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ADV.(A/S)
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Decisão: Após o voto da Ministra Cármen Lúcia (Relatora), que conhecia
da ação direta e julgava-a parcialmente procedente para, sem redução de texto,
atribuir interpretação conforme à Constituição da República ao art. 1º da Lei n.
7.960/1989 e admitir o cabimento da prisão temporária desde que presentes
cumulativamente as hipóteses dos incs. I e III ou I, II e III; e do voto do Ministro
Gilmar Mendes, que divergia da Relatora e julgava parcialmente procedente esta
ADI para dar interpretação conforme ao art. 1º da Lei nº 7.960/1989 e fixar o
entendimento de que, em conformidade com a CF e o CPP, a decretação de prisão
temporária autoriza-se quando, cumulativamente: 1) for imprescindível para as
investigações do inquérito policial (art. 1º, I, Lei nº 7.960/1989) (periculum
libertatis), a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, sendo
proibida a sua utilização como prisão para averiguações ou em violação ao direito
à não autoincriminação; 2) houver fundadas razões de autoria ou participação do
indiciado nos crimes previstos no art. 1º, III, Lei nº 7.960/1989 (fumus comissi
delicti), vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no
dispositivo; 3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem
a medida (art. 312, § 2º, CPP); 4) a medida for adequada à gravidade concreta do
crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado (art. 282, II,
CPP), respeitados os limites previstos no art. 313 do CPP; 5) não for suficiente a
imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP
(art. 282, § 6º, CPP), pediu vista dos autos o Ministro Edson Fachin. Falou, pela
Advocacia-Geral da União, o Dr. Adriano Martins de Paiva. Plenário, Sessão Virtual
de 13.11.2020 a 20.11.2020.
Decisão: Após o voto-vista do Ministro Edson Fachin, que acompanhava,
com ressalvas, a divergência inaugurada pelo Min. Gilmar Mendes e conhecia da
Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.360 e em parte da Ação Direta de
Inconstitucionalidade n. 4.109; e, no mérito, julgava os pedidos parcialmente
procedentes para dar interpretação conforme a Constituição Federal ao art. 1º da
Lei 7.960/1989 e fixar o entendimento de que a decretação de prisão temporária
autoriza-se quando, cumulativamente: 1) for imprescindível para as investigações do
inquérito policial (art. 1º, I, Lei 7.960/1989) (periculum libertatis), constatada a
partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização
como prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação, ou
quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (inciso
II); 2) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes
previstos no art. 1º, III, Lei 7.960/1989 (fumus comissi delicti), vedada a analogia ou
a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo; 3) for justificada em fatos
novos ou contemporâneos que fundamentem a medida (art. 312, § 2º, CPP); 4) a
medida for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às
condições pessoais do indiciado (art. 282, II, CPP); 5) não for suficiente a imposição
de medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP (art. 282, §
6º, CPP), no que foi acompanhado pela Ministra Rosa Weber; e dos votos dos
Ministros Roberto Barroso, Luiz Fux (Presidente) e Nunes Marques, que
acompanhavam a Ministra Cármen Lúcia (Relatora), pediu vista dos autos o
Ministro Alexandre de Moraes. Plenário, Sessão Virtual de 20.8.2021 a 27.8.2021.
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Decisão: Após o voto da Ministra Cármen Lúcia (Relatora), que conhecia
parcialmente da ação direta e julgava-a parcialmente procedente para, sem redução
de texto, atribuir interpretação conforme à Constituição da República ao art. 1º da
Lei n. 7.960/1989 e admitir o cabimento da prisão temporária desde que presentes
cumulativamente as hipóteses dos incs. I e III ou I, II e III; e do voto do Ministro
Gilmar Mendes, que acompanhava a Relatora quanto ao conhecimento parcial da
ação, mas divergia na parte conhecida e julgava parcialmente procedente esta ADI
para dar interpretação conforme ao art. 1º da Lei nº 7.960/1989 e fixar o
entendimento de que, em conformidade com a CF e o CPP, a decretação de prisão
temporária autoriza-se quando, cumulativamente: 1) for imprescindível para as
investigações do inquérito policial (art. 1º, I, Lei nº 7.960/1989) (periculum
libertatis), a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, sendo
proibida a sua utilização como prisão para averiguações ou em violação ao direito
à não autoincriminação; 2) houver fundadas razões de autoria ou participação do
indiciado nos crimes previstos no art. 1º, III, Lei nº 7.960/1989 (fumus comissi
delicti), vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no
dispositivo; 3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem
a medida (art. 312, § 2º, CPP); 4) a medida for adequada à gravidade concreta do
crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado (art. 282, II,
CPP), respeitados os limites previstos no art. 313 do CPP; 5) não for suficiente a
imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP
(art. 282, § 6º, CPP), pediu vista dos autos o Ministro Edson Fachin. Falou, pela
Advocacia-Geral da União, o Dr. Adriano Martins de Paiva. Plenário, Sessão Virtual
de 13.11.2020 a 20.11.2020.
Decisão: Após o voto-vista do Ministro Edson Fachin, que acompanhava,
com ressalvas, a divergência inaugurada pelo Min. Gilmar Mendes e conhecia da
Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.360 e em parte da Ação Direta de
Inconstitucionalidade n. 4.109; e, no mérito, julgava os pedidos parcialmente
procedentes para dar interpretação conforme a Constituição Federal ao art. 1º da
Lei 7.960/1989 e fixar o entendimento de que a decretação de prisão temporária
autoriza-se quando, cumulativamente: 1) for imprescindível para as investigações do
inquérito policial (art. 1º, I, Lei 7.960/1989) (periculum libertatis), constatada a
partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização
como prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação, ou
quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (inciso
II); 2) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes
previstos no art. 1º, III, Lei 7.960/1989 (fumus comissi delicti), vedada a analogia ou
a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo; 3) for justificada em fatos
novos ou contemporâneos que fundamentem a medida (art. 312, § 2º, CPP); 4) a
medida for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às
condições pessoais do indiciado (art. 282, II, CPP); 5) não for suficiente a imposição
de medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP (art. 282, §
6º, CPP), no que foi acompanhado pela Ministra Rosa Weber; e dos votos dos
Ministros Roberto Barroso, Luiz Fux (Presidente) e Nunes Marques, que
acompanhavam a Ministra Cármen Lúcia (Relatora), pediu vista dos autos o
Ministro Alexandre de Moraes. Plenário, Sessão Virtual de 20.8.2021 a 27.8.2021.
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Decisão: O Tribunal, por unanimidade, conheceu em parte da ação direta e, nessa
parte, julgou improcedente o pedido, nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual
de 20.8.2021 a 27.8.2021.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.630
(4)
ORIGEM
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INTDO.(A/S)
: PRESIDENTE DA REPÚBLICA
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
INTDO.(A/S)
: CONGRESSO NACIONAL
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DO SENADO FEDERAL
AM. CURIAE. : SECRETARIA EXECUTIVA DO COMITÊ NACIONAL DO MOVIMENTO
DE COMBATE À CORRUPÇÃO (MCCE)
ADV.(A/S)
: LUCIANO CAPARROZ PEREIRA DOS SANTOS (134472/SP)
ADV.(A/S)
: OLÍVIA RAPOSOS DA SILVA TELLES (125930/SP)
Decisão: Após o voto do Ministro Nunes Marques (Relator), que julgava procedente
o pedido formulado na ação direta e, assim, atribuía interpretação ao art. 1º, I, alíneas "a" e "l",
da Lei Complementar n. 64/1990 - com a redação dada pela Lei Complementar n. 135/2010 conforme à Constituição Federal para: a) admitir que, do prazo de inelegibilidade de oito anos
"posteriores ao cumprimento da pena", seja deduzido o período de inelegibilidade decorrido
entre a condenação por órgão colegiado, ou transitada em julgado, e o fim do cumprimento da
pena criminal, de tal modo que a correspondente inelegibilidade não supere os 8 (oito) anos
desde o início da sua eficácia; b) declarar que, em caso da detração acima referida implicar o fim
da inelegibilidade em data anterior ao término do cumprimento da pena criminal, o condenado
não fica isento da aplicação da norma suspensiva dos direitos políticos a que alude o art. 15, III,
da Constituição Federal (condição de elegibilidade); propunha a modulação dos efeitos da
decisão, de tal maneira que ela seja aplicável apenas aos pedidos de registro de candidatura
posteriores ao deferimento da medida liminar na presente ação (19/12/2020) e aos processos de
registro de candidatura das eleições de 2020 ainda pendentes de apreciação na data do
deferimento da liminar (19/12/2020), em qualquer grau de jurisdição, inclusive no âmbito do TSE

(2)
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