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EXCELENTÍSSIMO DOUTOR PROCURADOR GERAL DA 

REPÚBLICA, Sr. AUGUSTO ARAS 

 

 
 
 
 

“A interpretação sociológica atende cada 

vez mais às consequências prováveis de 

um modo de entender e aplicar 

determinado texto; quanto possível busca 

uma solução benéfica e compatível com o 

bem geral e as ideias modernas de 

proteção aos fracos, de solidariedade 

humana (...)” Carlos Maximiliano1  (grifei 

 

THOMAS RAYMUND KORONTAI, brasileiro, 

casado, empresário, portador da CI/RG nº. 2077957-8/PR, CPF/MF 

nº. 320804769-04 e do Título de Eleitor nº 000385260639 – Zona 

177, Seção 0398, residente e domiciliado na cidade de Alameda 

Princesa Izabel nº. 2755, Bairro Bigorrilho, CEP: 80730-080, Curitiba, 

Coordenador Nacional da Convergências – coalizão de mais de 150 

movimentos e entidades civis - por seus advogados, que a esta 

subscrevem, procuração em anexo, vem pelos direitos 

constitucionais ao cidadão brasileiro, sobremaneira, o dever de 

apontar ilícito quando conhecer do fato e o direito de petição ao ente 

 
1 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. 19ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005 
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competente para o impulso necessário ao mister de fiscalização e 

controle, apresentar a presente. 

DENÚNCIA SOBRE ATO QUE SE CONSIDERA AFRONTOSO À 

LEGISLAÇÃO PÁTRIA, INDICANDO A V. EXA., NO QUE 

COUBER, A NECESSIDADE DE LIMINAR URGÊNCIA JUNTO 

AO STF 

Mister indicar a V. Exa. que a indicação acima 

tem cunho meramente sugestivo, pois é notório o conhecimento 

pleno do direito por V. Exa. e a expertise na opção do cominho 

correto a ser tomado, inclusive a do arquivamento desta. 

Deixa-se claro, portanto, pedindo as venias 

máximas, que o ora denunciante, firme na conclusão de que há ilícito 

em curso, entende que a liminar de suspenção do ato irregular seria 

o mais correto em função da proteção do Estado de Direito. 

• DA DENÚNCIA 

No entendimento dos Denunciantes, o 

presente ato de cidadania visa, de plano, suspender o julgamento 

das Ações Declaratórias de Constitucionalidade n.º, s 43, 44 e 54, 

cujo julgamento está em desenvolvimento pelo Pleno do Supremo 

Tribunal Federal. 

• DO ILÍCITO – DA TESE 

O Julgamento das ações acima representa 

afronta constitucional, pois era dever do Ministro Relator extingui-las 

de plano, já que, não eximiram-se, seus autores, em demonstrar a 

repercussão geral aos temas nelas debatidos. Por lógica simples, a 
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ilegalidade se nota, primeiro porque não houve o apensamento das 

ADC,s  acima ao HC 126.292, este com temas idênticos e que já 

tinham sido afetados em Repercussão Geral e anteriormente ao 

ajuizamento delas, digo, das ADC,s. Segundo porque, como seria 

possível a afetação simultânea em mais de uma ação com 

fundamento em mesmo tema, mas com tramitação em separado? 

Existindo o HC 126.292 com trânsito em julgado, o julgamento das 

ADC,s acima é afronta ao Art. 102 do Constituição Federal. 

Não houve respeito do STF ao dispositivo 

Constitucional acima, o que é fato jurídico terminantemente 

inaceitável 

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, 
precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-
lhe: 

§ 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas 
pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas 
de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias 
de constitucionalidade produzirão eficácia 
contra todos e efeito vinculante, relativamente 
aos demais órgãos do Poder Judiciário e à 
administração pública direta e indireta, nas 
esferas federal, estadual e municipal. (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

 § 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá 
demonstrar a repercussão geral das questões 
constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, 
a fim de que o Tribunal examine a admissão do 
recurso, somente podendo recusá-lo pela 
manifestação de dois terços de seus membros. 
(Incluída pela Emenda Constitucional nº 45, de 
20042004) (grifei)   

• O QUE SE QUER: 

Pois bem, objeto do presente é suspender o 

julgamento em andamento no Pleno do Supremo Tribunal Federal, 
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posto que, tal julgamento, nos parâmetros legais e constitucionais, foi 

levado ao pleno de forma ilegal, violando o arcabouço processual 

vigente. 

A saber, o ato de ter o STF aceitado a 

tramitação das ADC,s nº 43, 44 e 54 já é ilegal, s.m.j., colocá-las a 

julgamento é extremamente temerário à segurança jurídica, pois 

esses mesmas Ações deveriam ter sido extintas por simples perda 

do objeto, haja vista que, o objeto nelas discutidos já foram 

devidamente analisados e exaustivamente debatidos quando do 

julgamento do HC 126.2922, processo paradigma para a 

Repercussão Geral – Tema 925. 

Senhor Procurador Geral A PERDA 

SUPERVENIENTE DO OBJETO das ADC,s  43 e 44 é notória, assim 

como notória a FALTA DE INTERESSE DE AGIR na ADC 54, vez 

que esta, fora ajuizada após o trânsito em julgado do HC 126.292 

(Tema 925). 

Se houve pacificação em 2016/2017 sobre o 

tema 925, como deixar as ADC,s prosseguirem no trâmite 

processual? Como deixaram, os Senhores Ministros, que tal trâmite, 

ilegítimo, se mantivesse ao ponto de ser levado ao Pleno da nossa 

Corte Suprema? 

Ressalvando equívocos, mister e 

processualmente esperado seria a extinção dessas ADC,s, o que 

fatalmente retiraria do mundo jurídico este julgamento (ilegítimo) 

 
2 . http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4697570 
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bem como retiraria da rotina social toda a angústia que tal julgamento 

representa, na verdade: o caos.  

A afronta ilegal que ora se aponta é, além de 

ato contra a segurança jurídica, é ato feito às sombras da omissão. 

Esta constatação fere de morte a Lei de Segurança Nacional, 

considerando-se que a ilegalidade é praticada exatamente pela Corte 

Constitucional. Onde está o mister de proteção à Constituição e às 

leis materiais e processuais? 

Oras, se o julgamento das ADC,s é ilegítimo e 

se tal ilegitimidade e ilegalidade em andamento o é por ato próprio 

dos Ministros do STF, é porque há desobediência à jurisprudência 

pacificada pela própria Suprema Corte. há afronta direta ao art. 102 

da CF/1988, logo, se o próprio órgão guardião da Constituição 

Federal, o STF, como um dos pilares da Democracia, um dos Três 

Poderes do Estado, por meio de seus membros incita o 

descumprimento de ordem judicial, incorre em ruptura, incorre em 

subversão, portanto é fato gerador de enquadramento no prescrito no 

inciso I do Art. 23 da Lei 7.1703 

O crime de responsabilidade está presente, 

mas a qualificadora de crime contra a Segurança Nacional é maior, 

vez que, o julgamento que se quer suspenso trouxe à sociedade 

média brasileira, sentimento de inexistência da justiça, pois a 

declaração – ilegal - de “inconstitucionalidade” da prisão em segunda 

 
3 LEI Nº 7.170, DE 14 DE  DEZEMBRO DE 1983.Define os crimes contra a segurança nacional, a ordem política e social, 

estabelece seu processo e julgamento e dá outras providências. - Art. 23 - Incitar: - I - à subversão da ordem política 
ou social 
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instância representará o êxito do crime e dos criminosos, sobretudo 

os corruptos que tornaram este País uma vergonha até internacional. 

Como dito, o ato aqui denunciado tem reflexo 

direito na segurança nacional, fato percebido pelo povo cidadão 

brasileiro em com repercussão internacional, há inclusive 

publicações estrangeiras, recentes, indicando que o nosso STF 

‘perdeu o controle4’. Se os alienígenas veem a perda de controle do 

STF imagine nossa gente? 

 

 
4 https://www.oantagonista.com/mundo/bloomberg-stf-esta-fora-de-controle/ acesso em 24/10/2019 

https://www.oantagonista.com/mundo/bloomberg-stf-esta-fora-de-controle/
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O caos se instalará na Sociedade Brasileira 

não porque o STF decidiu por uma interpretação ou por outra, mas 

sim, porque o STF decidindo como está decidindo, optou por salvar 

o crime em detrimento do cumprimento da Lei e respeito dos anseios 

da Sociedade que espera da sua Suprema Corte, exatamente o 

cumprimento da Lei, como último baluarte da Justiça.  

Pelo lado jurídico, como descrito acima, o 

julgamento do STF representa afronta à própria Constituição e, 

agindo dessa forma, o STF navega rumo à desordem, desobediência 

e quebra institucional da Segurança Nacional. 

• RESPEITO À REPERCUSSÃO GERAL5. 

Em poucas palavras, pois aqui invoca-se o 

brocardo “dami factum dabo tibi jus”, a Repercussão Geral é pedra 

angular a dar base na horizontalização da jurisprudência, é instituto 

com alma vinculativa a todos os outros juízos inclusive aos Ministros 

 
5 Repercussão geral reconhecida com mérito julgado: A sentença do STF que afirma a 

constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do 
ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida 
norma do sistema de direito. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, 

consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em 
relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou 
instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da 
reclamação prevista no art. 102, I, l, da Carta Constitucional. A eficácia executiva, por decorrer 
da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da 
publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, 
consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes 
a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente 
declarada inconstitucional. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a 
decisão do STF declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito 
normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que 
tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a 
interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, 
nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 
495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a 
questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre 
relações jurídicas de trato continuado.[RE 730.462, rel. min. Teori Zavascki, j. 28-5-2015, 
P, DJE de 9-9-2015, Tema 733.] 

 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=9343495
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da própria Corte Suprema da Justiça e da mesma forma ao próprio 

Ministério Público, não sendo necessária qualquer interpretação 

sobre tal impositivo, é certo afirmar que os Ministros do STF, não 

podem eximirem-se da responsabilidade inerente à função que 

exercem.  

A aplicação do direito deve respeitar as fontes 

do direito entre as quais está a jurisprudência pacificada, devem 

ainda, sobremaneira, respeitar à força imutável da coisa julgada, esta 

consubstanciada no trânsito em julgado da decisão que declarou 

constitucional a prisão em 2ª instância quando do julgamento do HC 

126.292. 

Ratificando, salvo melhor juízo, o resultado do 

julgamento de Ação que for afetada pela Repercussão Geral e que 

tenha sua decisão elevada à coisa julgada, servirá de paradigma a 

ser seguido por todos os Tribunais pátrios, de maneira que, os 

princípios fundamentais, na ação discutidos, não poderão receber 

interpretações antagônicas em outras Ações, já que pacificadas por 

decisão do Pleno da Corte Suprema. 

Firme nesta tese, o Julgamento pelo Pleno do 

STF das ADC,s 43,44 e 54, é ilegal e deve ser suspenso 

imediatamente sob pena de institucionalizarmos o ilícito.  

A coisa julgada em Repercussão Geral 

impede que outra ação discuta os princípios nela analisada, pois é 

barreira à alteração contínua da jurisprudência e constitui-se na 

verdadeira segurança jurídica. É de conhecimento de todos os 

Ministros do STF, posto que é da lei, que a jurisprudência (Tema 925) 
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diz respeito ao inciso LVII do Art. 5º da Constituição Federal assim 

como ao art. 283 do Código de Processo Penal.  

É de conhecimento do Pleno do STF que os 

princípios relacionados aos dispositivos acima, tiveram alteração de 

entendimento em 2016 por Recurso afetado por Repercussão Geral, 

cita-se HC 126.292 - Relator Ministro Teory Zavascki, por lógica 

jurídica, é de conhecimento de todos os Ministros da Suprema Corte 

que é inadmissível o julgamento de Ação cujo objeto seja o mesmo 

analisado em outro Recurso com Repercussão Geral.  

Não há nada mais a fazer, deve ser 

providenciada imediata declaração de nulidade do julgamento das 

ADC, s43, 44 e 54 extinguindo-as sem resolução do mérito, o que 

poderia ter sido feito pelo Relator das ações e por lógica, pode ser 

feito agora, e por cautela e de plano, a pedido da sociedade por 

denúncia e manejado, por impulso, pelo Procurador Geral da 

República. 

Em sendo encaminhada, por V. Exa. a 

presente denúncia ao próprio STF, deveria ou deverá o Ministro 

Relator sorteado, monocraticamente, suspender o julgamento ou 

argumentar em questão de ordem o “error in procedendo” nas ADC,s, 

sublinhando as condições de existência das ações.  

Tais fatos jurídicos/legais estão dentro do 

caráter da ordem pública, esse tipo de erro judicial poderá ser 

alegado a qualquer momento, corrigindo-o, mesmo 

monocraticamente o julgador, nesse sentido: 

 



             
_____________________________________________________________________________ 

10 

Cabe enfatizar, por necessário, que esse 

entendimento jurisprudencial é também aplicável 

aos processos objetivos de controle concentrado de 

constitucionalidade (ADC 21/DF, Rel. Min. DIAS 

TOFFOLI –  ADI 563/DF, Rel. Min. PAULO 

BROSSARD – ADI 593/GO, Rel.           Min. MARCO 

AURÉLIO – ADI 2.060/RJ, Rel. Min. CELSO DE 

MELLO – ADI 2.207/AL, Rel. Min. CELSO DE 

MELLO – ADI 2.215/PE, Rel.        Min. CELSO DE 

MELLO – ADO 3/RJ, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA 

– ADPF 6-MC/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – 

ADPF 40/MG, Rel.     Min. GILMAR MENDES – 

ADPF 82/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES – ADPF 

95/DF, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – ADPF 104-

MC/SE, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – ADPF 125/DF, 

Rel. Min. LUIZ FUX – ADPF 239/DF, Rel. Min. 

JOAQUIM BARBOSA – ADPF 240/DF, Rel. Min. 

ROBERTO BARROSO – ADPF 287/TO, Rel. Min. 

DIAS TOFFOLI – ADPF 288-MC/DF, Rel. Min. 

CELSO DE MELLO – ADPF 308/SP, Rel. Min. 

RICARDO LEWANDOWSKI – ADPF 319/PB, Rel. 

Min. DIAS TOFFOLI – ADPF 327/MG, Rel. Min. 

MARCO AURÉLIO – ADPF 329-MC/DF, Rel. Min. 

CELSO DE MELLO – ADPF 333/RS, Rel. Min. 

CÁRMEN LÚCIA – ADPF 340/SP, Rel. Min. 

ROBERTO BARROSO – ADPF 352/MT, Rel. Min. 

CÁRMEN LÚCIA – ADPF 363-MC/DF, Rel. Min. 

CELSO DE MELLO, v.g.), eis que, tal como já 

assentou o Plenário do Supremo Tribunal Federal, o 

ordenamento positivo brasileiro “não subtrai ao 

Relator da causa o poder de efetuar – enquanto 

responsável pela ordenação e direção do processo 

(RISTF, art. 21, I) – o controle prévio dos requisitos 

formais da fiscalização normativa abstrata, o que 

inclui, entre outras atribuições, o exame dos 

pressupostos processuais e das condições da 

própria ação direta” (RTJ 139/67, Rel. Min. CELSO 

DE MELLO).(grifei) 

 

“PODERES PROCESSUAIS DO MINISTRO-

RELATOR E PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE” 

– Assiste ao Ministro-Relator competência plena 
para exercer, monocraticamente, com fundamento 
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nos poderes processuais de que dispõe, o controle 
de admissibilidade de ações, pedidos ou recursos 
dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Pode, em 
consequência, negar trânsito, em decisão 
monocrática, a ações, pedidos ou recursos, 
quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, 
ainda, quando veicularem pretensão 
incompatível com a jurisprudência 
predominante na Suprema Corte. Precedentes. 
– O reconhecimento dessa competência 
monocrática deferida ao Relator da causa não 
transgride o postulado da colegialidade, pois sempre 
caberá, para os órgãos colegiados do Supremo 
Tribunal Federal (Plenário e Turmas), recurso contra 
as decisões singulares que venham a ser proferidas 
por seus Juízes.” (MS 28.097-AgR/DF, Rel. Min. 
CELSO DE MELLO) 

• RATIFICANDO OS ARGUMENTOS - CONFIGURANDO A 

EVIDÊNCIA DO DIREITO  

Tendo-se como vigente no ordenamento 

jurídico pátrio o Tema 925, nascido do HC 126.292 , quando do 

ajuizamento das ADC,s 43 e 44, mesmo sem o trânsito em julgado 

daquele (meramente formal), ainda assim, essas ADC,s deveriam ter 

sido apensadas ao HC 126.292/ARE 964.2466 (11/11/2016) e não 

 
6ARE 964246 RG / SP - SÃO PAULO - REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

COM AGRAVO - Relator(a):  Min. TEORI ZAVASCKI - Julgamento: 10/11/2016 - Órgão 

Julgador:  Tribunal Pleno - meio eletrônico- Publicação - DJe-251 DIVULG 24-11-2016 PUBLIC 25-

11-2016 

Parte(s) - RECTE.(S)           : M.R.D. - ADV.(A/S)           : NAIARA DE SEIXAS CARNEIRO - RECDO.(A/S)         

: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - PROC.(A/S)(ES)      : PROCURADOR-GERAL 

DE JUSTIÇA DO ESTAD  DE SÃO PAULO 

Ementa: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL 

DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF, ART. 5º, LVII). ACÓRDÃO PENAL CONDENATÓRIO. 

EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 

JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA. 1. Em regime de repercussão geral, fica reafirmada a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a execução provisória de acórdão penal 

condenatório proferido em grau recursal, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não 

compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII, 

da Constituição Federal. 2. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com o reconhecimento da 

repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. 

Decisão 

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, reputou constitucional a questão. O Tribunal, por unanimidade, 

reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. No mérito, por maioria, 
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uma em outra como foi feito (a ADC nº 44 apensada na ADC nº 43), 

só aqui já se nota ilegalidade, mas considerando a vinda da coisa 

julgada no HC 126.292, o ilícito é ainda maior, pois em erro patente, 

os Ministros permitiram o prosseguimento daquelas ADC.s. 

A saber, as ADC,s 43, 44 e 54 tem como 

objeto exatamente a discussão do artigo 283 assim como do princípio 

da presunção de inocência originário do inciso LVII do Art. 5º do 

CF/88, logo, é notória a litispendência existente entre elas e o Tema 

925 (HC 126.292)  

O que se apercebe, s.m.j., é que existiu e 

existe uma manobra ilegal, já que ordeiramente jamais os Ministros 

da Suprema Corte, permitiriam ilegalidade do tipo, mas se a 

propiciaram: estamos frente a uma afronta ao sistema Democrático, 

é ou não é quebra da estrutura do Estado de Direito. Isso resulta em 

aniquilação da segurança jurídica e mitigação da Segurança 

Nacional em razão dos reflexos nefastos que daí nascerão.  

No melhor prisma para o bem e o que é de 

Direito, temos que contar, mais uma vez, com o ponderar de V. Exa. 

que receberá esta, pois, seu convencimento sobre o aqui apontado,  

poderá limpar liminarmente o ato praticado pelo STF e daí poderá 

 
reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, vencidos os Ministros Celso de Mello, Dias Toffoli, 

Marco Aurélio e Ricardo Lewandowski. Não se manifestou a Ministra Rosa Weber. Ministro TEORI 

ZAVASCKI Relator 

Tema 

925 - Possibilidade de a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau recursal, 

ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, comprometer o princípio constitucional da 

presunção de inocência afirmado pelo art. 5º, inc. LVII, da Constituição da República. 

Tese 

A execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau recursal, ainda que sujeito a 

recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência 

afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. 
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nascer o imperioso suspender aquele julgamento, colocando o País, 

novamente ‘nos trilhos’ da legalidade. 

• DA CRONOLOGIA DOS MOVIMENTOS DO HABEAS CORPUS E DAS 
AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE Nº43, 44 E 54 

DATA HISTÓRICO PROCESSO 

15/01/2015 Ajuizamento HC 126.292 

14/02/2017 Trânsito em Julgado HC 126.292 

18/05/2016 Ajuizamento ADC 43 

19/05/2016 Ajuizamento ADC 44 

24/05/2016 Apensamento ADC 44 no ADC 43 

18/04/2018 Ajuizamento ADC 54 

14/04/2019 Apensamento ADC 54 na ADC 43 

• DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE - Nº 54 

Conforme acima, fica claro que a ADC 54 foi 

ajuizada (18/04/2018) depois do trânsito em julgado do HC 126.292 

(14/02/2017), logo inadmissível e contra todo o sistema processual 

vigente é sua permanência em tramitação no STF, deveria ter sido 

declarada Inadmissível em razão da Repercussão Geral do HC 

acima e, por outro lado, deveria ter sido declarada inadmissível por 

não satisfazer os pressupostos de existência. Como poderia ser 

afetada a ADC 54 como Repercussão Geral se o tema já fora 

discutido em assentada jurisprudencial no processo paradigma do 

Tema 925, HC 126.292/ARE 964.246. Impossível a ADC 54 ter 

existido processualmente se os Ministros tivessem respeitado as 

regras processuais. Outrossim, a máxima da vida em sociedade é a 

busca pela Justiça e pacificação dos conflitos, portanto. 
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"TEU DEVER É LUTAR PELO DIREITO. MAS NO DIA EM QUE 

ENCONTRARES O DIREITO EM CONFLITO COM A JUSTIÇA, LUTA PELA 

JUSTIÇA"7. 

Ainda que a justiça seja “não absoluta”, o 

senso comum é o parâmetro a ser considerado para uma lógica 

de almejos. fixada a sociedade em que o Povo é detentor do 

Poder Originário, não há convergência à coletividade se a decisão 

do julgador se esmera somente em seu pensamento solitário, e 

aqui, apontado como ilegítimo.  O bem da vida entregue pela 

jurisdição tem o dever de formar pacificação e não o caos. 

PARAFRASEANDO FERNANDO PESSOA
8: '”ESTAMOS” 

FARTOS DE SEMIDEUSES! ONDE HÁ GENTE NO BRASIL?’ 

• DAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 

43 e 44 

As ADC,s 43 e 44 ainda que ajuizadas antes 

mesmos do trânsito em julgado do HC 126.292, deveriam ter sido 

apensadas ao HC e não uma em outra, por certo, no mínimo 

deveriam ter tida a tramitação suspensa já que os efeitos do 

julgamento deste HC, podem, inclusive, aniquilar aquelas. 

Tendo o Tribunal, de forma ilegal, deixado a 

continuidade de seus processamentos, cometeram crime, tornando 

o julgamento em questão eivado de nulidade absoluta. Deveriam os 

Ministros terem declarada a extinção das ADC, 43 e 44 por perda 

superveniente do objeto quando o HC 126.929 elevou-se à coisa 

 
7 Frase atribuída ao jurista uruguaio Eduardo Juan Couture Etcheverry 
8 Poema em Linha Reta 
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julgada e a ADC nº 54 inadmitida por ser posterior à sedimentação 

da coisa julgada, mas não, optaram em continuar com a ilegalidade.  

Na perpetuação do que consideramos ilegal, 

o STF, (todos os Ministros) fizeram vista grossa para que se 

chegasse ao julgamento que está em andamento, o qual visa, 

notoriamente beneficiar milhares de bandidos, sobretudo os 

envolvidos na Operação Lava Jato. Inacreditável ver tal ato nascido 

numa Suprema Corte de Justiça. 

Não falamos do dolo específico, mas na culpa 

qualificada por omissão comissiva. EVIDÊNCIA PLENA DO DIREITO 

A FUNDAMENTAR A PRESENTE DENÚNCIA. 

• DO PERIGO DA DEMORA 

Sr. Procurador, a Insegurança jurídica se nota 

no ato de o próprio STF laborar em desconformidade ao seu mister, 

o julgamento contrário à “segurança jurídica”, tornar-se-á 

impulsionador da desordem social e ainda que perdure a 

constitucionalidade da prisão em segunda instância, ainda assim, 

veremos convalidado pela Suprema Corte, ato ilícito não 

convalidável, referimo-nos a afronta ao art.  102 da CF/88 à 

Repercussão Geral e todo os outros institutos que barram, na forma 

da lei, o que está ocorrendo. O que se diz é que independentemente 

do resultado, o julgamento é ilegal na visão dos denunciantes. 

Por outro lado, e o mais abominável, é que a 

alteração de posicionamento do STF, permitirá a soltura de bandidos 

dentre os quais, corruptos contumazes. Com efeito, estaremos diante 

de gente extremada nos nocivos a toda à vida em coletividade. 
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Ficou marcada a continuidade do julgamento 

das ADC,s em comento, para o próximo dia 06/11/2019, por isso, não 

se resolvendo imediatamente a questão, aquele julgamento se 

findará e o resultado não será harmônico ao bem do País, isso não é 

nenhum tipo de ameaça Exa., mas sim a constatação, em todo o 

Território Nacional, de que os nervos do Povo estão à flor das peles 

e não se sabe qual caminho esse Povo tomará, frente ao caos 

insano. 

Entende-se que, ou é obtida a suspensão 

deste julgamento em tela, ilegal, como sobejamente provado, ou 

teremos nosso país entulhado de bandidos nas ruas, sejam 85 mil ou 

mais, até 190 mil, segundo noticiários, que se beneficiarão do 

julgamento e se soltarão livres pelas portas das frentes das 

penitenciárias. Além de que, corruptos que roubaram bilhões de reais 

de nosso erário, verterão como ervas daninhas em bosques 

chuvosos. 

Não há tempo, Sr. Procurador, há de se barrar 

agora, prejuízo maior à nossa sociedade, sendo modificado o 

entendimento atual sobre a prisão em 2ª instância, o STF 

proporcionará a cerca de quase 190 mil presos, libertarem-se soltos 

imediatamente, bandidos devidamente condenados por devidos 

processos legais que respeitaram, sobremaneira,  à ampla defesa e 

o contraditório. Impensável nos dias de hoje, onde se tenta dar maior 

paz social ao Povo Brasileiro, vermos nossa maior Corte da Justiça 

ser condescendente à bandidagem. 

A opção pela inconstitucionalidade da prisão 

em segunda instância, ou mais precisamente, em liberar os bandidos 
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não é efetivamente crime, pois nasce de interpretação própria, mas 

optar por esta linha de interpretação quando fere o caráter do 

interesse público, pois não liberar os bandidos também tem 

fundamento constitucional, logo o que se vê, não é uma garantia ao 

Estado Democrático, mas sim, tendência a dar mais valoração ao 

bem dos corruptos e bandidos e minorar o bem da sociedade. 

Os Ministros são independentes e podem 

votar como quiserem, é do direito o não consenso absoluto, mas 

quando o interesse público coletivo está sob os efeitos de 

determinado julgamento, a coletividade, no Mundo do Dever Ser, 

deve ser prestigiada em detrimento do indivíduo. 

• DA REVERSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DO JULGAMENTO 

Por amor à argumentação, temos que a 

REVERSIBILIDADE DA EVENTUAL LIMINAR é notoriamente 

simples e representa mero ato ordinário em levar novamente a 

julgamento as ações aqui relacionadas, logo, não há qualquer perigo 

da irreversibilidade.  

Ao que se vê, a concessão da Tutela não 

representa qualquer prejuízo à parte contrária, pois sua reversão é 

possível, simples e demandaria mera formalidade: (continuação do 

julgamento) O bem da vida que se quer buscar aqui Exa. é a 

coerente, razoável e esperada aplicação do direito de modo que se 

reverta em justiça, estabilidade da jurisprudência e paz social. Nada 

mais, nada menos, somente aquilo exatamente que o direito pátrio 

pode entregar. 
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• DO SIGILO DOS NOMES DOS DENUNCIANTES E 

APOIADORES 

A Constituição Federal não tolera o 

anonimato, por isso, há na presente denúncia a qualificação formal 

do denunciante em petição assinada formalmente por advogado, 

mas há um senão que justifica o sigilo dos nomes do denunciante 

assim como dos nomes dos apoiadores. 

A situação política/social vista em nosso país, 

demonstra que há eminente perigo de represália a quem se 

posicionar diferentemente à situação, ao ato, à pratica de 

determinado ente público. Como a presente denúncia visa imputar 

ilegalidade a atos praticados pelos Senhores Ministros da nossa 

Corte Maior de Justiça, a presunção de represália é maior, haja vista, 

inclusive as questões das fakes News, etc. 

Assim, por mais que a CF/88 não admita o 

anonimato, ela acolhe o sigilo dos nomes de Autores até apuração 

final da denúncia, salvo é claro a má-fé ou dolo, institutos que não 

estão presentes na presente denúncia, que visa, na verdade barrar o 

ilegítimo e não penalizar seus eventuais agentes ativos. 

Nesse sentido, com a aplicação, por analogia, 

da Lei 9.807/1999, naquilo que se refere às denúncias ao TCU, 

requer a V. Exa., seja os nomes dos Autores e Apoiadores, 

protegidos e sob sigilo até apuração final do aqui denunciado, não 

para que eles sejam acobertados pelo anonimato que é ilegal, mas 

porque deles, os autores, surges fatos que se reputam valiosos e 

suficientemente legítimos à apuração, não resvalando em qualquer 

ato aventureiro e ou afrontoso aos Ministros do STF, há aqui o 
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exemplar exercício de cidadania e preocupação com o interesse 

público. 

Pelo que é permitido ao Ministério Público, e  

se assim entender V.Exa., seja o autor, em eventual abertura prévia 

de procedimento, tratados somente como Denunciantes, mantendo-

se seu nome em sigilo e em pasta apartada, trazendo-a as clara ao 

final ou ainda, se entenderem os Denunciados passível de regressiva 

por qualquer tipo de dano. 

Pelas razões expostas requer a V. Exa: 

• RECEBA E ACOLHA A PRESENTE DENÚNCIA E A ELA DÊ 

PROSSEGUIMENTO NA BUSCA DO QUE É JUSTO, 

VISANDO A SUSPENSÃO DO JULGAMENTO DAS ADC,s 

43, 44 e 54 POR ILEGALIDADE DE SEUS JULGAMENTOS 

PELO PLENO DO STF. 

Nestes termos 

p. deferimento 

Brasília/DF, 01 de novembro de 2019 
 

 
Mauricio dos Santos Pereira 

OAB/SP 261515 
 
 
 
Modesto Carvalhosa 
OAB/SP 
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Por oportuno e para que V. Exa. tenha 

conhecimento dos pensamentos de grande parte da sociedade e de 

grupos que apoiam esta denúncia, segue lista, em número aberto, 

dos que anuem com os pensamentos aqui expostos. 

APOIOS DA SOCIEDADE À ESTA DENÚNCIA: 

• MAURÍCIO DOS SANTOS PEREIRA 

• MODESTO CARVALHOSA  

• SENADOR MAJOR OLÍMPIO 

• MOVIMENTO FEDERALISTA 

• MOVIMENTO REPÚBLICA DE CURITIBA ONLINE – POR SEU 

PRESIDENTE PAULO GENEROSO 

• SABRINA AVOZANI 

• ELISANGELA MACHADO DOS SANTOS DE FREITAS 

• MCCC – MOV.  CURITIBA CONTRA CORRUPÇÃO 

• MILITANCIA DIREITA SALVADOR 

• BRASIL MELHOR – PIAUÍ 

• EPA – GOIÁS  

• LEONOR F. SAPORITO 

• MARIA TEREZA CARREIRA ALVIM ARTIAGA - MG 

• SARMENTO GARCIA JOSEANE ROCHA FRENTE BRASILEIRA  

• CONSERVADORA DO ESTADO DO RJ (FBCONRJ)  

• ONM - ORGANIZAÇÃO NACIONAL DOS MOVIMENTOS   

• MBC - MOVIMENTO BRASIL SEM CORRUPÇÃO   

• UMB - UNIÃO DOS MOVIMENTOS DE BRASÍLIA  

• DIREITA TAPAJÓS  

• MOVIMENTO DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SP   

• FRENTE CONSERVADORA- RJ  

• FRENTE BRASILEIRA CONSERVADORA DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO (FBCONRJ)  

• MAB - MOVIMENTO AVANÇA BRASIL  
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• ATIVISTAS INDEPENDÊNTES - RIO DE JANEIRO 

• ATIVISTAS INDEPENDÊNTES – SP 

• OMB - ORDEM DOS MÉDICOS PELO BRASIL  

• CONCLAVE PELA DEMOCRACIA  

• UDF UNIÃO DIREITA GOIÂNIA 

 
Deus nos ilumine     


