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Excelentíssimo Senhor Ministio Edson Fa.chin, 

A PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA, no uso de suas atribuições constitu-

cionais e legais, com fulcro no art. 317 do RISTE, vem apresentar 

eontrarrazões ao agravo regimental 

interposto por WELLINGTON MOREIRA FRANCO contra a decisão de fls. 1599/1611, publi-

cada em 09/11/2018. 

Gabinete da Procuradora-Geral da República 
Brasília / DF 
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Trata-se de agravo regimental interposto por WELLINGTON MOREIRA FRANCO 

contra decisão proferida em 09/11/2018, que determinou a "suspensão temporária do 

trámite destes autos em relação ao Presidente da República, Michel Miguel Elias Temer 

Lulia, até o término do mandato". Por outro lado, reconheceu a incompetência do 

Supremo Tribunal Federal em relação aos demais investigados, ordenando a remessa ao 

Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. 

Contra a mencionada decisão foi interposto Agravo Regimental em 14/11/2018 

(Protocolo STF n° 0075587/2018) no qual WELLINGTON MOREIRA FRANCO alega 

competência do Supremo Tribunal Federal "nos termos do art. 5°, LIII e XXXVII, art. 102, 

L b combinado com art. 51, I todos da Constituição Federal, além da necessidade de 

preservação do principio da ampla defesa, dada a impossibilidade de cisão da apuração 

dos fatos, de conexão objetiva" (fls. 1633/1644). 

É o que importa relatar. 

II 

Não há mais qualquer utilidade prática no agravo interposto pelo investigado, 

uma vez que o mandato presidencial de Michel Temer encerrou em 1° de janeiro de 2019. 

Os fatos serão apreciados por apenas um juizo, a ser definido após a decisão do agravo re-

gimental interposto por esta Procuradoria-Geral da República às fls. 1655/1711. 

É certo que os fatos apurados são conexos. É justamente a hipótese de conexão 

prevista no art. 76-1 do Código de Processo Penal, quando menciona que a competência 

será determinada pela conexão se os crimes forem cometidos "por várias pessoas em 

concurso, embora diverso o tempo e o lugar". Tal hipótese é tratada na doutrina como 

conexão intersubjetiva por concurso. Em relação à conexão intersubjetiva, a doutrina assim 

leciona, ao tratar do tema: 

"A conexão se faz presente entre situações da realidade abrangidas por um ou 
mais elementos comuns. Em matéria penal, conexo será o fato que, na sua 
ocorrência, ostente algum ponto de identidade ou afinidade com outro fato. 
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(...) Os pontos de identidade, de afinidade, ou pontos em comum, enfim, entre 
dois ou mais fatos, podem estar relacionados com o tempo, com o lugar, com 
os motivos do crime, com as pessoas envolvidas, e até mesmo com outras 
circunstâncias não especificadas em Lei, desde que possam favorecer a 
realização da instrução criminal. A conexão intersubjetiva, como é intuitivo, 
ocorre entre sujeitos, exigindo, portanto, pluralidade de pessoas, ligadas por 
quaisquer dos pontos de afinidade a que nos referimos" 

No presente caso, há nítido vínculo de índole subjetiva entre as condutas. Mas 

além disso, a motivação, o contexto criminoso e a forma de agir também apontam para o 

vinculo entre as diversas infrações. 

Em situações como esta, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a conexão: 

EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL 
PENAL. INQUÉRITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA 
EVENTUAL INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 
DESEMBARGADOR APOSENTADO. PRERROGATIVA DE FORO DOS 
CORRÉUS. CONEXÃO. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA. HABEAS CORPUS. LIMITES. LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO 
PRESERVADA. REINTEGRAÇÃO DO PACIENTE AOS QUADROS DO 
PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1 . Não 
se comprova a presença de constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente 
nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da presente ordem de 
habeas corpus. 2. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido 
de que "nada impede a deflagração da persecução penal pela chamada 
'denúncia anônima', desde que esta seja seguida de diligências realizadas para 
averiguar os fatos nela noticiados". Precedentes. 3. Pelo que se tem nos autos, 
no início das investigações não se apuravam irregularidades cometidas por 
autoridades judiciárias, mas sim por terceiros que, supostamente, estariam se 
aproveitando de sua posição próxima àquelas autoridades para receber 
vantagem em troca da manipulação de decisões judiciais. 4. A ocorrência de 
duas ou mais infrações, supostamente praticadas por várias pessoas em 
concurso, algumas inclusive com prerrogativa de foro, embora diverso o 
tempo e o lugar, resulta tanto na conexão subjetiva concursal quanto na 
reunião dos inquéritos separadamente instaurados na instância 
competente, atendendo às exigências dos arts. 76, inc. I, e 78, inc. III, do 
Código de Processo Penal 5. A apuração unificada, especialmente quando se 
cogita da existência de uma quadrilha envolvendo juízes e desembargadores, 
justifica a tramitação do inquérito policial sob a competência do Superior 
Tribunal de Justiça, na forma estabelecida nos arts. 84 e seguintes do Código 
de Processo Penal, no art. 105, inc. I, alínea "a", da Constituição da República, 
e na Súmula 704 deste Supremo Tribunal. 6. O habeas corpus destina-se 

'OLIVEIRA, Eugênio Pacelli; FISCHER, Douglas. Comentários ao Código de Processo Penal e sua 
Jurisprudência. São Paulo: Atlas, 8 ed. 2016, p. 188. 
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exclusivamente à proteção da liberdade de locomoção quando ameaçada ou 
violada por ilegalidade ou abuso de poder. Precedente. 7. O pedido de 
reintegração de Magistrado afastado por decisão do Superior Tribunal de 
Justiça envolve direito estranho à liberdade de ir e vir, não podendo ser 
abrigado em habeas corpus. Precedente. 8. Ordem denegada. (HC 105484, 
Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 12/03/2013, 
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 15-04-2013 PUBLIC 16-04-
2013) 

Não bastasse, há também conexão instrumental no caso, pois a prova de uma 

infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influi na prova de outra 

infração. 

Por fim, é importante repisar que a conexão, embora, em geral, leve à ocorrên-

cia de simultaneus processus, não se descaracteriza em situações em que há feitos separa-

dos. Neste sentido, como leciona Carlos Frederico Coelho, "o art. 80 do CPP evidencia 

que, na verdade, não é absoluta a necessidade de unidade de processo e julgamento nos 

casos de conexão ou de continência, pois interesses outros podem sobrepujar o do simulta-

neus processus."2  Nestes casos, porém, deve ficar com o mesmo Juízo. 

Em outras palavras, mister insistir e repisar (por ser fundamental premissa) 

que a unicidade de juizo (pela conexão) não implica necessariamente unicidade tísica 

(mesmos autos, ou todos apensados fisicamente). A eventual separação dos processos 

(especialmente pela conveniência da instrução — art. 80 do CPP) mantém a unicidade 

de juizo, mas não de processo (físico). E com mais razão ainda quando, na sequência en-

cadeada dos fatos investigados, há demonstração de liame lógico entre tudo que apurado. 

Neste sentido, inclusive, já decidiu o Plenário do STF, conforme ementa a seguir transcrita: 

PREVENÇÃO. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. SÚMULA/STF 394. CAN-
CELAMENTO. CONEXÃO ENTRE TRÊS AÇÕES PENAIS. ALEGAÇÃO 
DE OBRIGATORIEDADE DE REUNIÃO DE PROCESSOS AFASTADA. 
CPP, ART. 80. 1. Alegação de nulidade do julgamento de habeas corpus pelo 
TRF-3a Região rejeitada, por não configurar a falta de sustentação oral violação 
ao princípio da ampla defesa, ante seu caráter facultativo. Ademais, encon-
trava-se presente à sessão outra advogada, igualmente constituída nos autos, 
com os mesmos poderes outorgados ao patrono ausente. 2. Prevento é o juízo 
da ia  Vara Federal Criminal de São Paulo, por ter, antes de qualquer outro, des-
pachado, determinando a quebra do sigilo bancário de co-réus em processo co-
nexo anterior, o que impede a livre distribuição de denúncias posteriores. 

2NOGUEIRA, Carlos Frederico Coelho. Comentários ao Código de Processo Penal 
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Excluída a competência originária do STJ para proceder à perquirição, em ra-
zão da prerrogativa de função do réu, ante o cancelamento da Súmula/STF 394. 
3. Desde que submetidos ao mesmo juízo, pode o magistrado utilizar-se da 
faculdade de não reunir processos conexos, por força do que dispõe o art. 
80 do CPP. (HC 80717, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, 
Relator(a) p/ Acórdão: Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 
13/06/2001, DJ 05-03-2004 PP-00015 EMENT VOL-02142-05 PP-00707) 

Veja, ainda: 

EMENTA Habeas corpus. Crime continuado. Dilação probatória. Conexão. 
Reunião facultativa de processos. Prejuízo ao direito de ampla defesa em vista 
da multiplicidade de ações penais instauradas. 1. Não é possível, em sede de 
habeas corpus, examinar se estão presentes os requisitos fáticos caracterizado-
res da continuidade delitiva. Tal exame exigiria dilação probatória, não admi-
tida nesta via processual. Ademais, no caso, o Superior Tribunal de Justiça não 
cuidou do tema no seu mérito, o que configura inviabilidade de seu exame 
nesta Suprema Corte, porquanto haveria supressão de instância. 2. "Desde que 
submetidos ao mesmo juízo, pode o magistrado utilizar-se da faculdade de não 
reunir processos conexos, por força do que dispõe o art. 80 do CPP." (HC 
80.717/SP, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 
5/3/04). 3. Embora a conexão não implique, necessariamente, a reunião dos 
feitos em curso num único processo, devem eles ser submetidos à compe-
tência do mesmo Juízo prevento. 4. A multiplicidade de ações penais não 
constitui, por si só, obstáculo ao exercício do direito de ampla defesa do paci-
ente. Somente é possível aferir eventual desrespeito a essa garantia constitucio-
nal diante de situação concreta. 5. Habeas corpus conhecido em parte e, nessa 
parte, deferido. (HC 91895, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Primeira 
Turma, julgado em 01/04/2008, DJe-147 DIVULG 07-08-2008 PUBLIC 08-
08-2008 EMENT VOL-02327-02 PP-00222 LEXSTF v. 30, n. 359, 2008, p. 
426-463) 

Justamente em razão da conexão é que a investigação ocorreu de maneira con-

junta e apenas após apurados os fatos. O Ministro Relator determinou o desmembramento 

do feito ante a imunidade temporária e personalíssima que prevê a vedação de processa-

mento do Presidente da República relativa a crimes cometidos antes do exercício do man-

dato. 
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III 

Diante do exposto, a Procuradora-Geral da República requer o conhecimento e 

o desprovimento do agravo regimental. 

Brasília, 9 de janeiro de 2019. 

el Elias Ferreira Dodge— 
Procuradora-Geral da República 
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