
EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES, DO EGRÉGIO

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Ref.: Inq. 4878/DF

RANDOLPH FREDERICH RODRIGUES ALVES, brasileiro, divorciado, Senador da

República, portador da cédula de identidade nº 050360, inscrito no CPF sob o nº 431.879.432-68,

com endereço profissional na Praça dos Três Poderes, Palácio do Congresso Nacional, Senado

Federal, Anexo I, 9º andar, vem, por intermédio de sua advogada, na qualidade de terceiro

interessado, e com fundamento no art. 5º, XXXIV, “a”, da Constituição Federal, apresentar

PEDIDO INCIDENTAL em face de atos praticados pelo Sr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO

DE ARAS, Procurador-Geral da República, em razão do possível cometimento do crime de

prevaricação, como se passa a sucintamente expor.

1. DO FATO A SER NOTICIADO

Foi tornado público, no fim do dia 17 de fevereiro, quinta-feira, que o Procurador-Geral da

República pediu o arquivamento do Inq 4878, quanto à apuração de crimes por parte do Presidente

da República, Jair Bolsonaro, e do Deputado Federal Felipe Barros, entre outros agentes públicos,

após a divulgação de inquérito sigiloso que tramita na Polícia Federal acerca do processo eleitoral.

A conduta do PGR é grave e merece apuração e responsabilização nas esferas

administrativa, pelo Conselho Superior do MPF, penal, por este Eg. STF, e político-administrativas,

pelo Senado Federal. Além disso, é preciso que se diga que a conduta está inserida em um contexto

mais amplo de aparente subserviência do Procurador-Geral da República aos interesses nada

republicanos do Sr. Presidente da República: proteger sua família e seus afiliados políticos a troco

de subverter toda a lógica do funcionamento das instituições democráticas e republicanas

brasileiras.

Dentro do escopo do presente Inquérito, vale lembrar que a Delegada da Polícia Federal

responsável pela condução das investigações policiais pertinentes, Denisse Ribeiro, concluiu pela



adequação em tese da conduta praticada pelos investigados, inclusive o Sr. Presidente da República,

ao tipo penal consubstanciado no crime de violação de sigilo funcional:

Violação de sigilo funcional

Art. 325 - Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva
permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa, se o fato não constitui crime
mais grave.
[...]
§ 2º Se da ação ou omissão resulta dano à Administração Pública ou a outrem:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.

À luz disso, foi indiciado apenas o ajudante de ordens da Presidência da República, que

ajudou na operacionalização do crime, mas, tão somente, em razão da impossibilidade de

indiciamento de autoridade com foro privilegiado perante o STF por autoridade policial sem a

necessária supervisão deste Eg. STF. Ou seja, o não indiciamento formal do Presidente da

República se deu tão somente pelas regras de condução processual constitucionalmente impostas, e

não pela suposta atipicidade da sua conduta.

Nesse contexto macro, é de se dizer que o Deputado Federal Filipe Barros, aproveitando-se

da função que ocupa – relator da PEC 135/2019 (voto impresso) –, solicitou cópias do inquérito ao

Delegado responsável, que, tendo em vista a função exercida por aquele e a ausência de sigilo

externo (decretado pela justiça), a disponibilizou.

Essa é, inclusive, a razão do não indiciamento do Delegado, que foi utilizado para a

perpetração dos crimes de violação de sigilo funcional pelo Deputado Federal, que abusou de suas

prerrogativas (art. 55 da Constituição Federal), merecendo também a devida responsabilização

político-administrativa, e pelo Presidente da República e demais auxiliares, com fins claramente

político-eleitorais.

Não se deve perder de vista que recente levantamento realizado pela imprensa explicitou1

uma pretensa ausência de protagonismo do Exmo. Sr. Procurador-Geral da República na atuação

perante o Supremo Tribunal Federal quando de questionamento de inconstitucionalidade de atos do

Governo Federal. Com efeito, das 33 importantes “derrotas” até então impostas pelo STF ao

1 Disponível em:
<https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,pgr-nao-se-move-por-interesses-politicos-afirma-aras,70003585057>.
Acesso em 21/2/2022.

https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,pgr-nao-se-move-por-interesses-politicos-afirma-aras,70003585057


Governo Federal, conforme levantamento do Estadão, apenas 1 se deu em ação ajuizada pela PGR,

ainda na gestão da ex-Procuradora-Geral, Raquel Dodge.

De acordo com os especialistas ouvidos pelo Estadão , “a PGR parece em estado de2

hibernação”, pois “Augusto Aras (atual procurador-geral da República) prefere uma atuação

discreta e de não confronto com o governo Bolsonaro” (Rafael Viegas, doutorando pela FGV), na

medida em que “os dados mostram uma retração da atuação da Procuradoria-Geral da República no

controle de atos do Executivo” (Eloísa Machado, professora doutora da FGV).

Lado outro, a Organização Transparência Internacional já alertou que os atos de Aras têm

sido sistematicamente alinhados com o do Presidente Bolsonaro, indo contra até mesmo seus

posicionamentos anteriores. Exemplo vívido disso é o Inquérito das Fake News (Inq 4781): em

outubro de 2019, o PGR se manifestou de forma favorável ao citado inquérito; no entanto, após a

investigação atingir apoiadores do Sr. Presidente da República, o PGR pediu que o inquérito fosse

suspenso .3

Ainda conforme arrazoado levantado pela Transparência Internacional, Aras tem atuado em

diversas maneiras que prejudicam o Ministério Público, tanto por enfraquecer operações que

combatem a corrupção, a exemplo da Lava Jato e da Greenfield, quanto manifestando posição

favorável ao Senador Flávio Bolsonaro, filho do Presidente, em discussão sobre a possibilidade de

foro privilegiado no âmbito do TJRJ pelo caso da “rachadinha” quando era deputado estadual na

Assembleia do RJ .4

É claro que, temperando a análise de referidos especialistas, parece-nos claro que essa

aparente postura de inação da Procuradoria-Geral da República não é exatamente atribuível à

instituição Ministério Público Federal em si, mas muito mais ao seu atual Procurador-Geral,

responsável último pela atuação do órgão perante o Supremo Tribunal Federal.

4 Disponível em:
<https://www.transparency.org/en/publications/brazil-setbacks-in-the-legal-and-institutional-anti-corruption-framework
s>. Acesso em: 21/2/2022.

3 Disponível em:
<https://www.transparency.org/en/publications/brazil-setbacks-in-the-legal-and-institutional-anti-corruption-framework
s>. Acesso em: 21/2/2022.

2 Disponível em:
<https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,oposicao-aciona-supremopara-impor-derrotas-a-bolsonaro,70003584997>
. Acesso em 21/2/2022.

https://www.transparency.org/en/publications/brazil-setbacks-in-the-legal-and-institutional-anti-corruption-frameworks
https://www.transparency.org/en/publications/brazil-setbacks-in-the-legal-and-institutional-anti-corruption-frameworks
https://www.transparency.org/en/publications/brazil-setbacks-in-the-legal-and-institutional-anti-corruption-frameworks
https://www.transparency.org/en/publications/brazil-setbacks-in-the-legal-and-institutional-anti-corruption-frameworks
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,oposicao-aciona-supremopara-impor-derrotas-a-bolsonaro,70003584997


O PGR também tem faltado com seu dever funcional no que refere à necessária

responsabilização dos culpados pelas graves consequências da pandemia da covid-19. Neste tema,

tem atuado para blindar o Governo Federal, repassando aos integrantes da CPI atribuições que são

do órgão de apuração.

Com efeito, o PGR tem dado inúmeras desculpas meramente protocolares e formais –

notadamente ao tentar transferir a responsabilidade para o Senado Federal pela sua inação, mesmo

tendo recebido o relatório e todo o robusto arcabouço probatório há mais de 100 dias – para atrasar

o processamento das demandas no Ministério Público Federal,.

Ora, Excelência, a autonomia funcional e administrativa garantida ao Ministério Público

pelo § 2º do art. 127 da Carga Magna não pode ser utilizada de pretexto para acobertar a conduta

patentemente desidiosa e a recusa do Procurador-Geral da República em adotar as medidas que lhe

competem, conforme determina a Constituição Federal e consoante clama a sociedade.

Aliás, é inclusive risível o argumento genérico utilizado pelo Sr. PGR, para opinar pelo

arquivamento do presente Inquérito, de que o interesse público afeto aos atos administrativos

justificaria o levantamento de sigilo de investigações criminais conduzidas sob sigilo. Ora, diante de

um Governo que sabidamente tem baixíssima transparência quanto aos seus atos administrativos –

basta ver a enormidade de gastos sigilosos do Sr. Presidente da República em seu cartão corporativo

–, é no mínimo conveniente e paradoxal que agora se pretenda utilizar, quase como uma carta na

manga, a leitura de que o princípio constitucional da publicidade justifica o levantamento de

quaisquer sigilos – notadamente muito importantes no bojo de uma série de investigações criminais,

sobretudo em um contexto de apurações envolvendo fake news e possíveis fraudes eleitorais.

É dentro desse contexto fático que se insere a presente petição. Passa-se, agora, à brevíssima

exposição dos aspectos jurídicos que tangenciam o tema.

Parece-nos claro, Excelência, que o ilustre Procurador-Geral da República comete,

mais uma vez, crime de prevaricação:

Prevaricação

Art. 319 - Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo
contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal:
Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.



Diz-se isso porque, ao que consta, o ilustre Procurador-Geral da República parece

renunciar às suas verdadeiras atribuições constitucionais quanto à adoção de providências

cabíveis em face de eventuais crimes comuns praticados pelo Sr. Presidente da República. Ou

seja, não parece desempenhar com zelo as suas funções, havendo, ao que consta, negligência

no exercício de seu múnus constitucional, tão somente pela satisfação de interesse pessoal.

Afinal, como justificar a conduta de inércia ministerial diante de fatos tão graves e de provas

contundentes do cometimento de crimes? Essa mensagem de impunidade dos agentes públicos

não é a que a sociedade brasileira, à luz do postulado republicano, espera.

Quando o Procurador-Geral da República deixa de cumprir suas atribuições, ignorando seus

compromissos constitucionais e se omitindo no dever de dar andamento à devida instrução penal,

agindo para responsabilizar as autoridades públicas que praticaram graves ilícitos,

independentemente da estatura constitucional da autoridade envolvida – afinal, desde a era do

“L'État, c'est moi”, espera-se que nenhuma autoridade seja realmente a própria Lei ou acima dela

esteja –, a vítima, mais uma vez, acaba sendo a própria sociedade.

A certeza da impunidade ainda permite que as autoridades malfeitoras continuem a

perpetrar crimes de toda a ordem, inclusive contra o próprio exercício da jurisdição e o sistema

eleitoral. É a inação do Procurador-Geral da República e, consequentemente, do parquet, titular da

ação penal, que permite a continuidade dessas condutas delitivas e altamente reprováveis, que

chocam e revoltam a sociedade a cada dia.

Outrossim, sem prejuízo das medidas cabíveis a este Eg. Supremo Tribunal Federal, cabe a

remessa dos presentes autos ao Conselho Superior do Ministério Público Federal, com o fito de

aferir a responsabilidade administrativa do Exmo. Sr. Procurador-Geral da República (art. 259, III,

c/c art. 243 c/c art. 27, todos da Lei Complementar nº 75/1993), bem como criminal do Exm. Sr.

PGR (art. 57, X, da mesma Lei), para que lhe seja eventualmente aplicada a penalidade cabível em

face de seus atos, inclusive na seara criminal.

2. DOS PEDIDOS



Nesse sentido, solicitamos a Vossa Excelência, na qualidade de Ministro responsável pela

condução do Inquérito 4878, que tome as medidas cabíveis a fim de apurar o comportamento de

ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS, Procurador-Geral da República, em relação aos

fatos narrados no presente pedido.

Solicita-se, desde logo, como forma de assegurar a não interrupção indevida do presente

Inquérito, a suspensão da decisão de arquivamento exarada pelo Exmo. Sr. PGR, até que se conclua

a apuração quanto aos fatos narrados neste pedido.

Ainda, considerando a competência instituída pelo art. 57, X e XV, da Lei Complementar nº

75/1993, requer-se a remessa dos autos ao Conselho Superior do Ministério Público Federal, a fim

de que se designe o Subprocurador-Geral da República para conhecer dos fatos apontados e

promover a ação penal, em desfavor do Exmo. Sr. Procurador-Geral da República, bem como que

se instaure o devido processo administrativo, para apuração dos ilícitos funcionais e administrativos

cometidos.

Termos em que pede deferimento.

Brasília, 21 de janeiro de 2022.

Flávia Calado Pereira
OAB/AP 3.864
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