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Recebida a den血cia pela Mesa do Senado Federal, a meSma Sera enViada a

COmissfo especiaI para op-nar Se eSt5o presentes os ind(cios do cometimento de crime de

responsab紺dade (Lei nO l.079/1950, art. 441O).

A Comissfo Especiai′ eleita entre os senadores da Repd[冊ca `om a finalidade

espe⊂紺ca de analisa「 a admissibiiidade da den心n⊂ia, emitira seu parecer e o distribu蒔

a todos os senadoresll.

Observe-Se que′ at6 essa fase do processamento da den心ncia′ naO 6 permitido

nenhumjuizo acerca da existencia dejusta causa. E a comissfo EspeciaI, em PareCer′ quem

Primeir0 OPinara sobre a den血cia, Significa dizer, Se eia possui causa razoivei para ser

de=berada (admissao dejusta causa) ou se a dendncia deve ser r句eitada suma「iamente.

De qualquer modo, independentemente da conclusao da Comissao Especial, O

PareCer da Comissao deve ser discutido e votado em Plendrio do Senado FederaI, em dnica

discussao e porvotacao simples e nominal (Lei nO l.079/1950, art. 4712).

Caso o Senado Federal entender que a dendncia nao merece an訓se de m6rito,

esta ser台extinta e os autos arquivados (Lei nO l.079/1950, art. 4813).

Decidindo o PIendrio do Senado Federai que a den心ncia demonstrajusta causa

para seu processamento, a meSma Sera (坤eto de deIiberacao e o acusado (minist「o do STF)

tera lO dias pa「a responder a acusacao (Lei nO l.079/1950, art. 4914).

Por forca do art. 73 da Lei nO l"079/195015′ O C6digo de P「ocesso Pena1 6

ap=c5vel ao processamento ejuIgamento de ministro do Supremo Tribunal Federa上Razao

pe-a qua一, ede §e nOtar′ queaS decis6es do PIenario do Senado Federal acerca de a dendncia

dever, Ou naO, Ser O申eto de deliberacao, equivaiem as decis6es de prondncia ou de

inprondncia do acusado′ PreVistas nos arts. 413 e 414 do C6digo de Processo PenaI′

Ve」amOS:

1O Alt 44. Recebida a dendncia pela Mesa do Senado′ Se「紺da no expediente da sessfo seguinte e despachada

a uma comissao especiai′ eieita para opinar sobre a mesma・

11 Art. 46. O parecer da comissao’COm a den心ncia e os documentos que a instru行em′ Se「紺do no expediente

de sessao do Senado, P踊cado no Dia「io do Congresso Nacional e em avuIsos・ qUe dever5o se「 distribuidos

entre os senadores, e dado para ordem do dia da sessao seguinte.
12 Alt 47. O parecer sera submetido a uma s6 discussao・ e a VOtaCaO nOminal considera=do-Se aP「OVado se

「euni「 a maioria simpIes de votos.

13 Art 48. S。 O S。nado.esoIver que a dendncia nao deve constituir objeto de deliberacao. serao oS PaPeis

arquivados.
14 Art. 49. Se a dendrcia for considerada o咋to de delibe「acao, a Mesa remetera c6pia de tudo ao denunciado・

para responder a acusacao no p「azo de lO dias.
15 Art. 73. No processo eju-gamento de Ministro do Supremo Tribunal′ OU do Procurador Ge「al da Repdblica

serao subsid蘭OS desta leしnaqu"o em que lhes fo「em apiicaveis・ O Regimento lntemo do Senado Federal e o

C6digo de Processo PenaI・
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Art. 413. Ojuiz, fundamentadamente, P「OnunCiara o acusado, Se COnVenCido

da mate「ialidade do fato e da existencia de indIcios suficientes de auto「ia ou

de participacfo.

Art. 414. Nao se convencendo da materiaIidade do fato ou da existencia de

ind了cios suficientes de autoria ou de pa「ticipacao, Ojuiz, fundamentadamente,

impronunciara o acusado.

Como de depreende da lei, nO PrOCeSSamentO da den血cia de crimes de

「esponsab帖dade de ministro do Supremo Tribunal FederaI, em que O Plena「io do Senado

Federai decide que a acusacao deve serobjeto de deliberacao, COnCedera lO dias de prazo

Pa「a O aCuSado (ministro do STF) responder as acusac6es (Lei nO l.079/1950, art. 49). Aqui

a similaridade com o art. 396 do C6digo de Processo PenaI, Segundo o quaI:

Art. 396. Nos procedimentos ordin鉦o e sum鉦o, Oferecida a dendncia ou

queixa, Ojuiz, Se n5o a r匂eitar liminarmente′ 「eCebe-Ia-a e Ordenara a citacfo

do acusado para responde「らacusac細POr eSCrito, nO PraZO de lO (dez) dias.

A resposta do acusado, nO PrOCeSSO PenaI, 6 a prlme-ra OPOrtunidade do r6u

Para Se defender das acusac6es, POdendo arguir preIimina「es. Verdadeira contestacao. Em

garantia do devido processo Iegal e dos direitos e garantias individuais, eStabelece o § 2O

do art. 396-A do Ddye5tO ProcessuaI Penai16, que O PrOCeS§O naO POdera prossegui「 Se O 「eu

nao constituir defensor para responder iniciaImente a acusa軍o; e, nfo o fazendo, O 」uiZ

deve「a nomea「 advogado.

A [el do /mpe。Chment determina que言ndependentemente, do ministro do STF

(acusado) responder inicialmenteおacusac6es, aO final do p「azo, a Comissfo EspeciaI dara

parecer sobre a procedencia ou a imp「oced台ncia da acusacao′ 6 o que estabelece o art. 51:

Art. 51. Findo o p「azo para a resposta do denunciado, Seja esta recebida, Ou

nao′ a COmissfo dara parece「, dentro de dez dias′ SObre a proced台ncia ou

improced台ncia da acusacfo.

Ainda no processamento da dendncia′ O denunciante e o denunciado poderao

comparecer perante a comiss5o EspeciaI′ PeSSOaimente ou por procu「ador′ aSSistir todos

os atos e d出g全ncias′ lnqu-r-r′ relnq…r′ COnteStar teStemunhas e requerer acareaCaO′

consoante o art. 52 do dipIoma legaI:

Art. 52. Perante a comissao, O denunciante e o denunciado poder5o

comparecer pessoalmente ou por procurador′ aSSistir a todos os atos e

16 Art. 396-A. Na resposta, O aCuSado podera arg。ir preliminares e aIegar tudo o que interesse a sua defesa′

oferecer documentos ejustificac6es, eSPeCificar as provas pretendidas e a「rolar testemunhas・ quaiificando-aS e

requerendo sua intimacao. qua=do necess諭o.口§ 29 Nfo apresentada a resposta =O PraZO legaI′ Ou Se O

a⊂uSado, Citado, nわconstituir defensor, O juiz nomeara defensor para oferec糾a, COnCedendo-ihe vista dos

autos por lO (dez) dias.
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d帖gencias po「 ela praticados言nquirir, reInquir-r, COnteStar teStemunhas e

requerer a sua acareacao. Para esse efeito, a COmissao dara aos interessados

COnhecimento das suas re=niるes e das d帖gchcias a que deva proceder, COm

a indicacao de lugar, dia e hora.

Ap6s as dilig釦cias′ a Comiss5o Especial emiti「a pa「ece「′ que Sera PubIi⊂ado e

dist「ibuido com todas as pecas que o instru行em′ eStabe-ecendo 48 horas para ordem do

dia (Lei nO l.079/1950, a巾5317).

Com base ne§Se Pare⊂er 6 que o Senado Fede「al decidira se p「o⊂ede ou nあ

a acusac5o′ uma eSP6cie de decisfo confirmat6ria da prondncia. A decisao sera mediante

VOtaCaO nOminai′ numa S6 discussao′ COnSiderada aprovada se reunir a maioria simpIes do

Senado Federai・ Se dea decisaoforde imp「oced合ncia′ a dendncia sera a「quivada. Decidindo

Pela procedencia das acusac6es, da「-Se一台imediato conhecimento dessa decisfo ao

Supremo Tribunal Federal, aO PreSidente da Rep11bIica, aO denunciante e ao denunciado

(Lei nO l.079/1950, artS. 54 e 5518).

A decisao do Senado Federal seratomunicada ao denunciado (ministro do STF),

Onde se achar (art. 56), P「Oduzindo, desde a data da intimacao, OS Seguinte efeitos contra o

denunciado: (a) fica「a suspenso do exerc(cio das suas func6es at6 sentenca finaI; (b) ficara

S山eito a acusacao criminal; (C) perdera, at6 sentenca finaI, um terCO dos vencimentos, que

lhe sera pago no caso de absolvicfo (art・ 57).

Com a decisao de procedencia da acusac5o′ enCe「ra-Se a fase de processamento

da den血cia′ que, rePita-Se′ COmPreende: (i) recebimento peia Mesa do Senado Fede「a用i)

apuracao dos requisitos legais pela Comissao Especial, COm VOta軍O em Pien鉦o do Senado;

e, (iii) decisao de imp「ocedencia ou procedencia das acusac6es, mediante votaGaO Pela

maioria simples do Senado Federal. Seguindo o processo pa「ajuIgamento.

Os procedimentos para julgamento do acusado (ministro do STF), enCOnt「am-

se de=neados nos arts. 59 a 72 da Lei nO l.079/1950言mpo巾ando destaca「 que:

a) Decorridos os prazos, OS autOS SeraO remetidos ao presidente do Sup「emo

Tribunal Federal′ Ou aO Seu Substituto legal, quando s匂a ele o denunciado,

comunicando o dia dojulgamento (art. 59);

b) O denunciante e o acusado serfo notificados para ojulgamento, devendo

as testemunhas serem intimadas a comparecerem (art. 60);

17 Art. 53. Findas as d硝gencias′ a COmiss5o emiti「a sobre o seu parece「′ qUe Sera Pubiicado e distrib=ido’COm

todas as pecas que o inst「uirem e dado para ordem do dia 48 ho「as・ nO mtnimo′ depois da distribuicao.

18 Art」 54. Esse parecer tera uma s6 disc=SS5o e considerar-Se-5 aprovado se・ em VOtaCaO nOminaI′ reunir a

maioria simples dos votos‘
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C) No dia e hora marcados para ojulgamento, O Senado reunir-Se-台em sessfo

(a巾61);

d) Seraojuizes todos os senadores presentes, COm eXCe軍O dos impedidos 〈art.

63);

e) Constitu(do o Senado em Tribunal dejulgamento, O PreSidente mandar訓e「

O PrOCeSSO e, em Seguida, inquirira publicamente as testemunhas (art. 64);

O Finda a inquiricao, havera debate oral, facuitadas a r6plica e a t「6plica entre

O aCuSador e o acusado (art. 66);

g) Ence「rada a discussきto, fara o presidente um relat6rio resumido dos

fundamentos da acusacao e da defesa, bem como das p「ovas, Submetendo

em seguida o caso ajulgamento (arL 67);

h) O julgamento sera feito, em VOtaCfo nominal pelos∴Senadores que

responderfo ’’sim’’ou ’’nao’’a seguinte pergunta: ’’Cometeu o acusado

[ministro do STF] o crime que Ihe 6 imputado e deve sercondenado a perda

do seu cargo?’’(art. 68);

i) De acordo com a decisao do Senado, O PreSidente Iavrara sentenca que sera

assinada por ele e pe看os senadores (art. 69);

j) No caso de condenac着o, fica o acusado [ministro do STF] desde logo

destituido do seu cargo. Se a sentenGa for absolut6ria′ VOItara ao exerc(cio

do ca「90 (a巾70)・

Nfo podera excederde 120 dias′ COntados da procedencia da acusa軍o′ O PraZO

Para Ojuigamento (Lei nO l.079/1950, art. 82).

O art. 80 daしei nO l.079/1950, em harmonia e conciusao 16gica e sistemica do

devido p「ocesso legal para o processamento ejulgamento de ministro do Supremo Tribunal

Fede「al′ teXtua-mente estabe-ece que 6 do Senado Fede「aI′ e nfo do seu presidente′ a

competencia para admitir a acusac5o:

Art. 80. Nos crime§ de responsa帥dade do Presidente da Repdblica e dos

Ministros de Estado, a Camara dos Deputados 6 tribunai de pronuncia e o

Senado Federa上tribunal dejuIgamento; nOS Crimes de responsabiiidade dos

Ministros do Supremo Tribunal Federal e do Procu「ado「 Ge「al da Repdblica′ o

Senado Fede「aI 6, Simultaneamente, t「ibunai de pronuncia e juIgamento.

(G「ifo nosso)
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Como se extrai das disposic6es constitucionais e -egais anteditas, Cabe ao

Senado Federal′ mediante vota軍o nominaI e por maioria de votos′ admitir a dendncia por

Crime de responsab帖dade de ministro do Supremo T「ibunai Federal.

As dedarac6es p的Iicas de DAViD ALCOLUMBRE, COmPrOVam a帥citude de suas

COndutas (COmissivas e omissivas)′ que′ nO eXerC(cio das func6es de presidente do Senado

Federal, atrai para s同icitamente′ a decisfo de admiti「 ou nao as dendncias em desfavor de

ministro do Supremo Tribunal Federal.

DAVID ALCOLUMBRE19′ em SUaS Pr6p「ias manifestac6es, declara a pratica de

delitos criminais gravissimos contra a sociedade brasileira, aO eXerC結o da cidadania e

SObe「ania popuiar:

Sou eu quem va=eva「 isso a f「ente? Nfo vou faze「, n5o vou atender a

Vontade de meia dtizia.

Fi⊂O enVergOnhado de esta「 discutindo o processo de impeachment de

um ministro do Supremo ou mesmo a instalat§o de uma CPi enquanto os

brasileiros estfo pensando em emprego e comida.

Provado aIhures, naO ha espaco para decis6es monocraticas do presidente do

Senado Federal quanto a admissibiiidade de dendncia em desfavor de ministro do STF,

ainda que, COm O devido respeito′ decorrente de parecer de assessoria t6cnica.

O absurdo, Se admitida a competencia do presidente do Senado, das condutas

冊citas de DAVID ALCOLUMBRE 6 ainda maior, quando ana=sados, CaSOS COnCretOS a Segulr

especificados, OS Pedidos de impeachment de ministros do STF em andamento no Senado.

Seadmitirmos que 6 do presidente do Senado a competencia para decidirsobre

a admissib帥dade da denuncia, eStar-Se-a dedarando a validade de atos inconstitucionais e

i-egais para satisfazer interesse ou sentimento pessoal; Se ateStara a incompet全ncia dos

senadores da Repdblica; e′ Ser台decretada′ eXPreSSa e Pub"camente′ que a decisfo da

assessoria, 6 supe「ior a maio「ia do PIen鉦o do Senado Federal.

Em que pese as ligei「as dife「encas entre o processamento e juIgamento do

pedido de impeachment de p「esidente da Repdblica e de ministro do Supremo Tribunal

Federal, nOS autOS do Mandado de §eguranca nO 34.087′ O ministro MarcoAur釦o assentou′

em conformidade com entendimento exposto nesta notieia c「ime′ que a decis5o de

recebimento da dendncia restringe-Se a an訓se formai′ naO POdendo substituir decisfo do

CoIegiado quanto fo m釦to‥

19　Dispon「veI em: httDS://veja.ab「正⊂Om.br/POIitica/aIcoiumb「e-O-brasiI-eSteVe-a-beira-da-insolvencia-

institucionai/. Acesso em O2.O9.2019.
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Tendoem vista a disciplina dos a面gos 14, 15 e 19 a 22 da Lei nO l,079/1950.

Cabe ao Presidente a an釦se formaI da dendncia requerimento. A ele nfo

incumbe, Substituindo-Se aO CoIegiado, O eXame de fundo.たntender"Se em

Sentido cont「さrio impIica vaiidar nefasta concent「acao de poder, em

Preju了zo do papei do ⊂Olegiado, formado por agremiac6es polfticas

diversas. Como fiz ver ao votar na acao de descumprimento de preceito

fundamentaI nO 378/DF, naO Se POde des⊂OnSiderar a enfase dada pela

Constituicao Federai aos partidos poiiticos. a refietir na composicao da

Comissao Espe`iaI referida no citado dipioma legislativo e no i 2o do

artigo 218 do Regimento lnterno da Camara dos Deputados. [...]

Na。 Se eSta a emitir quaIquer compreensfo quanto a conduta do Vice-

Presidente da Repdbiica, reVeIada na edicao dos decretos mencionados na

Pet庫0 inicial e no acervo probat6rio que a acompanha. No caso, a

COntrOVdrsia envoive controle procedimentaI de atividade at(pica do Poder

LegisIativo. Em sintese: COnSignado o atendimento das forma=dades legais,

CumPria dar seguimento a dendncia, `OmpOnd〇・Se a Comissfo Especial

para a emissao de parecer ’’上] sobre se a dendncia deve ser ou naojuigada

O均eto de delibe「acao =’’- artigo 20 da Iei citada一, Para, POSitiva a

manifestacfo do Coiegiado maior, do Plen鉦o, n5o a arquivando - artigo 22

seguinte -′ haver a sequ釦cia do processo de impedimento′ elaborando a

Comissao, aP6s as d帥gencias cab千veis′ nOVO PareCer - Parag「afos 2O e 3O do

mencionado artigo 22 -, que, ent犯ha de ser submetido ao Plen鉦o pa「a que

decrete, Ou naO, a aCuSa軍O′ COm OS COnSeCt鉦os propnos - decretando-a′

「emete「 o p「ocesso ao senado da Repdb"ca e′ naO O fazendo′ arquiv訂o em

definitivo. (Grifo nosso)

Estas 「az6es p「ovam que a den心ncia em desfavor de ministro do STF deve se「

submetida a Comissao Especia一′ COmPOSta POr Senadores eleitos com prop6sito especifico’

para emissao de parece「′ Submetendo-O a aP「OVa肇O do Senado Federal que・ POr maioria

de votos, decidi「a se aceita ou 「坤ta a acusacao. Comprovadas assim′ aS COndutas

(COmissivas e omissivas)冊tas′ dec-aradas pelo pr6prio denunciado′ DAVID ALCOLUMBRE

que, de modo livre e consciente′ nO eXerCicio da P「esid全ncia do Senado Federal′ a um S6

tempo′ (a) retardou ou deixar de praticar言ndevidamente′ atO de of(cio′ e Praticou-O COntra

disposicao expressa de le両ara satisfazer interesse ou sentimento pessoai (CP′ art. 319); (b)

inovou a輔ciosamente, na Pendencia de processo civil ou administrativo′ O eStado de lugar′

de coisa ou de pessoa, COm Ofim de induzira erro ojuiz [no caso′ OS Senadores da Rep脚ca

atuam comojuizes noju-gamento] (CP′ art. 347); e′ (C) abusou da autoridade′ COmetendo

ato Iesivo da honra de pessoa natural′ mediante desvio de pode「 e sem competencia legal

(Lei nO 4.898/1965, art. 4O, a冊ea ’’h’′)・
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2.2. PEDIDOS DE IMPEACHMENT DOS M-NISTROS DO STF GILMAR MENDES, DIAS ToFFOLI E ALEXANDRE

DE MoRAES. CASOS CONCRETOS

DAVI ALCOLUMBRE′ de modo consciente e volunt台rio, impediu o reguIar

PrOCeSSamentO das dendncias de crime de responsab帖dade em desfavor de G‖mar Ferrei「a

Mendes2O, 」ose Antonio Dias Toffoii21 e AIexandre de Moraes22.

0 denunciado′ DAVI ALCOLUMBRE′ adotando premissas notoriamente a巾ficiais

e inver(dicas′ Praticou′ POr′ nO minimo′ treS VeZeS′ COndutas硝citas no exerc了cio das func6es

de presidente do Senado Federai. que a um s6 tempo:

i)　impediram o processamento ejuigamento de den心ncias de crime de

「esponsab紺dade;

ii)　afrontaram e impediram o exe「c(cio das func6es constitucionais, legais

e institucionais de senadores da Rep11bIica; e,

涌)　nao fizeram enviar c6pias dos autos em test冊a a P「OCuradoria-Geral da

Rep心blica e a 」ustica M冊ar, em face de estarem p「esentes ind宿os

Suficientes dejusta causa, autOria e materialidade, COnforme exigem o

art. 30 da Lei nO 7.170/1983 e o art. 4O do C6digo de Processo Penal.

DAVI ALCOLUMBRE nao tem compet台ncia para decidir sobre o recebimento de

denuncia e muito menos pa「a admitir ou inadmitir acusac6es em desfavor dos ministros

Gilmar Mendes, Dias ToffoIi e Alexandre de Mo「aes.

O acusado, nO eXerC(cio das func6es de presidente do Senado Federai′ deu

aparencia de Iega=dade a sua decisao e ao conteddo de seus atos′ fazendo crer que agia

de acordo com a Constituicao da Repdb=ca, COm a Lei nO l.079/1950 e com o Regimento

Intemo do Senado Federal.

Tais condutas apresentam eIementos de ato冊to praticado doIosamente com

o o切etivo de satisfacao de sentimentos e ⊂均etiv。S PeSSOais′ de impedir a acao da 」ustica′

mediante fraude no processo administrativo-Penal e de abusa「 da autoridade.

20 confi「a-Se O Pedido de impeachment de G冊ar Fer「eira Mendes′ Peticao (SF) =O 7′ de 2019. Disponivel em‥

誓警器器墨書磐器器e器詔書豊署篇器‡’謹告p。nf,。' 。m‥
頓PS://www25.senado.leg.b「/Web/atividade/materias/-/materia/1 37833. Acesso em O3.09.201 9.
22 pet亘ao (SF) nO 14, de 2019. Pedjdo de血PeaChment de 」os6 Antonio Dias Toffoli. Dispon(vel em‥

https://www25.senado.一eg.b「/web/atividade/materias/-/materia/1 38004. Acesso em O3.09.201 9.
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Entre tantas deciarac6es pdbiicas′ a PrOVa da motivacao e finalidade das

COndutas冊citas de DAVID ALCOLUMBRE est毒o em suas pr6prias dec-aracdes. A mais

recente e not6ria foi a pub"cada pela revista V申23.

DAVID ALCOLUMBRE′ nO eXerC(cio das func6es de presidente do Senado,

declarou que a avaliacao do ・′co「po t6cnico da Casa′ COnCurSado e aItamente qua-ificado′′ 6

raZaO Suficiente para usurar ds funcdes e prerrogativas dos senadores da RepdbIica,

P「etende=do da「 Iegalidade a sua decisao de nfo submeteros pedidos de impeachment de

GiImar Mendes′ Dias Toffoli e A-exandre de Moraes′ a Comissao Especial para e-aboracfo

de parecer dos senadores que a comp6em′ SuPrimindo as fun〔6es do Senado FederaI de

deddir sob「e a admissib吊dade das dendncias.

A declaracao de DAViD ALCOLUMBRE tamb6m nfo refIete a rea=dade ao fazer

Cre「que tOdos os pedidos de impeachment em desfavor de ministros do Supremo T「ibunai

Fede「ai sao inconstitucionais′ ut出zando-Se de suposto entendimento da assessoria t6cnica.

Prova disso′ 6 que os pedidos de impeachment de G‖mar Ferreira Mendes

(Pet扇o (SF) nO 7′ de 2019), Jos6 Antonio Dias Toffoii (Peticao (SF) nO 13, de 2019) e

Alexandre de Moraes (Pet暦o (SF) nO 14, de 2019), COnforme informa o Senado Federal,

encontram-Se Pendentes de despacho da assessoria t6cnica (Anexo l - dentlncias e informe

da t「amitacao).

A demonstracao de que DAVID ALCOLUMBRE Ian印mfo de premissas a輔ciais

e inver(dicas para fundamentar compet6ncia que nao tem, eSta em Sua declaracfo: ‘,Sou eu

quem va=evar isso a frente? Nao vou fazer, naO VOu atendera vontade de meia d心zia′′.

A16m de- uSurPar a COmPetenCia e prerrogativas do Senado e dos senadores,

DAViD ALCOLUMBRE, Ofende a honra e a moraI dos 19 senadores da Rep11blica que

COmP6em o g「upo ’’Muda, Senado’’, de todos os cidadaos brasileiros que denunciaram os

ministros do Supremo Tribunai Federal e de todos os cidadaos brasiieiros favoriveis ao

impeachment de G=mar Ferreira Mendes, 」os6 Antonio Dias ToffoIi e AIexandre de Mores.

O acusado tamb6m ofende a honra e a moral dos membros da assessoria

t6cnica do Senado Federai, aO Sugerir em suas declarac6es, que O COrPO t6cnico vaIida as

SuaS decis6es帖egais.

A decIaracao do acusado, DAVID ALCOLUMBRE, reVela atos硝citos ainda mais

escabrosos, aO afirmar que ‘’Fica enve「gonhado de estar discutindo o processo de

23　Dispon了veI em: https://Veia.abril{Om.br/OO=tica/alcoIumbre-O-brasiI-eSteVe-a-bei「a-da輸insoivencia-

institucionaI/. Acesso em O2.09.2019.
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impeachment de um ministro do Supremo ou a instaIacao de uma CPl enquanto os

b「asileiros estao pensando em emprego e comida′′.

Primeiro′ DAVID ALCOLuMBRE declara que tem vergonha de exer⊂er aS

func6es de presidente do Senador Federal.

Segundo′ O aCuSado atesta que tem autonomia para decidir quais funt6es

e a que tempo pode exerce-ias.

Terceiro′ DAVID AしCOLUMBRE demonstra que nao tem ⊂Ompet6ncia para

exer⊂er. CO巾untamente, mais de uma funcao de presidente do Senado Fede「al.

Quarto′ DAVID ALCOLUMBRE ao decia「ar que o processamento das dendncias

em desfavor de ministros do STF e o pedido de instau「acao da CP- da Lava Toga,

legitimamente defendida pe!os cidadaos brasileiros e senadores da RepdbIica, 6 um

llmovimento de paraiisar o BrasiI para agradar a alguns’’, nega Va=dade da Constituisao da

Repdblica e da Lei nO l.079/1950.

Quinto, O aCuSado afirma que tem pode「es absoiutos e soberanos para

afronta「 o povo brasiIeiro′ a Constituicao′ a iei e os senadores da Repdbiica.

Presente ajusta causa pa「a a instauracao de inqu6ritojudiciai, COm PrOVa de

autoria e materiaiidade e a comprova軍o da motivacao e finalidade das condutas criminosas

de DAViD ALCOLUMBRE, nO eXerC(cio das func6es de presidente do Senado FederaI.

As condutas narradas subsomem-Se aOS tipos penais previstos nos arts. 319 e

347 do C6digo Penal e na alinea ”h’’do art.4O da Lei nO4.898/1965:

Prevarica辞o

Art. 319 - Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, atO de of妃o, Ou

Pratic糾o contra disposICaO eXPreSSa de lei, Para Satisfazer interesse ou

Sentimento pessoal:

Pena - detencao, de t「es meses a um ano, e multa.

Fraude processuai

Art. 347　- lnovar a輔ciosamente, na Pendencia de processo civ=　ou

administrativo, O eStado de luga「, de coisa ou de pessoa, COm O fim de induzir

a erro o」uiZ Ou O Perito:

Pena - detencao, detres meses a dois anos, e multa.

Paragrafo dnico - ;e a inovacao se destina a produzir efeito em processo

Penal, ainda que nfo iniciado, aS PenaS aP"cam-Se em dobro.

Abuso de autoridade

Art. 4O Constitui tamb6m abuso de auto「idade: [...]

h) o ato lesivo da honra ou do patrim6nio de pessoa natu「ai ou ju「idica,

quando p「aticado com abuso ou desvio de poder ou sem competencia Iegai;
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Ante o exposto, 「eque「-Se:

3.1・ O reCebimento da presente noticia crime′ Para O fim de que esta

Procuradoria-GeraI da Rep踊ca′ dent「o da sua competencia institucionai,

reaIize todos os procedimentos para instaurar inqu6rito judicial junto ao

Supremo Tribuna圧ederal′ Para aPurar O efetivo cometimento dos crimes antes

descritos por DAVID ALCOLUMBRE′ nO eXerC予cios das func6es de presidente do

Senado Federai;

3.2. a identificacao e oitiva dos membros da assessoria t6cnica do Senado

Federal responsiveis peia a輔se dos pedidos de impeachment dos ministros

G冊ar Fe「rei「a Mendes′ 」ose Antonio Dias Toffo-i e A-exandre de Moraes;

3.3. ap6s a reguIar apurac舌o, Oferecer a dendncia.

Nestes termos, aguardam deferimento.

Bras侶a, DF, 03 de setembro de 2019.
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