
RECLAMAÇÃO 33.397 MINAS GERAIS

RELATOR : MIN. LUIZ FUX
RECLTE.(S) :MARCELO HENRIQUE TEIXEIRA DIAS 
ADV.(A/S) :WILLER TOMAZ DE SOUZA 
RECLDO.(A/S) :MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 
BENEF.(A/S) :NÃO INDICADO 

RECLAMAÇÃO.  INSTAURAÇÃO  DE 
PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO EM 
FACE  DE  PARLAMENTAR  FEDERAL. 
ALEGADA  USURPAÇÃO  DA 
COMPETÊNCIA  ORIGINÁRIA  DO 
SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL. 
FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL. 
FATOS  DESVINCULADOS  DO 
EXERCÍCIO  DO  MANDATO. 
INTELIGÊNCIA  DO ART. 102, I, “B”, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA FORMA 
DELIMITADA  PELO  SUPREMO 
TRIBUNAL  FEDERAL  NA  AP  937-QO. 
PRECEDENTES.  RECLAMAÇÃO A QUE 
SE NEGA SEGUIMENTO.
1.  A  competência  originária  do  Supremo 
Tribunal  Federal  para  o  processo  e 
julgamento  de  parlamentares  federais 
circunscreve-se  aos  atos  praticados  no 
exercício do mandato e em razão do cargo 
(Precedente:  AP  937-QO,  Tribunal  Pleno, 
Rel. Min. Roberto Barroso, j. 03/05/2018).
2.  Os  crimes  exclusivamente  eleitorais, 
ainda  que  praticados  durante  o  mandato 
parlamentar,  para  fins  de  reeleição,  não 
guardam relação direta com o exercício do 
mandato,  mas  sim  com  a  condição  de 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7B0D-88E0-57B0-6CEE e senha D493-0618-D13C-781C



RCL 33397 / MG 

candidato,  cuidando-se  de  fatos  estranhos 
às  funções  inerentes  ao ofício  parlamentar 
(Precedentes:  Inq.  4399-AgR,  Segunda 
Turma,  Rel.  Min.  Ricardo  Lewandowski; 
Inq.  3598,   Rel.  Min.  Celso  de  Mello;  Inq 
4395, Rel. Min. Dias Toddoli; Inq. 4409, Rel. 
Min. Rosa Weber; Inq. 4453, Rel. Min. Marco 
Aurélio).
3.  Reclamação  a  que  se  nega  seguimento, 
prejudicado o pedido de liminar.

DECISÃO: Trata-se de Reclamação ajuizada pelo Ministro de Estado 
do Turismo MARCELO HENRIQUE TEIXEIRA DIAS, ao fundamento de 
alegada usurpação de competência desta Corte por ato da Procuradoria 
Regional  Eleitoral  de  Minas  Gerais,  no  Procedimento 
1.00.000.001319/2018-15.

Narra  a  petição  inicial  que  “[e]m  31  de  janeiro  de  2019,  a  
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL EM MINAS GERAIS recebeu  
representação da Associação Patriotas em Foco Fabriciano descrevendo pretensas  
irregularidades no repasse pelo PSL PARTIDO SOCIAL LIBERAL de recursos  
públicos  oriundos  do  FUNDO  ESPECIAL  DE  FINANCIAMENTO  DE  
CAMPANHA  em  favor  de  4  candidatas  aos  cargos  de  DEPUTADA  
ESTADUAL e DEPUTADA FEDERAL pelo ESTADO DE MINAS GERAIS”.

Aduz que, “[a]lém disso, no dia 4 de fevereiro de 2019, o jornal FOLHA  
DE S. PAULO publicou matéria com o título MINISTRO DE BOLSONARO  
CRIOU  CANDIDATOS  LARANJAS  PARA  DESVIAR  RECURSOS  NA 
ELEIÇÃO abordando os mesmos fatos narrados na citada representação”.

Ressalta  que,  “a  partir  da  mencionada  representação,  bem  como  da  
famigerada  matéria  jornalística,  a  PROCURADORIA  REGIONAL  
ELEITORAL EM MINAS GERAIS,  por  vislumbrar  a  prática,  em  tese,  dos  
delitos previstos nos arts. 350 e 354-A, ambos do Código Eleitoral e no art. 147  
do Código Penal, determinou a remessa dos autos à Coordenadoria Estadual de  
Apoio aos Promotores Eleitorais, para encaminhamento à Promotoria Eleitoral  

2 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7B0D-88E0-57B0-6CEE e senha D493-0618-D13C-781C



RCL 33397 / MG 

com atribuição para apuração dos fatos”.
Diz que “a PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL EM MINAS  

GERAIS  deixou  de  determinar  a  remessa  dos  autos  para  o  SUPREMO  
TRIBUNAL FEDERAL aduzindo de maneira rasa e desqualificada que No que  
tange ao Min. Marcelo Álvaro Antônio, tal como apontado pela d. PGE, os fatos  
não possuem relação com o exercício da função de deputado federal, o que, de  
acordo  com o  novo  entendimento  firmado  pelo  Supremo Tribunal  Federal  na  
Ação Penal nº 937/RJ, afasta o foro privilegiado”.

Alega que “Salta aos olhos a estreita vinculação das condutas investigadas  
com o cargo parlamentar exercido pelo reclamante , razão pela qual pugna pelo  
reconhecimento da violação da competência originária em matéria penal desse  
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e do desrespeito a autoridade de v. acórdão  
prolatado pelo Plenário da Corte Suprema na QO na AP nº 937”.

Ao  final,  formula  pedido  liminar  requerendo  a  suspensão  do 
procedimento de investigação criminal n° 1.00.000.001319/2019-15 e, no 
mérito,  “o conhecimento  e  provimento da  presente  reclamação constitucional  
para declarar a violação da competência originária do SUPREMO TRIBUNAL  
FEDERAL e o desrespeito a autoridade do v. acórdão proferido pelo Plenário do  
PRETÓRIO  EXCELSO  na  QO  na  AP  nº  937/RJ,  reconhecendo-se,  por  
conseguinte, a competência dessa Corte Suprema para processar e julgar os fatos  
apurados a partir do vergastado procedimento de investigação criminal”.

Antes de analisar o pedido de liminar, determinei a solicitação de 
informações  e  o  envio  dos  autos  ao  Ministério  Público  Federal,  para 
manifestação.

A Procuradora-Geral  da  República  consignou  que  “Os  fatos  em 
análise,  mesmo  tendo  ocorrido  durante  o  mandato  de  deputado  federal  do  
reclamante,  são  totalmente  estranhos  ao exercício  do  mandato,  pois  envolvem  
situações exclusivamente de cunho eleitoral, associadas apenas ao pleito eletivo de  
2018”.

Nestes termos, opinou no sentido da improcedência da Reclamação.
É o relatório.
Decido.
A presente Reclamação é manifestamente improcedente.
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Ab  initio,  merece  registro  que  o  Supremo  Tribunal  Federal,  no 
julgamento da AP 937-QO, conferiu interpretação restritiva à prerrogativa 
de  foro  dos  parlamentares  federais  junto  a  esta  Corte,  limitando  sua 
aplicabilidade aos processos que envolvam a investigação de prática de 
crimes relacionados ao exercício do mandato.

Neste  sentido,  foram  fixadas  as  seguintes  teses:  “(i)  O  foro  por  
prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício  
do  cargo  e  relacionados  às  funções  desempenhadas;  e  (ii)  Após  o  final  da  
instrução  processual,  com  a  publicação  do  despacho  de  intimação  para  
apresentação  de  alegações  finais,  a  competência  para  processar  e  julgar  ações  
penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro  
cargo  ou  deixar  o  cargo  que  ocupava,  qualquer  que  seja  o  motivo”,  com  o  
entendimento de que esta nova linha interpretativa deve se aplicar imediatamente  
aos processos em curso, com a ressalva de todos os atos praticados e decisões  
proferidas pelo STF e pelos demais juízos com base na jurisprudência anterior,  
conforme precedente firmado na Questão de Ordem no Inquérito 687 (Rel. Min.  
Sydney Sanches, j. 25.08.1999)”.

Confira-se a ementa daquele paradigmático julgamento:

“Direito Constitucional e Processual Penal. Questão de Ordem  
em Ação  Penal.  Limitação  do  foro  por  prerrogativa  de  função  aos  
crimes praticados no cargo e em razão dele. Estabelecimento de marco  
temporal de fixação de competência. I. Quanto ao sentido e alcance do  
foro por prerrogativa 1.  O foro por prerrogativa de função,  ou foro  
privilegiado, na interpretação até aqui adotada pelo Supremo Tribunal  
Federal,  alcança  todos  os  crimes  de  que  são  acusados  os  agentes  
públicos previstos no art. 102, I, b e c da Constituição, inclusive os  
praticados  antes  da  investidura  no  cargo  e  os  que  não  guardam  
qualquer relação com o seu exercício. 2. Impõe-se, todavia, a alteração  
desta linha de entendimento, para restringir o foro privilegiado aos  
crimes praticados no cargo e em razão do cargo. É que a prática atual  
não realiza adequadamente princípios constitucionais estruturantes,  
como igualdade e república, por impedir, em grande número de casos,  
a  responsabilização  de  agentes  públicos  por  crimes  de  naturezas  
diversas. Além disso, a falta de efetividade mínima do sistema penal,  

4 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7B0D-88E0-57B0-6CEE e senha D493-0618-D13C-781C



RCL 33397 / MG 

nesses  casos,  frustra  valores  constitucionais  importantes,  como  a  
probidade  e  a  moralidade  administrativa.  3.  Para  assegurar  que  a  
prerrogativa de foro sirva ao seu papel constitucional de garantir o  
livre  exercício  das  funções  –  e  não  ao  fim  ilegítimo  de  assegurar  
impunidade – é indispensável que haja relação de causalidade entre o  
crime imputado e o exercício do cargo. A experiência e as estatísticas  
revelam  a  manifesta  disfuncionalidade  do  sistema,  causando  
indignação à sociedade e trazendo desprestígio para o Supremo. 4. A 
orientação aqui preconizada encontra-se em harmonia com diversos  
precedentes  do  STF.  De  fato,  o  Tribunal  adotou  idêntica  lógica  ao  
condicionar a imunidade parlamentar material – i.e., a que os protege  
por  2  suas  opiniões,  palavras  e  votos  –  à  exigência  de  que  a  
manifestação tivesse relação com o exercício do mandato. Ademais, em  
inúmeros  casos,  o  STF  realizou  interpretação  restritiva  de  suas  
competências  constitucionais,  para  adequá-las  às  suas  finalidades.  
Precedentes.  II.  Quanto  ao  momento  da  fixação  definitiva  da  
competência do STF 5. A partir do final da instrução processual, com  
a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações  
finais, a competência para processar e julgar ações penais – do STF ou  
de qualquer outro órgão – não será mais afetada em razão de o agente  
público  vir  a  ocupar  outro  cargo  ou  deixar  o  cargo  que  ocupava,  
qualquer que seja o motivo.  A jurisprudência desta Corte admite a  
possibilidade de prorrogação de competências constitucionais quando  
necessária para preservar a efetividade e a racionalidade da prestação  
jurisdicional. Precedentes. III. Conclusão 6. Resolução da questão de  
ordem com a fixação das seguintes teses: “(i) O foro por prerrogativa  
de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do  
cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da  
instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para  
apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar  
ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a  
ocupar  cargo  ou  deixar  o  cargo  que  ocupava,  qualquer  que  seja  o  
motivo”. 7. Aplicação da nova linha interpretativa aos processos em  
curso. Ressalva de todos os atos praticados e decisões proferidas pelo  
STF e demais juízos com base na jurisprudência anterior.  8.  Como  
resultado, determinação de baixa da ação penal ao Juízo da 256ª Zona  
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Eleitoral do Rio de Janeiro, em razão de o réu ter renunciado ao cargo  
de Deputado Federal e tendo em vista que a instrução processual já  
havia sido finalizada perante a 1ª instância”.

Sobrevieram questionamentos vários, em inquéritos e ações penais 
instaurados  nesta  Corte,  quanto  à  extensão  daquele  histórico  decisum,  
máxime a interpretação a ser dada à expressão “em razão do cargo”, cujo 
conteúdo  vem  sendo  definido  caso  a  caso,  no  natural  evolver  dos 
precedentes que sedimentarão a jurisprudência sobre a matéria.

In  casu,  cuida-se  de investigação que envolve parlamentar  federal 
reeleito, sobre o qual recai suspeita da prática de crimes eleitorais durante 
a campanha de reeleição (artigos 350 e 354-A do Código Eleitoral).

O  Reclamante  alega  haver  “estreita  vinculação  das  condutas  
investigadas com o cargo parlamentar exercido pelo reclamante , razão pela qual  
pugna pelo reconhecimento da violação da competência originária em matéria  
penal desse SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL”.

Ouvida, a Procuradora-Geral da República consignou o seguinte:

“Os fatos ocorreram durante o mandato parlamentar federal do  
reclamante, porém não é ato vinculado ao exercício deste mandato.

Os partidos políticos são obrigados a destinar 30% das verbas  
do  Fundo  Especial  de  Financiamento  de  Campanha  para  o  
financiamento de candidaturas femininas. O descumprimento da lei  
ou  a  aplicação  em  finalidade  diversa  da  prevista  em  lei  pode  
caracterizar ilícito eleitoral.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem na  
Ação Penal 937, da Relatoria do Ministro Roberto Barroso, decidiu  
que a prerrogativa de foro constitucional incide para crimes praticados  
por deputados federais e senadores da República durante o mandato  
parlamentar e que estejam vinculados à função pública desempenhada  
pelo membro do Congresso Nacional. As demais infrações penais que  
não se enquadram nestes critérios devem ser processadas e julgadas  
em primeira instância.

Desde  então,  o  Supremo  Tribunal  Federal  tem  decidido  que  
procedimentos  criminais  instaurados  para  apurar  a  conduta  de  
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membros do Congresso Nacional por falsidade ideológica eleitoral (art.  
350 do Código Eleitoral), que teria sido praticada durante o mandato  
parlamentar, não guarda relação com o mandato, por se tratar de fatos  
estranhos às funções inerentes ao ofício parlamentar. 

Os fatos em análise, mesmo tendo ocorrido durante o mandato  
de  deputado  federal  do  reclamante,  são  totalmente  estranhos  ao  
exercício  do  mandato,  pois  envolvem  situações  exclusivamente  de  
cunho eleitoral, associadas apenas ao pleito eletivo de 2018.

Assim,  não  subsiste  o  foro  por  prerrogativa  de  função  do  
Supremo  Tribunal  Federal  para  este  caso,  afastando-se,  
consequentemente,  a  atribuição  da  Procuradora-Geral  da  República  
para atuar no feito”.

Sobre o tema, esta Corte revela numerosos precedentes, no sentido 
contrário ao pretendido pelo Reclamante.

Deveras,  a  jurisprudência  firmou  compreensão  no  sentido  de 
inexistir vinculação com o mandato parlamentar quando a investigação 
tem por objeto ilícitos exclusivamente eleitorais praticados, em tese, por 
parlamentar, não nesta qualidade, mas sim na condição de candidato em 
pleito eleitoral.

Confira-se,  primeiramente,  a  seguinte  ementa  de  julgamento 
colegiado da Segunda Turma desta Corte, que firmou a compreensão de 
que o crime de falsidade ideológica eleitoral não guarda conexão com o 
exercício do mandato parlamentar:

“DELITO DE FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL.  
COMPETÊNCIA  PARA  INVESTIGAÇÃO  E  JULGAMENTO.  
QUESTÃO DE ORDEM NA AP 937/RJ. REINTERPRETAÇÃO  
CONSTITUCIONAL DO ALCANCE DA PRERROGATIVA DE  
FORO.  AUSÊNCIA  DE  CONEXÃO  ENTRE  O  DELITO  
TIPIFICADO NO ART.  350 DO CÓDIGO ELEITORAL E O  
EXERCÍCIO DO MANDATO DO PARLAMENTAR FEDERAL.  
DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL  
FEDERAL.  REMESSA  À  JUSTIÇA  ELEITORAL.  AGRAVO  
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Diante da  
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reinterpretação constitucional do alcance do disposto no art. 102, I, b,  
da Constituição,  é  de competência da Justiça Eleitoral o trâmite de  
inquérito e processo criminal relativo ao delito de falsidade ideológica  
eleitoral (art. 350 do Código Eleitoral). II – Não há falar em conexão  
entre o mencionado delito e o exercício do mandato do parlamentar  
federal. III – Determinação de remessa dos autos ao Tribunal Regional  
Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, para que distribua os  
autos ao juízo eleitoral competente para o processamento do feito. IV –  
Agravo  regimental  a  que  se  nega  provimento”  (Inq.  4399-AgR, 
Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 07/12/2018).

Este  mesmo  entendimento  foi  reafirmado  em  múltiplas  decisões 
monocráticas proferidas nesta Corte, no sentido de determinar o declínio 
de competência para a justiça eleitoral, nos casos em que são investigados 
crimes exclusivamente eleitorais:   Inq.  4399-AgR,  Segunda Turma,  Rel. 
Min.  Ricardo Lewandowski;  Inq.  3598,   Rel.  Min.  Celso de Mello;  Inq 
4395, Rel. Min. Dias Toddoli; Inq. 4409, Rel. Min. Rosa Weber; Inq. 4453, 
Rel. Min. Marco Aurélio.

Este  o  quadro,  a  presente  reclamação  revela-se  manifestamente 
improcedente,  por  contrariar  os  precedentes  deste  Supremo  Tribunal 
Federal,  que  afastam  a  competência  originária  desta  Corte  para  o 
processo  e  julgamento  de  crimes  não  relacionados  ao  exercício  do 
mandato parlamentar.

Ex positis, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, nego 
seguimento  à  presente  reclamação,  restando  prejudicado  pedido  de 
medida liminar.

Publique-se. Intimem-se. Comunique-se. Arquive-se.
Brasília, 26 de fevereiro de 2019.

Ministro LUIZ FUX

Relator
Documento assinado digitalmente
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