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Excelentíssimo Senhor Ministro Marco Aurélio, 

Egrégia Primeira Turma, 

A Procuradora-Geral da República, no uso de suas atribuições constitucionais e 

legais, apresenta 

contrarrazões ao agravo regimental 

interposto por ONYX DORNELLES LORENZONI contra decisão de fls. 71/73, que declinou a compe-

tência para a primeira instância da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul. 

Gabinete da Procuradora-Geral da República 
Brasilia/DF 
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Trata-se de agravo regimental interposto por ONYX DORNELLES LORENZONI, contra 

decisão proferida pelo Ministro Relator (fls. 71/73), que declinou a competência para o pro-

cessamento e julgamento da presente petição para a Justiça Eleitoral do Rio Grande do 

Sul, nos seguintes termos: 

"3. O Pleno do Supremo, na Sessão do dia 3 de maio de 2018, ao apreciar a questão de 
ordem na ação penal n° 937, relator ministro Luis Roberto Barroso, procedeu à 
reinterpretação da Constituição Federal, considerada a prerrogativa de foro, assentando 
que o instituto pressupõe delito praticado no exercício do mandato e a este, de alguma 
forma, ligado. Excepcionou a óptica conforme o estágio em que o processo se encontre, 
consignando ter a fase de alegações finais o efeito de prorrogar a competência. 
Acompanhei o Relator em parte, ou seja, quanto a interpretar-se de forma estrita o 
preceito constitucional que sinaliza a competência do Supremo para julgar Deputados 
Federais e Senadores. Divergi de Sua Excelência relativamente à prorrogação da 
competência, ante a fase processual, tendo em conta a premissa segundo a qual 
competência de natureza absoluta não se prorroga, sendo a em debate funcional e, 
portanto, dessa espécie, ao contrário da territorial ou em razão do valor. 

Reitero o que sempre sustentei: a competência do Tribunal é de Direito estrito, está 
delimitada, de forma exaustiva, na Constituição Federal. As regras respectivas não 
podem merecer interpretação ampliativa. A Lei Maior, ao prever cumprir ao Supremo 
julgar Deputados e Senadores, há de ter 'abrangência definida pela conduta criminosa: 
no exercício do mandato e ligada, de algum modo, a este último. 

Neste processo, constata-se que o delito imputado, apesar de supostainente cometido 
quando o investigado exercia mandato de Deputado Federal, não está relacionado ao 
cargo atualmente ocupado — Ministro Chefe da Casa Civil da Presidência da República 
do Brasil. Em síntese, estando Onyx Lorenzoni licenciado do cargo gerador da 
prerrogativa, cessa esta última. A situação jurídica não se enquadra na Constituição 
Federal em termos de competência do Supremo. 

5. Declino da competência para a primeira instância da Justiça Eleitoral do Rio Grande 

do Sul." 

O agravante registra, inicialmente, que o art. 53110  da Constituição é taxativo ao 

estabelecer que Deputados e Senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a 

julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. 

Sustenta que "o presente agravo, a despeito de todos os argumentos justificado-

res da garantia constitucional, no entanto, não visa pleitear, em favor do requerido, apenas a 

pura e simples manutenção da prerrogativa de foro; mas questionar a constitucionalidade de 

uma decisão que tomando por base uma condição precária, qual seja a investidura em um 

75 

 cargo que tem como principal característica, a possibilidade de exoneração "ad nutum" 
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acaba por ensejar o afastamento de uma prerrogativa a despeito da condição efetiva de um 

agente de titular de um mandato parlamentar - e, como tal, com prazo determinado de início 

e término; em evidente prejuízo da ampla defesa do ora Requerido." (fl. 84). 

Aduz que a decisão agravada fez ressalva explícita de que o delito imputado ao 

ora agravante foi supostamente cometido, quando o investigado exercia mandato de Depu-

tado Federal, mas, segundo a defesa, "acabou concluindo pela cessação da jurisdição do Su-

premo, pois 'não está relacionado ao cargo atualmente ocupado - Ministro Chefe da Casa 

Civil da Presidência da Republica do Brasil'." (fl. 85). 

Alega que a jurisprudência do Supremo há muito pondera que não há perda da 

chamada relação de organicidade, com sua investidura parlamentar aos cargos autorizados 

pela Constituição (art. 56-1), o que é reforçado, inclusive, pela possibilidade de opção remu- 

neratória (art. 5643° da Constituição). 

No ponto, conclui que "a contrário do raciocínio levado à efeito na decisão re-

corrida, a investidura do Requerido no cargo de Ministro de Estado não lhe subtraiu, do 

ponto de vista constitucional (CE art 56, 1), a condição de exercício do cargo de deputado 

federal à título de prerrogativa de foro (CE art. 102, 1, "b9, sem prejuízo, é claro, da 

análise da pertinência temática da infração penal — "relacionadas às funções desempe- 

nhada" (AP n° 937/RJ-Q0)." (fl. 86). 

Sucessivamente, assevera que o declínio de competência também não prospera, 

pois, segundo a Defesa, o Termo de Colaboração Premiada que deflagrou o procedimento em 

tela, "já se remete à ligação direta entre a suposta falsidade eleitoral a ser investigada — sub - 

jacente à doação pertinente- e as atribuições constitucionais exercidas pelo Requerido na 

qualidade de deputado federal e como tal." (fl. 87). 

Defende que, no Mexo 36 do Termo de Colaboração firmado por RICARDO SAUD e 

JOESLEY BATISTA (Petição n° 7.006/DF), os colaboradores registraram que: "o motivo que le-

vava JB a autorizar esses pagamentos apresentava duas faces complementares. A primeira 

era obter facilidade para, em caso de necessidade ou conveniência, pedir ao político a prá-

tica ou a obtenção de ato de oficio que estivesse ao seu alcance. A segunda era evitar atrair 

a antipatia do político, que pode ser muito danosa quando se trata de grupo empresarial tão 

capilarizado como o JF. " (fl. 88). 
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Sobre o tema, diz que o trecho transcrito evidencia que, longe de se cogitar qual-

quer hipótese de vantagem indevida, "é segundo a notícia dos próprios alcaguetes que as do-

ações supostamente omitidas à Justiça Eleitoral teriam sido efetuadas tanto durante o 

exercício do cargo de deputado federal pelo Requerido, quanto em razão dele." (fl. 88). 

Insiste que a relação que deve ser feita não é entre o delito cometido e o cargo de 

caráter precário exercido pelo agravante no momento presente, qual seja, Ministro de Estado, 

mas entre aquele e o cargo gerador da prerrogativa, no caso, de Deputado Federal, uma vez 

que, deste, o ora agravante permanece detentor, eis que tão somente licenciou-se e não renun-

ciou para a assunção do cargo no Poder Executivo. 

O agravante lembra que permanece na condição de Deputado Federal e, como tal, 

mantém a prerrogativa de foro, mesmo ocupando transitoriamente o cargo de Ministro de Es-

tado, "condição a qual, inclusive, também detém, ao menos até o momento, a mesma garan-

tia constitucional." (fl. 89). 

Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada e, consequentemente, seja 

reconhecida a competência originária desta Corte para processar e julgar os fatos objeto da 

presente autuação, na forma da AP 937/RJ-Q0. 

Vieram os autos à Procuradoria-Geral da República, para apresentar contrarrazões 

ao agravo, no prazo de 15 dias (fls. 114/116). 

Ii 

O agravo regimental não merece ser provido. 

De início, registre-se que, em sessão de 03 de maio de 2018, ao julgar Questão de 

Ordem na Ação Penal n° 937, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que o foro por 

prerrogativa de função de deputados federais e senadores da República aplica-se aos crimes 

ocorridos durante o mandato e relacionados ao exercício do mandato parlamentar. De-

finiu-se também que, em caso de inaplicabilidade da regra constitucional de foro, os proces-

sos devem ser remetidos ao juízo de primeira instância competente. 

PETIÇÃO N° 7990 	 4 



MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA 

Com efeito, naquela oportunidade, afirmou-se que, para assegurar que a prerroga-

tiva 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. 

O Ministro Luís Roberto Barroso, em seu voto, consignou que: 

"A meu ver, é preciso dar-se à cláusula do foro privilegiado uma interpretação restritiva. 
E a interpretação que propus no meu despacho, e aqui reitero, é a de que o foro por 
prerrogativa só prevaleça para os fatos praticados pelo agente beneficiário do foro no 
cargo e em razão do cargo. Portanto, como é o caso concreto, se o fato foi praticado 
quando o indivíduo era candidato a prefeito, e se o foro beneficia quem é deputado, 
neste caso não se aplica o foro, porque, quando o fato foi praticado, o candidato a 
prefeito, evidentemente, não era membro do Congresso Nacional. Como tampouco acho 
que se deva aplicar a regra do foro por prerrogativa por um fato que não guarde 
nenhuma conexão com o mandato. Se o sujeito fraudou uma escritura na venda de um 
imóvel particular no seu Estado de origem, isso também não guarda relação com o 

mandato. 

(• • .) 
O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o 
exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas." 

Ademais, a jurisprudência da Corte é pacífica no sentido de que a prerrogativa de 

foro não configura privilégio de caráter pessoal, sendo concedida exclusivamente "ratione 

numeris". 

A relevância do tema foi bem destacada pelo Ministro Celso de Mello no voto da 

AP n° 937 QO/RJ, quando assentou que: 

"É de relembrar-se, finalmente, neste tópico, que o Plenário do Supremo Tribunal Fede-
ral, em importantíssimos precedentes também firmados em" questão de ordem", agindo 
em sede de interpretação constitucional, proferiu decisões pelas quais restringiu, de 
modo bastante expressivo, sempre, porém, nos estritos limites de suas atribuições juris-
dicionais, o sentido e a abrangência de uma fundamental prerrogativa de índole constitu-
cional dos membros do Poder Legislativo, prerrogativa essa muito mais relevante (e 
essencial) do que aquela referente ao foro "ratione muneris", vindo a definir, então, no 
julgamento do Inq 104-Q0/RJ, Rel. Min. DJACI FALCÃO (RTJ 99/477), e do Inq 
105-Q0/DF, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA (RTJ 99/487), que o congressista, 
quando licenciado para exercer cargo no Poder Executivo (como ainda o permite o 
art. 56, I, da vigente Constituição), não pode invocar, em seu favor, por inaplicável, 
enquanto persistir tal situação, a imunidade parlamentar, tanto material quanto 
formal, em razão de essa particular e especial proteção constitucional — como ad-

verte o magistério doutrinário (PONTES DE MIRANDA, "Comentários à Constituição 
de 1967— com a Emenda n° 1, de 1969", tomo 111/10 e 43, 2.• ed., 1970, RT; JOÃO BAR-
BALHO, " Constituição Federal Brasileira ", p. 64, edição fac-similar, 1992, Senado Fe- 
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deral; PINTO FERREIRA, "Comentários à Constituição Brasileira ", vol. 2/625, 1990, 
Saraiva; JOSÉ CRETELLA JÚNIOR, "Comentários à Constituição de 1988 ", vol. 
V/2.624-2.625, item n. 204, 1991, Forense Universitária; PEDRO ALEDCO, "Imunida-
des Parlamentares", p. 59/65, 1961, Belo Horizonte; CELSO RIBEIRO BASTOS, " Co-
mentários à Constituição do Brasil ", vol. 4, tomo 1/187, 1995, Saraiva; RENÉ ARIEL 
DOTTI, "Curso de Direito Penal — Parte Geral ", p. 398, item ri. 25, 2001, Forense; RO-
SAH RUSSOMANO DE MENDONÇA LIMA, "O Poder Legislativo na República", p. 
140/141, item n. 2, 1960, Freitas Bastos, v.g.) — supor o"exercicio " do oficio legisla-
tivo, inocorrente nas hipóteses em que o Deputado Federal ou Senador da República es-
teja a desempenhar, p. ex., o cargo de Ministro ou de Secretário de Estado. Em 
consequência de tais julgados, procedeu-se ao cancelamento da Súmula 4/STF." desta- 

ques acrescidos. 

No caso concreto, trata-se de investigação destinada a verificar se houve omissão 

sobre o recebimento de doações de R$ 100 mil e 200 mil, respectivamente, nos anos de 2012 

e 2014, para a campanha eleitoral de ONTX LORENZONI ao cargo de deputado federal, atualmente 

Ministro Chefe da Casa Civil da Presidência da República do Brasil. 

No ponto, a pretensão recursal cinge-se a discutir se o crime tipificado pelo 

art. 350 do Código Eleitoral figura dentre aqueles relacionados ao exercício do mandato 

parlamentar para fins de definição da competência para seu julgamento, ante o que foi de-

cidido na Questão de Ordem suscitada na Ação Penal n° 937. 

Com efeito, a partir do julgamento da Questão de Ordem na Ação Penal 937, 

pacificou-se na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que os crimes exclusiva-

mente eleitorais, ainda que praticados durante o mandato parlamentar, para fins de reelei-

ção, não guardam relação direta com o exercício do mandato, mas, sim, com a condição 

de candidato, cuidando-se de fatos estranhos às funções de congressista. 

Nesse sentido é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal: 

INQUÉRITO INSTAURADO CONTRA MEMBRO DO CONGRESSO NACIONAL — 

SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO DE FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL 
(LEI N° 4.737/65, ART. 350), CUJA ALEGADA OCORRÊNCIA, EMBORA 
VERIFICADA NO CURSO DO MANDATO LEGISLATIVO, COM ESTE NÃO 
GUARDA QUALQUER RELAÇÃO DE PERTINÊNCIA — FATO, PORTANTO, 
ABSOLUTAMENTE ESTRANHO ÀS ATRIBUIÇÕES INERENTES AO OFÍCIO 

PARLAMENTAR — JULGAMENTO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL SOBRE A QUESTÃO DA PRERROGATIVA DE FORO (AP 937-Q0/RJ) — 
CESSAÇÃO DA COMPETÊNCIA PENAL ORIGINÁRIA DESTE TRIBUNAL, NO 
PRESENTE CASO, EM FACE DA APLICABILIDADE DO PRECEDENTE EM 
REFERÊNCIA — REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA ELEITORAL — 
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA NO ÂMBITO DA COLENDA SEGUNDA TURMA 
DESTA SUPREMA CORTE (AP 577-AgR/RO, REL. MIN. RICARDO 
LEWANDOWSKI — INQ 4.399-AgR/DF, REL. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI — 
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INQ 4.428- -QO/DF, REL. MIM. GILMAR MENDES, v.g.) — A PRERROGATIVA DE 
FORO NO SISTEMA CONSTITUCIONAL BRASILEIRO — LEGITIMIDADE DA 
INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL A RESPEITO DA MATÉRIA: DOUTRINA E OUTROS PRECEDENTES — 
RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (Inq 4403 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE 
MELLO, Segunda Turma, julgado em 22/02/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-041 
DIVULG 27-02-2019 PUBLIC 28-02-2019 — destaques acrescidos) 

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 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. 

ifi — 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, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Timm', julgado em 
07/12/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-268 DIVULG 13-12-2018 PUBLIC 14-12- 
2018 — destaques acrescidos) 

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. DETERMINAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE PROVAS 
IMPRESCINDÍVEIS. REABERTURA DA INSTRUÇÃO. MARCO TEMPORAL NÃO 
ALCANÇADO. HIPÓTESE EM QUE NÃO ESTÁ AUTORIZADA A 
PRORROGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
REMESSA DO FEITO À JUSTIÇA ELEITORAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE 

SE NEGA PROVIMENTO. 

I — Diante da 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 realização de provas reputadas imprescindíveis para o julgamento 

da causa. 
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IV - Hipótese dos autos que se distingue daquelas em que, encerrada a instrução, os 
autos estão prontos para serem pautados para julgamento. 
V - Remessa dos autos ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Rondônia, para que 
distribua os autos ao juizo eleitoral competente para o processamento do feito. 

IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (AP 577 AgR, Relator(a): Min. 
RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/09/2018, ACÓRDÃO 
ELETRÔNICO DJe-202 DIVULG 24-09-2018 PUBLIC 25-09-2018 - destaques 

acrescidos) 

No mesmo sentido, os seguintes precedentes: INQ. 4454, Rel. Min. Gilmar Men-

des; Rd 33397/MG, Rel. Min. Luiz Fux; INQ. 3598, Rel. Min. Celso de Mello; INQ 4395, 

Rel. Min. Dias Toddoli; INQ. 4409, Rel. Min. Rosa Weber; INQ. 4453, Rel. Min. Marco Au- 

rélio. 

Verifica-se, portanto, que a imputação não se relaciona com as funções exerci-

das pelo então parlamentar, não mais subsistindo o foro por prerrogativa de função no Su- 

premo Tribunal Federal. 

III 

Pelo exposto, a Procuradora-Geral da República requer o não provimento do 

agravo regimental. 

S

—  s_L iktt1/24.4,_  

L Á e E l errara odge 
Procuradora-Geral da República 

Brasília, 26 de março de 2019. 
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