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i・ COMPETENCIA E PERTINENCIA DA NOTicIA CRIME

Nos te「mos dos a巾gos 127 a 130 da Constituicfo da Repdb=ca, da Lei

Compiementar nO 75/1993 e do Regimento lnterno da Procuradoria-Gera- da Rep軸ca,

aprovado pela Portaria nO 357/2015′ Cabe ao Minist釦o Pdblico Federal promove「 a acao

Penal pdbIica quando a competencia para ojuigamento 6 da 」usti印Federal e nos casos

que envolvem auto「idades com foro de prerrogativa de fungao.

A seu turno′ dete「mina o art. 27 do C6digo de Processo Penal que ′′qua-quer

PeSSOa do povo podera provocar a iniciativa do Minist6rio Pdblico′ nOS CaSOS em que Caiba

a acao pdblica′ fornecendo-Ihe′ POr eSCrito, informac6es sobre o fato e a autoria e indicando

O temPO, O Iugar e os eIementos de convic蜜o’’.

As condutas criminosas noticiadas tem como autor o presidente do Senado

Federal′ DAVID SAMUEL ALCOLUMBRE TOBELEM, que Vem agindo帥citamente no exe「c丁cio

das func6es para: (a) retarda「 ou deixar de p「atica「, indevidamente, atO de of‘cio, e P「aticar

COntra dispos時o expressa de lei, Para Satisfazer interesse ou sentimento pessoai (CP, art.

3191); (b) inova「 a面ficiosamente, na Pendchcia de processo civii ou administrativo, O eStado

de iugar, de coisa ou de pessoa, COm Ofim de induzira erroojuiz [no casoossenadores da

Rep心blica que atuam comoju(zes nojulgamento] (CP. art. 3472); e, (C) abusa「 da autoridade,

Para COmeter atO lesivo da honra de pessoa natural, mediante desvio de poder e sem

COmPetenCia legal (Lei nO 4.898/1965. art. 4O, alinea ”hng).

E a presente not(cia crime para que a P「ocuradora-Gerai da Rep心b"ca exerca,

no prazo legal, aS atribuic6es constitucionais e legais que Ihes sわpr6prias. No caso de

in6rcia, Permitira que os cidadfos brasileiros′ nO eXerC宿o direto da cidadania′ aPreSentem

queixa cr而e para a instau「acfo da a肇o penal privada subsidi鉦a da p心blica′ nOS termOS

do inciso LIXdo c。putdo art. 5O da Constitu扇o da Repdb=ca, art. 29 do C6digo de Processo

Penal e art. 100, § 3O, do C6digo Pena上

1 prevaricacao

Art. 319 - Reta「dar ou deixar de p「atica「言ndevidamente, atO de oficio, Ou P「atic糾o c。nt「a dispos喧O eXPreSSa

de iei. para satisfaze「 interesse ou sentimento pessoaI:

Pena - detenc的detres me§e; a um anO. e muIta・

2 Fraude processual

Art. 347 - lnovar a描ciosamente, na Pend釦cia de processo c同ou administrativo′ O eStado de Iugar・ de coisa

ou de pessoa, COm O fim de induzi「a er「o ojuiz ou o perito:

Pena置detencao, de t「es meses a dois anos, e mUIta.

Pa「主grafo dnico - Se a inovacao se destina a produzi「 efeito em processo penaI′ ainda que nfo iniciado・ aS

PenaS aP=cam-Se em dobro.
3 Abuso de autoridade

Art. 4O Constitui tamb6m abuso de autoridade: [...] h) o ato lesivo da honra ou do patrim6nio de pessoa naturaI

oujuridica, quando praticado com abuso ou desvio de pode「 ou sem compet台ncia Iegal;
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iI. DOS CONTEXTOS CRIMINOSOS E SUAS CIRCUNSTÅNCiAS

E de ⊂Onhecimento pdb=co que foram p「otoco-adosjunto a Mesa do Senado

Federal den心ncias que evidenciam a pra南ca de crime de responsab胴ade por membros do

Supremo Tribunai FederaI′ eSPeCiaImente′ dos ministros GiImar Ferreira Mendes, Jos6

Antonio Dias Toffoii e AIexandre de Moraes.

Nos pedidos de impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal ha,

ai6m dos crimes de responsab硝dade, fortes ind「cios da pr甜ca de crimes comuns, S山eitos

a acao pdbIica de titularidade do Minist釦o Pdblico FederaI′ O que′ POr Si s6, eXige o envio

dos autosおautoridades competentes para a devida apuraca0.

Ha, de iguai forma言nd宿os suficientes de auto「ia e mate「iaIidade da p「a肩ca de

Crimes contra a Seguranca NacionaしreCIamando a averiguaCfo peia Justica M冊ar, em

COnformidade com o disposto no art. 30 da Lei nO 7.170/1983 c/C O art. 40 do C6digo de

Processo Penal.

PerpIexos com as condutas de memb「os do Supremo TribunaI Federal - que

nao possuem nenhuma instituiGaO rePublicana para os fisca=zar, haja vista a conduta硝cita

do presidente do Senado Federal -′ muitos senado「es da Repdb"ca′ ainda preocupados e

respons台veis com as func6es p心b“cas′ formaram o grupo ′′Muda′ Senado’’para defender a

instaiacfo da CPI da Lava Toga e a an紬se dos dive「sos pedidos de impeachment de

ministros do S丁F4.

Em 13.08.2019, O Antagonista noticiou que o grupo ′′Muda′ Senado′′ 6

composto por 19 senadores′ a Saber:

一AIessand「o Vieira (Cidadania)

- AlvaroI Dias (Podemos)

- Ca「ios Viana (PSD)

- Eduardo Girao (Podemos)

- Fabiano Contarato (Rede)

- 」orge K句uru (Pat「iota)

- Lasier Ma面ns (Podemos)

- Leiia Ba「ros (PSB)

4　Disponivel em:匝psJ/www'OantagO=ista.com/b「asiL/19-Senedo「es-a-favo「-da-an訓se葛dos-Pedidos-de二

impeachment-de-ministros-do-Stf/. Acesso em O2.09.201 9.
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一Lucas Barreto (PSD)

一Luis Carlos Ieinze (PP)

- M句Or O桁npio (PSL)

- Marcos do Val (Podemos)

- Oriovisto Guimaraes (Podemos)

- Piinio Va16rio (PSDB)

一Reguffe (Sem Partido)

一Rodrigo Cunha (PSDB)

- 」u予za Seima (PSL)

- So「aya Th「onicke (PSL)

- Styvenson Valentim (Podemos)

O povo brasileiro apoia, Sem d己IVida nenhuma, a fiscaIiza軍o dos membros do

Supremo TribunaI Federal. A aprovacao e unanime, afora a decisao dos infratores que, nO

CaSO, naO POdem opinar.

A vontade popuiar (razao de existir de uma constituicao escrita), a insatisfacao

e a reivindicacao da sociedade brasileira podem facilmente ser constatadas por pIebiscito5′

de§de que rea=zado por processo que seja poss(vei aferir o voto.

Nada obstante′ COmO Sfo as condutas dos cuIpados e o agir das organizac6es

criminosas em autoprotecao, DAVID ALCOLUMBRE tem impedido掴citamente as apurac6es

de abusos e irregu-aridades dos membros do Supremo Tribunai Federal.

2.1. DECISÅo DE NÅo suBMETER AS DEN面CIAS DE CRIME DE RESPONSAB-L-DADE DE M-NISTROS DO STF

Å CoMISSÅo EspECIAL, COMPOSTA POR SENADORES′ PARA ELABORACÅo DE PARECER. UsuRPACÅo DA

coMPETENCIA DO PLENÅRIO DO SENADO FEDERAL. CRIMES DE PREVARICACÅo, FRAUDE PROCESSUAL E

Confo「me publicado pela V可v6, de 23.08.2019, DAVID ALCULUMBRE declarou′

por decis5o e vontade pessoa一′ que naO Vai dar o reguiar andamento aos processos de

5 Art. 2O Plebiscit。 e referendo sきo consuItas formuladas ao povo pa「a que deiibe「e sob「e materia de acentuada

relev鉦cia. de natureza constitucionai, Iegislativa ou administrativa・

§ 1O O plebiscito 6 convocado com anterio「idade a ato legisiativo ou administ「ativo′ Cabendo ao povo′ Pelo

voto. aprovar ou denegar o que lhe tenha sido submetido.
6　Disponivel en言　httpsJ/v垂abril.com.br/PO"tica/alcoiumbre-O-brasil-esteVe-a-beira-da-insoivencia三

園irlStitucionai/. Acesso em O2.09,2019.
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impeachment em desfavor de ministros do Supremo Tribunal Federai protocoladosjunto a

Mesa do Senado FederaI:

O senhor 6 criti⊂ado por alguns colegas por ter arquivado a CP看do

Judiciario e n5o dar andamento aos pedidos de impeachment de

ministros do STF.No Senado ha muitos pedidos de impeachment de

minist「os do Supremo. O co「po t6cnico da Casa, COnCurSado e aItamente

qualificado, aVa=ou que esses pedidos sfo inconstitucionais. Sou eu quem vai

levar isso a f「ente? Nわvou fazer, nfo vou atende「 a vontade de meia dtIZia,

Um processo de impeachment n5o va亘judar o Brasih Fico envergonhado de

estar discutindo o p「OCeSSO de impeachment de um ministro do Sup「emo ou

mesmo a instala軍o de uma CPl enquanto os brasilei「os estfo pensando em

emprego e comida. Nao vou ser levado peio movimento de para=sar o BrasiI

Para agradar a aIguns.

A declarac5o de DAVID ALCOLUMBRE, anteS tranSCrita, COnfissfo extraludiciai7,

6 apenas uma das tantas manifestac6es do presidente do Senado FederaI′ nO Sentido de

t「aze「 para si a compet釦cia de decidir sob「e a admissib出dade de den血cias de pr緬cas

冊tas de ministros do Supremo Tribunal FederaI′ COm a eXP「eSSa intencao de ga「a=ti「 a

impunidade dos infratores e′ aO final′ a Sua P「OPr-a′ VeZ que tamb6m lhe pesam at「ibuic6es

de pr緬ca c「iminosa, C山O foro de p「ocessamento ejulgamento 6 do t「ibunai constitucional.

Evocando para si competencia que nao possui′ DAVI ALCOLUMBRE afronta a

constituicao da Repdblica (art. 52′一一8)′ a Lei nO工079/1950 (arts. 42 a 72 e 80) e o Regimento

lntemo do Senado Federai (art. 46), que eStabeiecem o devido processo legal: (a) o

「e`ebimento da dendncia (an釦se dos 「equisitos formais) peia Mesa do Senado Federai; e′

(b) a de⊂isao da admissi師dade pe-o Senado Federal′ aP6s parecer da Comissao Especial.

Como se depreende do ordenamentoju圃co′ naO COmPete aO P「eSidente do

senado Federal receber a dendncia (COmPet台nCia da Mesa do Senado Federal) e muito

menos atestar a sua admissib冊ade (compet釦cia do Senado FederaI′ que decide por

maioria simples e qe forma nominal, O PareCer da Comissfo Especiai)・

cabe a Mesa do Senado, que 6 composta po「7 membros9′ ana=saros requisitos

formais da dendncia, quais s可vm‥ Se O denunciado esta no cargo (」ei nO l.079/1950′ art.

42); aSSinatu「a do denunciante estitom firma reconhecida; e′ Se eSta aCOmPanhada dos

documentos, Ou indicativa de ontem se encontram (Lei nO l.079/1950′ art. 42).

7 Art. 38g. Hまc。nfiss5c} judicial o= eXtr如dicia一′ quando a parfe admite a verdade de fato contr鉦o ao seu

8 Art. 52. Compete p「ivativamente ao Senado Federa一:日`i - P「OCeSSar e juIgar os Ministros do Supremo

TribunaI FederaI. os membrosdo Conse-ho Na⊂iona- de川Stit;a e do Conse-ho Nacional do Minist6rio P剛co′ O

p「ocurador-Geral da Rep皿ca e o Advogado-Gera- da Uniao nos crimes de responsab冊ade; (grifo nosso)

9 Regimento Interno do Senado Federa'‥ Art. 46. A Mesa se comp6e de Presidente′ dois Vice塙esidentes e

quatro Secretarios.
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