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5.
Quanto à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal, o quadro é o
inverso: no Mandado de Segurança n. 38.216 a Corte Constitucional não acolheu a
pretensão de grupo de senadores de obterem ordem judicial determinando a marcação da
sabatina do indicado. Destacamos da decisão:

Não fosse apenas isso, convém assentar, ainda, quanto ao mérito, que, no
regime republicano há uma partilha horizontal do poder entre o
Legislativo, o Executivo e o Judiciário, os quais, em conformidade com
art. 2° da Lei Maior, são independentes e harmônicos entre si. Tal
postulado, de caráter estruturante, impede que qualquer um desses
poderes intervenha na esfera de competência do outro, salvo em situações
excepcionalíssimas, constitucionalmente gizadas.
Pois bem. De modo a não pairarem maiores dúvidas, registro abaixo os
dispositivos da Carta Magna que regem a matéria, a partir dos quais é
possível constatar que a escolha, aprovação e nomeação de integrante da
Suprema Corte resulta de um ato político-administrativo complexo, fruto
da atuação combinada - e exclusiva - do Executivo e do Legislativo, sem
qualquer intromissão do Judiciário. Confira-se:

Note-se que a nossa Carta Política, apesar de contemplar o quórum
necessário à aprovação do candidato indicado pelo Presidente da
República, não determinou como se deve desenrolar tal procedimento no
Senado Federal. Em outras palavras, a disciplina de tal matéria foi
remetida, pelo legislador constituinte, ao Regimento Interno dessa Casa
Legislativa.
Ao tratar do referido trâmite, o Regimento Interno dispõe, em seu art.
101, II, i, que compete à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
emitir parecer sobre a "escolha de Ministro do Supremo Tribunal
Federal, dos Tribunais Superiores e de Governador de Território,
escolha e destituição do Procurador-Geral da República (Const., art. 52,
III, a, c e e)". O RISF, ademais, minudencia as formalidades a serem
observadas para a emissão do parecer sobre as referidas autoridades.
Veja-se:
.)
A jurisprudência desta Suprema Corte, em observância ao princípio
constitucional da separação dos poderes, é firme no sentido de que as
decisões do Congresso Nacional levadas a efeito com fundamento em
normas regimentais possuem natureza interna corporis, sendo, portanto,
infensas à revisão judicial. A título de exemplo, trago a colação a ementa
de julgado do Supremo Tribunal Federal, abaixo colacionada:
"CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NO
MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE
H.I/BNMR — Petição n. 9.980

2/12

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA

ILEGALIDADE ATRIBUíDA AO PRESIDENTE DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS. INOCORRÊNCIA.
INTERPRETAÇÃO DE NORMAS DO REGIMENTO
INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS.
IMPOSSIBILIDADE. ASSUNTO INTERNA CORPORIS.
SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA DE
DIREITO LIQUIDO E CERTO, RECURSO DE AGRAVO
A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Não é possível o controle jurisdicional em relação à
interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas,
sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio
Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão
regimental, por tratar-se de assunto interna corporis, sob pena de
ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão
política do Judiciário no Legislativo. [...]" (MS 36.662-AgR/DF,
Rel. Min. Alexandre de Moraes; grifei).
Na mesma direção, registro outros precedentes desta Suprema Corte:
MS 20.471/DF, Rel. Min. Francisco Rezek; MS 21.443/DF, Rel. Min.
Octavio Gallotti; MS 21.754-AgR/DF, Rel, Min. Marco Aurélio; MS
24.356/DF, Rel, Min, Carlos Velloso; RE 113.314/MG, Rel. Min. Aldir
Passarinho; MS 25.144-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e MS
25.594/DF, Rel. Min. Ayres Britto
Especificamente quanto ao poder de agenda das Casas Legislativas, o
STF já decidiu o que segue:
"Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Omissão da
Câmara dos Deputados. Não envio de Parecer da CCJ à
publicação. 3. Competência exclusiva da casa legislativa para
impulso e elaboração da pauta de suas atividades internas. Ato
interna corporis. Não sujeito ao controle judicial. Separação de
Poderes. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de
infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega
provimento" (MS 25.144-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes;
grifei).
O Ministro Celso de Mello, ao analisar pretensão mandamental que
buscava impedir o Presidente da Câmara dos Deputados de exercer,
discricionariamente, o poder de agenda do qual é titular, para impedi-lo
de pautar a votação de determinado projeto de lei, entendeu que
"[a] obtenção de provimento viabilizador de intervenção
jurisdicional em área submetida ao poder de agenda do
Presidente da Câmara dos Deputados, [...] se revela inadmissível,
pois o exercício dessa prerrogativa institucional subsume-se ao
domínio estrito do regimento legislativo, circunstância essa que
torna inviável a possibilidade jurídica de qualquer atuação do
Poder Judiciário, constitucionalmente proibido de interferir na
intimidade dos demais Poderes da República, notadamente
quando provocado a invalidar ou a obstar atos que, desvestidos
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de transcendência constitucional, traduzem mera aplicação de
critérios regimentais" (MS 37.351- MC/DF, Rel. Min. Celso de
Mello; grifei).
A respeito do tema, trago, ainda, o elucidativo excerto da seguinte
ementa:
"[...] PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS QUE NÃO
SOFREM O BLOQUEIO RITUAL ESTABELECIDO
PELO ART. 62, 5 6°, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA: O EXAME DO TEMA CONCERNENTE À
NECESSÁRIA PROTEÇÃO AO PODER DE AGENDA
DAS CASAS DO CONGRESSO NACIONAL — O regime
de urgência previsto no art. 62, § 6°, da Constituição da
República — que impõe o sobrestamento das deliberações
legislativas das Casas do Congresso Nacional — incide, tão
somente, sobre aquelas matérias que se mostram passíveis de
regramento por medida provisória, excluídos, em consequência,
do bloqueio procedimental imposto por mencionado preceito
constitucional as propostas de emenda à Constituição e os
projetos de lei complementar, de decreto legislativo, de resolução
e, até mesmo, tratando-se de projetos de lei ordinária, aqueles que
veiculem temas pré-excluídos do âmbito de incidência das
medidas provisórias (CF, art. 62, 5 1°, I, II e IV). — Essa fórmula
interpretativa constitui reação legítima ao inadmissível controle
hegemônico, pelo Presidente da República, do poder de agenda
do Congresso Nacional, pois tem a virtude de devolver às Casas
legislativas esse mesmo poder de agenda, que traduz prerrogativa
institucional das mais relevantes, capaz de permitir à instituição
parlamentar — livre da indevida ingerência de práticas de
cesarismo governamental pelo Chefe do Executivo (representadas
pelo exercício compulsivo da edição de medidas provisórias) — o
poder de selecionar e de apreciar, de modo inteiramente
autônomo, as matérias que considere revestidas de importância
política, social, cultural, econômica e jurídica para a vida do País,
o que ensejará — na visão e na perspectiva do Poder Legislativo (e
não na vontade unilateral do Presidente da República) — a
formulação e a concretização, pelo Parlamento, de uma pauta
temática própria" (MS 27.931/DF, Rel, Min. Celso de Mello;
grifei).
Eu mesmo consignei, em hipótese análoga, ao proferir voto no MS
31.816-MC/AgR, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, que "a
imposição de tal exigência ao Congresso Nacional, pelo Judiciário,
significaria subtrair do Legislativo o 'poder de agenda', que se encontra
ínsito na ampla autonomia que a Carta Magna confere a esse Poder".
Como se pode constatar, para o acolhimento do desiderato dos
impetrantes seria necessário proceder-se ao exame de normas
regimentais do Senado Federal, bem assim dos atos até aqui praticados
HJ/BNMR — Petição n. 9.980
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pelo Presidente da CCJ, especialmente aqueles relacionados ao seu
poder de ordenar e dirigir os trabalhos do colegiado, quer dizer, ao seu
poder de agenda, o que refoge, repito, às atribuições do Judiciário, a teor
do disposto no art. 2° da Carta da República.
(••••)
Por todas essas razões, não conheço do presente mandado de segurança,
negando-lhe seguimento, com fundamento no art. 21, g 1°, do
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, à falta de direito
líquido e certo dos impetrantes e, mais, por versar sobre matéria interna
corporis do Congresso Nacional, insuscetível de apreciação judicial.
[transcrição sem os negritos no original]

No

que pertine à noticia-crime, trata-se de pretensão dirigida

equivocadamente ao Supremo Tribunal Federal, em lugar do Ministério Público.
Em casos de igual direcionamento indireto, colhem-se os seguintes
pronunciamentos recentes:
do Ministro Marco Aurélio Mello: r...) 2 A rigor, cabe informar ,j
autoridade policial ou ao Ministério Público Federal, titular de uma possível
ação penal incondicionada, a prática criminosa, mas parece ter mais repercussão
vir ao Supremo. "[decisão na petição 9.605, datada de 27.04.21]
do Ministro Luís Roberto Barroso:
i.

r...) 4. O autor não tem legitimidade para requerer a apreciação

de processo de imputação de crime de responsabilidade formulado por
terceiros. Tampouco é parte legítima para requerer a esta Corte a
instauração de investigação criminal em face de detentores de
prerrogativa de foro. 5. Com efeito, é consolidado o entendimento desta
Corte no sentido de que :qualquer pessoa que, na condição exclusiva de
cidadão, apresente "not.-ida criminis; diretamente a este Tribunal é parte
manifestamente ilegítima para a formulação de pedido de recebimento
de denúncia para a apuração de crimes de ação penal pública
incondicionada" Precedentes: INQ n°149/DF, Rei Má. Rafael Mayer,
Pleno, DJ 2710.1983; INQ (AgR) n°1.793/DF, Rel. Má. Ellen
Grade, Pleno, maioria, DJ 14.6.2002; PET- AgR -ED n° 1.104/DF,
Rei Má. Sydney Sanáes, Pleno, DJ 23.52003; PET n° 1.954/DF,
Rei Má, Maurício Corrêa, Pleno, maioria, DJ 1°8.2003; PET (AgR)
n° 2.805/DF, Rei Má. Nelson Joblm, Pleno, maioria, DJ 2722004;
PET n°3.248/DF, Rei Má. Ellen Grade; decisão monocrática, DJ
23.11.2004; INQ n°2.285/DF, Rei Má. Gilmar Mendes, decisão
monocrâtica, DJ 13.3.2006 e PET (AgR) n° 2998/MG, 22 Turma,
unânime, DJ 6.11.2006" (Pet. 3825-Q0, Tribunal Pleno, Rei para
Acórdão Ministro Gilmar Mendes, j. 10.10.2007). 6. Diante do
exposto, considerada a ilegitimidade ativa do autor, julgo o presente
feito manifestamente incabível e lhe nego seguimento, nos termos do
HJ/BNMR — Petição n. 9.980
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art. 21, .§1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal."
[Petição 8.811', decisão de 4 de maio de 2020];
Nos termos do art. 230-B do Regimento Interno do STF,
Tribunal não processara' comunicação de crime, encaminhando-a à
Procuradoria-Geral da República" (grifei). A rigor, portanto, notícias de
crimes devem ser apresentadas diretamente ao IVEnistério Público, não
ao Supremo Tribunal Federal, que deve se limitar a encaminhá-las ao
Parquet. 9. No sistema acusatório, não cabe ao Poder Judiciário, como
regra, determinar, de ofi'cio, a instauração de inquérito. De acordo com o
art. 21, XV, do RIS TF, cabe ao Relator 'determinar a instauração de
inquérito a pedido do Procurador-Geral da República, da autoridade
policial ou do ofendido': Grifei). 10. Os crimes apontados pela
noticiante são crimes de ação penal pública. Os delitos de advocacia
administrativa e tráfico de influência têm por vítima a Administração
Pública. Já o crime de constrangimento ilegal, segundo a narrativa da
noticiante, teria sido praticado contra terceiros. 11. Desse modo, tendo
essas normas em consideração — bem como o fato de que a noticiante
não pode ser considerada 'ófendida' no sentidojurídico penal do termo,
dos supostos delitos apontados —, verifico que, no caso concreto, não
houve, por ora, pedido de instauração de inquérito formulado por
nenhum dos legitimados a tanto. Cabível, portanto, a extinção da
petição, sem prejuízo de que, posteriormente, venha a ProcuradoriaGeral da República a formular pedido de instauração de inquérito."
[Petição 8.922, decisão de 29.09.20]
C) do Ministro Dias Toffoli:
'Primeiramente, cabe salientar que a Procuradoria-Geral da
República, detém, privativamente, a atribuição de promover a ação penal
pública (art. 129, CF) em face dos alegados crimes praticados por
autoridades com foro por prerrogativa de função, caso de IVEnistros de
Estado. Ademais, na esteira da firme orientação deste Supremo Tribunal
Federal, o cidadão ou quem as represente (caso das associações), nessa
condição, é '»arte ilegítima para a formulação de pedido para a apuração
de crimes de ação penal pública incondicionada" perante esta Corte."
[Petição 9.976, decisão de 8.10.21]
iv.
'Em hipóteses como a presente, portanto, em respeito ao sistema
acusatório, não há como o Judic-ürio substituir a atividade ministerial
exercendo juízo valorativo sobre fatos alegadamente criminosos,
atribuição exclusiva do Parquet, tampouco cabe ao Judicíírio que
"solicite a abertura de investigação" como constou na inicial. O
requerente pode apresentar a noticia crime diretamente à ProcuradoriaGeral da República, não cabendo ao Judiciário imiscuir-se na atuação
daquele órgão ou substituir o cidadão nesse encaminhamento.
Consideradas essas premissas, não há qualquer providência a ser adotada
'Na petição 8.811 o requerente é o advogado Rodrigo Marinho de Oliveira, que também é o
requerente da presente petição (petição 9.980).
HJ/BNMR — Petição n. 9.980

6/12

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA

na seara judiciai na linha da compreensão plenária firmada por ocasião
do julgamento da Petição n° 8806 Ag-R, Rei MM. Celso de Mello, Die
2710.2020: 7/O TITIA CRIMINIS" — SUPOSTA PRÁTICA DE
DELITO PERSEGUIVEL MEDIANTE AÇÃO PENAL
PÚBLICA INCONDICIONADA — MONOPÓLIO
CONSTITUCIONAL OUTORGADO AO MINISTÉRIO
PÚBLICO (CF, ART 129, I) — FORMAÇÃO DA "OPINIO
DELICTr NAS AÇÕES PENAIS PÚBLICAS: JUIZO
PRIVATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO —
IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL, EM
FACE DE PROVOCAÇÃO DE TERCEIROS NOTICIANTES,
PARA A INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO, PARA O
OFERECIMENTO DE DENÚNCIA E/OU PARA A
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS, SEM O PRÉVIO
REQUERIMENTO E INICIATIVA DO PARQUET" —
NECESSIDADE, PARA TANTO, DE PROVOCAÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO — PRECEDENTES —
MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DA
REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO —
RECURSO DE AGRAVO IMPRO VIDO. (Pet 8806 Agi?, Rei
Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe-258 26.10.2020)(...) [parte da
decisão dada na Petição 9966, proferida em 8.10.21]
D) do Ministro Ricardo Lewandowski:
v.
r...) Bem examinados os autos, registro, inicialmente, que o art. 21, § 10,
do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — RISTE atribuí ao
relator o poder de negar seguimento a pedido contrário à jUrisprudêncá
dominante ou manifestamente improcedente. Sublinho, ainda, que pode ser
dispensada a vista à Procuradoria-Geral da República, na forma do art. 52
parágrafo único, do mesmo regimento. (..) Portanto, ausentes os requisitos de
admissibilidade da medida, seja por ilegitimidade ativa do autor, seja por
ausêncá de seus pressupostos processuais, a negativa de seu seguimento é
medida que se impõe. "[Petição 9798, decisão de 4.10.21]
A Procuradoria-Geral da República usualmente recebe tais petições e as processa
como notícias de fato para formação da opinio delicti; sempre buscando o Supremo
Tribunal Federal na hipótese da necessidade de adoção de providências submetidas à
reserva de jurisdição da Corte Constitucional.
Na espécie, à correspondente noticia de fato (NF-PGR
1.00.000.018619/2021-58) foi dado o seguinte desate na Procuradoria Geral da
República:
1. Trata-se de noticia de fato em que o Advogado, Senhor Rodrigo
Marinho de Oliveira, formulou "reclamação" em desfavor do Senador da
República, Senhor Davi Alcolumbre, sob o argumento de que o
noticiado, na condição de presidente da Comissão de Constituição e
Justiça do Senado Federal, cometeu crimes de concussão (art. 316 do
HJ/BNMR — Petição ri. 9.980
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Código Penal), de discriminação religiosa (art. 1° e art. 3° da Lei n°
7.716/1989), contra o Estado Democrático de Direito (art. 1°, I e II da
Lei n° 7.170/1983) e de responsabilidade (Lei n° 1.079/1950 c/c art.
102 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e art. 2°
do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) por não agendar
a sabatina do jurista indicado pelo Presidente da República, Senhor Jair
Messias Bolsonaro, na publicação oficial no Diário Oficial da União de
13 de julho de 2021, Senhor André Mendonça, para a vaga de Ministro
do Supremo Tribunal Federal em razão da aposentadoria do
Ministro Senhor Marco Aurélio Mello.
É o relatório do essencial.

Preliminarmente, vislumbra-se que os fatos noticiados se enquadram,
a princípio, nos moldes da jurisprudência adotada pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal na Questão de Ordem na Ação Penal 937
do Rio de Janeiro, em 03 de maio de 2018, a respeito da competência
por foro por prerrogativa da função e, consequentemente, da atribuição
da Procuradoria-Geral da República. Deveras, o noticiado, ao não
pautar a aludida sabatina, teria praticado a conduta "durante o exercício
do cargo e relacionado às funções desempenhadas".
No que tange ao mérito, o Supremo Tribunal Federal já se debruçou
sobre esses fatos, quando não se acolheu a pretensão de grupo de
Senadores de obterem ordem judicial determinando a marcação da
sabatina do indicado, no bojo do Mandado de Segurança n. 38.216/DF,
ocasião em que ministro Ricardo Lewandowski não reconheceu direito
líquido e certo a ser tutelado, nem ato omissivo abusivo, estabelecendo
que "[...] no regime republicano há uma partilha horizontal do poder
entre o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, os quais, em
conformidade com art. 2° da Lei Maior, são independentes e
harmônicos entre si" (grifado), de modo a impedir que "qualquer um
desses poderes intervenha na esfera de competência do outro, salvo em
situações excepcionalíssimas, constitucionalmente gizadas".
Ademais, sabe-se que o art. 101, parágrafo único, da Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988 previu o quórum necessário à
aprovação do candidato indicado pelo Presidente da República, porém
não estipulou o procedimento no Senado Federal, que foi prescrito no
Regimento Interno dessa Casa Legislativa, que, por sua vez, delegou, em
seu art. 101, inciso II, i, à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
a competência para emitir parecer sobre a "escolha de Ministro do
Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores e de Governador
de Território, escolha e destituição do Procurador-Geral da República".
E, acerca desse tema, o Supremo Tribunal Federal, no Mandado de
Segurança n. 36.662/DF, se pronunciou no sentido de que "Não é
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possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas
regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário,
substituindo- se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro
significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna
corporis, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por
intromissão política do Judiciário no Legislativo", sob pena de subtrair
do Legislativo o "poder de agenda", o seu espaço de análise de
conveniência e oportunidade do ato político.
Destarte, o que se constata na hipótese vertente é a pretensão do
noticiante em forçar a intromissão do Poder Judiciário em assunto
interna corporis do Senado Federal, por via transversa, através da
tentativa de criminalização da conduta do noticiado, no exercício do seu
"poder de agenda", olvidando-se que o processo civilizatório retirou do
Direito Penal a tarefa de assegurar a cogência da ordem jurídica,
reservando-o apenas a situações limite de vulneração de bens jurídicos
muito elevados por agentes de grande descompasso com a pauta de
convívio social. Não se está a dizer que os agentes políticos estejam fora
do alcance da lei criminal, mas que as lides próprias da política não
possuem no Código Penal o caminho normativo para a sua solução.
Assim, à legítima pretensão do noticiante acudem mecanismos
políticos e democráticos próprios do campo constitucional em que se
exercem, respeitando-se o tempo, o modo e a natureza da política.
Nesse campo de jogo de poder, não há, a princípio, espaço para a
energia penal presidir a adequação das condutas dos agentes políticos
nas suas competências constitucionais.
Nada disso afasta o Ministério Público de seu dever constitucional de
persecução dos faltosos (art. 129, incisos I e VII da Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988), contudo. Apenas lhe impõe —
por fidelidade constitucional — o exercício racional de suas iniciativas,
exigindo para sua atuação muito mais que a reprovação, a indignação e a
insatisfação noticiante, das quais deve manter, por cautela, a devida
isenção. O exercício metódico, portanto, das capacidades persecutórias
do Ministério Público exige uma densidade nas condutas trazidas a seu
exame que, malgrado possam não merecer aplauso ou elogios, precisam
ultrapassar as rígidas balizas do Direito Penal, um ramo jurídico
presidido por máxima contenção nas reações legítimas a condutas
vedadas.
O conjunto reprovado pelo noticiante e aportado na presente notícia
de fato, por conseguinte, transita em um espaço distante do Direito
Penal e não são trazidos quaisquer elementos consistentes que
permitam a aproximação do agir repelido por aquele do campo
sancionatório penal.
Com efeito, a aventada caracterização do delito de concussão,
versado no art. 316 do Código Penal', é descabida. A configuração desse
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tipo requer a exigência por parte do agente de alguma vantagem indevida
em razão de sua função, e, inexiste na presente noticia criminis qualquer
menção a tal conduta por parte do noticiado para pautar a sabatina, bem
como não se observa também o nexo de causalidade entre agendar a
sabatina do indicado ao STF e a coordenação para distribuição das
emendas, apontada como a vantagem por ele enxergada.
Segundo o noticiante, a conduta do Presidente da CCJ do Senado
em não pautar a sabatina do jurista indicado ao Supremo Tribunal
Federal, seria uma "retaliação por não ter mais poder quanto as emendas
parlamentares, como noticiado pela Folha de São Paulo", entretanto,
conforme assevera Cléber Masson2, o núcleo do tipo é "exigir", no
sentido de ordenar ou impor. O verbo transmite a ideia de imposição e
intimidação no comportamento do funcionário público, que se aproveita
do temor proporcionado à vítima em decorrência dos poderes inerentes
ao cargo público por ele ocupado (metus publicae potestatá), e não uma
mera e hipotética retaliação. Ademais, não se pode admitir que a
reportagem jornalística, juntada pelo noticiante, constitua prova crível
da materialidade de infração penal.
No tocante à narrativa de crime de discriminação religiosa do art. 3°
da Lei n° 7.716/87 também se revela sem propósito, tendo em vista se
tratar de crime próprio, que somente pode ser cometido por aquele que
é encarregado, legalmente, de permitir ou negar o acesso ao cargo, não
possuindo o noticiado tal competência, que pertence, na realidade, ao
Presidente da República com a aprovação do Senado Federal (art. 84,
inciso XIV' e art. 101, parágrafo único, da Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988).
Além disso, tampouco se inferiu o dolo específico do art. 1° da Lei
n° 7.716/19895, consistente na vontade de discriminar e de segregar,
demandado para a configuração do referido tipo penal, eis que o
noticiante aponta apenas que "jornais dito profissionais colocam a
condição de ser evangélico como ponto relevante para impedir a
sabatina", contudo, em momento algum se imputa ao noticiado aquele
desiderato, nem comprova.
Na mesma esteira, não há que se falar em crime contra Estado de
Direito (art. 10, incisos I e II da Lei n° 7.170/1983) ou crime de
responsabilidade (Lei n° 1.079/1950). De fato, a ausência de apenas um
Ministro no Supremo Tribunal Federal não impede o livre exercício do
Poder Judiciário (art. 4°, inciso II da Lei n° 1.079/19506 ), nem coloca
em risco o Estado Democrático de Direito (art. 10 da Lei n°
7.170/1983), que continua em pleno funcionamento e desempenhando
as suas funções constitucionais, ainda que com o quórum reduzido.
Ademais, não se vislumbra, outrossim, adequação típica à conduta do
art. 6° da Lei n° 1.079/1950v, o qual prescreve os crimes de
responsabilidade contra o livre exercício dos poderes legislativo e
judiciário e dos poderes constitucionais dos Estados.
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Destarte, ausentes os elementos informativos verossímeis da
materialidade de infração penal a respaldarem a instauração de inquérito
no Supremo Tribunal Federal, um dos requisitos da justa causa (art.
395, inciso III, do Código de Processo Penal), o quadro recomenda o
arquivamento deste expediente, que ora se promove, levando em
consideração, por analogia, o que dispõe o art. 104, parágrafo único, e
art. 105, inciso I, da Portaria PGR/MPF n. 40/2020 c/c art. 4°, inciso
III, da Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público n°
174/2017.
Deern ciência desta decisão ao interessado, nos termos do art. 4°, §
1°, da Resolução citada. Informem-no sobre a possibilidade de
protocolar, em até dez dias,contados a partir do dia imediatamente
posterior ao envio da comunicação, pedido de reconsideração dirigido
ao Procurador-Geral da República e acompanhado das respectivas
razões.
Encerrado o prazo mencionado no item anterior sem que tenha sido
apresentado o requerimento de alteração da resolução
tomada,movimentem o expediente para o setor responsável pelo
preenchimento do Termo de Avaliação e Destinação de Autos, referido
no§ 3° do art. 4° da Portaria PGR/MPF n° 184, de 21 de março de
2016. Formalizado, providenciem a remessa cabível.
'Art. 316 - Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que
fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida:
Masson, Cleber Direito penal: parte especial arts. 213 a 359-h. 8. ed. São
Paulo: Forense, 2018, p. 707.
3 Art. 3° Impedir ou obstar o acesso de alguém, devidamente habilitado, a
qualquer cargo da Administração Direta ou Indireta, bem como das
concessionárias de serviços públicos.
'Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: [...]
XIV - nomear, após aprovação pelo Senado Federal, os Ministros do Supremo
Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, os Governadores de Territórios, o
Procurador- Geral da República, o presidente e os diretores do banco central e
outros servidores, quando determinado em lei;
5 Art. 1° Serão punidos, na forma desta Lei, os crimes resultantes de
discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência
nacional.
6 Art. 4° São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que
atentarem contra a Constituição Federal, e, especialmente, contra: E-1
II - O livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e dos poderes
constitucionais dos Estados;
Art, 6° São crimes de responsabilidade contra o livre exercício dos poderes
legislativo e judiciário e dos poderes constitucionais dos Estados:
1 - tentar dissolver o Congresso Nacional, impedir a reunião ou tentar impedir
por qualquer modo o funcionamento de qualquer de suas Câmaras;
2 — usar e violência ou ameaça contra algum representante da Nação para
afastá-lo da Câmara a que pertença ou para coagi-10 no modo de exercer o seu
mandato bem como conseguir ou tentar conseguir o mesmo objetivo mediante
suborno ou outras formas de corrupção;
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3 - violar as imunidades asseguradas aos membros do Congresso Nacional, das
Assembleias Legislativas dos Estados, da Câmara dos Vereadores do Distrito
Federal e das Câmaras Municipais;
4 - permitir que força estrangeira transite pelo território do país ou nele
permaneça quando a isso se oponha o Congresso Nacional;
5 - opor-se diretamente e por fatos ao livre exercício do Poder Judiciário, ou
obstar, por meios violentos, ao efeito dos seus atos, mandados ou sentenças;
6 - usar de violência ou ameaça, para constranger juiz, ou jurado, a proferir ou
deixar de proferir despacho, sentença ou voto, ou a fazer ou deixar de fazer ato
do seu ofício;
7 - praticar contra os poderes estaduais ou municipais ato definido como crime
neste artigo;
8 - intervir em negócios peculiares aos Estados ou aos Municípios com
desobediência às normas constitucionais.

Nestes termos, não havendo providências criminais a serem adotadas junto à
Suprema Corte pelo titular da ação penal, e sendo incabível a figura da reclamação,
entende o Ministério Público que a hipótese é de extinção da presente petição.

Diante o exposto, manifesta-se o Ministério Público Federal pela
extinção da petição.
rasília, 20 de outubro de 2021.
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