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Processo de Rocha Loures tende a
seguir para primeira instância
Especialistas avaliam que não há mais por que ex-assessor ser julgado pelo STF

André Perecmanis “O Supremo vem entendendo por desmembrar, justamente para diminuir o trabalho (com quem não
tem foro)” Professor de Direito Penal da Puc-RIO

O não prosseguimento da denúncia contra o presidente Michel Temer deve complicar a vida do ex-deputado
Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR) com a Justiça. Especialistas ouvidos pelo GLOBO afirmam que o exassessor
especial de Temer, flagrado recebendo uma mala com R$ 500 mil das mãos de um delator da JBS, pode ter a
investigação desmembrada — hoje, ele é investigado ao lado do presidente — e remetida pelo Supremo
Tribunal Federal (STF) à primeira instância.

— Absolutamente plausível (o desmembramento). Essa proteção que se dá ao presidente da República de
ser submetido à votação no Legislativo não se estende aos demais. Então, uma vez que a ação penal contra o
presidente não possa prosseguir, tem que prosseguir contra os coautores — afirma a professora de Direito
Penal da FGV do Rio, Silvana Batini.

Em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica, Loures deixou de ter a prerrogativa de foro privilegiado
quando perdeu o mandato de deputado federal. No momento, o que o prende ao STF é ter sido denunciado
pela Procuradoria-Geral da República (PGR) junto com Temer. Se a denúncia for desmembrada, Loures teria a
investigação contra ele remetida à Justiça em Brasília, São Paulo ou Curitiba.

Segundo o professor de Direito Constitucional da FGVSP, Rubens Glezer, não dá para afirmar ainda se a
separação das partes é benéfica. A conjuntura política, um alinhamento ou não entre as defesas de Loures e
Temer e eventuais delações que ainda possam vir à tona são fatores que dificultam o diagnóstico.

— Não está claro quem ganha e quem perde com a eventual decisão. Acho que o jogo que está sendo feito
pelo Planalto é de sobrevivência de um dia por vez. O médio prazo já fica difícil de prever — diz Glezer.

A decisão cabe ao ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava-Jato no STF. Ele pode decidir
monocraticamente ou levar a questão ao plenário da Corte, para deliberação dos 11 ministros.

— Os ministros têm procurado decidir de forma colegiada, porque é uma forma em que um se ampara no
outro, até mesmo para efeito de repercussão social — afirma o professor de Direito Penal da PucRIO André
Perecmanis.

Se Fachin desmembrar a denúncia, qualquer uma das partes pode recorrer, por meio de um agravo
regimental. Por esse instrumento, o plenário do STF define se Fachin acertou ou não em sua decisão. Se a
maioria definir que o relator fez a escolha certa, a denúncia segue à primeira instância. Se definirem que
Fachin errou, Loures segue junto a Temer no processo.

No entanto, no que depender da jurisprudência do STF, a tendência é que as partes sejam separadas.
— O Supremo vem entendendo por desmembrar, para poder julgar mais rapidamente as pessoas com

prerrogativa (de foro privilegiado) e para diminuir o trabalho (com quem não tem foro) — afirma Perecmanis.
Antes de Fachin decidir o que fazer com a denúncia, há a possibilidade de o Ministério Público Federal se

manifestar.
— Seria interessante ver a posição do MPF em relação a tudo isso. Vão querer o desmembramento ou não?

— diz o advogado criminalista Marcelo Feller.
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