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Trata-se de inquérito instaurado, a pedido da Procuradoria-Geral da 
República  (PGR),  para  apurar  supostos  crimes  contra  a  segurança 
nacional  tipificados  no  art.  26  da  Lei  7.170/1983,  em  desfavor  do 
Presidente da  Câmara dos Deputados,  Rodrigo Felinto  Ibarra  Epitácio 
Maia, nos seguintes termos:

“[...]  O  Presidente  da  Câmara  dos  Deputados  Rodrigo 
Felinto Ibarra Epitácio Maia, em representação formalizada nos 
autos do Inquérito nº 4781/DF, relatou que vem sendo alvo de 
reiterados  ataques  à  sua  honra  e  reputação,  os  quais 
ultrapassam os limites da garantia constitucional à liberdade de 
expressão.

Afirmou que o último episódio ocorrera em 15 de agosto 
de 2019, por meio da rede social  Twitter,  após a aprovação do 
projeto  de  lei  que  dispõe  sobre  os  crimes  de  abuso  de 
autoridade pela Câmara dos Deputados.

Noticiou  que  a  conta  autodenominada  "Cart"  e 
identificada como "@onlyonecartman" alterara sua denominação 
para  "Rodrigo  Maia"  e  passara  a  se  apresentar 
como"@RadrigoMaia",  assim  como  inserira  foto  idêntica  à 
utilizada em seu perfil oficial, "com o intuito de ludibriar usuários  
e se fazer passar por ele".

Asseverou  que,  logo  após  essa  alteração,  o  perfil  falso 
publicou diversas mensagens,  as  quais  foram recebidas pelos 
usuários da rede social como se efetivamente tivessem sido por 
ele redigidas.

A título  exemplificativo,  citou  o  seguinte  tweet:  "Com a  
aprovação do projeto  de lei  contra o  abuso de autoridade,  nos (sic)  
visamos acabar com a perseguição política de certos procuradores e  
juízes  contra  a  classe  política.  Não  iremos  nos  calar  frente  aos  
desmandos  de  uma  operação  que  visa  criminalizar  toda  a  classe  
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política".
Acrescentou  que  a  publicação  fraudulenta  desencadeou 

seu linchamento virtual e, igualmente, repercutiu nos meios de 
comunicação,  apontando  matéria  veiculada  no  site  Notícias 
Brasil  Online,  com  a  manchete  "Rodrigo  Maia  confessa  que  
objetivo da nova lei é acabar com a Lava Jato".

Por  entender que,  "(...)  anonimamente,  o  administrador  da  
página '@onlyonecartman' promoveu verdadeira manipulação com o  
reprovável desígnio de atacar a honra não só do Peticionante, mas das  
instituições como um todo, incorrendo na prática de diversos delitos  
tipificados na legislação brasileira", requereu a apuração dos fatos 
no  bojo  do  Inquérito  nº  4781/DF  ou  o  encaminhamento  da 
representação ao Ministério Público Federal.

O Ministro Alexandre de Moraes, Relator do Inquérito nº 
4781/DF,  determinou  a  remessa  de  cópia  da  petição  à 
Procuradoria-Geral  da  República  para  a  adoção  das 
providências  pertinentes,  afirmando  que  eventuais  ofensas  à 
honra  e  à  reputação  do  peticionante  não  se  enquadram nos 
objetos investigados naquele apuratório.

II
A representação do Presidente da Câmara dos Deputados 

apresenta indícios da prática de supostos atos ilícitos que,  se 
confirmados, podem caracterizar, entre outros, crimes contra a 
segurança nacional.

Tal  como  narrados,  os  fatos  são  graves  e  demandam 
esclarecimento para a formação da opinião ministerial sobre a 
existência de materialidades e autorias delitivas.

Para impulsionar a marcha investigativa, como diligência 
preliminar,  entendo  que  deve  ser  realizado  levantan1ento 
acerca dos dados cadastrais do perfil apontado como falso, das 
publicações  atribuídas  à  autoridade,  das  mensagens 
potencialmente  ofensivas  publicadas  no  Twitter  e  em  outras 
redes sociais  e das matérias também possivelmente ofensivas 
veiculadas nos demais meios de comunicação.

III
(i) após, a instauração de Inquérito junto a essa Suprema 
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Corte  para  a  apuração  dos  fatos  reportados,  que,  em  tese, 
podem configurar crimes contra a segurança nacional, previstos 
no artigo 26 da Lei nº 7.170/1983, entre outros;

(ii) a remessa dos respectivos autos à Polícia Federal, pelo 
prazo  de  30  (trinta)  dias,  para  a  implementação  da  medida 
instrutória  preliminar  acima  especificada  e  das  demais 
diligências  reputadas  úteis  à  elucidação  dos  fatos,  essenciais 
para  os  futuros  encaminhamentos  da  investigação  e  para  a 
formação  da  convicção  sobre  eventuais  responsabilidades 
penais, nos termos do artigo 230-C-caput do Regimento Interno 
do Supremo Tribunal Federal“(fls. 2/5).

Deferi  a  última  prorrogação  do  prazo,  por  mais  60  dias,  para  a 
conclusão das diligências pendentes (fls. 86/87). 

A  autoridade  policial  apresentou  relatório  final.  Para  além  de 
promover  digressão  da  linha  investigatória,  identificou-se  o  indivíduo 
responsável  pela  postagem  de  mensagens  na  rede  social  Twitter, 
servindo-se  para  tanto  de  perfil  parecido  com  o  perfil  oficial  do 
Presidente da Câmara dos Deputados.  Ao final, aduz o seguinte:

“[...]  Por  outro  lado,  a  ação  praticada  por  MARCOS 
LOURENÇO  DE  SOUZA pode  ser  comparada  à  descrita  no 
Artigo 307 do Código Penal, a saber:

Art.  307  -  Atribuir-se  ou  atribuir  a  terceiro  falsa 
identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou 
alheio, ou para causar dano a outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa, se 
o fato não constitui elemento de crime mais grave.
36. Ao adotar um perfil ''fake", com a mesma foto do perfil 

verdadeiro  do  Presidente  RODRIGO  MAIA,  o  investigado 
tentou passar a impressão que aquelas palavras postadas teriam 
sido da lavra de outra pessoa, no caso, o Presidente RODRIGO 
MAIA.  E  ainda  que  não  imaginasse  que  poderia  causar  um 
prejuízo tão grande à imagem do parlamentar,  o investigado 
tinha  ciência  que  sua  ação,  no  mínimo,  causaria 
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constrangimento ao Deputado RODRIGO MAIA, por ser esse 
uma pessoa com grande exposição pública.

37. Dessa forma, entendo que MARCO LOURENÇO DE 
SOUZA  praticou  o  Crime  de  Falsa  de  Identidade,  estando 
incurso nas penas do Artigo 307 do Código Penal Brasileiro.

38. Uma vez que as investigações se encontram encerradas 
na  esfera  Policial,  encaminho  o  presente  inquérito  ao 
Excelentíssimo  Senhor  Ministro  Ricardo  Lewandowski,  para 
Vossa  Excelência,  após  analisá-lo,  que  possa  enviá-lo  à 
Procuradoria Geral da República, a fim que o titular da Ação 
Penal possa analisar as conclusões sobre essa investigação.

39.  Desde  já,  nos  colocamos  à  disposição  do  Ministério 
Público Federal para cumprir quaisquer outras diligências que 
julgue necessárias para subsidiar o desempenho de seu mister.” 
(fls. 105/115)

A  Procuradoria-Geral  da  República  (PGR)  apresentou  parecer, 
opinando  pelo  declínio  da  competência  desta  Suprema  Corte  e,  por 
consequência, a remessa dos autos à Comarca de Irati/PR, verbis:

“[...]  12.  Ao  relatar  o  inquérito,  a  autoridade  policial 
concluiu não estar configurada a prática delitiva prevista no art. 
26  da  Lei  nº  7.170/1983,  argumentando,  para  tanto,  que  em 
nenhum momento  Marcos  Lourenço  da  Silva  afirmou que  o 
Presidente  da  Câmara  dos  Deputados  Rodrigo  Maia  teria 
cometido algum crime ou estaria apoiando algum ato criminoso 
ou  mesmo  teria  o  autor  das  postagens  proferido  palavras 
capazes de ferir a reputação do parlamentar.  Afirmou, ainda, 
que  a  publicação  ganhou  repercussão  graças  ao  temerário 
trabalho  jornalístico  do  site  Notícias  Brasil  Online,  que  não 
checou  a  notícia  publicada  por  usuário  identificado  como 
@RadrigoMaia.

13.  Por  outro  lado,  aponta  a  possível  prática  do  crime 
previsto no artigo 307 do Código Penal que assim dispõe:

Falsa identidade
Art.  307  -  Atribuir-se  ou  atribuir  a  terceiro  falsa 
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identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou 
alheio, ou para causar dano a outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa, se 
o fato não constitui elemento de crime mais grave.
14. Para tanto, aduz que ao adotar um perfil 'fake, com a 

mesma foto do perfil verdadeiro do Presidente da Câmara dos 
Deputados,  o  investigado  tentou  passar  a  impressão  que 
aquelas palavras postadas teriam sido da lavra do parlamentar 
e,  ainda que não imaginasse que poderia causar um prejuízo 
tão grande à imagem de Rodrigo Maia,  Marcos Lourenço de 
Souza  tinha  ciência  que  a  sua  ação,  no  mínimo,  causaria 
constrangimento ao Deputado Federal, por se tratar de pessoa 
com grande exposição pública.

15. De início, cabível o exame da competência do Supremo 
Tribunal Federal para eventual propositura de ação penal.

16. Dispõe o artigo 102, inc. I, alínea 'b: da Constituição da 
República:

Art.  102.  Compete  ao  Supremo  Tribunal  Federal, 
precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

I - processar e julgar, originariamente:
( ... )
b)  nas  infrações  penais  comuns,  o  Presidente  da 

República,  o Vice-Presidente,  os membros do Congresso 
Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da 
República.
17.  A competência originária preconizada no dispositivo 

constitucional  acima  transcrito  alcança  os  membros  do 
Congresso  Nacional  quando  figurarem  como  autores  de 
infrações penais  comuns, não abarcando situações em que se 
encontrem na condição de vítima de ilícitos penais.

18.  Por outro viés,  a partir  da identificação do autor do 
suposto crime praticado em desfavor do Presidente do Câmara 
dos  Deputados Rodrigo Maia,  constatou-se tratar  de cidadão 
comum, ao qual não alcança a prerrogativa de foro no Supremo 
Tribunal Federal.

19. Assim, por qualquer ângulo que se analise a situação 
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posta, tem-se que o caso dos autos não se enquadra às hipóteses 
de competência originária desta e. Corte Suprema.

20. Por fim, quanto à adequação típica da conduta, tem-se 
que  os  crimes  contra  a  segurança  nacional,  na  esteira  da 
jurisprudência desta e. Corte6, exigem para sua configuração a 
conjugação de dois  requisitos,  de ordem subjetiva e  objetiva, 
trazidos nos artigos 1 ° e 2° da Lei nº 7.170/83: i) motivação e 
objetivos  políticos  do  agente,  e  ii)  lesão  real  ou  potencial  à 
integridade  territorial,  à  soberania  nacional,  ao  regime 
representativo  e  democrático,  à  Federação  ou  ao  Estado  de 
Direito.  O  caso  dos  autos  revelou  a  ausência  de  motivação 
política, bem como de lesão aos bens juridicamente tutelados, 
não se subsumindo - a conduta do investigado - ao art. 26 da 
Lei nº 7.170/1963.

21. Dessa forma, afastada a competência originária desta e. 
Corte,  assim como a ocorrência  de  crime contra  a  segurança 
nacional, da competência da Justiça Federal cabível a remessa 
dos autos à Justiça Estadual de 1 ª instância.

[...]
22. Ante o exposto, o Ministério Público Federal requer o 

reconhecimento  da  incompetência  originária  do  Supremo 
Tribunal Federal para o processamento de feito, com a remessa 
dos autos à Comarca de Irati/PR.

23. Na oportunidade, requer, ainda, seja o Presidente da 
Câmara dos Deputados, Rodrigo Felinto Ibarra Epitácio Maia, 
oficiado quanto aos termos da presente promoção ministerial 
para ciência e eventual adoção das providências que entender 
cabíveis.” (fls. 121/125)

É o relatório. Decido.

Bem examinados os autos, registro que, ao final do julgamento de 
Questão  de  Ordem  suscitada  pelo  Ministro  Roberto  Barroso  na  Ação 
Penal  937/RJ,  o Plenário do Supremo Tribunal  Federal,  por maioria de 
votos, restringiu a interpretação do art. 102, I,  b e c, da Constituição da 
República.  O  resultado  dessa  assentada  foi  proclamado  nos  seguintes 
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termos: 

“O  Tribunal,  por  maioria  e  nos  termos  do  voto  do 
Relator,  resolveu  questão  de  ordem  no  sentido  de  fixar  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) [...]”  (grifei).

Em outras  palavras,  a  competência  do  Supremo Tribunal  Federal 
somente se instaura quando estiverem presentes os requisitos objetivo e 
subjetivo  fixados  no  referido  julgado.  O  primeiro  exige  a 
contemporaneidade entre o exercício do mandato e a prática do delito. Já 
o segundo, requer que o crime tenha sido cometido em razão do cargo. 
Assentou-se  também,  que  esta  nova  linha  interpretativa  seria 
imediatamente  aplicável  aos  processos  em  andamento,  desde  que 
resguardados  todos  os  atos  praticados  e  decisões  proferidas  por  esta 
Suprema Corte. 

Pois bem. Verifico, desde logo, que o presente caderno investigatório 
foi instaurado a pedido da PGR, diante da representação oferecida pelo 
Presidente  da  Câmara  dos  Deputados,  em  razão  da  presença  de 
indícios  da  possível  prática  de  atos  ilícitos,  os  quais  poderiam 
caracterizar,  dentre  outros,  crimes  contra  a  segurança  nacional  (Lei 
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7.170/1983).

Após a deflagração das investigações,  constatou-se que o possível 
autor  dos  fatos  criminosos,  praticados,  em  tese,  em  desfavor  do 
Presidente  da  Câmara  dos  Deputados,  Rodrigo  Maia,  é  um  cidadão 
comum (Marcos Lourenço de Souza), o qual, como é notório, não goza da 
prerrogativa de foro nesta Suprema Corte.

Ademais,  à  míngua  de  motivação  política  ou  de  lesão  aos  bens 
jurídicos  previstos  no  art.  2º  da  Lei  7.170/1980,  a  autoridade  policial 
concluiu,  secundada agora pela PGR, que tal  indivíduo não perpetrou 
o delito tipificado no art. 26 do referido diploma legal. 

Por  outro  lado,  identificou-se  a  consecução,  em  tese,  do  crime 
previsto no art. 307 do Código Penal.

Diante  desse  contexto,  forçoso  concluir  pela  incompetência  desta 
Suprema  Corte,  porquanto,  repiso,  o  investigado  não  possui  foro  por 
prerrogativa de função, nem tampouco a matéria de fundo está inserida 
no rol constitucional de competências do STF. 

Isso posto, acolho o parecer da PGR, e o faço para determinar a 
remessa deste  inquérito à  Justiça  estadual  da Comarca de  Irati/PR – 
local do domicílio do suposto autor das mensagens -.  para que este seja 
livremente distribuído ao juízo competente. 

Por  fim,  defiro  o  levantamento  do  sigilo  apenas  em  relação  à 
presente decisão. 

Caberá ao juízo competente apreciar a conveniência da manutenção 
do sigilo em relação aos demais atos deste caderno investigatório.   

Oficie-se ao Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Felinto 
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Ibarra Epitácio Maia, quanto aos termos da presente decisão, para adoção 
das medidas que reputar cabíveis.  

Brasília, 2 de dezembro de 2020. 

Ministro Ricardo Lewandowski
Relator
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