
PETIÇÃO 8.664 PIAUÍ

RELATORA : MIN. ROSA WEBER
REQTE.(S) :SOB SIGILO 
PROC.(A/S)(ES) :SOB SIGILO 

Vistos etc.

Trata-se  de  petição  autuada  a  partir  do  encaminhamento  a  este 
Supremo  Tribunal  Federal,  pelo  Juízo  da  3ª  Vara  Federal  da  Seção 
Judiciária do Piauí, de pedido de busca e apreensão formulado contra a 
Deputada Federal Rejane Ribeiro Sousa Dias.

Extraída do desmembramento de investigação de maior amplitude 
que  tramita  em  primeiro  grau  de  jurisdição,  a  predita  postulação  foi 
formulada  originariamente  pela  autoridade  policial  local  e  endossada 
pelo Ministério Público Federal com atuação em primeira instância, no 
bojo de apuratório que busca desvelar a suspeita da prática de crimes de 
corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização 
criminosa no Estado do Piauí (Operação Topique). 

Na decisão que desmembrou e encaminhou parte da investigação a 
esta  Suprema  Corte,  o  Juízo  Federal  de  primeira  instância  apontou  a 
existência  de  indícios  da  prática  de  crimes  quando  da  execução  de 
políticas públicas no âmbito da Secretaria Estadual de Educação, de cuja 
pasta a Deputada Federal teria sido titular, inclusive em período no qual 
esteve  licenciada  de  seu  mandato  legislativo  federal.  A  respeito  do 
aparente envolvimento da parlamentar nos fatos em apuração, constou 
da decisão (f. 226-228):

2.2.6. Segundo a presente representação, a atual Deputada 
Federal  REJANE RIBEIRO SOUSA DIAS já mantinha vínculo 
negocial com Luiz CARLOS MAGNO SILVA desde a época em 
que  era  Deputada  Estadual.  De  sorte  que  a  sua  ascensão  a 
Secretária  Estadual  de  Educação,  em  2015,  contribuiu, 
sobremaneira,  para  a  permanência  do  grupo  no  interior  da 
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Secretaria  de  Educação  do  Piauí,  o  qual,  assim  apontam  os 
elementos  até  agora  levantados,  estabelecia  mecanismos  de 
fraudes  às  licitações  de  serviços  de  transporte  escolar  que 
culminaram com um prejuízo milionário aos cofres públicos.

2.2.6.1. Rejane Dias foi eleita Deputada Federal em 2014 e 
ocupou o cargo de Secretária Estadual de Educação de 2015 a 
2018,  tendo  apenas  se  afastado  por  curtos  períodos,  para 
assumir a Câmara dos Deputados.

2.2.6.2.  Arquivos  coligidos  aos  autos  sugerem  o 
beneficiamento indireto de REJANE DIAS desde 2014, quando 
era  Deputada  Estadual.  São  vantagens  pecuniárias  recebidas 
por  interpostas  pessoas,  como,  por  exemplo,  pelo  irmão 
ROGÉRIO RIBEIRO E SOUSA (locutor de rádio local)  e pelo 
RAIMUNDO  NONATO  AMORIM  RIBEIRO  (atual  Diretor 
Administrativo  Financeiro  da  Secretaria  da  Justiça  e  Direitos 
Humanos do Piauí e seu ex-assessor na Assembleia Legislativa), 
as quais se perpetuaram, pelo menos, até 28.07.2017, e foram 
rastreados  a  partir  do  cotejo  das  planilhas  encontradas  em 
mídias  digitais,  por  sua  vez,  obtidas  através  de  diligências 
autorizadas por este juízo na residência da Paula Rodrigues de 
Sousa dos Santos (que trabalhou na LOCAR TRANSPORTES de 
02.07.2012 a 30.12.2016).

2.2.6.3.  Há,  ainda,  veículos  cedidos  gratuitamente  em 
benefício da filha e do irmão da Deputada Federal, ROGÉRIO 
RIBEIRO E SILVA, como cortesia, conforme  planilhas 
encontradas nos e-mails de Francisca Camila de Sousa Pereira 
(trabalho na LOCAR TRANSPORTE de 1°.04.2014 a 1º.06.2017), 
Isabela Dimitri Rodrigues Morais (é sócia da RJ LOCADORA 
DE  VEÍCULOS  LTDA,  uma  das  empresas  participantes  do 
esquema criminoso em comento) e Paula Rodrigues de Sousa 
dos Santos,  acessados a partir  da quebra de sigilo telemática 
realizada nos autos do processo n° 24062-40.2018.4.0l.4000.

2.2.6.4.  E  outros  dois  veículos  adquiridos  pela  empresa 
LOURENÇO  LOCADORA DE  VEÍCULOS  E  SERVIÇOS  DE 
LIMPEZA  PÚBLICA  LTDA.  (antiga  K  A  LOURENÇO 
LOCADORA, controlada por LUIZ CARLOS MAGNO SILVA) 
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colocados à disposição da REJANE DIAS: "uma trailblazer prata" 
e "um Toyota Corolla, na cor preta, modelo Altis", provavelmente, 
de forma gratuita, sem qualquer contrato de locação, conforme 
apurou  a  Polícia  Federal,  após  identificá-los  numa  agenda 
apreendida na residência da gerente financeira das empresas de 
LUIZ CARLOS, Paula Rodrigues de Sousa dos Santos.

2.2.6.5. Um terceiro veículo - "uma caminhote Toyota Hilux  
CD 4x4  SRV,  placa  ODZ-5207,  ano/modelo  2011/2011,  cor  cinza,  
adquirido na concessionária NEWLAND VEÍCULOS em 03.08.2011  
por REJANE RIBEIRO SOUSA DIAS, pelo valor de R$ 131.900,00" 
- cujo documento (CRLV) foi apreendido na residência de Odair 
Gomes  Leal  (investigado  na  1ª  fase  da  Operação  Topique  - 
processo nº 14646-48.2018.4.0l.4000 - e que "trabalha para LUIZ 
CARLOS MAGNO SILVA como motorista e corretor de veículos"), 
chama a atenção, também, por fazer parte da frota de carros da 
LC  VEÍCULOS,  disponível  para  locação  ou  venda,  até  que 
1.12.2014 foi vendido para José Nilson Jesus Silva ("empresário  
do setor automotivo em Teresina/PI"), pelo valor de R$ 80.000,00, 
transferido,  curiosamente,  para  a  conta  da  esposa  de  LUIZ 
CARLOS MAGNO SILVA, Lana Mara Costa Sousa, sacado por 
ela própria, no dia 10.12.2014.

2.2.6.6. Como se vê, estes fatos levantam, de fato, suspeitas 
sobre a relação que havia entre REJANE RIBEIRO SOUSA DIAS 
e  LUIZ  CARLOS  MAGNO  SILVA,  inclusive,  antes  dela  se 
tornar  Secretária  de  Educação  do  Estado  do  Piauí.  Todavia, 
mesmo  depois  de  tornar-se  Secretária,  continuou  sendo 
beneficiária  de  vantagens,  o  que  demonstra  o  interesse  do 
acusado LUIZ CARLOS em manter  esta  relação com a atual 
Deputada Federal.

2.2.6.7. Daí porque, a petição inicial traz o pedido de busca 
e  apreensão  em  vários  endereços  de  diversos  investigados, 
incluindo  o  gabinete  da  atual  Deputada  Federal  REJANE 
RIBEIRO SOUSA DIAS, em Brasília.

2.2.6.8.  Com  o  escopo  de  afastar  eventual  arguição  de 
nulidade  da  prova  perquirida,  em  que  pese  a  mais  recente 
jurisprudência  do  Pleno  do  Supremo  Tribunal  Federal 
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reconheça o foro privilegiado apenas para os crimes cometidos 
durante  o  exercício  do  cargo  e  relacionados  às  funções 
desempenhadas,  incumbindo  ao  juízo  da  1  ª  instância  nos 
demais  casos  (AP  937  QO/RJ,  Rei.  Min.  Roberto  Barroso, 
julgado  em  03.05.2018);  o  mesmo  Pleno  do  STF  reconheceu, 
mais recentemente, que determinação de busca e apreensão nas 
dependências da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal 
pode ser decretada por juízo de 1ª instância se o investigado 
não  for  congressista  (Rei  25537/DF  e  AC  4297/DF,  Rel.  Min. 
Edson Fachin, julgados em 26.06.2019).

2.2.6.9. E no caso, conquanto a medida cautelar requestada 
não  se  refira  a  crime  cometido  no  exercício  do  mandato 
parlamentar,  mas  guarde  relação,  em  tese,  com  as  funções 
desempenhadas  como  Secretária  de  Educação  (2015/2018), 
sendo  a  pretensa  busca  e  apreensão  direcionada  a  apurar 
conduta  da  investigada  REJANE  RIBEIRO  SOUSA DIAS  no 
Congresso  Nacional,  enquanto  Deputada  Federal,  as  suas 
imunidades  e  prerrogativas  são  consideradas  extensíveis  aos 
locais  onde  exerce  suas  atividades,  nos  termos  da  abalizada 
jurisprudência.

2.2.6.10. Neste contexto, o desmembramento do feito em 
relação à investigada REJANE RIBEIRO SOUSA DIAS é medida 
que se impõe, devendo ser autuado em apartado o respectivo 
pleito e encaminhado ao STF para apreciação.

Instada a manifestar-se, a Procuradoria-Geral da República ofertou 
parecer  apontando  “requisitos  de  lavagem de  dinheiro  e  longa  duração  no  
tempo de funcionamento do empreendimento criminoso”, no qual a Deputada 
estaria  envolvida  desde  antes  de  sua  diplomação.  A  resiliência  da 
atividade criminosa, segundo a PGR, induziria à conclusão de que, agora, 
quando  eleita  parlamentar,  o  grupo  teria  razões  para  manter  os  laços 
estabelecidos.  Invoca  “estado  de  dúvida  razoável”  para  justificar  “a  
competência  que  mais  preserva  o  valor  constitucional  da  proteção  à  atuação  
parlamentar:  a  competência  do  Supremo  Tribunal  Federal”.  Postula  o 
deferimento  das  medidas  cautelares  penais,  inclusive  na ambiência  da 

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 1E38-9B8F-BB44-1D9A e senha 8DA0-F4B7-06FE-1D01



PET 8664 / PI 

Câmara dos Deputados  (f. 331-340).

Enquanto os autos estavam na PGR para parecer, a Polícia Federal 
encaminhou a meu gabinete ofício aparelhado com o Relatório de Polícia 
Judiciária  nº  004/2020-NIP/SR/PF/PI,  fruto  do  trabalho  investigativo 
levado  a  efeito  no  bojo  do  Inquérito  Policial  nº  56/2019,  que  tramita 
naquela unidade (f. 248-328).

Do material, dei nova vista à PGR, que ratificou a conclusão anterior 
apontando,  como  indicativos  da  competência  deste  Supremo  Tribunal 
Federal:  “7.1)  As  investigações  alcançaram a  Deputada  Federal  que  atrai  a  
competência  desta  Corte,  ao  acompanharem  os  deslocamentos  frequentes  de  
operadores financeiros da organização criminosa ao endereço onde ela reside; 7.2)  
As visitas possuíam frequência elevada,  relacionada a operações bancárias e à  
dinâmica de  contratos com o governo do Estado do Piauí.  7.3)  O período de  
tempo periciado não é atual, mas diz respeito ao ano de 2016.” (f. 346-347)

É o relatório. Decido.

1. Competência criminal do STF e seus corolários

Como  se  observa,  os  autos  aportaram  nesta  Suprema  Corte  por 
provocação do Juízo Federal da 3ª Vara da Seção Judiciária do Piauí, que, 
discordando  parcialmente  das  manifestações  dos  órgãos  acusatórios, 
reputou  necessário  o  pronunciamento  do  Tribunal  a  respeito  de  sua 
competência jurisdicional na hipótese.

 Em decisão na qual enfatizou que os elementos informativos até 
então carreados apontavam para a participação da investigada em  atos 
pretéritos e desvinculados do cargo de Deputada Federal, aquele Juízo 
externou compreensão de que diligências de busca e apreensão levadas a 
efeito  em  quaisquer  das  Casas  Legislativas  federais  devem  ser 
determinadas  pelo  Supremo Tribunal  Federal,  quando  têm como alvo 
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investigado com foro nesta Suprema Corte.

No entanto, assento que o Plenário deste STF, quando do julgamento 
da Questão de Ordem na Ação Penal nº 937, Rel.  Min.  Roberto Barroso, 
redesenhou  os  contornos  da  prerrogativa  de  foro  constitucional,  para 
limitar sua incidência às hipóteses de crimes praticados por Deputados 
Federais e Senadores durante o exercício do mandato parlamentar e que 
estejam,  de  algum  modo,  relacionados  à  função  pública por  eles 
desempenhada.  Naquela  assentada,  foi  formulada  a  seguinte  tese  de 
julgamento:

(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.

O precedente supera o entendimento pretérito da Corte, assentado 
no julgamento da Questão de Ordem no Inquérito 777 (j. 02.09.1993, Rel. 
Min.  Moreira  Alves),  solvida  pelo  Plenário  para  manter  o  foro  por 
prerrogativa  de  função  de  parlamentar  afastado  da  função  legislativa 
para exercer outro cargo público (fazendo-o albergar, assim, crimes não 
relacionados com a função parlamentar). 

A premissa que deu causa à retomada do debate sobre o foro por 
prerrogativa de função, assim como a posterior remodelagem do instituto 
processual, acolhe a proposição segundo a qual  “a prerrogativa de foro é  
inerente à função parlamentar não possuindo caráter  intuitu personae”  (J. J. 
Gomes Canotilho  et al.  Comentários à Constituição do Brasil.  Saraiva, 
2018, p. 1.147).

A aplicação  concreta  do  novel  precedente  acendeu  controvérsias 
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sobre temas correlatos, não solvidas no caso paradigma, exatamente por 
que mais amplas do que a mera definição do foro competente. Uma das 
questões  controvertidas  referiu-se  exatamente  à  possibilidade  de,  em 
investigação com sede na primeira instância, determinar-se judicialmente 
a busca e apreensão de provas no interior da Câmara dos Deputados ou 
do Senado Federal. 

A matéria foi submetida ao Plenário pela via da Reclamação 25.537, 
cujo contexto de apuração envolvia alvos que, apesar de serem servidores 
do  Senado  Federal,  não  detinham  mandato  parlamentar.  Naquela 
assentada  de  julgamento,  o  Tribunal  definiu  que  competência  por 
prerrogativa de foro não é instituída ratione loci. Do voto do Min. Relator, 
seguido pela maioria do Colegiado Maior, colho a seguinte passagem:

Em suma,  ao  contrário  do  que  ocorre  quanto  às  imunidades  
diplomáticas,  cujo  estatuto  jurídico  que  lhes  é  próprio  impede  a  
atuação  jurisdicional  do  Estado  acreditado  não  só  em  relação  aos  
Chefes das Missões Diplomáticas, mas também em relação ao corpo  
auxiliar,  à  sede da Missão Diplomática, bem como veículos e  
malas diplomáticas, as prerrogativas e imunidades parlamentares  
não  se  estendem  aos  locais  onde  os  parlamentares  exercem  suas  
atividades nem ao corpo auxiliar. 

 (Rcl 25.537, Rel.  Min.  Edson Fachin,  P.,  DJe-52 10.3.2020, 
grifos no original)

O julgamento de parcial procedência da Reclamação, no caso, deveu-
se à conclusão de que os elementos concretos indicariam que Senadores 
da República estariam implicados na investigação, pela suposta prática 
de atos durante o exercício do mandato e relacionados com as funções 
públicas por eles desempenhadas. 

A  fundamentação  é  semelhante  àquela  que  prevaleceu  no 
julgamento  da  Reclamação  24.473  pela  Segunda  Turma,  em  que  o 
reconhecimento  da  usurpação  da  competência  da  Corte  resultou  da 
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generalidade  do  mandado  expedido  contra  cônjuge  de  Senadora  da 
República, tendo potenciais efeitos sobre a esfera jurídica da parlamentar, 
enquanto mandatária (Rel.  Min.  Dias Toffoli,  DJe-187 6.9.2018). Também 
neste  precedente,  porém,  está  expresso  o  entendimento  de  que  “a  
prerrogativa  de  foro  junto  ao  Supremo  Tribunal  Federal,  por  óbvio,  não  se  
relaciona à titularidade do imóvel, mas sim ao parlamentar federal”.

A  jurisprudência  deste  Supremo  Tribunal  Federal,  ao  definir  o 
sentido  e  o  alcance  das  disposições  constitucionais  que  fixam  sua 
competência jurisdicional, há muito sedimentou a compreensão de que se 
tratam, elas, de normas jurídicas de natureza estrita e taxativa, afastando 
interpretações  que  venham a  ampliar  seu  âmbito  de  incidência  (ACO 
1351 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe-024 de 11.02.2016)

Assim, não tendo contemplado, o artigo 102, inciso I, alíneas b e c, da 
CF/88,  hipótese de competência  jurisdicional  baseada no local  em que 
colhidos  os  elementos  de  prova  da  prática  delitiva, interpretação 
ampliativa que pretenda eleger tais espaços como locus objetivo de foro 
por prerrogativa de função, independentemente da qualidade do agente 
investigado e da condição em que ele, em tese, pratica o crime (e aqui se  
inserem os  critérios  definidos  na  QO da  AP 937),  excederá os  limites  da 
interpretação empreendida pela  Corte na delimitação de sua própria 
competência.

Em resumo, medidas cautelares penais visando às dependências das 
Casas Legislativas terão de ser submetidas ao crivo da Suprema Corte 
apenas quando tenham como alvo parlamentares federais cujos  atos se 
amoldem aos critérios definidos por ocasião do julgamento da Questão 
de  Ordem  na  Ação  Penal  937.  É  dizer,  as  diligências  somente 
demandarão pronunciamento do Tribunal naquelas hipóteses em que seja 
ele  o  juiz  natural para  a  ação  penal  que  venha  a  ser  aforada  para  o 
processamento e julgamento dos mesmos fatos. Afinal, é a “competência  
penal  originária  por  prerrogativa  de  função  [que]  atrai  para  o  Tribunal  
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respectivo a supervisão judicial  do inquérito policial” (Reclamação 555,  Rel. 
Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 07.06.2002). 

 2. Caso concreto. Ausência das condicionantes da QO na AP 937

Feitas estas considerações teóricas, assento que, a partir da análise 
do  material  indiciário  e  probatório  remetido  a  este  Supremo Tribunal 
Federal,  não  vislumbro  a  presença  dos  elementos  de  conexão  que 
justifiquem a competência da Corte, nos exatos termos definidos na QO 
da AP nº 937.

Inicialmente,  colho  da  própria  decisão  que  remeteu  os  autos  ao 
Tribunal a conclusão de que a medida cautelar  não se referiria a crime 
cometido no exercício do mandato parlamentar, guardando “relação, em 
tese, com as funções desempenhadas como Secretária de Educação (2015/2018)”.

A atual Deputada Federal Rejane Ribeiro Sousa Dias foi eleita para 
seu primeiro mandato em 2014, tendo, desde o início da legislatura 2015-
2019, se afastado para ocupar o cargo de Secretária de Educação e Cultura 
do Estado do Piauí. Os afastamentos constam registrados em sítio oficial 
da Câmara dos Deputados na rede mundial de computadores:

Licenciou-se do mandato de Deputada Federal, na Legislatura  
2015-2019, para assumir o cargo de Secretária de Estado da Educação  
e Cultura do Piauí, a partir de 23 de março de 2015. Reassumiu em 
6 de julho de 2015.  Licenciou-se do mandato de Deputada Federal,  
na  Legislatura  2015-2019,  para  assumir  o  cargo  de  Secretária  de  
Estado da Educação e Cultura do Piauí, a partir de  7 de julho de  
2015.  Reassumiu em 13 de abril de 2016.  Licenciou-se  do mandato  
de Deputada Federal, na Legislatura 2015-2019, para assumir o cargo  
de Secretária de Estado da Educação e Cultura do Piauí, a partir de 19 
de abril de 2016. Reassumiu em 18 de outubro de 2016. Licenciou-
se do mandato de Deputada Federal, na Legislatura 2015-2019, para  
assumir o cargo de Secretária de Educação do Piauí, a partir de 21 de  
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outubro de 2016. Reassumiu em 19 de outubro de 2017. Licenciou-
se do mandato de Deputada Federal, na Legislatura 2015-2019, para  
assumir o cargo de Secretária de Educação do Piauí, a partir de 23 de  
outubro de 2017. Reassumiu em 26 de outubro de 2017. Licenciou-
se do mandato de Deputada Federal, na Legislatura 2015-2019, para  
assumir o cargo de Secretária de Educação do Piauí, a partir de 27 de  
outubro de 2017. Reassumiu em 9 de abril de 2018.

(https://www.camara.leg.br/deputados/178925/biografia)

Como se observa, durante a legislatura 2015-2019, depois de pouco 
mais  de  um  mês  no  cargo,  a  parlamentar  afastou-se  para  assumir  a 
função de Secretária de Estado do Piauí, tendo nela permanecido quase 
ininterruptamente até 9 de abril de 2018. Nesse interstício, os retornos à 
atividade parlamentar federal não raro duraram apenas um único dia, 
tendo o período de maior permanência na função, no lapso temporal em 
referência, somado sete dias corridos (de 13.4.2016 a 19.4.2016).

Por outro lado, emerge das informações e documentos remetidos à 
apreciação da Corte que os fatos sob apuração se referem à contratação 
superfaturada  de  transporte  escolar,  especialmente  por  meio  dos 
contratos administrativos precedidos pelo  Pregão Presencial nº 001/2015 e 
Pregão Eletrônico nº 22/2017 (f. 11, 151, 212).

Os elementos reunidos nos autos apontam, segundo os órgãos de 
persecução  penal,  para  um  quadro  indiciário  revelador  de  ligações 
escusas de  Rejane Dias com líderes da alegada organização criminosa 
beneficiária  dos  contratos  administrativos  viciados,  vínculos  estes  que 
estariam  materializados  na  confusão  patrimonial  dos  envolvidos,  em 
empréstimos  e  cessões  de  bens  a  título  gracioso  e  em  transferências 
suspeitas da propriedade de bens.

Paralelamente  à  linha  investigatória  principal,  cujo  núcleo  atinge 
diretamente  as  atividades  da  Secretaria  de  Governo  comandada  por 
Rejane Dias de janeiro de 2015 a abril  de 2018 (com curtos períodos de  
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afastamento),  as  provas  arrecadadas  nas  primeiras  fases  da  operação 
cognonimada  Topique também  teriam  revelado  indícios  de  desvios  de 
recursos  públicos  da  Assembleia  Legislativa  do  Piauí,  especificamente 
por meio de contratos de locação de veículos no ano de 2014, quando a 
investigada estava investida no cargo de Deputada Estadual (f. 163-175). 

O  quadro  fático  probatório  não  se  alterou  com  a  chegada  do 
Relatório  de  Polícia  Judiciária  nº  004/2020-NIP/SR/PF/PI  (f.  248-328), 
quando o feito já estava em tramitação nesta Suprema Corte. Formado a 
partir do trabalho de análise técnica do material probatório e indiciário 
alcançado por medidas de busca e apreensão e quebras de sigilo bancário 
e telemático, a informação policial delimita as atividades criminosas no 
mesmo universo espacial, temporal e circunstancial.

Circunscritos  os  fatos  sob investigação,  não vislumbro a  presença 
dos elementos de conexão firmados na Questão de Ordem na Ação Penal 
nº  937,  para  justificar  a  competência  penal  originária  deste  Supremo 
Tribunal  Federal.  Não  há  qualquer  indicativo  de  que  os  atos  sob 
investigação tenham sido praticados durante o mandato parlamentar e, 
mais do que isso, estivessem relacionados com a função pública exercida 
pela Deputada Federal, nesta condição.

Devo registrar, inclusive, ter sido esta a conclusão de todos os atores 
diretamente  envolvidos  na  operação  em  primeira  instância  (Polícia, 
Ministério Público e Juiz Federais).  A prudente submissão dos autos à 
Corte, como adiantei,  deveu-se unicamente à compreensão do julgador 
quanto à extensão dos precedentes jurisprudenciais que demarcaram as 
hipóteses em que o Plenário vislumbrou possível a realização de busca e 
apreensão nas sedes da Casas Legislativas, por magistrados de primeiro 
grau. 

Como  procurei  demonstrar,  a  delimitação  de  tais  hipóteses  é 
alcançada pela conjugação dos precedentes QO na AP 937, Reclamação 
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25.537 e  Reclamação 555, apenas justificando, a excepcional competência 
originária da Corte para a decretação de medidas cautelares penais, os 
casos em que seja o Tribunal o juiz natural para o processamento da ação 
penal  que eventualmente venha a ser aforada para o processamento e 
julgamento daqueles mesmos fatos.

Interpretação  distinta  implicaria  esvaziamento  da  orientação 
emanada do Plenário a partir da remodelagem do foro por prerrogativa 
de função, levada a efeito no paradigmático julgamento da QO na AP 937. 
Tivesse o Tribunal concluído que toda e qualquer intervenção na esfera 
individual do parlamentar justificasse sua competência penal originária, 
bastaria ter mantido a interpretação superada, no sentido da subsunção 
irrestrita do foro especial, independentemente da relação que tivessem os 
fatos investigados com o exercício do mandato parlamentar (o que, como 
consignei, não foi a tese prevalecente).

Portanto,  havendo  parâmetros  claros  e  objetivos  previamente 
definidos,  não  cabe  a  esta  Relatora,  em  sede  monocrática,  deles  se 
distanciar com base em argumento utilitarista, relacionado com o menor 
risco de anulação da prova. De igual modo, muito embora plausível a 
premissa de que o foro por prerrogativa de função na Suprema Corte é a 
“competência  que mais  preserva o  valor  constitucional  da  proteção à  atuação  
parlamentar” (f. 338), não se pode ignorar que o argumento nela contido 
foi  submetido  ao  escrutínio  e  à  ponderação  do  Tribunal  Pleno,  tendo 
cedido  lugar  aos  influxos  de  outros  direitos  e  garantias  de  estatura 
constitucional, que justificaram a diminuição proporcional do espectro de 
incidência da norma de competência em questão.

Faço  tais  considerações  para  explicitar  porque  não  acolho  a 
promoção contida no parecer da Procuradoria-Geral da República, o qual, 
sem indicar ato investigado que tenha sido, em tese, cometido por Rejane 
Ribeiro Sousa Dias, enquanto parlamentar federal e durante o exercício 
do mandato, termina por exceder os seguros parâmetros delimitados para 
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a fixação da competência deste Tribunal. Com efeito, mesmo o argumento 
de  que  ela  poderia  integrar  a  suposta  organização  criminosa  no  dias 
atuais,  invocado  en passant,  muito embora pudesse cumprir o requisito 
temporal,  foi  deficiente ao não demonstrar o modo como esta atuação 
guardaria relação com o cargo de Deputada Federal atualmente exercido.

Em arremate, entendo, alinhada às posições dos atores processuais 
de  primeira  instância,  que,  ausentes  as  condicionantes  temporal  e 
circunstancial, o caso não justifica a competência penal originária deste 
Supremo Tribunal Federal. 

3. Conclusão

Ante  o  exposto,  por  não  verificar  hipótese  de  competência  penal 
originária  desta  Suprema  Corte,  deixo  de  conhecer dos  pedidos 
cautelares formulados, remetendo o feito ao juízo de origem para que, na 
condição  de  juiz  natural  da  causa,  decida  conforme  seu  livre 
convencimento motivado.

Dê-se  vista  à  PGR,  para  fins  de  intimação.  Preclusa  a  presente 
decisão, remetam-se os autos ao Juiz Titular da 3ª Vara Federal da Seção 
Judiciária  do  Piauí,  mediante  procedimento  que resguarde o  sigilo  da 
tramitação.  

Brasília, 22 de junho de 2020.

Ministra Rosa Weber
Relatora

13 

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 1E38-9B8F-BB44-1D9A e senha 8DA0-F4B7-06FE-1D01


		2020-06-23T20:20:31-0300
	ROSA MARIA PIRES WEBER
	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 1E38-9B8F-BB44-1D9A e senha 8DA0-F4B7-06FE-1D01




