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MEMORIAIS

Excelentíssimo Ministro Celso de Mello

1-  Cuida-se de Questão de Ordem suscitada pelo Ministro

Roberto Barroso, nos autos da ação penal nº 937, em que foi de-

nunciado Marcos da Rocha Mendes como incurso nas penas do

art. 299 do Código Eleitoral, por suposta compra de votos para a

campanha de prefeito de Cabo Frio/RJ, nas eleições de 2008.

2 – Pretende-se que esta Corte manifeste-se e firme tese so-

bre as seguintes questões,  ipsis litteris: 2.1)  saber se o foro por

prerrogativa de função deve abranger apenas as  acusações por

crimes (i) estritamente relacionados ao desempenho do cargo, e

(ii) enquanto o réu estiver no exercício daquele cargo ao qual a

Constituição assegura um determinado foro privilegiado; 2.2) sa-

ber se a jurisdição do Supremo Tribunal Federal deve se perpe-
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tuar nas hipóteses em que a cessação do mandato ocorra após o

término da  instrução processual;  2.3)  saber se, no caso, o STF

deve (i) declinar da competência para o Juízo eleitoral de 1ª ins-

tância,  (ii)  declinar  da  competência  para  o  Tribunal  Regional

Eleitoral, ou (iii) julgar o processo, uma vez que a instrução pro-

cessual já foi encerrada e o feito já havia sido incluído em pauta

para o julgamento antes da renúncia do réu ao mandato de Depu-

tado Federal.

3 – Estudiosos da nossa história constitucional apontam que

a Carta de 1988, de tantas quantas já tivemos, apesar de ser con-

siderada a de espírito mais democrático e verdadeiramente repu-

blicano,  paradoxalmente,  é  também  a  mais  pródiga  no

estabelecimento  de  foros  especiais.  Mais,  inclusive,  do  que  a

Constituição  outorgada,  em  1824,  pelo  Imperador  Pedro  I  –

muito provavelmente a Constituição brasileira foi a que engen-

drou o foro privilegiado com a maior amplitude entre os países

ocidentais.

4 – Sabemos da experiência e dos ensinamentos da história

que a verdadeira democracia republicana não nasce ou é outor-

gada  graciosamente  por  leis  ou  constituições.   É  certo  que  a

norma formal lhe é condição necessária, mas não suficiente.

Amparado  nessa  constatação,  procurei  refletir  e

compreender  as  razões  que  levaram o  constituinte  de  1988  a

legar ao país a nódoa antidemocrática do foro por prerrogativa de

função de forma tão imprudentemente generosa. 
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5 – Concluo que quase cem anos de autoritarismo, intercala-

dos por breves intervalos de pseudodemocracia, deixaram marcas

profundas na cultura social do país. Essa peculiar circunstância

de nossa história fez com que, na virada democrática ocorrida no

fim da década de 1980, franjas resistentes de uma cultura de ex-

clusão, avessa à ideia de isonomia e de impessoalidade, com lai-

vos  de  uma  concepção  decadente  de  aristocracia,  cobrou  seu

pedágio para viabilizar a solução de compromisso corporificada

na Constituição de 1988. Induvidosamente, a liberalidade em re-

lação à prerrogativa de foro fez parte do tributo que a democracia

precisou pagar para romper os grilhões do passado e alvorecer. 

Nesses 30 anos de vigência da Constituição, o senso de

república e de democracia robusteceu-se na sociedade e o país

evoluiu,  desprendendo-se  paulatinamente  do  ranço  autoritário

que ainda bafejava a política de então. 

É  sob  essa  perspectiva  que,  a  meu  aviso,  devemos

examinar  o  caso  ora  submetido  ao  prudente  escrutínio  desta

colenda Corte.

6 – A Carta de 1988 atribuiu ao Supremo Tribunal Federal

competência para supervisionar investigações criminais e presidir

ações penais movidas contra o Presidente da República, o Vice-

Presidente, Deputados e Senadores, Ministros da Corte e dos de-

mais Tribunais Superiores, Procurador-Geral da República, mem-

bros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do

Ministério Público, Ministros de Estado e Comandantes da Mari-

3



PGR Ação Penal nº┘937/RJ

nha, do Exército e da Aeronáutica, Advogado-Geral da União e

membros do Tribunal de Contas da União. Com isso, nosso legis-

lador constituinte desnaturou por completo a vocação de Corte

Constitucional do STF, destinada a solucionar as questões pun-

gentes do país e a superar impasses institucionais.

7 – Essa situação não tem paralelo nas democracias ociden-

tais. Em Portugal, o Supremo Tribunal de Justiça julga apenas o

Presidente da República e, mesmo assim, quanto aos crimes co-

metidos no exercício da função. Na França, os membros do go-

verno são julgados pelos crimes praticados no exercício de suas

funções pela Corte de Justiça. Na Itália, a única autoridade com

foro na Corte Constitucional é o Presidente da República. A Su-

prema Corte norte-americana não tem competência criminal ori-

ginária.

8 -  Na atual quadra, o Supremo Tribunal Federal vem aco-

lhendo leitura  textual  das normas constitucionais  que estabele-

cem a prerrogativa de foro, sem qualquer recorte ou restrição.

Coloca-se agora, para debate do Plenário, Questão de Ordem que

propõe uma interpretação restritiva desses dispositivos.

9 - Uma primeira indagação a ser respondida é se, da pers-

pectiva da hermenêutica constitucional, seria possível essa leitura

restritiva. O ponto é relevante porque, forçoso reconhecer, o texto

da Carta de 1988 não explicita exceções às regras que estabele-

cem prerrogativas de foro.
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10 - Para tal questão, a resposta é induvidosamente afirma-

tiva. Conforme adverte Laurence Tribe e Michael Dorf, a Consti-

tuição não pode ser interpretada como um feixe desconectado de

princípios, valores e regras. O Ministro Ayres Britto, em feliz sín-

tese, esclarece que  a Constituição não faria do Direito um sis-

tema se,  antes,  sistema ela própria não fosse.  E mais adiante

arremata:  nossa  Constituição  é  sistema  em si  mesma,  porque

também dispõe dos atributos que são próprios do sistema, dentre

ele avulta o da coerência ou da congruência.

11 - A prerrogativa de foro tem uma razão de ser. O consti-

tuinte a criou para atender a determinados valores. No entanto, é

certo  que  eles  precisam ser  identificados  sistemicamente  para

servirem de norte ao exegeta. Isso porque, parece-me inegável, a

prerrogativa de foro representa uma ruptura – conquanto às vezes

constitucionalmente justificável – ao princípio da igualdade. 

12 - A proteção da igualdade é uma das pedras de toque de

um Estado de Direito republicano e democrático. Como já afir-

mou com muita propriedade o Ministro Celso de Mello,  nada

pode autorizar o desequilíbrio entre os cidadãos da República.

13 - Qual seria, então, o fundamento constitucional válido

para o tratamento diferenciado a certas autoridades, consistente

na prerrogativa de foro? O que o tornaria compatível com o vetor

axiológico da equidade? Essas perguntas têm resposta segura em

diversos precedentes do Supremo Tribunal Federal, que sempre

cuidou de realçar que  a prerrogativa de foro visa a garantir o
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exercício do cargo ou do mandato,  e  não a proteger quem o

exerce.

14 - Garantia do exercício do cargo ou do mandato. Esse

é o valor que o constituinte quis proteger. Os limites estritamente

necessários para a sua proteção são também os limites possíveis.

Eles não podem nem devem ser alargados sob pena de ruptura

ilegítima da isonomia entre os cidadãos.

15 -  Para a preservação da liberdade do exercício do cargo

ou mandato, basta assegurar-se a prerrogativa de foro para inves-

tigação e processamento dos crimes cometidos durante o exercí-

cio do cargo e  diretamente relacionados às atividades que são

inerentes ao mandato. O que sobejar desse paradigma é intolerá-

vel proteção à pessoa e não às suas relevantes funções.

16 - Esse, no entanto, não é o alcance que a Suprema Corte

vem dando até o presente momento para a norma constitucional.

No que me parece clara e ilegítima afronta à isonomia, vem-se

reconhecendo a prerrogativa de foro para as autoridades elenca-

das no art. 102, I, “b” e “c”, da Constituição em relação a todo e

qualquer delito, mesmo aqueles praticados antes do exercício do

cargo e desvinculadas de suas atribuições. 

Pouco importa a gravidade ou a banalidade; a intimidade

ou a estranheza do delito em relação ao exercício das funções que

se busca proteger. 
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17 – A hermenêutica constitucional, no entanto, não é está-

tica.  A Constituição vive  e  pulsa.  A evolução da interpretação

deve ser sempre acatada sem temor, notadamente quando busca

equacionar a tensão entre princípios constitucionais em conflito,

promovendo sua melhor harmonização com a desenvolvimento

do  corpo  social  e  com os  valores  predominantes  comungados

pela sociedade em dado momento histórico. 

18 -  Isso não é novidade para esta Corte. O fenômeno já

ocorreu, inclusive em matéria de interpretação de alcance da prer-

rogativa de foro. Em verdade, a análise da jurisprudência do Su-

premo  Tribunal  Federal  evidencia  que  a  Corte  vem buscando

restringir o espectro de abrangência do privilégio, conduzindo-o

ao seu leito natural, cujas margens são os estritos e necessários li-

mites à proteção do exercício do cargo ou mandato.

19 - De fato, até 2001, reconhecia-se, nos termos da Súmula

nº 394 do Supremo Tribunal Federal, a permanência da compe-

tência especial por prerrogativa de função mesmo após o agente

do delito deixar o cargo que a justificava. Em julgamento histó-

rico, a Corte reconheceu, em Questão de Ordem no Inquérito nº

687-SP, de relatoria do min. Sydney Sanches, que as prerrogati-

vas de foro, pelo privilégio, que, de certa forma conferem, não

devem  ser  interpretadas  ampliativamente,  numa  Constituição

que pretende tratar igualmente os cidadãos comuns, como são,

também, os ex-exercentes de tais cargos ou mandatos. A Súmula

restou, assim, cancelada.
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20 - A tentativa do parlamento de repristinar a Súmula, por

meio da Lei nº 10.628/2002, que alterou o § 1º do art. 84 do Có-

digo de Processo Penal, foi severamente rechaçada pela Corte,

que declarou a sua inconstitucionalidade no julgamento da ADI

nº 2.797, de relatoria do Min. Sepúlveda Pertence.

21 -  Esse entendimento foi reafirmado em 2007, no julga-

mento de agravo regimental interposto no já mencionado Inqué-

rito  nº  1.376-4.  Na  oportunidade,  o  Min.  Celso  de  Mello,

verbalizando o entendimento do colegiado, consignou que  o re-

conhecimento da prerrogativa de foro, perante o Supremo Tribu-

nal  Federal,  nos  ilícitos  penais  comuns,  em  favor  de  ex-

ocupantes de cargos públicos ou de ex-titulares de mandatos ele-

tivos transgride valor fundamental  à  própria  configuração da

ideia republicana, que se orienta pelo valor axiológico da igual-

dade.

22 - A linha evolutiva teve sequência com o julgamento de

agravo regimental interposto no Inquérito nº 3.515-SP, ocasião na

qual esta Corte estabeleceu, como regra, o desmembramento de

processos e investigações criminais em relação a corréus que não

detinham prerrogativa de foro. Até então, as regras de conexão e

continência eram potencializadas, ampliando-se artificiosamente

a competência criminal do Supremo.

23  -  Vê-se,  portanto,  que  o  STF  vem  matizando  a

interpretação  das  regras  atribuidoras  de  prerrogativa  de  foro,

direcionando-as sempre ao seu núcleo essencial:  a proteção do
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cargo  ou  mandato,  e  não  das  pessoas  que  transitoriamente  os

ocupam.  As  razões  que  ditaram  todos  os  precedentes  acima

mencionados autorizam e recomendam a leitura minimalista das

regras  que derrogam o foro comum – esse também de matriz

constitucional.  A  leitura  restritiva  é  assim  uma  imposição

incontornável  para que se compatibilize as normas de exceção

com  o  postulado  isonômico,  pedra  angular  do  sistema

democrático.

24  -  Esse  movimento  em  direção  à  equidade  também

maximiza um outro  direito  fundamental,  explicitado em nossa

Carta pela Emenda Constitucional nº 45/2004: a razoável duração

do processo. Ao fazê-lo, finda por também salvaguardar os bens

jurídicos tutelados pelas normas penais; na medida, potencializa

a sua  efetividade.  Combater  a  impunidade significa,  por  outra

vertente, defender o ideal republicano e o direito fundamental à

segurança.

25  -  Um  outro  princípio  de  fundamental  importância  é

ressaltado quando se restringe a prerrogativa de foro perante o

Supremo Tribunal Federal: o duplo grau de jurisdição. Não custa

lembrar que o Brasil comprometeu-se a observar essa diretriz do

devido processo legal quando subscreveu e internalizou as regras

estabelecidas no Pacto de San José da Costa Rica.

26 - O receio injustificado de abusos por parte de juízes de

primeiro grau deve, de logo, ser afastado. Primeiro porque, não

há  razão  para  presumir  que  magistrados,  selecionados  em
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rigorosos  processos  seletivos,  irão  apartar-se  do  dever  de

imparcialidade e isenção apenas pela qualidade do réu. Segundo

porque,  ainda  que  isso  venha  excepcionalmente  a  ocorrer,  o

sistema jurídico tem meios idôneos para sanar o desvio, seja pelo

manejo dos recursos cabíveis, seja pela via alargada do Habeas

Corpus, seja ainda pelo caminho correicional das corregedorias e

do CNJ.

 27  -  Importante  notar  também  que  eventuais  excessos

cometidos por juízos de grau inferior a pretexto de aplicar a nova

orientação da Corte são facilmente coartados com a utilização da

Reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal.

28  -  Se  não  houver  mudanças  de  paradigma  neste

julgamento de hoje, não tenho dúvida de que o STF em breve

retornará  ao  tema,  mas  aí  talvez  não  mais  por  razões

principiológicas,  mas  por  imperativo  prático:  o  aumento

exponencial  de  demandas  criminais  irá  inviabilizar  o  regular

funcionamento da Corte em breve espaço de tempo. Apenas a

colaboração da Odebrecht promoveu um incremento da ordem de

20% no já volumoso acervo criminal desta Casa.

30 – Para os que pensam o Direito por uma ótica estática e

mecânica de aplicação de normas, lembro as palavras sábias do

mestre italiano Francesco Carnelutti:  as incertezas e contrastes

da jurisprudência são como poros através dos quais o Direito

respira a Justiça. E, quando, pelo fetichismo da uniformidade, os

juízes descansam nas soluções feitas, e o conjunto de máximas

10



PGR Ação Penal nº┘937/RJ

adquire na prática o valor de um código desmedido, cerra-se a

via normal de renovação do Direito.

31 – Finalmente, com relação à perpetuação da competência

do STF nos casos de cessação do mandato ou término do exercí-

cio do cargo,  penso que a  solução deve ser  encontrada socor-

rendo-se  do  princípio  da  identidade  física  do juiz.  Vale  dizer,

encerrada a instrução feito, após as diligências finais previstas no

art. 10 da Lei 8.038/90, prorroga-se a competência da Corte para

julgamento da ação penal. Em todas as demais hipóteses, operar-

se-ia a remessa dos autos ao juízo ordinário.

Com essas considerações, manifesta-se o Procurador-Geral

da República:

1 - pelo acatamento da Questão de Ordem para conferir in-

terpretação restritiva as normas da Constituição de 1988 que esta-

belecem  as  hipóteses  de  foro  por  prerrogativa  de  função,

limitando-as aos crimes cometidos em razão do ofício e que di-

gam respeito estritamente ao exercício do cargo;

2 – o critério razoável,  em caso de cessação do mandato,

aponta no sentido de que a jurisdição perpetua-se se a instrução

processual já se houver encerrado (cumprimento das diligências

finais – art. 10 da Lei 8.038/90), em homenagem ao princípio da

identidade física do juiz;

3 – No caso em exame, embora o feito tenha sido incluído

em pauta para julgamento antes da renúncia do réu, impõe-se a
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remessa dos autos ao juízo eleitoral de 1ª instância, pois o delito

do qual o réu é acusado foi praticado fora do exercício do cargo

de deputado federal e não guarda com ele qualquer relação de

pertinência.

Brasília (DF), 31 de maio de 2017.

Rodrigo Janot Monteiro de Barros
Procurador-Geral da República
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