
 

SENADO FEDERAL 

Gabinete do Senador Alessandro Vieira 

 

 

VOTO EM SEPARADO - CCJ 

(à Mensagem (SF) n. 35, de 2021)  

 

 

Perante a COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, acerca da Mensagem (SF) n. 35, de 

2021, da Presidência da República, que submete 

à apreciação do Senado Federal, em 

conformidade com o disposto no art. 52, inciso 

III, alínea “e”, e do art. 128, § 1º, da 

Constituição, o nome do Senhor ANTÔNIO 

AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS, para ser 

reconduzido ao cargo de Procurador-Geral da 

República, com mandato de dois anos. 

 

 

 

I – RELATÓRIO 

 

No dia 03 de agosto de 2021, o Sr. Luiz Eduardo Ramos, Ministro de Estado Chefe da 

Seretaria-Geral da Presidência da República, por meio do Ofício n. 674/2021/SG/PR, 

endereçado ao Senador Irajá, Primeiro-Secretário do Senado Federal, encaminhou a seguinte 

Mensagem (n. 345/21): 

"Nos termos do art. 52, inciso III, alínea “e”, e do art. 128, § 1º, da 

Constituição, submeto à consideração de Vossas Excelências o nome 

do Senhor ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS para ser 

reconduzido ao cargo de Procurador-Geral da República, com 

mandato de dois anos." 



 Como é sabido, o art. 101, II, "i", do Regimento Interno do Senado da República 

aponta a competência da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) para formar 

juízo acerca do preenchimento dos requisitos para a aprovação e destituição de Procurador-

Geral da República, razão pela qual referida Comissão nomeou relator o eminente Senador 

Eduardo Braga (MDB/AM). 

 Em seu relatório, é possível observar diversas menções laudatórias a respeito do 

currículo do indicado para recondução ao posto de chefe do Ministério Público da União. 

Ainda que não haja, ao final, expressa indicação de voto favorável à confirmação do nome do 

escolhido pelo Presidente da República, a fundamentação desenvolvida é inequívoca nesse 

sentido. 

 Contudo, procedendo-se à análise da atuação do Sr. Augusto Aras no cargo a que 

almeja recondução em seu primeiro biênio, há elementos bastantes para formação do juízo 

dos Senadores no sentido da não aprovação para seguir como Procurador-Geral da República 

por mais dois anos. 

 

II - ANÁLISE  

 

 A Constituição Federal de 1988 dispõe em seu art. 127 que o Ministério Público é 

instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa 

da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, 

tendo por princípios a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. 

 Evidentemente, ao cuidar do cargo de Procurador-Geral da República, o Constituinte 

jamais imaginou, com tamanhas prerrogativas e competências que a função apresenta, que 

um dia tivesse ocupante tão inerte e omisso em um momento absolutamente peculiar na 

história brasileira, com gravíssimas tensões entre os poderes e ameaças contra a ordem 

democrática. 

 A inércia e as omissões do atual Procurador-Geral da República têm motivado uma 

série de críticas de importantes setores da sociedade, desde juristas e acadêmicos a 

parlamentares e ex-ocupantes de importantes cargos públicos. Apenas a título 

exemplificativo, pode-se citar a representação movida pela Comissão Arns - a ser 

devidamente explorada e parcialmente reproduzida neste voto em separado -, integrada por 



grandes nomes da intelectualidade brasileira, a notícia-crime oferecida por este signatário e 

pelo Senador Fabiano Contarato, a notícia-crime assinada pela Associação Brasileira de 

Imprensa e o mandado de segurança impetrado por subprocuradores gerais. 

 Para que o Senado da República decida acerca da conveniência de reconduzir o Sr. 

Augusto Aras ao cargo de Procurador-Geral da Républica, é mister que se apresente um 

balanço sistematizado dos principais feitos de seu primeiro biênio, tarefa à qual se passa: 

 I) Omissão em conter graves e repetidas violações de direitos humanos, assegurar o 

cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, zelar 

pelo efetivo respeito às instituições e fiscalizar o Executivo, notadamente no tocante à 

legalidade dos atos do Presidente da República; 

 II) Omissão no dever de fiscalização do cumprimento da lei para enfrentamento da 

pandemia e arquivamento de denúncias sobre o tema, sem abertura de investigações e 

cobranças sobre a inação e a inépcia do Governo Federal no combate à pandemia; 

 III) Arquivamento injustificado de todos os pedidos de abertura de investigação e 

denúncias-crime apresentadas contra o Presidente da República ou membros de seu governo 

relacionados à pandemia, instaurando-se meras investigações preliminares, por meio de 

despachos débeis e não fundamentados, como forma de protelar ações efetivas e/ou blindar-

se da acusação de não estar atuando dentro do seu mister; 

 IV) Durante sua gestão, foram ajuizadas inúmeras arguições de descumprimento de 

preceito fundamental (ADPFs) perante o Supremo Tribunal Federal pela sociedade civil ou 

pelos partidos políticos: para suspender as orientações do Ministério da Saúde para o uso da 

cloroquina no combate da Covid-19 (ADPF 707), para suspender peça publicitária do 

Governo Federal que veiculava a não obediência a medidas de isolamento social (ADPFs 

668/669), para impedir a abertura de templos religiosos no momento de ascendia da curva de 

contaminação (ADPF 811), para obrigar o Governo Federal a fornecer oxigênio e insumos a 

hospitais de Manaus (ADPF 756), para obrigar o governo federal a comprar vacinas (ADPF 

812). Contudo, nenhuma medida, ação, representação ou recomendação foi de iniciativa do 

indicado. Ao contrário, em várias dessas ações o Sr. Augusto Aras pediu a extinção; 



 V) Em 26 de março de 2020, o indicado determinou o arquivamento sumário de um 

memorando subscrito pelos Subprocuradores-Gerais da República coordenadores da 2a, 4a, 

6a e 7a Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (CCR), bem como 

da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC), pedindo que se expedisse 

recomendação ao Presidente Jair Bolsonaro para que fizesse pronunciamentos relacionados à 

pandemia de covid-19 “de forma coerente e em sintonia com as orientações emanadas das 

autoridades sanitárias nacionais e da OMS (Organização Mundial de Saúde)” e do Ministério 

da Saúde; 

 VI) Em fevereiro do corrente ano, o indicado à recondução determinou o 

arquivamento, sem fundamentação adequada, de representação apresentada em 09 de janeiro 

por quatro ex-procuradores da República, um desembargador e um subprocurador-Geral da 

República aposentados, por crimes potencialmente cometidos pelo Presidente da República 

relacionados à pandemia (perigo para a vida ou saúde; infração de medida sanitária 

preventiva; emprego irregular de verbas ou rendas públicas; prevaricação); 

 VII) Na ADPF 635 (conhecida como ADPF das favelas) e na ADPF 709 (dos povos 

indígenas) há sucessivos descumprimentos de decisões judiciais, sem que o indicado tenha 

tomado uma única providência para impedir o massacre que tem ocorrido diariamente contra 

a população negra do Rio de Janeiro e contra os povos indígenas; 

 VIII) Em 22 de agosto de 2020, o General Augusto Heleno, ministro do Gabinete de 

Segurança Institucional, publicou uma “Nota à nação brasileira” colocando em xeque a 

independência dos poderes da República, ameaçando um rompimento democrático. O 

contexto em que se deu essa “nota” era a possiblidade de se determinar a apreensão do celular 

do Presidente da República para obtenção de provas do cometimento de ilícitos. Na ocasião, 

diversos membros do governo passaram a debater a desvairada interpretação que o próprio 

Presidente da República pretendia dar ao artigo 142 da CF/88, de uso das Forças Armadas 

como poder moderador. O indicado, porém, deu entrevista endossando a fala do Presidente da 

República, embora tenha recuado posteriormente; 

 IX) Perda de diversos prazos processuais para manifestação da Procuradoria-Geral da 

República, a exemplo de escoamento do prazo em interpelação judicial ajuizada por este 

subscritor em desfavor do Presidente da República para que esclarecesse e comprovasse suas 

declarações sobre fraudes eleitorais; 



 X) Em diversas oportunidades, vendo-se obrigado a abrir determinadas investigações 

(por determinação do STF, por exemplo), deu outro foco, de forma a minimizar a 

possibilidade de danos a serem causados ao governo. Por exemplo: (i) a abertura de 

investigação sobre a intervenção do Presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal, em que, de 

forma inédita, o representante (o ex-Ministro Sérgio Moro) foi incluindo como investigado 

por possível denunciação caluniosa no mesmo feito em que o representado (crime que, 

usualmente só é apurado se for verificado, no curso da investigação, que o representado 

mentiu, ocasião em que se arquiva a primeira e, aí sim, se abre outra para apuração 

denunciação caluniosa); (ii) a abertura da apuração sobre crimes cometidos em Manaus em 

razão da omissão no acirramento da pandemia e da falta de oxigênio em face de governador e 

prefeito, tirando o foco e poupando o Presidente da República e o então Ministro da Saúde, 

Eduardo Pazuello. Em ambos os casos, pressionado pelo STF, pelo Congresso e pela 

sociedade, o indicado abre investigação, mas o faz com a clara intenção de blindar o 

Presidente da República, em total descumprimento de suas funções constitucionais; 

 XI) Em diversos casos, porque a instauração de inquérito era inevitável, o indicado 

agiu para que os processos de aliados do Presidente da República não tivessem o andamento 

devido e fossem arquivados assim que a comoção em torno do assunto se dispersasse. Os 

exemplos não faltam: investigações abertas contra a Ministra Damares Alves, o Gal. Heleno, 

a Deputada Carla Zambelli e o filho do presidente, Eduardo Bolsonaro; 

 XII) Na semana do dia 7 de abril de 2020, o indicado expediu ofícios para todos os 

Ministros de Estado determinando que não respondessem quaisquer recomendações ou 

ofícios oriundos de procuradores do MPF, afirmando que qualquer comunicação para 

autoridades federais só poderia ser respondida se saíssem da própria PGR. Sob o pretexto de 

preservar a atribuição dos órgãos superiores do MPF e em nome de uma “unidade 

institucional”, o indicado atentou contra a garantia constitucional da independência funcional 

dos membros do MPF, prevista no art. 127, §1°, da Constituição; 

 XIII) Diversos pareceres exarados para proteger o Presidente da República e seus 

aliados. Como exemplos: pareceres favoráveis ao sigilo reunião ministerial em que o ex-

Ministro Sergio Moro acusou o Presidente a interferir na polícia federal; pareceres contrários 

à fixação de prazo análise de pedidos de impeachment contra o Presidente da República; 

pareceres favoráveis ao suposto direito do Presidente da República não prestar depoimento 

em inquérito sobre a interferência na Polícia Federal); parecer favorável ao orçamento secreto 



sob o qual há suspeitas de estar sendo usado como mecanismo de garantir votos para o 

Presidente da República na Câmara dos Deputados; parecer contrário ao uso das provas 

colhidas no inquérito das fake news; parecer contrário à apreensão do celular do Presidente 

da República; pareceres favoráveis ao filho do Presidente, Flavio Bolsonaro nos diversos 

casos em que ele é investigado; arquivamento de denúncia contra o depurado Arthur Lira, 

logo em seguida da retomada das negociações do Presidente da República com parlamentares 

do chamado Centrão; 

 XIV) Notória perseguição ao Professor Conrado Hubner Mendes, que, como 

articulista de importantes jornais, contribui à formação de uma cultura constitucional neste 

momento tão difícil da história brasileira, portador de crítica dura, mas substantiva e séria, à 

atuação do indicado como Procurador-Geral da República. Como resultado, o acadêmico vem 

sendo injustamente processado, acusado de injúria e difamação; 

 XV) Grave omissão na proteção ao meio ambiente em período no qual o Estado 

brasileiro promove, incentiva e abona invasões de terras públicas, garimpo ilegal, em claro 

descaso premeditado contra o meio ambiente, em prejuízo das futuras gerações e mesmo dos 

interesses econômicos do País a médio e longo prazos; 

 XVI) Grave omissão na proteção às populações indígenas, mesmo diante da 

competência do Ministério Público de “defender judicialmente os direitos e interesses das 

populações indígenas”; 

 XVII) Desmonte de operações como Lava Jato e Greenfield, sem novas e sólidas 

inciativas para o combate à corrupção; 

 XVIII)  Omissão ao ser instado a se manifestar nos autos do processo de investigação 

contra o Presidente Bolsonaro por colocar em dúvida o sistema eleitoral; 

 XIX) Tentativas objetivas de barrar a tramitação de pedidos de investigação contra o 

indicado perante o Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

 XX) Omissão quanto às declarações do Presidente da República de que não haverá 

eleição no próximo ano se não houver voto impresso; 



 A lista não exaustiva de vinte itens - dezenas de outros poderiam ser ainda 

mencionados - oferece aos senhores Senadores motivos suficientes para votarem 

contrariamente à indicação do Sr. Augusto Aras para recondução ao cargo de Procurador-

Geral da República.  

 Nesta quadra histórica que tem imposto tantos desafios ao país, não se pode admitir 

que o ocupante de um dos cargos mais importantes da República continue seguindo os seus 

interesses próprios e aqueles do Presidente da República e de seus aliados. 

 Frente a tantas críticas de juristas, professores, cientistas políticos, advogados e 

parlamentares, bem como de tantos outros atores da sociedade civil, seria inconcebível que 

esta Casa optasse por ignorar a imperiosa necessidade de barrar o segundo biênio de um 

Procurador que violou solenemente, por ação e especialmente por omissão, os deveres que 

nossa Carta Magna enunciou. 

 

III – VOTO 

 

         Ante o exposto, vota-se pela rejeição à indicação do Sr. ANTÔNIO AUGUSTO 

BRANDÃO DE ARAS para ser reconduzido ao cargo de Procurador-Geral da República.  

  

                                            Sala da Comissão, 

                                                         

                                                                    Senador ALESSANDRO VIEIRA 

  

  

 


