio bancava a
cigarra, ela edificou uma estrutura politic a e financeira
poderosa em torno do irmao." - The Intercept Brasil,
22/5/2017,
reportagem de Lucas Figueiredo intitulada
''Vendido como mocinho pela irma, Aecio garantiu blindagem da imprensa por 30 anos.24"

Portanto, ao reyes do que busca fazer a crer a sua defesa, as
condutas imputadas a ANDREA NEVES encontram-se minuciosamente delimitadas na inicial acusat6ria no tocante ao delito de
corrups:ao passiva, bern assim quanto ao seu envolvimento nos demais a crimes a serem objetos de novas apuras:5es, havendo provas
contundentes de seu papel de protagonismo na defesa do interesses
criminosos dos seu irmao,

0

Senador AEcIO NEVES.

FREDERICO PACHECO DE MEDEIROS e primo do
Senador ABCIO NEVES e pessoa por ele indicada para receber os
valores ilicitos pagos pelo grupo J&F. Sao inumeras as provas colhidas em relas:ao a sua participas:ao, desde captas:ao de audio de conversa mantida com RICARDO SAUD sobre as irregularidades praticadas, quanto as imagens e os registros de ERBs que comprovam
a sua ida ao escrit6rio da JBS receber a propina destinada a ABCIO

NEVES, alem dos pagamentos efetuados pelo seu cartao de credi23

https:/ /www.nexojornal.com.br/expresso/2017
seu-papel-na-trajetoria-de-Aecio

/05/19 /Quem-e-Andrea-Neves-e-qual-

24

https:/ / theintercept.com/2017 /05/ 22/vendido-como-mocinho-pela-irma-aecio-garantiublindagem-da-imprensa-por-30-anos/
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de MENDHER-

transporte dos recursos de Sao Paulo a Belo Horizon-

teo Somam-se a isso os inlimeros diilogos captados entre ele e

0

Se-

nador ABCIO NEVES, consoante os elementos apresentados nos
diversos Relat6rios apresentados

pela Policia Federal que seguem

em anexo.
Como se ve, a posi<;:aode ANDREA NEVES e FREDERI-

CO DE MEDEIROS nos fatos jamais pode ser tida como de coautores do Senador ABCIO NEVES num delito isolado. A rela<;:ao
espuria que os une e muito anterior ao epis6dio mais recente de
corrup<;:ao e as provas colhidas demonstram

que hi urn risco con-

creto de que, caso nao sejam mantidos presos, reiterem nas graves
condutas delitivas e possam destruir eventuais provas existentes em
rela<;:aoaos fatos ilicitos envolvendo ABCIO NEVES e ainda nao
totalmente esclarecidos.
Alem disso, a julgar pelas rela<;:6esmantidas entre estes Requeridos e a cupula da empresa J&F, eles possuem contatos suficientes
para dar seguimento ou iniciar, em beneficio do Senador ABCIO

NEVES, tratativas ilicitas para obten<;:ao de vantagem indevida,
conforme a que foi objeto da denlincia relativamente ao pedido de
propina de R$ 2.000.000,OO(dois milh6es de reais).

MENDHERSON,
com

0

por sua vez, cujo vinculo empregaticio e

Senado Federal, embora nao tenha a mesma rela<;:aofamiliar

que os demais envolvidos possuem com ABCIO NEVES, e pe<;:a
chave no esquema montado para recebimento e lavagem de valores
ilicitos em beneficio do Senador, visto que auxiliou diretamente

FREDERICO

DE MEDEIROS

no recebimento

da propina

paga pela J&F em Sao Paulo. Nesse sentido, a pe<;:aacusat6ria comprovou que ele transportou

os recursos de Sao Paulo a Belo Hori-
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zonte e ficou responsivel por acauteli-Ios para que recebessem

0

destino determinado pelo Senador AECIO NEVES.
Nesse sentido, hi fortes indicios de que a propina recebida em
proveito de AECIO NEVES foi "lavada", ao menos parcialmente,
por

meio

da empresa

TAPERA

PARTICIPAC;OES, da qual

MEND HERSON e procurador e fez virias operas:oes financeiras
atipicas identificadas pelo COAF em datas bern pr6ximas aos recebimentos dos valores ilicitos em Sao Paulo da empresa ]&F e, no
ana de 2014, quando AECIO NEVES teria recebido mais de R$
60.000.000,00 tambem a titulo de propina do referido grupo econoffilCO.

Acress:a-se que, na execus:ao de diligencias de busca e apreensao e da prisao de MEND HERSON, este declarou informal e espontaneamente que havia levado parte do dinheiro (R$ 480.000,00)
recebido da Ultima entrega da ]BS, ocorrida aos 03/05/2017,

para a

residencia da sua sogra, AZELINA ROSA RIBEIRO, localizada na
Rua Parani, 26, Bairro Cristais, em Nova Lima/MG,

0

que coincide

com os registros de ERBs do seu telefone, con forme circunstanciado policial25•
A manutens:ao da prisao de MEND HERSON e medida que
se impoe, tal qual ados demais requeridos, em virtude do grande
risco de que ele, conhecedor de todas as estratagemas adotadas para
ocultar a origem ilicita dos recursos movimentados, destrua provas
ainda nao coletadas a respeito do caminho percorrido, nao s6 dos
R$ 2.000.000,00 pagos recentemente, mas tambem dos mais de R$
60.000.000,00 pagos em 2014, ambos em beneficio de AECIO

NEVES.
Nao bastasse toda essa narrativa, vislumbra-se grande probabilidade de que a lavagem de parte dos R$ 2.000.000,00 recebidos da
25
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pela J&F com participa<;:ao direta de to-

dos os requeridos ainda esteja em curso.

o contexto

acima narrado evidencia haver, no caso concreto,

habitualidade criminosa de longa data - verdadeiro profissionalismo
dos requeridos - no cometimento

de crimes de corrup<;:ao passiva e

de lavagem de capitais, circunstancia essa que acentua sua gravidade
e refor<;:aa necessidade da prisao preventiva.
Recentemente,

ao proferir decisao monocratic a de merito em

caso amilogo - Habeas Corpus n. 138.850/RJ
Aparecido de Meira) -

0

(paciente Eduardo

Ministro Edson Fachin destacou que (ta]

jurisprudencia da Corte, por sua veiJ ejirme ao reconhecer a possibilidade de
que a dedicafao habitual

a atividade

criminosa justifique a custOdia excepcio-

nal, tendo em vista que pode jigurar como circunstancia apta a indicar a periculosidade do agente e, nessa medida, segundo um juizo prospectivo de risco
de reiterafao delituosa, recomendar a adofao da medida gravosa a jim de acautelar a ordem publica." Nessa dire<;:ao,colacionou os seguintes precedentes:
(oo.) A prlsao cautelar se mostra suficientemente
motivada para a preserva<;:aoda ordem publica, tendo
em vista a periculosidade do paciente, verificada
pelo modus operandi mediante 0 qual foi praticado
o delito. Precedentes. (HC 138120, Relator(a): Min.
RICARDO
LEWANDOWSKI,
Segunda Turma,
julgado em 06/12/2016,gnfit)
HABEAS
CORPUS.
CRIME
DE
ROUBo.
FUNDAMENTAC;Ao IDONEA. PRESENTES OS
REQUISITOS DA PRISAO PREVENTIVA. ORDEM
PUBLICA. PERICULOSIDADE
DO AGENTE.
NEGADO
SEGUIMENTo.
I A decisao que
converteu a prisao em flagrante em preventiva utilizou
fundamentac;ao
id6nea
para
demonstrar
a
periculosidade do paciente e a gravidade concreta
do delito, evidenciadas pe10 fato do mesmo fazer
parte de articulada organizas:ao criminosa e
possibilidade de reiteras:aodelituosa, circunstancias
que justificam a necessidade do d.rcere para garantia da
ordem publica. II A orientac;ao jurisprudencial desta
47 de 97

Procuradoria-Geral

da Republica

A<;:aoCautelar

n. 4.327

Corte e no sentido de que a necessidade de se
interromper ou diminuir a atua~ao de integrantes
de organiza~ao criminosa enquadra-se no conceito
de garantia da ordem publica, constituindo
fundamenta~ao cautelar idonea e suficiente para a
prisao preventiva. III Habeas corpus denegado. (HC
136298,
Relator(a):
Min.
RICARDO
LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em
06/12/2016,

griftt)

No caso, os fundamentos utilizados revelam-se idoneos
para manter a segrega<;:aocautelar do recorrente, na
linha de precedentes desta Corte. E que a decisao
lastreou-se em circunstancias do caso relevantes
para resguardar a ordem publica, ante a
periculosidade do agente, evidenciada pelo
fundado receio de reitera~ao delitiva e para assegurar
a instru<;:aocriminal. (RHC 136168 AgR, Relator(a):
Min. TEOR! ZAVASCKI,Segunda Turma, julgado em
22/11/2016,

griftt)

(...) Gravidade demonstrada pelo modus operandi.
Periculosidade
concreta
do
acusado.
Fundamenta<;:ao idonea que recomenda a medida
constntlva. (HC 133210, Relator(a): Min. GILMAR
MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/09/2016,
gnfet)

(...) Mostra-se idoneo 0 decreto de pnsao preventiva
quando assentado na garantia da ordem publica, ante a
periculosidade do agente, evidenciada nao so pela
gravidade in concreto do delito, em razao de seu
modus operandi, mas tambem pelo risco real da
reitera~ao delitiva." (HC 128779, Relator(a): Min.
DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em
20/09/2016,

gnfet)

(...) periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi, e a gravidade em concreto do
crime constituem motiva~ao idonea para a
manuten~ao da custodia cautelar." (RHC nO
117.243/SP, Primeira Turma, Relator 0 Ministro Luiz
Fux, DJe de 5/12/13,griftt)
A presen~a de outras circunstancias delitivas
concretas que apontem para a habitualidade
delitiva justificam a manuten~ao da custodia
cautelar, ainda que em face da pequena quantidade de
droga apreendida." (HC 128994, Relator(a): Min.
EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em
18/08/2015,

gnfet)
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A prisao cautelar encontra justificativa idonea
quando
embasada
em
elemento
concreto
enquadravel na hip6tese legal da garantia da ordem
publica, consistente, in casu, na propensao
delituosa
dos recorrentes
expressada
pela
habitualidade no trafico de entorpecentes como
verdadeiro meio de vida." (RHC 121528, Relator(a):
Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em
03/06/2014, griftt)

Demonstrada a habitualidade delitiva do paciente
e, por conseguinte, a higidez dos motivos
apresentados
para a decretas:ao da pnsao
preventiva do paciente, sua substituis:ao por outra
medida cautelar diversa se afigura inadequada e
insuficiente. (HC 118700,Relator(a):Min. RICARDO
LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em
06/11/2013,griftt)

Nesse diapasao, nao

e l6gico nem razoavel inferir que 0 eleva-

do potencial de reitera<;aodelitiva dos requeridos estaria neutralizado pelo fato de ABelO NEVES ter sido afastado, provisoriamente, do exerdcio de seu mandato parlamentar - tampouco na hip6tese de sua prisao. Em situa<;oescomo essa e que

0

uso de interpostas

pessoas se torna ainda mais importante para operacionalizar a repeti<;aoou a oculta<;aode ilicitos.
Lado outro, a primariedade, bons antecedentes, residencia e
trabalho fixos nao impedem a prisao preventiva quando presentes
os requisitos do artigo 312 do CPP. Nesse sentido, cita-se farta jurisprudencia:
Primariedade, bons antecedentes, residencia e trabalho jixos nao impedem a prisao preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312
do CPP. Precedentes. Ordem denegada. (STF, 2° Turma, HC
98.197, reL Min. Eros Grau, DJ de 12/5/2009).

o Jato de 0 paciente serprimtirio, ter bons antecedentes,residenciajixa
e ocupafao licita, nao determina, por si so, a revogafao da prisao preventiva, sepresentes, como no caso, os seus requisitos (STF, 2° Turma,
HC 93.972, reL Min. Ellen Gracie, DJ de 13/6/2008).
A circunstancia da paciente ser primtiria, nao ter antecedentes criminais epossuir residencia no distrito da culpa, nao se mostra obstticulo
ao decreto de prisao preventiva, dude que presentes os pressupostos e
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condifoesprevistas no art. 312, do CPP (STF, 2° Turma, HC
83. 148/SP, reLMin. Gilmar Mendes, DJ de 2/9/2005).

Por todo

0

exposto neste t6pico, fica claro que se apoiam em

motivos s6lidos e em suficientes elementos probat6rios id6neos
tanto as medidas cautelares diversas da prisao fixadas, por ora, ao
Senador da Republica ABCIO NEVES DA CUNHA, quanto a
decreta~ao da prisao preventiva de ANDREA NEVES DA CU-

NHA, MEND HERSON SOUZA LIMA e FREDERICO PACHECO, para garantia da ordem publica (fundado receio de reitera~ao de crimes e a gravidade dos delitos) e da instru~ao criminal
(necessidade de assegurar as investiga~6es ainda em curso). Atendem, portanto, aos requisitos dispostos no art. 312 do C6digo de
Processo Penal e merecem ser mantidas.

III. - Impedimento ou embara~o da persecu~ao penal
relativa a organiza~ao criminosa. Delito tipificado no art. 2°, §
1°, da Lei 12.850/2013. Abundancia de provas materiais,
concretas e idoneas, das multiplas condutas imputadas ao
Senador da Republica ABCIO NEVES. Medidas cautelares
diversas da prisao decretadas para garantia da ordem publica
e por conveniencia da instru~ao criminal. Fundamentos
idoneos. Pedido de revoga~ao improcedente.
Consoante detalha a pe~a acusat6ria, hi fartas provas tendentes a delinear condutas de ABCIO NEVES quanto ao crime de
impedimento ou embaras:o da persecus:ao penal relativa a crime de
organizas:ao criminosa (art. 2°, § 1°, da Lei 12.850/2013),praticado
em tese desde 2016,pelo menos, ate maio de 2017.
Dentro da atual atmosfera politica e na linha do planejamento para obstruir e impedir os avan~os da "Opera~ao Lava Jato", as
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provas colhidas no Inquerito n. 4.483/DF26, em harmonia com as
provas

carreadas

4.367/DF),

ao longo

apontam

de outra investiga<;:ao (Inquerito

n.

para uma participa<;:ao efetiva do Senador

ABelO NEVES no cometimento

do crime de impedimento

ou

embara<;:o a persecu<;:ao penal, na sua forma tentada.
Na reuniao do Hotel Unique, realizada em 24 de mar<;:o de
2017, chama aten<;:ao a estrategia revelada27 por ABelO NEVES
no sentido de, com apoio de partidos e agentes politicos, estar atuando para impedir e embara<;:ar as investiga<;:oes decorrentes de crimes praticados pela organiza<;:ao criminosa revelada na "Opera<;:ao
Lava Jato", tendo apresentado seu plano em duas a<;:oes,sendo uma
de ordem estrategica, na seara legislativa, para: (i) impedir as investiga<;:oes,mediante a aprova<;:ao casulstica de anistia ao "caixa dois"
eleitoral (crime de falsidade ideol6gica eleitoral, art. 350 do C6digo
Eleitoral), bem como embarafd-las, retaliando as institui<;:oes que estao

a frente

rio,

0

da "Opera<;:ao Lava Jato", em especial

0

Poder Judicia-

Ministerio Publico e a Policia Judiciaria, por meio da aprova-

<;:aodo projeto de lei abuso de autoridade, visando intimidar, constranger e atacar os agentes publicos de law enforcement, e outra, no
plano tatico, na seara administrativa, para: (ii) escolher delegados de
policia federal para conduzir os inqueritos com vistas a assegurar a
impunidade

de determinadas

autoridades politicas investigadas na

"Opera<;:ao Lava Jato".
Ao ser questionado por JOESLEY

BATISTA, ap6s este rela-

tar supostos abusos em apura<;:oes, sobre a necessidade de paralisar
as investiga<;:oes perpetradas

pelo Ministerio Publico Federal e pela

Policia Federal, ABelO NEVES diz que ha um texto de anistia ao
"caixa dois" eleitoral pronto,

0

que mostra a sua inten<;:ao de impedir

as investiga<;:oes e processos: 'Vuas coisas:primeiro cortar 0 para tra~ de
26

Do qual se originou

27

Degravayao produzida pelo Relat6rio de Analise nO039/2017 - SPEA/PGR.

0

presente Inquerito 4506.
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quem doa e de quem recebeu.Acabar com tudo, com todos esses crimes defalsidade ideo16gica(19minI5sJ. 0 negocioagora nao da mais para ser na surdina.
Todo mundo assinando. PSDB, PT, PMBD vao assinar. A ideia e votar dentro do pacote das 10 medidas" (20minJ. ABCIO diz que esci assustando
RODRIGO

MAIA, presidente da Camara dos Deputados, para ele

colocar em vota<.;:aoa anistia, 'porque isso livra um pedafo" (20min2s).
Ainda segundo
passo e trabalhar com
rindo-se

0
0

Senador denunciado: "Resolvido isso, 0 proximo

prqjeto de abuso de autoridade" (20minI0sJ,

a sua a<.;:ao,junto

refe-

com outros interessados, de embara<.;:aras

investiga<.;:oesde ~fra<.;:oes penais que envolvem organiza<.;:aocriminosa, em especial os inqueritos

n° 3989 (PP), 4325 (PI),

4326

(PMDB do Senado) e 4327 (PMDB da Camara), que se relacionam
ao parlamentar acusado e derivaram de acordos de colabora<.;:aopremiada celebrados na "Opera<.;:aoLava Jato", em tramite no Supremo
Tribunal Federal.

ABCIO diz: "que

0

Congresso estd uma zona porque Eunicio nao e

um Renan. (20min25sJ(. ..J "Eu estive ontem com
bem se

0

0

Michel para saber tam-

cara vai bancar, entendeu? Ele disse que banca. Ele tem que sancio-

nar essa merda. Imagina, a gente bota a cara e 0 povo vai para rna e ele amarda. Na verdade a turma do entorno dele, Moreira, [Ricardo] essepovo,

0 pro-

prio Padilha nao vai deixar ele escapulir. Entao chegamosfinal mente na porra
de um texto, estd na mao do Eunicio. A ideia

e que

esse negocio voltasse

para ..porque as 10 medidas, nao sei se voce lembra dessa maluquice id,

0

Fux

mandou as 2 milhoes de assinaturas. Uma piada. Estd conseguindo sabe aonde? Na secretaria da Camara id, oito caras. Essa aqui ok, ok, imagina, nao
vao conferir nunca. Ok, estd conferido. Ai ele estd devolvendo. Tinha pedido
para de devolver hqje. Ele ia devolver no maximo segundafeira. Chegando id
nos vamos botar as medidas do MP para votar. (... J. Ai vamos devolver essa
com uma modificafao no artigo. Mas disseram, mas isso e conversa, que Janot
nao ia criar, nao ia falar nada, ficar quieto, calado.
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crime. (' .. J

Doafao para campanha, para candidato, para quem em nome do candidato recebeu, nao so no periodo deitoral,

0 partido,

0

doador. (. .. J S e conseguir issojei

dei uns 80% do problema. Vai ter que cuidar um pouco deste abuso de autoridade. Eu estou mergulhado nisto. Agora que estti todo mundo meio tremendo,
-I' "
~a
..

Mais na frente, a partir dos 28min, ABelO fala que a estrategia para justificar a aprova~ao do projeto de abuso de autoridade e
usar os supostos erros da "Opera~ao Carne Fraca", investiga~ao do
Ministerio Publico Federal e da Policia Federal sobre esquema de
corrup~ao relacionado

a

Agricultura), acobertando
impedir

fiscaliza~ao de frigorificos (Ministerio da
0

real objetivo, que, de fato, seria

e embara~ar a "Opera~ao

31min11s: '541 vai ter quem vaijalar,

Lava Jato",

epor

0

de

revelando, no

causa da Lava Jato. Nao,

epor

causa da Carne da Fraca': ABeIO, inclusive, apresenta-se como urn
dos protagonistas

dessa estrategia, afirmando que, nesta agenda,

"estou mergulhado nisso, minha vida

e isso,

minha vida virou um inferno"

(33min).
No dia 13 de abril de 2017, ABelO NEVES recebe urna liga~ao do Senador ROMERO JucA

que, em palavras cifradas, alu-

de a reuni6es entre parlamentares e concluem que

"e agora ou nuncd':

Agindo no sentido de concretizar essa empreitada,

ABelO NEVES ligou, no dia 26 de abril de 2017, para

0

Senador

0

Ministro

do Supremo Tribunal Federal GILMAR MENDES, nurna atitude
inusual, pedindo para que este convencesse

0

Senador FLEXA RI-

BEIRo para votar favoravelmente ao projeto de lei de abuso de autoridade (PLS 85/2017).
Em seguida, ABelO NEVES telefona para

0

Senador FLE-

XA RIBEIRO e avisa que urn amigo em comurn dos dois ira ligar
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para ele, numa clara alusao ao telefonema imediatamente anterior
feito ao Ministro GILMAR MENDES:
No mesmo dia destas ligac;6es (26/04/2017),

0

PLS n°.

85/2017 (projeto de lei de abuso de autoridade), sob a relatoria do
Senador ROBERTO REQUIAO, foi aprovado no Plenirio do Senado Federal

28,

inclusive com

0

voto favorivel do Senador FLEXA

RIBEIRO,9.
Conforme elucidado na denuncia, a pretensao ministerial nao
objetiva criminalizar a legitima atividade parlamentar, mas essa sequencia de fatos mostra claramente que alguns parlamentares, em
especial

0

denunciado ABclo

NEVES, tem se valido do seu man-

dato, outorgado pelo voto popular para se proteger das investigac;6es da "Operac;ao Lava Jato" e tambem para barrar

0

avanc;o do

Estado na descoberta de graves crimes praticados pelas altas autoridades do pais, num verdadeiro desvio de finalidade da func;ao parlamentar.
Acrescente-se, ainda, aos fatos acima descritos que, em diilogo mantido, em 30 de maio de 2017, com interlocutor chamado
MORENO, AECIO NEVES, numa conversa claramente mascarada, trata de possiveis colaborac;6es que estariam sendo negociadas
com executivos da empreiteira ANDRADE

GUTIERREZ

e que

envolvem fatos relacionados ao Senador (Auto de Circunstanciado
n° 2/2017).
Apos observac;ao das noticias veiculadas no jornal ESTADAo no dia de 29/04/2017, verificou-se a possibilidade da menc;ao de AECIO NEVES ser relacionada
"Dono da Andrade

a

noticia da chamada:

vai depor sobre suspeita de propina a politicos". Ob-

serva-se que, no diilogo anterior, AECIO NEVES menciona que
alguns "motoqueiros" em vez de conversar, resolveram antecipar-se
28

http://www25.senado.leg.br/web/

29

http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/votacao/2379023
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trecho relacio-

"Segundo pessoas proximas a Sergio, ele

se antecipou a uma convocafao oficial dos procuradores, considerada inevitavel,
para explicar a questao de Santo AntOnio, que nao ftzparte
da empreiteira3°". Aparentemente,
referencia aos colaboradores,

do acordo inicial

a alusao a "motoqueiros'

a "viagem de moto" ao procedimento

que envolve tais dela<,;:oes,0 guia seria especificamente
ANDRADE",
rou pra ... fazer

seria uma

"SERGIO

ja que ABelO NEVES diz que ele (0 guia) "Procu0

roteiro", para fazer a colaboras:ao."

Alem dele, outros executivos da empreiteira ANDRADE
TIERREZ

GU-

estao nesse momenta negociando a amplias:ao dos acor-

dos firmados que trarao temas relacionados
cujo envolvimento

a ABelO NEVES,

em ilicitos nao foi descrito pelos executivos da

empreiteira que firmaram acordos - ja homologados

- anteriormen-

teo

Pelo dialogo transcrito na denlincia com pessoa chamada de
"Moreno", resta claro que

0

Senador busca apoio junto ao seu inter-

locutor para obter informas:oes sobre
s:oes, visando, evidentemente,

0

conteudo dessas colabora-

a evitar que os fatos, na sua extensao

devida, sejam trazidos ao conhecimento

do Ministerio Publico Fe-

deral.
Noutro

passo, importa

salientar, tambem,

que

0

Senador

ABelO NEVES e investigado em oito inqueritos que tramitam
perante

0

Supremo Tribunal Federal (n. 4244, n. 4246, n. 4423, n.

4444, n. 4414, n. 4436, n. 4392, n. 4483). 0 plano de as:ao tatica
para ser beneficiado nas investigas:oes era

0

direcionamento

colha de delegados de Policia Federal supostamente

da es-

((cooptados" para

salvar autoridades. Pela sua relevancia, calha transcrever

0

trecho do

dialogo que trata desse assunto (29min40s):
30http://politica.estadao.com. brl noticias I geral,dono-da-andrade-vai-depor-sobre-suspeita-depropina-a-politicos,70001757164

55 de 97

Procuradoria-Geral

ABelO

Ac;:aoCautelar

da Republica

n. 4.327

- 0

ALEXANDRE
agora, 0 ALEXANDRE
DE
MORAES, (...) que esses caras (... )
JOESLEY - Esse e born?
ABelO - Ti na cadeira (...) 0 Ministro e urn bosta de urn
caralho, que nao di urn alo, peba, esti passando mal de saude
pede para sair MICHEL ci doido. Veio so eu e ele ontern de Sao
Paulo, rnandou urn cara Ii no OSMAR SERRAGLIO, porque ele
errou de novo de nornear essa porra desse (...). Porque ai mexia
na PE 0 que que vai acontecer agora? Vai vim inquerito de urna
porrada de gente, caralho, eles sao tao bunda mole que eles nao
(tern) 0 cara vai distribuir os inqueritos para 0 delegado. Voce tern
Ii cern, sei Ii, dois mil delegados da Policia Federal. Voce tern que
escolher dez caras, ne? do MOREIRA, que interessa a ele vai pro

JoAo.
JOESLEY - Pro
ABelO -

JoAo.

E. 0 AECIO

vai pro ZE,

0

filho da puta vai pro foda-

se solta.

JOESLEY - (...) [vozes intercaladas]
ABelO - Se isso e contra mim, nern isso eu consegui ate agora,
eu, ALEXANDRE

e MICHEL

(...)

JOESLEY - Tern que trocar, tern que estar alinhado Ii.
ABelO - Tern que tirar esse cara.
JOESLEY -

E, po.

Esse cara ji era. Ti doido.

ABCIO - Eo rnotivo igual a esse?
JOESLEY - Claro. Criou

0

clima.

ABelO - E ele proprio ji estava ate preparado para sair.
JOESLEY - Claro. Criou

0

clima. Se nao trocar agora com ele,

fudeu.

ABCIO - Eo MICHEL

[e urn cagao]. Entao nesse jogo nosso,
ele teve urn jantar ontern, falei MICHEL, tava 0 TRABUCO, tava
PEDRO, tava (... ). Todos pressionando cornbinado com a gente.

JOESLEY - Mas

0

que teve?

ABelO - 0 negocio do MORAES.
JOESLEY - Ah.
ABelO - Pressionararn. A policia tern que fazer urn gesto. Errou. Nao adianta os caras ficarern falando que nao, a Policia Federal tern que falar: 0, realmente, foi urn erro do delegado, que, enfim, nao dimensionou a porra. Era urn negocio pontual. Em tres
lugares. Ji esci contido e tal. 0 lado (papapa) e zarpar com esse
cara.

JOESLEY - Eo, se perder essa chance ...
ABelO - Nao vai ter outra.
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JOESLEY - Nao vai tet outra. Porque n6s nunca tivemos uma
chance onde a PF ficou pot baixo, ne?

JOESLEY - Toda vez ....Dessa vez.
ABCIO - Ai vai tet quem vai falar, e pot causa da Lava Jato.
Nao, e pot causa da carne ftaca.

JOESLEY - E. Esta born. [vozes intetcaladas]
ABCIO - Ne. Deixa ne. [vozes intetcaladas]
JOESLEY - Ficou born. [vozes intetcaladas]

o dialogo

aponta que ABelO NEVES estava incomodado

com a atitude "omissivd' do entao Ministro da Justi<;:aOSMAR SERRAGLIO para "mexer na PF', deixando de realizar trocas que fossem alinhadas aos interesses dos investigados. Essa reclama<;:ao ja
havia chegado ao Presidente MICHEL TEMER, provavelmente no
dia 23 de mar<;:ode 2017, numa reuniao on de estava TRABUC03! e
uma pessoa de nome PEDRO, os quais, segundo ABCIO, estavam
"todos pressionando combinado com a gente."
Essa insatisfa<;:ao com uma certa tibieza do entao Ministro
OSMAR SERRAGLIO

ABelO e

0

e refor<;:ada numa liga<;:aotelef6nica entre

SenadorJOSB

SERRA:

Ap6s a deflagra<;:ao da Opera<;:ao em 18/05/2017

e a revela-

<;:aodo envolvimento do pr6prio Presidente da Republica MICHEL
TEMER em supostos atos criminosos, a pres sao do Senador AB-

elo

NEVES e outros investigados teve resultado, pois houve a

efetiva substitui<;:ao de OSMAR SERRAGLIO
ti<;:apor TORQUATO

JARDIM,

conforme

do Ministerio da Jusnomea<;:ao no decreto

presidencial publicado no Diario Oficial da Uniao de 31 de maio de
2017, mesmo documento

em que consta a exonera<;:ao de SERRA-

GLIO.
Ainda no desiderato de interferir nas investiga<;:oes realizadas
na "Opera<;:ao Lava Jato", ABelO NEVES realizou liga<;:oestelef6nicas para

0

Diretor-Geral

da Policia Federal LEANDRO

DAI-

31 Provavelmente Luiz Carlos Trabuco, presidente do Banco Bradesco e reu em processo

criminal decorrente da Opera<;:aoZelotes.
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ELLO para discutir questoes das investigayoes relacionadas ao parlamentar. Conforme se depreende da din:imica de diversas ligayoes,
fica claro

0

interesse de ABCIO em interferir na distribuiyao de

inquerito de seu interesse, corroborando
dia 24 de maryo com]OESLEY
Importante

0

teor de sua conversa no

BATISTA.

mencionar que, segundo informayao constante

do auto circunstanciado n° 3/2017,
GINQ/STF /DICOR/PF,

0

Inquerito 4392 chegou ao

unidade da Policia Federal encarregada

da instruyao dos inqueritos oriundos do Supremo Tribunal Federal,
no dia 05 de maryo, e foi distribuido a urn de seus delegados
lotados sem que tenha ocorrido mudanya posterior da autoridade
responsivel.

o

fato de

0

denunciado nao ter logrado, aparentemente,

seu desiderato nao desconfigura

0

0

crime de embarayo, pelo menos,

em sua modalidade tentada, diante de todo

quadro fatico revelado

0

na investigayao e demonstrado ao longo deste arrazoado.
ABCIO NEVES, portanto, praticou em tese multiplas condutas criminosas tipificadas em lei como impedimento
ra~o da persecu~ao

penal relativa a organiza~ao

ou embacriminosa.

(art. 2°, § 1°, da Lei 12.850/2013).

111.1 - Impedimento
re1ativa a organiza~ao

criminosa:

tavam bern evidenciadas
mento dos riscos

ou embara~o

a ordem

da persecu~ao

condutas

na decisao
publica e

penal

que tambem ja es-

de 17/5/2017.

a instru~ao

hip6tese de revoga~ao das medidas cautelares

Agrava-

criminal, na

impostas

a AB-

CI0 N~VES. Manifesta improcedencia do pleito defensivo de

d

j;I

revoga~ao.
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Pela leitura do decreto prisional, nota-se que os sobreditos fatos ja estavam bem evidenciados no dia 17/05/2017.

Sobre esse

primeiro conjunto de ilicitos, transcrevem-se a seguir os principais
trechos do decisum:
Quanto ao delito de embarac;:o a investigac;:ao de organizac;:ao criminosa, da mesma forma, percebe-se consistencia
indiciaria das alegac;:oes constantes da inicial.
Com efeito, no termo de depoimento de Joesley Mendonc;:a Batista (fls. 46-55, da AC 4.315), quando explicita os
dialogos cujas gravac;:oes entregou ao Ministerio Publico Federal durante as tratativas visando a celebrac;:ao do acordo de
colaborac;:ao premiada, em relac;:ao a esse especifico ponto,
constou:

Que ABCIO falou que tinham que aprovar a lei de anistia ao
caixa 2 e a do abuso de autoridade; que ABCIO disse queja
tinha falado com RODRIGO MAlA; ( .. .)que na mesma
conversa,sobre a lei de anistia do caixa 2 e a do abuso de autoridade, ABCIO disse que so cuidava dessas questoes, da tentativa de aprovar isso, e queja estava articulando com RODRIGO MAlA e MICHEL TEMER
Mais elucidativo, entre tanto, e teor do dialogo constante da midia que acompanha a inicial do presente feito
"AEunique.WAV", 0 qual se encontra transcrito no Relat6rio de
Analise n° 039/2017 -SPEA/PGR (ambos na midia encartada as fls. 64 ), nos seguintes termos, com reproduc;:ao
em parte aqui:

ABCIO: Esses vazamentos, essaporra toda, i uma ilegalidade
jOESLEY: Nao vaiparar com essa merda?
ABCIO: Cara nos tamos vendo ( ... J primeiro: nos temos dois
carasfrageis pra caralho nessa estoria i 0 EUNiCIO e 0 RODRIGO, 0 RODRIGO especialmente tambim, tinha que dar
uma apertada nele que nos tamos venda 0 texto ( ... J na terfafeira.
jOESLEY:

Texto do que?

ABCIO: Nao ... sao duas coisas:primeiro cortar 0 pra tras (.
.. J de quem doa e de quem recebeu...
jOESLEY: e de quem recebeuABCIO: Tudo. Acabar com
tudo esses crimes defalsidade ideol6gica,papapa, que i que na,
na, na mao [duplaJ, texto pronto nana. 0 EUNICIO cifirmando que ta com culhaopra votar, nos tamo. Porque 0 negocio
agora nao da para ser mais na surdina tem que ser 0 seguinte,
todo mundo assinar, 0 PSDB vai assinar, 0 PT vai assinar, 0
PMDB vai assinar, tti montada. A idiia i votar na, porque 0
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RODRIGO devolveu aquela tal das dez medidas, a gente vai
votar naquelas de:v naquela merda das dez medidas, toda essa
porra. 0 que que eu to sentindo? Trabalhando nisso igual um
louco.
jOESLEY: LOgico.
ABCIO: 0 RODRIGO,
da direito nl?

enquanto nao chega nele essa mer-

jOESLEY: Todo mundofica com essa.Nao ....
ABCIO: E, meio de lado, nao, meio de leve, nao, meio de raspao, nl, nao vou morrer. 0 cara, ce tinha que mandar um, um,
ce tem qjudado esses caraspra caralho, tinha que mandar um
recadopro RODRIGO, algulm seu, tem que votar essa merda
de qualquer maneira, assustar um pouco, eu to assustando ele,
entendeu, sefalar coisa sua ai.. forte .. Nao que isso? (IJvra)
resolvido isso tem que entrar no abuso de autoridade ... 0 que
esse Congressotem quefazer. Agora ta uma zona, porque? 0
EUNiCIO nao 10 RENAN, 0 RENAN ...
jOESLEY: ja andaram batendo no EUNIC/O ai nl? ja
andaram batendo nas coisas do EUNtCIO, negocioda empresa dele, nao sei 0 que.
ABCIO: Ontem ate .... eu voltei com 0 MICHEL ontem, so
eu e 0 MICHEL, pra saber tamblm se 0 cara vai bancar entendeu, diZ que banca, porque tem que sancionar essa merda,
imagina bota cara.
jOESLEY: E, ai ele chegaIa e amarela.
ABCIO: Ai 0 povo vai pra rna e ele amarela. Apesar que a
turma no torno dele 0 MOREIRA,
[RICARDO] essepovo,
oproprio PADlIRA
nao vai deixar escapulir.Entao chegandofinal mente aporra do texto, ta na mao do EUNiCIO ...
(. ..)
jOESLEY - Esse I bom?
ABCIO - Ta na cadeira (. .. ) 0 Ministro I um bosta de um
caralho, que nao da um aM,peba, estapassando mal de saude
pede para sair MICHEL ta doido. Veio so eu e ele ontem de
sao Paulo, mandou um cara Ia no OSMAR SERRA GUO,
porque ele errou de novo de nomear essaporra desse(. . .). Porque ai mexia na PF. 0 que que vai aconteceragora? Vai vim
inqulrito de uma porrada de gente, caralho, eles sao tao bunda
mole que eles nao (tem) 0 cara que vai distribuir os inqulritos
para 0 delegado. Voce tem Ia cem, sei la, dois mil delegadosda
Policia Federal. Voce tem que escolherdez caras, nl? do MOREIRA, que interessa a ele vaipro JOAo.
jOESLEY - Pro 0 JOAo.
ABCIO - E. 0 ABCIO

vaipro

ZE, (. ..J

JOESLEY - ( ...)[vozes intercaladas]
(... )
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ABClO - Tem que tirar esse cara.
JOESLEY -E,po.

Esse carajei era. Tei doido.

ABClO - E 0 motivo igua/ a esse?
jOESLEY - Claro. Criou

0

c/ima.

ABClO- E e/eproprio jei estava atepreparado para sair.
jOESLEY- Claro. Criou

0

c/ima. (. .. )

Percebe-se, pois, elementos indiciarios suficientes para
que se tenha por presente 0 fumus comissi delicti, tambem em
rela<;ao ao delito de embara<;o a investiga<;ao de organiza<;ao
cnnunosa.
Como visto, insisto, os elementos probat6rios trazidos
podem dar conta de urna atividade delituosa mUltipla, envolvendo os quatro requeridos que se prolonga no tempo, com
caractenstica de estabilidade na associa<;ao dos autores, voltada a suposta percep<;ao indevida de vantagens ilicitas em
razao dos cargos publicos ocupados pelo Senador Aecio Neves, lavagem de tais valores e, mais recentemente, atividades
voltadas a embara<;ar a apura<;ao de delitos graves que vem
sendo descortinados por meio de urn universo de feitos crim.t.na1S.

Todas essas caractensticas sao suficientes para se afirmar, com grau razoavel de seguran<;a, a presen<;a de consistentes indicios de autoria e materialidades delitivas. Sao indicios pr6prios dessa fase que nao alcan<;am, de modo algum,
qualquer chancela de culpabilidade, nem qualquer outro elemento que des borde da etapa de cautelaridade.

Como se ve,

0

Senador ABelO NEVES, con forme grava-

yoes ambientais e interceptayoes telef6nicas, vem adotando, constante e reiteradamente, estrategias de obstruyao de investigayoes da
"Operayao Lava Jato", seja por meio de alterayoes legislativas para
anistiar ilicitos ou restringir apurayoes, seja mediante interferencia
indevida nos trabalhos da Policia Federal, seja atraves da criayao de
obstaculos a acordos de colaborayao premiada relacionados ao caso.
Quanto ao crime de obstruyao de investigayao relacionada
organizayao criminosa,
ilicitude permanente

0

a

parlamentar encontrava-se em estado de

em 17/5/2017,

restando configurada

0

fla-

grante pr6prio (art. 302, I, do CPP).
Outrossim - conforme ja detalhado no pedido inicial e no
agravo regimental do Ministerio Publico - estao presentes na hip661 de 97
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tese os fundamentos

para conversao da prisao em flagrante em pri-

sao preventiva, como uruca maneira de salvaguardar a ordem publica e a pr6pria instruc;ao criminal. Isso porque, alem da possibilidade
concreta de pritica de novos delitos por parte dos requeridos, hi

0

risco grave e concreto de que ac;oes criminosas ji iniciadas pelo Senador mClo NEVES,para embarac;ar as investigac;oes em curso
no ambito do Supremo Tribunal Federal-

relacionadas

a organiza-

c;ao criminosa da "Operac;ao Lava Jato" - atinjam seu objetivo.
Tambem nao convem menosprezar

a periculosidade

de parla-

mentares corruptos do quilate de mClo NEVES,tampouco dos
seus comparsas de longa data, pela mera constatac;aode

que, muito

embora graves, os crimes apurados na "Operac;ao Lava Jato" enos
seus desdobramentos

foram praticados sem violencia ou grave ame-

ac;a.
Com efeito, no HC 95.024jSP, de relatoria do Ministro Teori
Zavascki, assim se manifestou essa Colenda Corte:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRIsAo PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM
PUBLICA E CONVENIENCIA DA INSTRU<';AO
CRIMINAL. ORGANIZA<';AO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE E RISCO DE REITERA<';AO
DELITIVA. 1. Nao hi ilegalidade no decreto prisional
que, diante das circunsmncias do caso concreto, aponta
a sofistica<;aoe a larga abrangencia das a<;oesda organiza<;aocriminosa, supostamente liderada pelo paciente, 0
que demonstra a sua periculosidade. 2. A jurisprudencia
desta Corte possui entendimento no sentido de que "a
existencia de organiza~ao criminosa impoe a necessidade de se interromper ou diminuir a atua~ao
de seus integrantes como garantia da ordem publica, constituindo fundamenta~ao cautelar idonea e
suficiente para a prisao preventiva" (HC 95.024/SP,
1a T., Min. Carmen Lucia, DJe de 20.02.2009). Precedentes. 3. Ordem denegada.
(HC 108049, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 19/03/2013, PROCESSO
ELETRONICO DJe-061 DIVULG 03-04-2013 puBLIC 04-04-2013, grifos nossos)
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o caso

tratado no julgamento acima se assemelha bastante ao

deste processo. Ambos envolvem crimes despidos de violencia fisica,

0

que nao implica men or gravidade social. Destacamos, por sua

pertinencia, a avalia<;:aodetalhada do Ministro Teori Zavascki:
Assim, ao contrario do que alega 0 impetrante, e como
ja consignado pelo TJ/SP e pelo STJ, a decisao e expressa
quanto a necessidade de salvaguardar a ordem publica, indicando elementos concretos e individualizados do caso. Tanto e assim que se reporta aos termos da denuncia, na qual 0
paciente e apontado como lider de sofisticado esquema a
envolver a falsifica~ao de documentos, 0 registro de
empresas ficticias, a aplica~ao de diversos golpes em
empresas e institui~oes financeiras, alem da pratica de
lavagem de dinheiro. A denuncia the imputa a pratica
dos delitos de forma<;ao de quadrilha (CP, art. 288, caput), falsifica<;aode documento publico (CP, art. 297), por
cinco vezes, falsidade ideo16gica (CP, art. 299), por duas vezes, estelionato (CP, art. 171), por duzentas e nove vezes, e
lavagem de dinheiro (Lei 9.613/98, art. 1°, IV). Em busca e
apreensao realizada na residencia do paciente - da qual decorreu sua prisao em flagrante -, con forme ressalta 0 parecer do MPF, "foram apreendidas varns carteiras de identidade e CPFs falsificados, mais de 400 taloes de cheques
de diversos bancos, mais de 20 carteiras de trabalho e cartoes-cidadao, alem de contas de agua e de luz".
Nesse contexto, nao ha qualquer ilegalidade no decreto
prisional, pois concretamente constatadas, pelo juizo singular, a sofistica~ao e a larga abrangencia das a~oes da organiza~ao criminosa, supostamente liderada pelo paciente,
o que evidencia a sua periculosidade. Sobre esse aspecto,
a jurisprudencia desta Corte possui entendimento no sentido
de que '~existencia de organizafao criminosa impiJe a necessidade de
se interromper ou diminuir a atuafao de seus integrantes comogarantia
da ordem publica, constituindo fundamentafao cautelar idonea e stificiente para a prisao prevent iva " (HC 95.024/SP, 1a T., Min. Carmen Lucia DJe de 20.02.2009). Nesse mesmo sentido: HC
110587/SP, 2a T., Min. Ricardo Lewandowski, DJe de
18.05.2012; HC 112250 MC/RN, 2a T., Min. Celso de Mello,
DJe de 21.03.2012." - grifos nossos

Como ja sustentando

em outros casos de pacientes que prati-

caram condutas menos graves que ANDREA NEVES DA CU-

NHA, MENDHERSON

SOUZA LIMA, FREDERICO PA-

CHECO e ABCIO NEVES DA CUNHA (e cuja prisao preventiva findou mantida pelo STF), cita-se decisao envolvendo quadrilha
especializada em fraudes contra

0

Instituto Nacional de Seguro So-
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cial. 0 Ministro Teori Zavascki, com habitual acuidade, bem liderou
o julgamento que assim foi ementado:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PROCESSADO E CONDENADO POR ESTELIONATO CONTRA A PREVIDENCIA SOCIAL, CORRup<;:Ao PASSIVA, FORMA<';AO DE
QUADRILHA E LAVAGEM DE DINHEIRO.
NULIDADE DA CITA<;:Ao. NAo OCORRENCIA.
PRISAO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM
PUBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE E
RECEIO DE REITERA<,;AO. CUSTODIA CAUTELAR MANTIDA NA SENTEN<;:A CONDENATORIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. AUSENCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
(...) 3. Os fundamentos utilizados revelam-se idoneos
para manter a segrega<;aocautelar do paciente, na linha
de precedentes desta Corte. E que a decisao aponta de
mane ira concreta a necessidade de garantir a ordem publica, ante a periculosidade do agente (coman dante de uma quadrilha especializada em fraudes ao
INSS) e pelo fundado receio de reitera~ao delitiva.
4. Ordem denegada.
(HC 109577, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 17/12/2013, PROCESSO
ELETRONICO DJe-030 DIVULG 12-02-2014 PUBLIC 13-02-2014, grifos nossos)
Nao hi ressaibo de duvidas de que os danos dos crimes contra
a Administrac;:ao Publica e financeiros podem - e frequentemente
sao - bem maiores do que aqueles ocasionados pela delinquencia
patrimonial tradicional.
Violaria

0

principio constitucional

contexto, deixar de aplicar

0

da isonomia, dentro desse

entendimento

exposto - a regra da pri-

sao na hip6tese de habitualidade delitiva - ao caso deste processo,
em que hi elementos concretos apontando para

0

desvio e

0

bran-

queamento de dezenas de milhoes de reais.
Em outras palavras, apenas decretar a prisao preventiva para
crimes cometidos com violencia "tradicional" seria justamente reconhecer que a cust6dia cautelar deveria ser reservada, como regra,
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para os criminosos de baixa renda, imunizando-se aqueles responsaveis por crimes intitulados do "colarinho branco" - hip6tese essa
em que se criaria uma odiosa distin<;:aoprocessual entre imputados
ricos e pobres. Da mesma forma como a prisao preventiva nao
pode ser utilizada apenas porque

agente possui condi<;:oes econo-

0

micas, igualmente nao significa imuniza-Ios de aplica<;:aoda prisao
preventiva, quando presentes os requisitos legais.
A prop6sito, relembre-se que "el delito de cuello blanco puede incidir tambiin de un modo mas directo em la delincuencia comun, creando mas pobreza, mas miseria y mas desesperanza': bem assim que "los delitos de
cuello blanco ocasionan mas daiios fisicos v muertes que los
delitos comunes, a pesar del caracter no violento de los primeros"

32.

Veja-se que nao se esta invocando como fundamento
tual clamor decorrente

0

even-

da noricia dos fatos da "Opera<;:ao Lava

Jato" em midias nacional e internacional.

o dado
criminosa

que provoca perplexidade adicional e que toda a trama

eviscerada nos presentes

autos atraves de irrefutaveis

provas se deu apesar e durante as investiga<;:oes de delitos graves
praticados atraves de autenticas organiza<;:oes criminosas enraizadas
no poder publico, envolvendo algumas das mais altas autoridades
do pais. Tal fato demonstra que

0

esperado efeito depurador e dis-

suas6rio das investiga<;:oes e da atua<;:aodo Poder Judiciario lamentavelmente nao vem ocorrendo

e a espiral de condutas reprovaveis

continua em marcha nos mesmos termos e com a mesma ou maior
intensidade e desfa<;:atez.
Abordando

a etiologia da delinquencia

mente no ponto relacionado

a periculosidade,

economica,

especial-

Bajo e Bacigalupo33

32 sANcHIS
MIR, Jose Ricardo; GARRIDO GENOvES, Vicente. Delincuencia de "Cuello
Blanco ': Madrid: Instituto de Esturuos de Policia, 1987, p. 73-78
33

BAJO, Miguel; BACIGALUPO, Silvina. Derecho Penal Economico. Madrid: Centro de Esturuos
Ramon Areces, 2001, p.34 e 50.
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afirmam categoricamente

que, embora um observador

superficial

os veja como honoraveis cidadaos favorecidos pelo destino,

0

certo

e que a combina~ao de uma forte potencialidade criminal e de

uma grande capacidade de adapta~ao social os faz uns dos
criminosos mais perigosos, periculosidade esta que se acentua a ponto de se ignorar todo

0

limite etico.

Tem razao Veblen, para quem "eI hombre adinerado ideal es como eI
delincuente ideal en su conversion inescrupulosa de bienes y personas para sus
propios fines y en su insensibilidad hacia los sentimientos y deseos de los demas

y de los efectos remotos de sus acciones,pero no es como il en la posesion de un
sentido mas agudo del status y en trabqjar con mqyor vision para un fin remoto"34.
Como conclui Fischer,

"0

delinquente economico que pratica a afao

deforma dolosa e organizada para atingir suas finalidades espurias, guindado
por seu comportamento tipicamente racional, alim de irifluente e poderoso como regra -, deve ser tomado como um dos criminosos mais frios, pois, impulsionado pelo anseio de maiores lucros, age sabendo que os riscos de sua conduta
delituosa tCm sido menores do que

0

efeito de suas afoes.

Ii preciso se com-

preender, nesta senda, que a pratica reiterada e permanente
de delitos economicos representa uma ameafa permanente a
ordem publica'~
De se recordar, tambem, que:35
[ ... J a) as concep<;oes de ordem publica e ordem economica demandam a considera<;ao dos efeitos nefastos que esse
tipo de agir causa ao sistema e sociedade, de modo que a
magnitude da lesao causada e a gravidade do delito, em determinadas circunstancias, podem e devem ser consideradas,
mesmo deformas isoladas, para justificar 0 decreto de prisao preventiva;

a

34

VEBLEN, Thorstein, Theory of the Leisure Class, apud SUTHERLAND, Edwin H. EI
Delito de Cuello Blanco. Madrid: Ediciones de La Piqueta, 1999, p. 261. Vide tambem
FISCHER, Douglas. Delinquencia Economica e Estados Social e Demomitico de Direito. 2006.
Porto Alegre: Verbo Juridico, p. 141-142.

35 FISCHER, Douglas. Delinquencia Economica e Estados Social e Demomitico de Direito. 2006. Porto
Alegre: Verbo Juridico, p. 172 e 231.
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b) a periculosidade dos agentes criminosos, bem
como 0 risco de reincidencia (bastante comum em delitos
desse tipo) impendem consideras:aode que se utilize da prisao preventiva como forma de se evitat novos delitos, garantindo-se a ordem publica e a ordem economica;
c) de igual modo, realizada a devida filtragem, a comos:ao
social decorrente da repercussao desses delitos no seio da
sociedade e do clamor publico deles decorrente, aliado as
citcunsmncias concretas dos fatos e ao afastamento da sensas:ao de impunidade, devem autorizat a decretas:aoda prisao
preventiva;
d) a garantia da aplicas:ao da lei penal reclama que se
compreenda que, em relas:ao a esses delinquentes, 0 temor relativo a fuga e constante, devendo receber influencia nao s6 de seus modos de agir, mas tambem da
experiencia de outros casos similares que a realidade
revela, assim como das dificuldades em se fazer cumprir ordem de prisao relativa a fatos de grande vulto"
[

...]

A periculosidade nao pode mais ser avaliada apenas
por intermedio da formula iluminista, que e baseada quase
exclusivamenteno (agir do) criminoso de sangue ou em outros tipos de criminalidade vioienta ou patrimonial material (tambem tradicionais). A personalidade dos delinquentes economicos - notadamente daqueles que agem de forma dolosa e organizada para atingit suas finalidades espUrias- desborda de
todos os limites eticos toleraveis na sociedade atual. Tais individuos tem como caractenstica atribuitem substancialvalor
aos bens materiais, sendo impulsionados por uma avidez na
busca incontrolavel desses proveitos. Sao egocentricos, utilizam-se de sua inteligencia para 0 exito imediato e nao se
consideram criminosos. Guindados por seus comportamentos tipicamente racionais, devem ser considerados,
regra geral, como delinquentes extremamente £rios, que
agem sabendo que os riscos de suas condutas delituosas tem sido menores do que 0 resultado de suas as:oes.
Revelam uma periculosidade silenciosa, maligna e
amorfa. Devem ser tidos, em determinadas circunstancias, tao ou mais perigosos que 0 infrator comum (que
atentam contra bens individuais),pois suas condutas importam em excluir da sociedade os Gaescassos) recursos financeitos, levando (tambem por isso) muitos a morte ou a indignidade de uma vida matcada pela miseria absoluta. Em principio, os maiores e mais graves crimes hodiernos implicam mais manchas de tinta do que de sangue".

Em perfeita consonancia
de

0

17/ 5/2017,

0

com esse entendimento,

na decisao

Ministro Relator Edson Fachin ja havia defendi-

do a legalidade e a imprescindibilidade

da prisao preventiva de to-

dos os 4 (quatro) requeridos, nos seguintes termos:
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Presente, entio, 0 fumus comissi delicti, resta averiguar se
a manutenc;:aoem liberdade dos representados constitui risco
a ordem publica ou a instruc;:aocriminal, alem de verificar se
sao suficientes para sua salvaguarda, num juizo de proporcionalidade, as medidas alternativas a prisao previstas no art.
319 do Codigo de Processo Penal.
Nessa linha, e bem verdade que 0 conceito de ordem
publica exibe indeterminac;:ao que poderia, num primeiro
olhar, dificultar sua exata compreensao. Nesse campo, a
jurisprudencia desta Corte desempenha relevante papel, na
medida em que esmiuc;:ahipoteses caracterizadoras de risco a
ordem publica, sendo uma delas 0 fundado receio da pratica
de novos delitos, elemento legitimador, por consequencia da
adoc;:aoda medida gravosa.
Obviamente, 0 risco natural e abstrato de cometimento de crimes nao se presta a tal desiderato. Indispensave~
nessa medida, que as particularidades do caso concreto evidenciem a possibilidade rea~ factivel, da ocorrencia de tais
acontecimentos. Nesse vies, a compreensao da Corte e no
sentido de que 0 fundado risco de reiterac;:aodelituosa pode
ser individual e validamente extraido, por exemplo, da habitualidade delitiva ou da gravidade con creta do crime, circunstancias que, em tese, podem indicar periculosidade apta a legitimar a tutela cautelar.
Na linha de que 0 risco de reiterac;:aodelituosa constitui motivac;:aoidonea da prisao preventiva, colaciono os seguintes precedentes:
"Agravo regimental em habeas corpus. Legitimidade da atuac;:ao do relator na forma regimental
(RISTF, art. 21, § 1°). Inexistencia de afronta ao principio da colegialidade. Precedentes. Homicidios qualificados, tentado e consumado. Processual Penal. Prisao
preventiva. Revogac;:ao.Impossibilidade. Periculosidade em concreto do agravante, contumacia delitiva.
Real possibilidade de reitera~ao criminosa. Modus
operandi da conduta criminosa, a qual foi motivada por
disputas relativas ao comercio de drogas. Excesso de
prazo. Complexidade da causa demonstrada. Processo
criminal com regular processamento da origem. Constrangimento ilegal nao caracterizado. Regimental nao
provido. (...) 2. Mostra-se idoneo 0 decreto de prisao preventiva quando assentado na garantia da ordem publica, ante a periculosidade do agente, evidenciada nao so pela gravidade in concreto do delito,
em razao de seu modus operandi, mas tambem pelo
risco real da reiterac;:aodelitiva. 3. Prisao preventiva
do agravante justificada na garantia da ordem publica, em face do risco concreto de reitera~ao delitiva, ja que e1e e contumaz na pratica de crimes,
bem como em sua periculosidade, evidenciada pela
gravidade em concreto das condutas, vale dizer, homicidios qualificados, um consumado e motivado por
68 de 97

Ac;:aoCautelar n. 4.327

Procuradoria-Geral da Republica

disputas relativas ao comercio de drogas e outro tentado e motivado para assegurar a impunidade do primeiro delito, ambos praticados com extrema violencia por
meio de disparos de arma de fogo e coronhadas na cabec;:ade uma das vitimas. (...)" (HC 140215 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 31/03/2017, grifei)
"Habeas corpus. Processual Penal. Sonegac;:aode
contribuic;:ao previdenciaria (CP, art. 337-A). Prisao
preventiva (CPP, art. 312). Pretendida revogac;:ao.Impetrac;:aodirigida contra decisao do Superior Tribunal
de Justic;:a,que indeferiu medida liminar requerida pela
impetrante. Incidencia da SUmu1an° 691 da Suprema
Corte. Inexistencia de ilegalidade flagrante a justificar a
superac;:ao do enunciado em questao. Pericu10sidade
em concreto dos pacientes. Modus operandi da conduta criminosa. Crime perpetrado por organizas:ao
criminosa de forma habitual. Real possibilidade
de reiteras:ao delitiva. Decreto prisional devidamente
fundamentado. Habeas corpus nao conhecido. (...) 2.
Registre-se que 0 decreto prisional dos pacientes apresentou fundamentos mais do que suficientes para justificar a privac;:aoprocessual de suas liberdades, porque
revistido da necessaria cautelaridade, nos termos do
art. 312 do Cadigo de Processo Penal. 3. Mostra-se
idoneo 0 decreto de prisao preventiva quando assentado na garantia da ordem publica, ante a pericu10sidade
do agente, evidenciada nao so pela gravidade in concreto do delito, em razao de seu modus operandi, mas
tambem pelo risco real da reiterac;:aodelitiva. 4. Habeas
corpus do qual nao se conhece." (HC 128779,
Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma,
julgado em 20/09/2016)
"HABEAS CORPUS. PENAL. TRAFICO DE
DROGAS. CONVERSAo DA PRISAO EM FLAGRANTE EM CUSTODIA PREVENTIVA. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS
UTILIZADOS. GARANTIA DA ORDEM PUBLICA. REITERA<;Ao DELITIVA. ORDEM DENEGADA. I - A
prisao cautelar mostra-se suficientemente motivada
para a preservac;:aoda ordem publica, haja vista a possibilidade con creta de reiterac;:aodelitiva pelo paciente.
Precedentes. II - A menc;:aofeita no acardao impugnado de que 0 reu exercia a atividade de seguranc;:aem
local conhecido como distribuic;:ao de entorpecentes
nao agravou a situac;:aodo paciente, mas tao somente
ratificou 0 decreto constritivo, no sentido da necessidade da prisao preventiva para acautelar 0 meio social.
III - Demonstrada a habitualidade delitiva do paciente, sua substituic;:aopor outra medida cautelar diversa
se afigura inadequada e insuficiente. IV - Ordem denegada." (HC 118700, Relator(a): Min. RICARDO
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LAWANDOWSKI,
06/11/2013)

Segunda

Turma,

julgado

em

"Habeas corpus. 2. TrMico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. 3. Superveniencia de sentencra
condenat6ria. Constricrao cautelar mantida sob os mesmos fundamentos da prisao preventiva. Nao configuracraode perda do objeto deste writ. 4. Alegacraode ausencia dos requisitos autorizadores da cust6dia cautelar (art. 312 do CPP). Demonstrada a necessidade da
prisao para garantia da ordem publica. Quantidade e
qualidade dos entorpecentes: indicacrao de habitualidade do comercio ocricito.Fundado receio de reiteracrao
delitiva. (...)" (HC 131222, Relator(a): Min. GILMAR
MENDES, Segunda Turma, julgado em 23/02/2016)
"HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL
PENAL. ROUBO QUALIFICADo. FUNDAMENTOS DA PRISAO PREVENTIVA. LEGITIMIDADE. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. REINCIDENCIA. GARANTIA DA ORDEM PUBLICA.
MOTIVAc;:Ao IDONEA. AUSENCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I - A prisao cautelar foi decretada para garantia
da ordem publica, ante a gravidade dos fatos narrados
na Comunicacrao de prisao em flagrante - a demonstrar a periculosidade do paciente, pelo modus operandi
mediante 0 qual foi praticado 0 delito, e, ainda, pela
circunstancia de ser reincidente em crime de mesma
natureza. II - Essa orientacrao esta em consonancia
com 0 que vem decidindo ambas as Turmas desta
Corte, no sentido de que a periculosidade do agente e
a reiteracrao delitiva demons tram a necessidade de se
acautelar 0 meio social, para que seja resguardada a ordem publica, e constituem fundamento idoneo para a
prisao preventiva. III - Habeas corpus denegado."
(HC 136255, Relator(a): Min. ROCARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 25/10/2016)
Cito, assim, entre outros, RHC 122.647/SP, ReI. Min.
Roberto Barroso; HC 112.783/SP, ReI. Min. Rosa Weber;
RHC 128.797/SP, ReI. Min. Dias Toffoli; HC 101.132/MA,
ReI. Min. Luiz Fux; HC 109.054/SP, ReI. Min. Carmen Lucia; HC 122.622/MG, ReI. Min. Teori Zavascki; HC
120.835/SP, de minha relatoria e, RHC 123.085/DF, ReI.
Min. Gilmar Mendes.
Nota-se, nessa perspectiva, que a jurisprudencia da
Corte compreende como legitima, sob a 6tica do acautelamento da ordem publica, a imposi~ao de prisao processual com lastro no fundado receio da pratica de outros delitos.
No caso em ex arne, divers os argumentos
ciam a factibilidade dessa ocorrencia.
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Com efeito, pela analise probatoria acima empreendida, percebe-se que os fatos se situam numa linha de desdobramento que sugere reitera£ao delitiva
que teria se iniciado ha lory:-adata.
Mesmo no contexto dos mwtiplos fatos que vem
sendo descortinados, dando conta de infuneras apuras:oes em curso para coibir praticas reiteradas e dis seminadas de associas:ao entre grupos economicos e autoridades publicas, onde aqueles corrompem estas em prejuizo dos interesses mais caros da Republica, ainda assim, os agentes aqui envolvidos teriam encontrado lassidao em seus freios inibitorios e prosseguiriam aprofundando metodos nefastos de autofinanciamento em
troca de algo que nao the pertence, que e 0 patrimonio
publico.
A pratica de tais condutas, longe de serem atos
isolados, pelo que restou demonstrado configuram habitualidade que indicam estabilidade e permanencia.
Perceba-se 0 seguinte trecho do dialogo acima transcrito, onde 0 Senador Aecio Neves, ao solicitar os valores,
demonstra certo constrangimento em razao da reitera<;ao:

JOESLEY - E dojeito que ta...
ABCIO - Antes de ter mandado a ANDREA
Id eupassei
dez noites sem dormir direito. Falei nao vouporque 0 carajd me
qjudou pra caralho. Mas nao tem jeito, eu vou entrar numa
merda dessa sem advogado?
JOESLEY - Voce ta certo.
ABCIO - Faz como?
Nesse quadro, nao e dificil realizar urn juizo prospectivo que indique na dire<;ao segundo a qual os requeridos estarao sujeitos aos mesmos estimulos que encontraram para delinquir.

A gravidade concreta das condutas, igualmente, e
elemento indicativo da necessidade da prisao preventiva para assegurar a ordem publica.
Cabe mencionar que 0 art. 282 do C6digo de Processo
Penal prescreve que as medidas cautelares deverao ser aplicadas observando-se a "adequafao da medida gravidade do crime,

a

circunstlinciasdoJato e condifoespessoais do indiciado ou acusado."
N esse campo, impende enfatizar que a gravidade do
crime, para fins cautelares, deve ser compreendida sob urn
enfoque prospectivo. Em outras palavras, nao se trata de afetit a gravidade delitiva para fins de retribui<;ao penal, ja que
as medidas cautelares nao podem figurar como instrurnento
de puni<;ao antecipada. Contudo, em determinados casos, as
peculiaridades do delito podem evidenciar maior reprovabilidade e, nessa medida, tais particularidades podem robustecer
o receio de reitera<;ao delituosa e, por consequencia, 0 risco
ordem publica. Trata-se de juizo preambular pr6prio da provisoriedade das medidas cautelares.

a
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Percebe-se, a partir dos elementos probat6rios
acima mencionados, que 0 Senador Aecio Neves demonstra, em tese, muita preocupas;ao e empenho na
ados;ao de medidas que de alguma forma possam interromper ou embaras;ar as apuras;oes das praticas de diversos crimes, 0 que alem de ser fato tipico, revela risco
a instru£ao criminal.
Demonstra, nessa esteira, ao menos indiciariamente,
articulas;oes quanto a eventual mudans;a do Ministro da
Justis;a, a quem considera nao ter fors;a suficiente para
interferir na distribuis;ao dos inqueritos no ambito da
Policia Federal, atribuindo inqueritos de investigados
alinhados com 0 Planalto a delegados previamente selecionados; propoe-se a articular a aprovas;ao de medidas
legislativas voltadas a, de alguma forma, coartar a realizas;ao das apuras;oes ou, ainda, de anistiar crimes passados, restando infirmada, na captas;ao dos dialogos
travados, uma dada versao de que 0 projeto de lei da tipificas;ao do crime de abuso de autoridade nao guardaria relas;ao com as apuras;oes dos infuneros fatos ilicitos
Nao se deixa, sem embargo, de lamentar que se chegue a
esse ponto( ...).

Revela-se necessaria, pois, a manuten~ao das 3 (tres) pris6es
preventivas questionadas assim como, enquanto nao for julgado

0

agravo regimental interposto pelo Ministerio Publico Federal, tambem as medidas cautelares diversas da prisao impostas, provisoriamente, ao Senador AECIO NEVES.
Especialmente em casos como

0

dos autos, referentes a gran-

des, complexos, duradouros e institucionalmente entranhados esquemas de corrup~ao e lavagem de dinheiro que envolvem, alem de
diversas outras pessoas, urn nlimero consideravel de agentes publicos e politicos - muitos dos quais, inclusive, ainda ocupam postos
de coman do na estrutura de poder do Estado brasileiro - a cust6dia
preventiva exsurge como essencial instrumento inibit6rio da continuidade ou da repeti~ao das graves praticas ilicitas constatadas.
A resposta jurisdicional deve ser proporcional ao grave quadro
criminoso constatado. Considerar incabivel a prisao preventiva ou
estabelecer-lhe limites incompativeis com a inaceitavel situa~ao veri72 de 97
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de prote~ao

deficiente do Estado na esfera penal e processual pena1. Acerca do tema, exatamente para manter cust6dia cautelar,

0

Supremo

Tribunal Federal ja afirmou:
PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS.
EMBARGOS DE DECLARAc::AO RECEBIDOS
COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRISAo PREVENTIVA. LIBERDADE PROVISORIA. ROUBO
QUALIFICADo. QUADRILHA ARMADA. ORDEM
PUBLICA. MODUS OPERANDI DA Ac::Ao CRIMINOSA. PRINCIPIOS VERSUS GARANTIAS. DIMENSAO OBJET IVA DOS DIREITOS FUNDAMENTAlS.
PROPORCIONALIDADE
OBSERVADA. EMBARGOS NAo CONHECIDOS. CONVERSAo EM AGRAVO REGIMENTAL NEGADA.
DESCABIMENTo. I - Manuten<;ao da custodia preventiva fundamentada na garantia da ordem publica e,
em especial, diante do modus operandi da a<;aocriminosa. II - Necessidade da segrega<;aodemon strada e que,
no ambito cognitivo do recurso apresentado, nao se demonstra ilegal. III - Principios garantidores contra 0
arbitrio coexistem com principios de prote~ao penal eficiente. IV - Embargos nao conhecidos. V - Conversao em agravo regimental negada por falta de previsao legal. Precedentes. (STF, Primeira Turma, HC-ED
n° 90138, ReI. Min. Ricardo Lewanowski, j. 27.02.2007,
v.u.)

IV - Da suspensao do exercicio das fun~oes parlamenta-

res ou de qualquer outra fun~ao publica. Medida cautelar estabelecida ao Senador MCIO
monocratica

NEVES, por meio de decisao

de Ministro da Suprema Corte. Cabimento.

Compatibilidade com

0

art. 53, § 1°, da Constitui~ao Federal.

Precedente principal, aplicavel a maiori, ad minus: AC 4039
(caso do ex-Senador Delcidio do Amaral). Identica ratio decidendi na AC 4070 (caso do ex-Dep.utado Federal Eduardo Co'.

: Ii')

,.

";.'.

!.

'. ~:'

r

sentino Cunha). Inexistencia de distinguishing.
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das difen~n~as circunstanciais apontadas no agravo de

AE-

CIO NEVES.
Conforme ja se demonstrou na peti<;:aoinicial desta A<;:aoCautelar n. 4327, nao existe veda~ao perempt6ria a prisao cautelar

de congressista, desde que nao se perca de vista a natureza
jurldica de prisao cautelar da prisao em flagrante.
Ha apenas a cautela do constituinte em reservar a prisao cautelar de congressistas a hip6teses de maior clareza probat6ria e maior
gravidade.
Nessa ordem de ideias, deve ter por cabivel a prisao preventiva
de congressista

desde que (i) haja elevada clareza probat6ria

ptatica de crime e dos pressupostos

da

da cust6dia cautelar, em pata-

mar que se aproxime aos criterios legais da prisao em flagrante (os
quais incluem, vale lembrar, as hip6teses legais de quase-flagrante e
flagrante presumido, em que

0

ato delituoso nao e visto por quem

prende), e (ii) estejam preenchidos os pressupostos
rizam genericamente

legais que auto-

a prisao preventiva (art. 313 do C6digo de

Processo Penal), os quais afastam em concreto a possibilidade
concessao de fian<;:a,haja vista

0

de

esvaziamento do conceito legislado

de inafian<;:abilidade.
Nao ha contradi<;:ao alguma entre admitir a prisao preventiva
de congressista com esses criterios e admitir sua prisao em flagrante
apenas quando se tratar de crime hoje reputado inafian<;:avel:a decreta<;:ao de prisao preventiva, porque reservada
ciaria, resulta de juizo muito mais aprofundado

a

autoridade judi-

do que a voz de pri-

sao em flagrante pela autoridade policial.

A pauta exegetic a ora proposta restabelece, em verdade,
a coerencia do subsistema constitucional de regramento da
prisao provis6ria de congressistas, que seguem contando com
prote~ao

jurldica especial, mas com mais garantias contra a
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muito mais sujeita a abusos e arbitrarie-

dades, que contra prisao cautelar decretada
bunal Federal a requerimento

pelo Supremo Tri-

do Procurador-Geral

da Repu-

blica.
Nao e razoavel, com efeito, e evoca a ideia de privilegio antirrepublicano, que, nem mesmo em havendo elevada clareza probat6ria do estado de flagrancia, e razoavel gravidade da conduta, que autorizaria a prisao em flagrante quando da entrada em vigor da
Emenda Constitucional n°. 35/2001,

0

Poder Judiciario fique im-

possibilidade de exercer na plenitude a jurisdi<;aocriminal.
Subtrair do Poder Judiciario, de forma absoluta, medidas cautelares que, por sua natureza, sao lnsitas e imprescindiveis ao pleno
exerdcio da jurisdi<;ao,nao se coaduna com a existencia de um Judiciario livre, autonomo e independente.
Da mesma forma, eximir determinada classe de pessoas do alcance do poder geral de cautela dos Juizes, de forma absoluta e em
total desacordo com

0

espirito que inspirou a regra restritiva, trans-

formaria a imunidade parlamentar - que deveria servir it democracia
e ao livre funcionamento dos Poderes da Republica - num privilegio odioso e em total desacordo com

0

sistema e

0

modo de ser da

Constitui<;ao Federal.
Destaque-se que a imunidade parlamentar e garantia do mandato (nao da pessoa que

0

exerce de forma transit6ria) e do livre

exerdcio da relevante fun<;ao parlamentar. A hip6tese
vela inconteste

desvio de finalidade

do exercicio do mandato

por parte do Senador ABCIO NEVES, visto que
ta vern utilizando
~ao com
embara~ar

0

as prerrogativas

desiderato

de solicitar

investiga~ao

senvolve sob a supervisao

em tela re-

0

congressis-

e os poderes insitos
0

pagamento

de propina

que os alcan~a diretamente
da mais alta Corte do Pais.
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A Constitui<;ao nao pode ser interpretada em ordem a situar

0

Supremo Tribunal Federal, seu interprete e guardiao maximo, em
posi<;ao de impotencia frente a uma organiza<;ao criminosa que se
incrustou nas mais altas estruturas do Estado. Nao pode ser lida em
ordem a transformar a relevante garantia constitucional da imunidade parlamentar em abrigo de criminosos.
As condutas imputadas ao parlamentar sao profundamente
perturbadoras, nao s6 no plano probat6rio, mas tambem no pro-

prio plano da preserva~ao das institui~oes. Ha, na especie, a S1ntese de todos os motivos que inspiraram

0

legislador a preyer abs-

tratamente a prisao preventiva como mecanismo de rea<;ao da ordem juridica, cumprindo lembrar que aos crimes ora praticados,
alem da corrup<;ao, 0 de lavagem de dinheiro, e

0

de embara<;o a in-

vestiga<;ao de organiza<;ao criminosa, previstos no art. 317 do C6digo Penal, no art. 1° da Lei n. 9.613/1998

e no art. 2°, § 1°, da Lei

12.850/2013, cominam-se penas elevadas. Trata-se, portanto, de crimes nao s6 concretamente,

como tambem abstratamente, muito

graves.
Nessa mesma esteira, por razoes tambem de enorme gravidade,

0

relator da A<;ao Cautelar n. 4039 no Supremo Tribunal Fede-

ral, Ministro Teori Zavaski, aceitou a prisao preventiva do Senador
Delddio do Amaral por meio de decisao monocratica, cujos principais trechos sao os seguintes:
Cumpriria considerar, e certo, que 0 ja aludido art. 53, § 2°,
da Constitui<;:aopreserva incolume, no que diz respeito a disciplina das imunidades especificamente reconhecidas aos
parlamentares federais, a regra geral segundo a qual, no ambito das prisoes cautelares, somente se admitiria a modalidade da prisao em flagrante decorrente de crime inafian<;:avel.
Assim me manifestei em questio de ordem na AP 396.
Retira-se de acordao do Plenano do STF no Inquerito
510/DF, relator 0 Min. Celso de Mello, julgado em
1°.2.1991, epoca em que ainda se exigia a licen<;:ada casa legislativa para instaurar a<;:aopenal contra parlamentar (antes,
portanto, a edi<;:aoda EC 35/2001):
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" [...] 0 exerdcio do mandato parlamentar recebeu expressiva tutela juridica da ordem normativa formalmente consubstanciada na Constituic;:ao Federal de 1988. Dentre as prerrogativas de carater politico-institucional
que inerem ao Poder
Legislativo e aos que 0 integram, emerge, com inquestionavel relevo juridico, 0 instituto da imunidade parlamentar,
que se projeta em duas dimensoes: a primeira, de ordem material, a consagra a inviolabilidade dos membros do Congresso Nacional, por suas opinioes palavras e votos (imunidade
parlamentar material), e a segunda, de carater formal (imunidade parlamentar formal), a geral, de um lado a improcessabilidade dos parlamentares, que s6 poderao ser submetidos a
procedimentos penais acusat6rios mediante previa licenc;:ade
suas Casas, e, de outro, 0 estado de relativa incoercibilidade
pessoal dos congressistas (freedomfrom arrest), que s6 poderao
sofrer prisao provis6ria ou cautelar numa Unica e singular hip6tese: situac;:ao de flagrancia em crime inafianc;:avel" (lNQ
510/DF, Pleno, Inquerito Arquivado, j. 1°.02.1991, DJ
19.04.1991)
A mencionada incoercibilidade
pessoal dos congressistas
configura-se, por conseguinte, como garantia de natureza relativa, uma vez que 0 Texto Constitucional excepciona a prisao em flagrante de crime inafianc;:avel, como excec;:ao a regra
geral da vedac;:ao de cust6dias cautelares em detrimento de
parlamentares.
A pr6pria realidade, porem, vem demonstrando que tambem
o se:':!tido dessa norm:<i constituci(;)U;~ Inao pode decorrer de
interpretac;:ao isolada, do que confere exemplo eloquente 0
seguinte precedente desta Corte:
" [...] Os elementos contidos nos autos impoem interpretac;:aoque considere mais que a regra proibitiva da prisao de
parlamentar, isoladamente, como previsto no art. 53, § 2°, da
Constituic;:ao da Republica. Ha de se buscar interpretac;:ao
que conduza a aplicac;:ao efetiva e eficaz do sistema constitucional como um todo. A norma constitucional que cuida da
imunidade parlamentar e da proibic;:ao de prisao do membro
de 6rgao legislativo nao pode ser tomada em sua literalidade,
menos ainda como regra isolada do sistema constitucional.
Os prindpios determinam a interpretac;:ao e aplicac;:ao corretas da norma, sempre se considerando os fins a que ela se
des tina. A Assembleia Legislativa do Estado de Rondonia,
composta de vinte e quatro deputados, dos quais, vinte e tres
estio indiciados em diversos inqueritos, afirma situac;:ao excepcional e, por isso, nao se ha de aplicar a regra constitucional do art. 53, § 2°, da Constituic;:ao da Republica, de forma
isolada e insujeita aos prindpios .fundamentais do sistema juridico vigente." (HC 89417, Relator(a): Min. cARMEN UlCIA, Primeira Turma, julgado em 22/08/2006,
DJ 15-122006 PP-00096 EMENT VOL-02260-05 PP-00879)
15.rO presente casq,~pr~s<:~ta.:~~'i\ ~em, linhas de muito
maior gravidade. E que 0 pai:lamentar cuja prisao cautelar 0
Ministerio Publico almeja nao estara praticando crime qualquer, nem crime sujeito a qualquer jurisdic;:ao: estara atentando, em tese, com suas supostas condutas criminosas, direta77 de 97
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mente contra a pr6pria jurisdic;:ao do Supremo Tribunal Federal, Unico juizo competente constitucionalmente para a
persecuc;:ao penal em questao. Competencia, alias, que se extrai do mesmo art. 53 da Constituic;:ao da Republica, pon!m
do para,grafo antecedente:
"§ 1° Os Deputados e Senadores, desde a expedic;:ao do diploma, serao submetidos a julgamento perante 0 Supremo
Tribunal Federal."
Valeriam aqui, portanto, com muito maior razao, as ponderac;:oesque se extraem do antes referido voto da Min. Carmen
Lucia:
"[ ... ] Aplicar, portanto, isoladamente a regra do art. 53, §§
2° e 3° da Constituic;:ao da Republica, sem se considerar 0
contexto institucional e 0 sistema constitucional em sua inteireza seria elevar-se acima da realidade a qual ela se da a incidir e para a qual ela se da a efetivar. 0 resultado de tal
comportamento do interprete e aplicador do direito constitucional conduziria ao oposto do que se tem nos principios e
nos fins do ordenamento juridico.
A aplicac;:aopura e simples de uma norma em situac;:aoque
conduz ao resultado oposto aquele buscado pelo sistema juridico fundamental - que se inspirou na necessidade inegavel
e salutar de proteger os parlamentares contra investidas indebitas de anti-democracias - e negar a Constituic;:ao em seus
esteios mais fumes, em seus fundamentos mais proficuos,
em suas garantias mais caras. E ignorar a cidadania (art. 1°,
inc. II) para enaltecer 0 representante que pode estar infringindo todas as normas que 0 deixam nessa legitima condic;:ao;e negar a submissao de todos, governantes e governados, ao direito, cuja possivel afronta gera 0 devido processo
legal, ao qual nao ha como fugir de maneira absoluta sob
qualquer titulo ou argumento. [...]
Tal e 0 que me parece ocorrer no caso ora apreciado. 0 que
se poe, constitucionalmente, na norma do art. 53, §§ 2° e 3°,
c/ c 0 art. 27, § 10, da Constituic;:ao da Republica hi de atender aos principios constitucionais, fundamentalmente, a) ao
da Republica, que garante a igualdade de todos e a moralidade das instituic;:oes estatais; b) ao da democracia, que garante
que as liberdades publicas, individuais e politicas (ai incluida
a do cidadao que escolhe 0 seu representante) nao podem jamais deixar de ser respeitadas, especialmente pelos que criam
o direito e 0 aplicam, sob pena de se esfacelarem as instituic;:oese a confianc;:a da sociedade no direito e a descrenc;:a na
justic;:aque por ele se pretende realizar. [...]
Deve ser acentuado, entretanto, que a) 0 principio da imunidade parlamentar permanece integro e de aplicac;:aoobrigat6ria no sistema constitucional para garantir a autonomia das
instituic;:oes e a garantia dos cidadaos que proveem os seus
cargos pela eleic;:ao dos seus representantes. Cuida-se de
principio essencial para assegurar a normalidade do Estado
de Direito;
b) a sua nao incidencia, na especie, pelo menos na forma
pretendida Pelo Impetrante, deve-se a condic;:ao especial e
excepcional, em que a sua aplicac;:aogera a afronta a todos os
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prindpios e regras constitucionais que se interligam para garantir a integridade e a unidade do sistema constitucional,
quer porque acolher a regra, em sua singeleza, significa tornar urn brasileiro insujeito a qualquer processamento judicial,
fac;a 0 que fizer, quer porque dar aplicac;ao direta e isolada a
norma antes mencionada ao caso significa negar aplicac;ao
aos prindpios fundantes do ordenamento;
c) 0 caso apresentado nos autos e situac;ao anormal, excepcional e nao cogitada, ao que parece, em qualquer circunstancia pelo constituinte. Nao se imagina que urn 6rgao legislativo, atuando nurna situac;ao de absoluta normalidade institucional do Pais e nurn periodo de democracia praticada, possa
ter 23 dos 24 de seus membros sujeitos a inqueritos e processos, levados adiante pelos 6rgaos policiais e pelo Ministerio Publico;
d) a excepcionalidade do quadro hi de corresponder a excepcionalidade da forma de interpretar e aplicar os prindpios e regras do sistema constitucional, nao permitindo que
para prestigiar urna regra - mais ainda, de excec;ao e de proibic;ao e aplicada a pessoas para que atuem em beneficio da
sociedade - se transmute pelo seu isolamento de todas as outras do sistema e, assim, produza efeitos opostos aos quais se
da e para 0 que foi criada e compreendida no ordenamento.
Tal e 0 que aconteceria se se pudesse aceitar que a proibic;ao
constitucional de urn representante eleito a ter de submeterse ao processamento judicial e a prisao sem 0 respeito as
suas prerrogativas seria urn alibi permanente e intocavel
dado pelo sistema aquele que pode sequer nao estar sendo
mais titular daquela condic;ao, a nao ser formalmente.
[... J Tal como a quimioterapia impoe que se agridam ceIulas
boas para atingir e exterminar ceIulas mas, a fim de salvar 0
corpo do doente, assim tambem, repito 0 quanto antes afirmei: havera de haver remedio juridico, sempre, a garantir que
o corpo normativo fundamental nao se deixe abater pela
ac;ao de urna doenc;a que contraria a saude etica e juridica das
instituic;oes e que pode por a perder todo sistema
constitucional. "
16. Ante 0 expos to, presentes situac;ao de flagrancia e os requisitos do art. 312 do C6digo de Processo Penal, decreto a
prisao cautelar do Senador Delddio Amaral, observadas as
especificac;oes apontadas e ad refirendum da Segunda Turma
do Supremo Tribunal Federal."

E

importante

lembrar que a 2a Turma do Supremo Tribunal

Federal referendou, por unanimidade, a sobredita liminar.
Na A<;:aoCautelar n. 4039,
tentava situas:ao juridica identica

0

Senador Delddio do Amaral os-

a que

ora se analisa em relas:ao ao

Senador Aecio Neves. Trata-se, nos 2 (dois) casos, de senadores que
ocupavam posi<;:oes de lideran<;:apartidaria no Senado Federal, fora
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da respectiva Mesa Diretora; ambos,

a

epoca do decreto cautelar,

estavam em situa<,;:aode £1agrancia pela pratica do mesmo crime inafian<,;:avel- art. 2°, § 1°, da Lei 12.850/13 - e preenchiam os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, do C6digo de Processo
Penal para a prisao preventiva para garantia da instru<,;:aocriminal e
tambem da ordem publica.
Diante disso, portanto, revela-se imperioso dar a ambos os casos a mesma solu<,;:aojuridica: decretas:ao da prisao preventiva, por
meio de decisao monocratica de Ministro do Supremo Tribunal Federal, a qual podera ou nao ser referendada pelo respectivo 6rgao
colegiado.

E

justamente esse

0

objeto do pedido de reconsidera<,;:ao em-

butido no agravo regimental de 22/5/2017

(£1s.184/247) interpos-

to pelo Ministerio Publico nesta A<,;:aoCautelar n. 4327, ainda penden te de aprecia<,;:ao.
Frise que a mesma
manter,

provisoriamente,

sao vigentes

do exercicio

res ou de qualquer
pode

Tambem
mento
Eduardo

as medidas

cautelar

necessidade
diversas

em relas:ao ao Senador ABCID NEVES,

do a suspensao

("Quem

a

16gica e aplicavel

cautelar

0

0

do Presidente
Cunha,

da pelo Procurador-Geral

0

n° 4070, que pedia

deferimento

da Republica

0

A maiori. ad minus

da Camara

<,;:oesexcepcionais, as providencias
mente excepcionais. Nela,

sobretu-

menos.")

na As:ao Cautelar

Cosentino

da pri-

das de suas funs:oes parlamenta-

outra funs:ao publica.

mais, pode

de

0

afasta-

dos Deputados,
da medida

pleitea-

mostra que, em situa-

jurisdicionais devem ser igual-

saudoso Ministro Teori Zavascki assen-

tou, por meio de decisao monocratica:
21. Decide-se aqui utna situa<;ao extra ordinaria, excepcional
e, por isso, pontual e individualizada. A sintaxe do direito
nunca estara completa na solidao dos textos, nem jamais po80 de 97
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dera ser negativada pela imprevisao dos fatos. Pelo contrario,
o imponderavel
que legitima os avan<;os civilizat6rios endossados pelas maos da justi<;a. Mesmo que nao haja previsao espedfica, com assento constitucional, a respeito do
afastamento, pela jurisdi<;ao criminal, de parlamentares do
exerdcio de seu mandato, ou a imposi<;ao de afastamento do
Presidente da Camara dos Deputados quando 0 seu ocupante venha a ser processado criminalmente, esci demonstrado
que, no caso, ambas se fazem claramente devidas. A medida
postulada
portanto, necessaria, adequada e suficiente para
neutralizar os riscos descritos pelo Procurador-Geral da Republica.

e

e,

Uma vez mais, a liminar findou confirmada, por unanimidade
pelo - desta vez, pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal.
Frise-se que, no caso do ex-Deputado

Federal Eduardo

Cu-

nha, a afeta<,rao do agravo regimental ao Plenario (nao a Segunda
Turma) decorreu do fato de tratar-se de Chefe de Poder. Independentemente

disso, porem, a medida cautelar ja havia sido deferida

pot meio de decis.ao .monocratica pelo relator, novamente

0

Minis-

tro Teori Zavaski.
Embora

com distintas caractensticas

secundarias - portanto

irrelevantes - as a<,roescautelares n. 4070 e 4327 partilham dos mesmos elementos essenciais concernentes
casos, tem-se parlamentares
fun<,raoperante

0

a ratio decidendi: nos 2 (dois)

detentores de foro por prerrogativa de

Supremo Tribunal Federal; ambos, a epoca do de-

creto cautelar, estavam em situa<,raode flagrancia pela pratica, em
tese, de crimes inafian<,raveise preenchiam os requisitos previstos no
art. 319, inciso VI, do C6digo de Processo Penal.
No tocante as situa<,roesdebatidas nesta contraminuta

recurs aI,

a solu<,raonao ha de ser diversa: a excepcionalidade do's fatos impoe
medidas tambem excepcionais.

o Micisci:~ 'Relaio(-a:i-A<,rao 'Cautelar
favoravel a esse entendimento.

n. 4.327 ja adiantou ser

Eis os abalizados fundamentos pelos

quais, na decisao de 17/5/2017,

0

Ministro Edson Fachin posicio-
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cautelat do Senadot AECIO NE-

VES e, antes da delibetac;ao desse ponto pelo Plenario, julgou pot
bern fixat medidas cautelates divetsas

a prisao

em caratet ptovis6-

no:
Quanto ao parlamentar, to davia, embora considere,
como mencionado, imprescindivel a decretac;ao de sua prisao
preventiva para a garantia da ordem publica e preservac;ao da
instruc;ao criminal, reconhec;o que 0 disposto no art. 53, § 2°,
da Constituic;ao da Republica, ao dispor que "dude a expedifao

do diploma, os membros do Congresso Nacional niio poderiio ser
presos, salvo em flagrante de crime inafianFiveJ..."
impoe, ao menos em sede de juizo monocratico, por ora, necessidade de contenc;ao quanto as possibilidades hermeneuticas da superac;ao de sua literalidade, ainda que compreenda
possivel esta superac;ao.
Com efeito, nao se desconhece os dois precedentes
desta Suprema Corte em que se compreendeu possivel, a
despeito do disposto no art. 53, § 2°, da Constituic;ao da Republica, a decretac;ao de prisao preventiva de parlamentares.
primeiro, HC 89.417, Primeira Turma, ReI. Ministra Carmen Lucia, Dj 15.12.2006, compreendia a peculiaridade de
23 dos 24 integrantes da Assembleia Legislativa de urna unidade da federac;ao estarem indiciados e envolvidos nos fatos
apurados.

o

o

segundo, mais recente, da Segunda Turma, tratou
do referendo da AC 4.039 (Dje de 13.05.2016), oportunidade
em que 0 saudoso Ministro Teori Zavascki decretou a prisao
preventiva de urn Senador da Republica por considerar presente situac;ao de flagrante delito de crime inafianC;avel, 0
que, em principio, nao se choca com a literalidade do art. 53,
§ 2°, da CR.
No caso presente, ainda que individualmente nao considere ser a interpretac;ao literal 0 melhor caminho hermeneutico para a compreensao da regra extraivel do art. 53, §
2°, da CR, - como, alias, manifestei-me ao votar no referendo
da AC 4.070 -, entendo que 0 locus adequado a essa considerac;ao 0 da colegialidade do Pleno.

e

Naquela oportunidade,

assim me manifestei:

Como se sabe, as medidas cautelarespenais saopautadas
pelo binomio necessidade e adequafiio. Constatada a
necessidade para a salvaguarda dos interesses processuais,
no caso,para a garantia ria ordempublica e convenienciada instrufao criminal, e 0 gradiente da adequafiio que balizarci 0
Judicicirio ao de.finir, dentro as cautdares previstas em lei, qual
a mais apropriada para a preservafao dos interessesprocessuais.
Quifci Josse 0 momenta para uma discussao mais ampla
a respeito do alcance da imunidade parlamentar prevista no art.
53, § 2°, da Constituifao, para que enfrentcissemos 0 tema da
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possibilidade da decretafao da propria prisao prevent iva. Esta
Suprema Corte temjurisprudencia tradicional e solida, iluminadapelo principio repubJicano, apontando a direfao da necessidadede se interpretarem restritivamente as regrasquepreveemprerrogativas de todas as ordens.
Cito como exemplo a interpretafao que prevalece sobre a
inviolabilidadeprevista no art. 53, caput, da CR/88, a qual,
a despeito dos termos genericos da dicfao textual ('~.. sao invioldveis (...) por quaisquer de suas opinioes,palavras e votos''),
so e reconhecida em relafao as manifestafoes in officio e
propter officium (v.g. Inq 1.400QO, ReL Min. Celso de
Mello, Pleno, DJU 10.10.2003).
A previsao deforo por prerrogativa defunfao, igualmente, tem recebidocompreensaorestritiva, tambCm comfundamento
no principio repubJicano (vg. ADI2.587,
ReL Min.
Mauricio Correa, Pleno,j 01.12.2004).

Nao se olvide que

0

Senador ABCIO NEVES

e pessoa

de

grande influencia na cupula dos tres Poderes, conforme provado
nos dialogos interceptados.
A despeito da suspensao do exercicio das funs;6es parlamentares, decretada judicialmente no ambito dessa As;ao Cautelar, AB-

CIO NEVES continuou exercendo suas funs;6es, conforme reuruao divulgada por ele mesmo em redes sociais no dia 30/05/2017:
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Aecio Neves
'2 h "

Me reuni na nOite desta ter~a·feira. 30/05, com os senadores Tasso
Jereissati. Antonio Anastasia, Cassio Cunha Lima e Jose Serra. Na
pauta. vota~oes no Congresso e a agenda polilica.

o uso

espurio do poder politico pelo Senador ora agravado e,

em slntese, possibilitado por dois fatores:
(i) 0 aspecto dinimico de sua condic;ao de congressista representado pelo proprio exerdcio do mandato em suas diversas dimensoes, inclusive a da influencia sobre pessoas em posic;ao de poder;
(ii) sua plena liberdade de movimentac;ao espacial e de acesso a
pessoas e instituic;oes, que the permite manter encontros indevidos
em lugares inadequados.
Tem-se, assim, robustos elementos apresentados alhures demonstrativos da imprescindibilidade da prisao do Senador ABelO
NEVES, para preservar, nao apenas a ordem publica, mas tambem
a propria instruc;ao criminal das investigac;oes em curso. Com mais
razao ainda, os mesmos fundamentos servem de base para a indis-
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pensavel manutenc;:ao das merudas cautelares diversas fixadas, provisoriamente, na decisao monocratic a de 17/ 5/ 2017.

v -

Preven~ao a justificar a distribui~ao do Inquerito

4483 e da Cautelar 4327 ao Ministro Edson Fachin.
Ao reyes do apregoado por AECIO NEVES, resta clara a
competencia

do ministro Edson Fachin para a homologac;:ao do

acordo de colaborac;:ao premiada celebrado entre a Procurador-geral
da Republica e executivos do Grupo J &F.
Isto porque sao de sua relatoria feitos que tem relac;:ao direta
ou indireta com os fatos criminosos relatados pelos colaboradores,
cuja prevenc;:ao e manifesta.
~. : ~ ,

E

dizer, nao apenas porque

0

~ : i"

t

I I "

.•••..•

eminente ministro e relator dos

casos envolvendo a operac;:ao Lava Jato - ver-se-a aruante que a colaborac;:ao trouxe a baila casos pertinentes

as investigac;:oes da Lava

Jato -, mas tambem porque as Petic;:oes nOs 6122, 6326 e 5922; bem
como os Inqueritos nOs4326, 4327, 4367, 4462 e 4470, todos da relatoria de Edson Fachin, tem seus fatos mencionados

nos depoi-

mentos de Joesley Mendonc;:a Batista e Ricardo Saud" con forme se
verifica no quadro comparativo abaixo.
tivo abaixo.

Peti~ao n° 612236
,

TC n° 2 e 3 e Anexo n° 4 de
Joesley Batista

1"'T'rata' da . homologa<;ao da cokbora.:;:ao
Relata pagamento de propina,
premiada de FABIO CLETO sobre fatos
atraves de urn sistema de "conta.. , .
36A pellc,:ao n° 6122, ongmana do gabmete do ffi1lUstroTeon Zavascki, chegou a ser
redistribuida por engano ao ministro Alexandre de Moraes, que, reconhecendo a sua incompetencia,
determinou 0 remessa dos autos para 0 gabinete do ministro Edson Fachin, com 0 seguinte
despacho proferido em 17.4.2017: "Hqja vista que a Petiiio em epigrcife versa sobre a homologafao de
acordo de colaborafaopremiada celebrado no contexto cia cognominacia 'Operafao Lava-Jato', encaminhem-se os
presentes autos ao Gabinete do Senhor Ministro EDSON FACHIN, sob cuja relatoria se encontram todos
osprocessos vinculados a referida Operafao, em obsequio ao disposto no art. 69, caput, do RISTF."
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corrente", gerenciado por LUCIO
FUNARO, com saldo de cerca de
R$SOmilhoes entre os anos de 2009

Em resumo, FABIO CLETO, na condi<;aode
vice-presidente
da
CEF,
repassaV2
informa<;oessigilosas a EDUARDO CUNHA
- com quem se reunia semanalmente - e este
ou LUerO BOLONHA FUNARO solicitava
propina da empresa interessada em obte
valores do FGTS - seja por intermedio do FI

e 2014 ao entao Deputado Federal
EDUARDO CUNHA nas questoes
relativas a financiamentos da Caixa
Economica Federal, bern como do
FI-FGTS, com a participa<;aoefetiva
de FABIO CLETO como vicepresidente de Fundos de Governo e
Loterias da CEF e representante do
governo no Conselho Curador do
FGTS.

FGTS ou, ainda, da Carteira Administrada. 0
valor da propina era, em geral, em torno de
1% do valor da opera<;aoe era repartido entre
EDUARDO CUNHA - que ficava com a
maior parte da propina, 0 equivalente a 80% LUerO BOLONHA FUNARO - que ficava
com 12%, FABIO CLETO com 4% e
ALEXANDRE MARGOTTO (socio de
FABIO CLETO) com 4%. 0 pagamento d2
propina era para que houvesse voto favorave
de FABIO CLETO ou, ainda, que este Ultimc
nao prejudicasse os interesses da empresa
(com pedido de vistas, levantando argumentm
tecnicos contrarios ao empreenclimento, etc.

Ha tambem a narrativa de que,
apenas de presos, EDUARDO
CUNHA e LUerO BOLONHA
FUNARO continuam recebendo
periodicamente
valores
ilicitos
decorrente deste esquema coma
finalidade de manterem-se silentes
diante de qualquer possibilidade de
confissao dos esquemas criminosos.

no ambito do FGTS.

TC n° 1, 13 e Anexo n° 26 de
Ricardo Saud

Inquerito n° 4326

o inquerito investiga organiza<;ao cnnunosa
integrada por senadores e ex-senadores de
PMDB, cujo nucleo politico se vale de seu
poder e influencia para receber recursos de
campanha nao contabilizados ou propin2
direta em troca de favores decorrentes de
cargo, como aprova<;ao de legisla<;ao de
interesse

de

grupos

econonucos.

Narra 0 pagamento de R$ 46
milh6es de propinas pagas ao
PMDB, citando pagamentos aos
senadores Vital do Rego, Eduardo
Braga, ]ader Barbalho, Eunicio
Oliveira, Renan Calheiros, Vaudir
Raupp.

Sac

investigados neste inquerito, dentre outros, 0
politicos Edison Lobao, Renan Calheiros
Romero ]uca, Valdir Raupp,]ader Barbalho.

Peti~ao n° 6326 e Inquerito
4367
A peti<;ao trata de desmembramento de
colabora<;ao premiada de Jose Sergio de
Oliveira Machado, que trata do anexe
denominado "]BS ACORDO PMDB-PT"
que trata de reuni6es na casa de Renan
Calheiros em que se definiu que 0 grupo ]m
iria fazer doa<;oesde campanha a bancada de
Senado do PMDB, a pedido do PT e para fin
de coliga<;ao e apoio, na ordem de R$ 4C
milhoes, nas elei<;oesdo 2014. Esses valore
seriam destinados a RENAN CALHEIROS
]ADER BARBALHO, ROMERO ]UCA
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EUNIerO
OLIVEIRA, VITAL DO REGO,
VALDIR RAUPP.
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No anexo 26, Ricardo Saud diz:
"Dos 43 milhOes,Guido Mantega utilizou
35 milhOes logo ao abrir a etapa de
"retiradas" da conta corrente que 0 PT
mantinha com 0 Grupo JF, determinando
a JB que direcionasseessa quantia para os
principais /idem do PMDB do Senado.
Esse direcionamentotinha a fina/idade de
assegurar a unidade do PMDB, que
apresentava, ao tempo, risco real de
fratura, com a perspectiva de parte do
partido passar a apoiarforma/mente Aecio
Neves, tendencia que era palpavel no

EUNICIO OLIVEIRA, VITAL DO REGO
EDUARDO BRAGA, EDISON LOBAo
VALDIR RAUPP e ROBERTO REQUrAo.

periodo anterior a campanha."

Inquerito n° 4327

TC n° 3, 4, 5 e 8 de Joesley
Batista
TC n° 8 e Anexo n° 26 de
Ricardo Saud

o inquerito investiga organiza<;ao criminosa
integrada por deputados e ex-deputados do
P"MDB, cujo nueleo politico se vale de seu
poder e influencia para receber recursos de
campanha nao contabilizados ou propina
direta em troca de favores decorrentes do
cargo, como aprova<;ao de legisla<;ao de
interesse de grupos economtcos.
Sao
investigados neste inquerito, dentre outros, os
politicos
Eduardo
Consentino
Cunha
Henrique Eduardo Alves, Alexandre Santos
Altineu Cortes, Joao Magalhaes Manoel Junior
Arnaldo Faria de Sa.

Narra 0 pagamento de propinas, por
meio de caixa dois ou diretamente, a
politicos e partidos politicos, dentre
eles Eduardo Cunha, Henrique
Eduardo Alves e Michel Temer.

Inquerito n° 4462

TC n° 3 de Ricardo Saud

0 inquerito,

derivado das declarac;:oes de
executivos do Grupo Odebrecht, investiga a
pagamento de caixa dois a Eliseu Padilha e
Moreira Franco, em nome do P"MDB e de
Michel Temer.

Inquerito n° 4470 e

Narra 0 pagamento de propinas, por
meio de caixa dois ou diretamente, a
politicos e partidos politicos, dentre
eles 0 PMDB.

Anexo n° 3 de Joesley Batista

Peti~ao n° 5922
o inquerito investiga possivel ocorrencia d(
caixa 2 (art. 350 do C6digo Eleitoral), lavagerr.
de dinheiro e sonega<;aofiscal relacionados ~
irregularidades na contabilidade apresentad~
pela candidata DILMA VANA ROUSSEF
referente a arrecada<;aoe aplica<;aode recursos
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financeiros na Campanha Eleitoral de 2014
envolvendo
as
empresas
FOCAl
CONFECc;:Ao
E
COMUNICAc;:AO
VISUAL L1DA e UMTI SERVIC;:OSCOM
IMP. E EXP. L1DA.

valor de R$ 2 milhoes, no periodo
entre 10/06/2009 a 25/02/2011.

Todos esses procedimentos, embora nao tratem diretamente
de crimes praticados contra a Petrobras, sao da relatoria do Ministro Edson Fachin e, em razao disso, a ele deveria ser encaminhado,
por preven~ao, para

0

conhecimento da colabora~ao premiada, para

fins de homologa~ao, como de fato foi feito.
Em colabora~oes premiadas com mUltiplos e complexos fatos
considera-se a ideia de conjunto, on de todos os anexos/ depoimentos devem ser homologados por urn so juizo, como e a metodologia
deste proprio Supremo Tribunal Federal, ainda que nem todos os
fatos sejam de sua competencia (que serao desmembrados a tempo
e modo) ou ate da mesma competencia do ministro-relator.
Portanto, fica evidente que boa parte dos fatos narrados nas
colabora~oes premiadas dos executivos do Grupo

J&F

influem na

prova de outras infra~oes em procedimentos apuratorios vinculados
ao gabinete do ministro Edson Fachin, sendo aplid.vel a regra de
conexao dos incisos II e III do art. 76 do Codigo de Processo PenaL

VI- Direito do advogado a prisao especial. Regulamenta~ao atual prevista no art. 295, § 1°, do Codigo de Processo Penal. Revogado

0

art. 7° da Lei n. 8.906/94 com

0

advento da

Lei nO10.258/2001. Tratamento mais completo e exaustivo do
instituto pe1a lei nova. Incongruencias da custodia caute1ar de
civis em estabelecimentos militares (Salas de Estado Maior) e
tambem da prisao domiciliar subsidiaria, como regra.
88 de 97

rv
'!

Procuradoria-Geral

A<;:aoCautelar n. 4.327

cia Republica

Um Ultimo pleito formulado por MEND HERSON

LIMA, que tambem hi de ser indeferido, e

0

SOUZA

de prisao domiciliar

decorrente da inexistencia de Sala de Estado Maior no Estado de
Minas Gerais, con forme a dic<;:aodo Art. 7°, inciso V, da Lei

8.906/94.
Com efeito,

0

Estatuto da Ordem dos Advogados lista prerro-

gativas e garantias ao exerdcio da advocacia, fun<;:aoessencial

a Jus-

ti<;:a,dentre as quais figura a prisao cautelar dos advogados em Sala
de Estado Maior e, na sua falta, prisao domiciliar. Porem, a defini<;:aode "Sala de Estado Maior" nao e enunciada pelo Estatuto da
OAB.
Conforme entendimento que vem se firmando majoritirio na
jurisprudencia,

(~umpf''ea finalida'de

da norma

0

reco/himento do advogado,

dentro da unidade prisional, em espafo que atenda aos atributos de instalafoes e
comodidades condignas." Adiante, colacionam-se julgados exemplificativos do Supremo Tribunal Federal:
Ademais, como ja mencionado anteriormente, e
notorio que as Salas de Estado Maior nao so estao em
desuso, mas, gradativamente, vern sendo suprimidas em
diversas organiza<;oesmilitares. Por esse motivo, esta
Corte tambem vern entendendo que a elas equivale
qualquer espa~o em unidade estatal de segrega~3oo
provisoria que atenda aos atributos de instala~oes e
comodidades condign as independente da existencia de grades ou n3oo.(Rcl14267, Segunda Turma, Ministro Relator GILMAR MENDES, julgado em
05/08/2014, publicado no DJe-213 de 30-10-2014)
A jurisprudencia deste Supremo Tribunal evoluiu para entender poss.ivel a pris~o de advogado, pendente 0 transito em julgado da senten<;a
1;-I/;Cbndefiat6ri!'/!/
er~njl[1J.!lal ,div<Drsodas dependencias do comando das for~as armadas ou auxiliares, desde que apresentadas condi<;oescondignas para 0 encarcerado. Precedentes. 2. Como informado pelo Diretor Tecnico II, 0 Centro de
Ressocializa<;aoFeminino de Sao Jose dos Campos/SP dispoe de instala<;oescondignas adequadas
ao regime semiaberto da Reclamante, nao se ha89 de 97
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vendo cogitar de contrariedade as decis6es proferidas no julgamento da A<;ao Direta de Inconstitucionalidade n. 1.127/DF e na Reclama<;ao n. 11.016,
de minha relatoria. 3. A reclama<;ao nao e 0 instrumento adequado para 0 exame aprofundado das
condi<;6es da unidade prisional onde esta a Reclamanteo Precedentes. 4. Reclama<;ao julgada improcedente. (Rcl 23567, Segunda Turma, Ministra Relatora CARMEN LUCIA, julgado em 7/6/2016,
puhlica<;ao no Dje-124 de 16/6/2016).

Recentemente,

ao apreClar

69.2017.4.02.0000/R],

0

merito

do

He

n. 0000520-

a Primeira Turma Especializada do Tribunal

Regional Federal da 2a Regiao adicionou outros tantos argumentos
de relevo

a controversia

em debate. Eis os principais trechos:

11.8A questao da prisao especial
Ao indeferir a liminar, 0 Dr. VIGDOR TEITEL salientou
que a questao do recolhimento do paciente em sala de
estado maior precisaria ser apreciada, inicialmente, pelo juizo
de primeiro grau, sob pena de supressao de inscincia.
Ate este HC ser relatado, no que diz respeito a interna<;ao do
paciente em sala de estado maior, nao constava nestes autos
que a questao tivesse sido levada ao juizo de primeiro grau.
Todavia, em peti<;ao protocolada ontem, vespera da sessao
de julgamento, 0 impetrante juntou c6pia de decisao (fls.
556/562) proferida pelo Juizo de Primeira Inscincia, em
09/02/2017, por meio da qual 0 pedido de recolhimento de
TIAGO ARAGAO, em sala de Estado Maior, foi indeferido
(fls.559/561).
Passo entao a apreciar 0 pedido, renovado nesta inscincia (fl.
547), destacando que a questao ja foi enfrentada em habeas
corpus impetrado em favor de ADRIANA ANCELMO (HC
0012776-78.2016.4.02.0000). Aduz a defesa que, pelo fato do
paciente ser advogado, inscrito no 6rgio de classe, sua prisao
deveria possuir as caractensticas de prisao especial, assim
entendida a pleiteada sala de Estado-Maior a que alude 0 art.
7°, V, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto do Advogado).
Muito embora os impetrantes nao tenham trazido, com
a inicial, elementos que permitam conduir que as
condi~oes da prisao especial, tal como a lei vigente
preve, nao estao sendo cumpridas, pelo lugar onde se
encontra recolhido 0 paciente (nao bastando a mera
afirma~ao de que 0 local nao possui "sala de estado
maior"), passo a uma analise mais detida acerca da
natureza e das condi~oes do local onde 0 paciente deva
permanecer recolhido.
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A Lei nO10.258/2001,que alterou 0 Codigo de Processo
Penal na disciplina da prisao especial, revogou 0 art. 7°,
V da Lei n. 8.906/94, pois tratou de forma mais
completa e exaustiva tal instituto.
Alias, essa altera~ao era necessaria, porquanto 0 art. 7°,
V do Estatuto
dos Advogados trazia regra
incongruente. E que a denominada sala de EstadoMaior e aque1a na qual 0 Alto Comando das For~as
Armadas delibera sobre estrategias e toma decisoes
militares. Essa e a defini~ao do que seja sala de EstadoMaior, 0 que nao se coaduna com a guarda de presos
provisorios que respondem a processos criminais pe10s
mais diversos crimes, ainda que advogados. Como
imaginar que os oficiais graduados dos comandos
militares poderiam conviver com tal situa~ao no
desempenho de suas fun~oes de comando?
Ja no que concerne as proprias dificuldades da guarda
e convivio de presos provisorios em unidades militares,
tive conhecimento, no bojo do habeas corpus n°
2007.02.01.005112-2,julgado sob a minha Relatoria
perante esta Primeira Turma Especializada, de
explana~ao do Comandante do Exercito Brasileiro
acerca da prisao em Sala de Estado Maior segundo 0
disposto no inciso V do art. 7° da Lei n. 8.906/94.
N esse documento, foi ressaltado, com toda a razao,
que as organiza~oes militares nao podem ser
transformadas em presidios; que os locais de prisao nos
quarteis destinam-se a militares; que os locais de prisao
sao, em geral, utilizados para as pra~as, pois a prisao de
oficiais pode ser domiciliar ou ocorrer em local
determinado pe1a autoridade que aplicou a puni~ao;
que nao ha servi~o carcerario nos quarteis das For~as
Armadas; que a puni~ao aplicada ao preso disciplinar
(militar) e de carater educativo, podendo 0 mesmo
trabalhar livremente, durante 0 dia, no interior do
quarte1; que a prisao de civis em quarteis das For~as
Armadas,
compartilhando
locais
com
presos
disciplinares, fere a dignidade do cidadao brasileiro
que, por for~a de lei, se obriga ao servi~o militar.
Do mesmo modo, segundo a exposl~ao do
Comandante do Exercito, recolher civis no interior de
organiza~oes militares seria negar-lhes aplica~ao da Lei
n. 7.210/84 (Lei de Execu~oes Penais), cujo art. 2°
determina a sua incidencia ao preso provisorio e ao
condenado "quando recolhido a estabe1ecimento
sujeito a jurisdi~ao ordinaria", situa~ao nao abrangida
pela especiallegisla~ao militar.
Com efeito, numa interpreta~ao sistematica, logica e
te1eologica,verifica-se nao ser essa a melhor exegese da
prisao especial na qual devem ser recolhidos os
advogados presos provisoriamente ou condenados.
Acertado 0 entendimento exposto pe10 I. Comandante,
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naquele documento, com 0 qual comungo e venho
explicitar neste voto, no sentido de que a expressao
"serao recolhidos a quarteis", prevista no caput do art.
295 do CPP, deve ser conjugada com 0 inciso V do
mesmo dispositivo, de mane ira a ser aplicada taosomente aos oficiais das Fors;as Armadas e aos
militares dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territorios.
Por outro lado, a aplicas;ao do referido art. 7°, V da Lei
n. 8.906/94 ainda criaria urna especie de "recolhimento
residencial
compulsorio",
porquanto,
dada
a
incongruencia da situas;ao anterior, derivada da
impossibilidade razoavel de se manter presos
provlsoflOS em convivio com 0 Alto Comando das
Fors;as Armadas no seu dia a dia, haveria a aplicas;ao
cogente do que foi previsto como alternativa, ou seja a
"prisao domiciliar".
Acontece que tal especie de prisao encerra urn
verdadeiro contra-senso, somente aceitavel em
situas;oes especialissimas, cuja razao hurnanitaria a
justificaria: art. 117 da Lei de Execus;oes Penais,
tambem aplicavel aos presos provisorios maiores de
setenta anos; acometidos de doens;a grave; mulher com
filho menor ou deficiente fisico ou mental e gestante.
Fora dessas hipoteses legais, 0 recolhimento em
residencia configura, s. m. j., privilegio injustificavel
contrario a essencia da prisao provisoria, na medida em
que deveria representar 0 recolhimento do preso
provisorio, para evitar que sua liberdade opere contra
as necessidades processuais, isso sem contar as
dificuldades que a vigilancia pessoal de cada bacharel
recolhido em prisao domiciliar, nos mais diversos
cantos da cidade, representam para os agentes da
Policia em mimero reconhecidamente tao reduzido.
A razao da prisao especial de advogados e mesmo de
algumas autoridades ptiblicas so se justifica pela
necessidade de se manter separados aqueles que urn
dia atuaram efetivamente na repressao ao crime
daqueles que 0 praticaram, para assegurar a
integridade fisica e mental dos primeiros, sendo certo
que, para isso, as regras trazidas pela Lei n. 10.258/01,
que revogou 0 art. 7°, V do Estatuto dos Advogados e
alterou 0 CPP sao suficientes para 0 escopo almejado.
N a verdade, as condis:oes que ora se tem por especiais
para urna prisao deveriam ser as normalmente
concedidas a todos os presos, como, alias, preve 0 art.
88 da LEP: cela individual; arejada; limpa; com
metrae-em diama e condis:oes humanas de habitas:ao. E
evidente que se os presidios nao cumprem com esses
requisitos em relas:ao aos ditos "pres os comuns", nao
sao estes colocados em prisao domiciliar, mas
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mantidos na prisao comum tal qual se apresenta no
nosso pais.
Ora, entender que, mesmo diante do oferecimento de
condi~oes compativeis com a denominada prisao
especial, os presos que a ela fazem jus, simplesmente
por nao se conformarem com a prisao, exigem a prisao
domiciliar, seria legitimar grave afronta a isonomia
entre os presos comuns e especiais. Estes, a par de ja
possuirem melhores condi~oes na prisao, em razao da
lei, se inconformados, ficariam detidos em seus
domicilios, enquanto aqueles, ainda que amontoados
em celas "comuns", estariam fadados a nela
permanecerem.
A prisao especial, prevista, dentre outros, para os
magistrados, advogados e para todos os demais
diplomados em faculdades superiores, em homenagem
ao principio da isonomia, encontra-se regulada nos
term os do paragrafo 1° do artigo 295 do C6digo de
Processo Penal, conforme acrescimo determinado pela
Lei n. 10.258/01.
Destarte, creio que a prisao e&pecial, tal como a concebe a
norma hoje vigente, parece estar sendo assegurada ao
paciente, tudo a ser avaliado pelo juizo de primeiro grau.
Sendo assim, diante do acima analisado, restam superados os
argumentos quanto ao cabimento em tese de prisao
domiciliar por nao estar 0 paciente recolhido a sala de estado
malOr.

Hi, ainda, apontamentos

pertinentes

da A<;:ao Direta da Inconstitucionalidade

a se fazer a respeito da
nO 1.127/DF,

como objeto a alega<;:aode inconstitucionalidade

que teve

de diversos dispo-

sitivos da Lei nO 8.906/94 - Estatuto da Advocacia.
Relativamente ao artigo 7°, inciso V, de que trata
fensivo,

0

Supremo Tribunal Federallimitou-se

0

agravo de-

a analisar a questao

apontada pela Associa<;:ao dos Magistrados do Brasil, qual seja, a inconstitucionalidade

-da expressao

uassim reconhecidaspela GAB ", que

se referia as instala<;:oesonde devem serma:ntidos presos os advogados antes do transito em julgado da senten<;:acondenat6ria.

Nao se questionou, em momenta algum, a prisao especial con-

f) /

fetida ao advogado pela Lei nO 8.906/94, mas apenas a interferencia ~/
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da Ordem dos Advogados do Brasil no juizo acerca das instala<,;:oes
e comodidades on de deveriam ser recolhidos os advogados.
Diante dessa impugna<,;:aoespedfica,
deral decidiu pela inconstitucionalidade

0

Supremo Tribunal Fe-

daquela expressao:

o Tribunal, examinando

os dispositivos impugnados na
Lei nO 8.906, de 4 de julho de 1994: [...J f) por maioria,
entender nao estar prejudicada a ac;ao relativamente ao
inciso V do art. 7°, vencidos os Senhores Ministros
J oaquim Barbosa e Cezar Peluso. No merito, tambem
por maioria, declarar a inconstitucionalidade
da
expressao
"assim
reconhecidas
pela OAB",
vencidos os Senhores Ministros Relator, Eros Grau e
Carlos Britto;
Sabe-se que

0

efeito vinculante que se confere as A<,;:oesDire-

tas de Inconstitucionalidade

e Declarat6rias de Constitucionalidade

esta adstrito ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal,
nao se estendendo a fundamenta<,;:ao do decisum, con forme ja decidiu
essa Corte37•
Da simples leitura do ac6rdao proferido na A<,;:aoDireta de Inconstitucionalidade

nO 1.127/DF,

verifica-se que nao houve qual-

quer delibera<,;:aoacerca das qualidades que
lhido

0

0

local on de sera reco-

advogado deve possuir para ser considerado sala de Estado

Maior, nao estando no dispositivo da decisao, porque esse nao era

0

objeto da A<,;:aoDireta de Inconstitucionalidade.
Cite-se, a esse respeito,

0

teor da decisao monocratica

dada

pelo Ministro Luiz Fux, na Reclama<,;:ao15.815-PB, verbis:
Em virtude da ausencia de Sala do Estado Maior na localidade, pleiteia-se a permanencia em prisao domiciliar,
em atenc;ao ao art. 7°, V, da Lei nO 8.906/94 ("nao ser
recolhido pre so, antes de sentenc;a transitada em julgado, senao em sala de Estado Maior, com instalac;6es e
37AG. REG NA RECLAMAC;AO 2.475-0/MG:

"COFINS - LEI COMPLEMENTAR
N°
70/91 - Ay40
DEaARAT6RIA
DE CONSTITVGONALlDADE
N° 1-1/DF JULGAMENTO
- ALCANCE.
No julgamento ria Afao Dec/aratOria de Constitucionalidade nO 11/DF, 0 Colegiado nao dirimiu controversia sobre a natureza da Lei Complementar nO 70/91,
consubstanciando a abordagem, no voto do relator, simples entendimentopessoaL "
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comodidades condignas, (...), e, na sua falta, em prisao
domiciliar") .
Argumenta-se que entendimento diverso contraria 0 supracitado dispositivo do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, bern como a decisao do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nO 1.172/DF.

E de

se considerar, portanto, que a falta de Sala de Estado-Maior nao confere ao Reu urn salvo-conduto incondicionado, urn privilegio odioso, mas, ao contrario, 0
submete a condi<;oes e deveres de conduta inarredaveis,
sob pena de perda do beneficio. E 0 que determina a
Lei n° 5.256/67:
Art. 1° Nas lbcalidades em que nao houver estabelecimento adequado ao recolhimento dos que tenham direito a prisao especial, 0 juiz, considerando a gravidade
e as circunstancias do crime, ouvido 0 representante
do Ministerio Publico, podera autorizar a prisao do reu
ou indiciado na pr6pria residencia, de onde 0 mesmo
nao podera afastar-se sem previo consentimento judicial.
Art. 2° A prisao domiciliar nao exonera 0 reu ou indiciado da obriga<;aode comparecer aos atos policiais ou
judiciais para os quais fOr convocado, ficando ainda
sujeito a outras
limita<;oesque 0 juiz considerar indispensaveis
tiga<;aopolicial e a instru<;ao criminal.

a inves-

Art. 4° A viola<;aode qualquer das condi<;oes impostas na conformidade da presente Lei implicara na perda do beneficio da prisao domiciliar, devendo 0 reu ou
indiciado ser recolhido a estabelecimento penal, onde
permanecera separado dos demais presos.
Na especie, sequer foi juntada a decisao que indeferiu a
prisao domiciliar dos Reclamantes. Impossivel aferir,
portanto, quais os fundamentos que levaram 0 juizo reclamado a nao conceder 0 beneficio da prisao domiciliar.

E

bern verdade que a jurisprudencia desta Corte ja se
pronunciou sobre as caractensticas da sala de Estado
Maior para fins de prisao provis6ria de advogado (Rcl
4535, ReI. Min. SepUlveda Pertence, j. 07.05.2007). Contudo, isso nao exclui a possibilidade de acomoda<;ao do
acusado em carcere separado dos demais presos, quando nao se afigurar recomendavel a prisao domiciliar e
nao existir sala de Estado-Maior na localidade. Ademais,
iniciado 0 julgamento da Rcl 5826 (ReI. Min. Carmen
Lucia), de conclusao ainda pendente, consignou-se, na
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assentada do dia 19/08/2010, a possibilidade de revisao
do entendimento da Corte a respeito do tema, 0 que
ocasionou, por implausibilidade do direito invocado, 0
indeferimento da medida liminar naquele feito (pet
27.694/2011, ReI. Min. Carmen Lucia, j. 10.06.2011).
Some-se a isso

fato de, no arrazoado recurs aI,

0

0

agravante

nao trazer nenhum elementos que permita conduir pelo descumprimento das condic;oes da prisao especial, tal como a lei vigente preve, pelo lugar onde esta recolhido.
Ademais, MEND HERSON

SOUZA LIMA nao demons-

trou, por meio de prova id6nea, se enquadrar em nenhuma das hip6teses legais de prisao domiciliar, taxativamente

estabelecidas no

art. 318 do C6digo de Processo Penal.
Assim, ate prova em contrario: nao e maior de 80 (oitenta)
anos - inciso I; nao esta extremamente

debilitado por motivo de

doenc;a grave - inciso II; nao e imprescindivel aos cuidados especiais de pessoa men or de 6 (seis) anos de idade ou com deficiencia inciso III; nao e gestante - inciso IV; nao e mulher com filho de ate

12 (doze) anos de idade incompletos - inciso V; apesar de ser homem, nao e

0

unico responsavel pelos cuidados do filho de ate 12

(doze) anos de idade incompletos.
Assim,

0

pleito de prisao domiciliar formulado pelo agravante

nao merece acolhimento.

VII - Conc1usao
Ante ao exposto,

0

Procurador-Geral

da Republica requer ao

novo relator desta ac;ao cautelar, Excelentissimo

Ministro Marco

Aurelio, a ratificac;ao integral da decisao monocratica de 17/5/2017
(£1s.66/105) em relac;ao aos denunciados ANDREA NEVES DA

CUNHA, MENDHERSON

SOUZA LIMA e FREDERICO
96 de 97

Procuradoria-Geral

A<;ao Cautelar n. 4.327

da Republica

PACHECO, e a rejei~ao dos pleit(ls de reconsidera~ao embutidos nos agravos da defesa.
Quanto ao Senador ABCIO NEVES, reitera
considerac;ao formulado

0

pleito de re-

no agravo regimental de 22/5/2017

(£Is.

184/247) e, em carater subsidiario, pugna pela manutenc;ao das medidas cautelares vigentes de

U

a) suspensao do exercicio das funfoes parla-

mentares ou de qualquer outra funfao publica; b) proibifao de contatar qualquer outro investigado ou riu no conjunto deftitos em tela; c) proibifao de se
ausentar dopais, devendo entregar seus passaportes. "
Ulteriormente,

na forma da lei e do Regimento Interno do Su-

premo Tribunal Federal, requer a remessa do feito ao Plenario, com

maxima urgencia, a fun de que todos os 4 (quatro) recursos interpostos pelos requeridos sejam integr
Brasilia (DF), 9 d

Rodrigo Janot
Procurador
LM/MF/FA
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