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COMPETÊNCIA – JUSTIÇA ELEITORAL – CRIMES CONEXOS.
Compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe
forem conexos – inteligência dos artigos 109, inciso IV, e 121 da
Constituição Federal, 35, inciso II, do Código Eleitoral e 78, inciso IV, do
Código de Processo Penal.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Supremo Tribunal Federal, por maioria e nos termos do voto do Ministro
Marco Aurélio (Relator), no que foi acompanhado pelos Ministros
Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Celso de
Mello e Dias Toffoli (Presidente), em manter a jurisprudência, prover
parcialmente o agravo interposto pelos investigados para, i) no tocante ao
fato ocorrido em 2014, reconsiderar a decisão recorrida e assentar a
competência do Supremo Tribunal Federal e, ii) quanto aos delitos
supostamente cometidos em 2010 e 2012, declinar da competência para a
Justiça Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro, e julgar prejudicado o
agravo regimental interposto pela Procuradoria-Geral da República, no
que voltado à fixação da competência da Justiça Federal, relativamente ao
delito de evasão de divisas, vencidos os Ministros Edson Fachin, Roberto
Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux e Cármen Lúcia, que davam parcial
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provimento aos agravos regimentais interpostos pela Procuradoria-Geral
da República e pelos investigados para cindir os fatos apurados neste
inquérito e determinar a remessa de cópia dos autos à Justiça Eleitoral do
Estado do Rio de Janeiro para apuração, mediante livre distribuição, dos
supostos crimes de falsidade ideológica eleitoral ocorridos nos anos de
2010, 2012 e 2014 (sendo que, quanto aos fatos ocorridos no ano de 2014,
os Ministros que divergiram do Relator negavam provimento ao recurso
por entenderem ser incompetente o Supremo Tribunal Federal) e, ainda,
determinar o encaminhamento dos autos à Seção Judiciária do Rio de
Janeiro para apuração, por meio de livre distribuição, dos supostos
crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de capitais e
evasão de divisas ocorridos no ano de 2012, em sessão presidida pelo
Ministro Dias Toffoli, na conformidade da ata do julgamento e das
respectivas notas taquigráficas.
Brasília, 14 de março de 2019.

MINISTRO MARCO AURÉLIO – RELATOR
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13/03/2019

PLENÁRIO

QUARTO AG.REG. NO INQUÉRITO 4.435 DISTRITO FEDERAL
PROPOSTA
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE):
Ministro Marco Aurélio, da relatoria de Vossa Excelência, consta do
item 6 da pauta de hoje o Quarto Agravo Regimental no Inquérito 4.435,
procedente do Distrito Federal, sendo agravantes Pedro Paulo Carvalho
Teixeira, Eduardo da Costa Paes e agravado o Ministério Público Federal.
Em 20 de novembro de 2018, a Primeira Turma, por maioria, acolheu
a questão de ordem, com ressalvas de entendimento, e afetou o
julgamento do agravo ao Plenário, nos termos do voto do Ministro Luís
Roberto Barroso, que se tornou, então, Relator para o acórdão. Na
oportunidade, falaram, pelo Ministério Público, a Subprocuradora-geral
da República, a competente Dra. Cláudia Sampaio Marques, e, pelo
agravante, o Dr. Ricardo Pieri Nunes. A sessão, na época, foi presidida
pelo Ministro Alexandre de Moraes.
Como houve sustentações orais, embora seja um agravo regimental
da Turma, vou ouvir o eminente Relator e o Colegiado sobre a
oportunidade da sustentação oral.
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13/03/2019

PLENÁRIO

QUARTO AG.REG. NO INQUÉRITO 4.435 DISTRITO FEDERAL
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Discutese tema da maior importância. E a decisão a ser prolatada poderá ser
terminativa do processo no próprio Supremo.
Na Turma, caminhou-se no sentido de admitir as sustentações orais,
e digo que devemos adotar a mesma prática no Colegiado Maior, já que,
se não me falha a memória, houve o deslocamento do processo para este
– deliberação por maioria, devo ter ficado vencido, para não discrepar do
que normalmente ocorre. Creio que cheguei, inclusive, a pronunciar-me,
na Turma, quanto à matéria de fundo do agravo.
Devemos ter idêntico procedimento no Pleno. Sou favorável à
sustentação da tribuna.
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PLENÁRIO

QUARTO AG.REG. NO INQUÉRITO 4.435 DISTRITO FEDERAL
VOTO S/ PROPOSTA
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANSDOWSKI - Senhor
Presidente, gostaria de ponderar a Vossa Excelência - cito o dispositivo
regimental de memória, o qual até ousaria aplicá-lo por analogia - no
sentido de dizer que, se a Corte entender que está inteirada da matéria e
pode dispensar as sustentações orais, creio que isso seria perfeitamente
possível, porque todos nós recebemos a documentação, e é um assunto
amplamente divulgado pela imprensa, conhecido por todos nós.
Penso que talvez nós pudéssemos, diante da publicidade da questão
em julgamento, dispensar, eventualmente, as sustentações orais. A
matéria é extremamente conhecida, e creio que poderíamos, sem maiores
prejuízos, com a devida vênia do eminente Relator, prosseguir e ingressar
diretamente no julgamento do mérito da questão.
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PLENÁRIO

QUARTO AG.REG. NO INQUÉRITO 4.435 DISTRITO FEDERAL
OBSERVAÇÃO
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE):
Vou pedir licença para dizer que entendo que a envergadura do
tema e da decisão – a qual, ao fim e ao cabo, vai uniformizar
entendimentos entre as Turmas - merece que façamos as sustentações
orais.
Pergunto se há alguma outra divergência além da do Ministro
Ricardo Lewandowski.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANSDOWSKI Presidente, eu não divirjo evidentemente. Não é propriamente uma
divergência. Apenas sugeri que, eventualmente, pudéssemos dispensar as
sustentações orais. Mas me alinho à decisão de Vossa Excelência no
sentido de que procedamos às sustentações orais.
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QUARTO AG.REG. NO INQUÉRITO 4.435 DISTRITO FEDERAL
RELATOR
AGTE.(S)
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: MIN. MARCO AURÉLIO
: PEDRO PAULO CARVALHO TEIXEIRA
: ARISTIDES
JUNQUEIRA
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: ARISTIDES
JUNQUEIRA
ALVARENGA
OUTRO(A/S)
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

E
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RE LAT Ó RI O

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Adoto, como relatório,
as informações prestadas pelo assessor Dr. Rafael Ferreira de Souza:
Vossa Excelência, em 8 de maio de 2018, declinou da
competência para a primeira instância da Justiça do Estado do
Rio de Janeiro, afirmando que os delitos imputados ao
investigado Pedro Paulo Carvalho Teixeira – previstos nos
artigos 317 (corrupção passiva), combinado com o 327,
parágrafos 1º e 2º, e 333 (corrupção ativa) do Código Penal; 1º
(ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização,
disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou
valores provenientes, direta ou indiretamente, de crime), inciso
V (contra a Administração Pública), da Lei nº 9.613/1998; e 22
(efetuar operação de câmbio não autorizada, com o fim de
promover evasão de divisas) da Lei nº 7.492/1986 – teriam sido
cometidos parte em 2010, durante o tempo em que exerceu
mandato de deputado estadual, e parte em 2014. Assentou que,
nesse último caso, apesar de supostamente praticados quando
já ocupava o cargo de deputado federal, não estão a este
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relacionados, porquanto ligados ao recebimento de R$
300.000,00, de maneira oculta, para a campanha à Prefeitura do
Município do Rio de Janeiro. Proclamou o não enquadramento
da situação jurídica em termos de competência do Supremo.
Conforme frisou, o fato de alcançar-se mandato diverso
daquele, no curso do qual alegadamente cometidas as infrações
não enseja o que apontado como elevador processual,
deslocando-se autos de inquérito ou processo-crime em
tramitação.
Pedro Paulo Carvalho Teixeira e Eduardo da Costas Paes,
por meio da petição/STF nº 30.333/2018, subscrita por advogado
credenciado, juntada à folha 345 à 348, interpuseram agravo.
Pretendem a reconsideração do pronunciamento. Afirmam ser
o caso de manter a investigação no Supremo. Destacam que a
suposta doação ilegal, realizada em 2014, diz respeito à
campanha para a reeleição do primeiro agravante ao cargo de
deputado federal, e não à campanha para prefeito. Buscam
comprovar a alegação a partir do depoimento do colaborador
Benedicto Barbosa da Silva Júnior, conforme anexo 2 do acordo
respectivo. Realçam encontrar-se exercendo o cargo de
deputado federal desde 2011. Asseveram a conotação eleitoral
dos delitos imputados, que estariam vinculados à atividade
parlamentar do investigado, a revelar a competência do
Supremo. Sustentam ter o Órgão acusador, no pedido de
instauração do inquérito, veiculado tipificação penal dissociada
do contexto narrado pelos colaboradores, no que não indicados
por estes atos de corrupção. Ressaltam, referindo-se aos crimes
ditos praticados em período anterior ao exercício do mandato
de deputado federal, estarem ligados às mesmas pessoas
alegadamente envolvidas naqueles alusivos ao ano de 2014,
considerado o cidadão Eduardo da Costa Paes e os
colaboradores relacionados à Odebrecht. Asseveram ser
recomendável que a investigação de todos os fatos permaneça
reunida sob a jurisdição do Supremo, mencionando os artigos
78, inciso IV, e 79 do Código de Processo Penal.
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Requerem: a) a reconsideração do ato agravado; b)
sucessivamente, a reforma, pelo Colegiado, da decisão de
declinação da competência; c) caso não acolhido o pedido
anterior, a fixação da competência da Justiça Eleitoral do Rio de
Janeiro.
Aberta vista à Procuradoria-Geral da República, esta, com
a petição/STF nº 61.928/2018, juntada à folha 418 à 430,
apresentou contraminuta, postulando o parcial provimento do
recurso. Destaca haver fatos sob investigação referentes aos
anos de 2010, 2012 e 2014. Quanto ao fato ocorrido em 2014,
assevera tratar-se de solicitação e recebimento, pelo investigado
deputado federal Pedro Paulo, de aproximadamente R$
300.000,00 do Grupo Odebrecht, a título de doação ilegal
vinculada à campanha para a reeleição ao citado cargo. O
investigado Eduardo Paes, segundo o Órgão acusador, teria
sido um dos facilitadores da transação, no que contatado o
delator Benedicto Júnior, diretor na empresa, viabilizando o
repasse do dinheiro. Conclui tratar-se de suposto delito
eleitoral, tipificado no artigo 350 (omitir, em documento público
ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir
ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser
escrita, para fins eleitorais) da Lei nº 4.737/1965, cuja
investigação deve permanecer tramitando no Supremo em
razão do cargo, uma vez praticado por deputado federal.
No tocante à infração alegadamente cometida em 2010,
alusiva ao recebimento de R$ 3.000.000,00 do Grupo Odebrecht,
a pretexto da campanha eleitoral ao cargo de deputado federal,
o Ministério Público Federal frisa que Pedro Paulo, naquele
tempo, exercia mandato de deputado estadual do Rio de
Janeiro. Reporta-se à facilitação, por Eduardo Paes, no repasse
do dinheiro, no que realizado contato com o delator Benedicto,
possibilitando a transação ilícita. Sustenta verificada a suposta
prática de crime eleitoral, cuja investigação deve ser realizada

3
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 9A8A-48D2-6C79-A2FB e senha C5B8-5C7D-4C60-B352

Supremo Tribunal Federal
Relatório

Inteiro Teor do Acórdão - Página 10 de 184

614

INQ 4435 AGR-QUARTO / DF
perante a Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro, tendo em conta que
não ocorreu durante o exercício do mandato de deputado
federal.
A Procuradoria-Geral da República ainda destaca haver
elementos indicativos do cometimento de crime no ano de 2012,
relativo ao recebimento, por Eduardo Paes, da quantia
aproximada de R$ 15.000.000,00 pagos pela Odebrecht, a
pretexto da campanha eleitoral para reeleição ao cargo de
prefeito municipal do Rio de Janeiro, considerado o interesse do
grupo empresarial na facilitação de contratos referentes às
Olimpíadas de 2016. Ressalta a presença de indícios de atuação
funcional de Eduardo Paes aptos a caracterizarem, em tese,
delitos de corrupção ativa e passiva. Aponta Pedro Paulo, então
coordenador da campanha, como operacionalizador dos
pagamentos espúrios, inclusive mediante transações realizadas
no exterior. Sublinha a existência de indícios reveladores da
prática dos crimes dos artigos 350 do Código Eleitoral, 317 e 333
do Código Penal, 22 da Lei nº 7.492/1986 e 1º (lavagem de
dinheiro) da Lei nº 9.613/1998. Infere a incompetência, quanto a
estes fatos, do Supremo para a investigação, levando em conta
não ter ocorrido as condutas no exercício do mandado de
deputado federal. No que diz respeito ao crime eleitoral, aponta
a competência da Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro. No tocante
aos demais, a da primeira instância da Justiça Federal da Seção
Judiciária do Rio de Janeiro.
Sustenta a inaplicabilidade do artigo 78, inciso IV, do
Código de Processo Penal, preconizando a repartição da
atribuição, no caso, entre a Justiça Eleitoral e a Federal. Afirma a
taxatividade da competência da Justiça Federal, definida
constitucionalmente – artigo 109, inciso IV, da Lei Maior –
dizendo-a material absoluta. Diz não incidir o artigo 35, inciso
II, do Código Eleitoral. Alega argumentação de ordem prática,
frisando a ausência de aparelhamento da Justiça Eleitoral para
processar e julgar delitos de alta complexidade, como os
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relacionados à Operação Lava Jato. Salienta que a questão
alusiva à competência para processar e julgar crimes comuns
federais conexos a delitos eleitorais tem recebido, na Segunda
Turma do Supremo, solução no sentido de caber à Justiça
Eleitoral a atuação. Defende a necessidade de que o tema
relativo à amplitude da competência criminal eleitoral seja
decidida, em sede de questão de ordem, pelo Plenário, a teor do
artigo 21, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal.
Requer seja conhecido o agravo interno. Busca, no mérito,
o parcial provimento nos seguintes termos:
a) a investigação, referente ao fato de 2014, continue
tramitando no Supremo Tribunal Federal;
b) a apuração quanto ao fato de 2010 seja remetida para
livre distribuição na Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro;
c) seja suscitada questão de ordem, a ser examinada pelo
Pleno do Supremo, visando definir o alcance da competência
criminal eleitoral e, após a solução: c.l) a investigação
concernente ao artigo 350 do Código Eleitoral – fato de 2012 –
seja remetida para livre distribuição na Justiça Eleitoral do Rio
de Janeiro; e c.2) a investigação relativa aos artigos 317 e 333 do
Código Penal; artigo 22 da Lei nº 7.492/1986; e artigo 1º da Lei
nº 9.613/1998 – fatos atinentes ao ano de 2012 – seja remetida
para uma das Varas Federais Criminais da Seção Judiciária do
Estado do Rio de Janeiro.
Vossa Excelência, em 23 de junho de 2017, determinou o
desmembramento destes autos, com reprodução integral e
encaminhamento ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para
sequência quanto ao investigado Eduardo da Costa Paes, que
não detinha a prerrogativa de, ajuizada ação penal, vir a ser
julgado pelo Supremo. A Primeira Turma, em 19 de setembro
de 2017, proveu agravo interposto pela defesa, para manter a
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investigação, integralmente, sob a jurisdição do Tribunal.
A Procuradora-Geral da República formalizou o quinto
agravo regimental, que se encontra aparelhado para
julgamento. No incidente, pretende a reforma da decisão que
declinou da competência para a primeira instância da Justiça do
Estado do Rio de Janeiro, assinalando caber à Justiça Federal o
processamento do caso. Sublinha terem sido apontados, na
petição em que postulada a instauração do inquérito, fatos a
revelarem a possível caracterização do crime tipificado no
artigo 22 da Lei nº 7.492/1986 e, consequentemente, a
competência da Justiça Federal. Busca a remessa dos autos à
Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro.

É o relatório.
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PLENÁRIO

QUARTO AG.REG. NO INQUÉRITO 4.435 DISTRITO FEDERAL
VOTO
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Atendeuse aos pressupostos de recorribilidade. Os agravantes foram intimados
em 11 de maio de 2017, tendo sido protocolada a peça, subscrita por
advogado credenciado, no dia 18 seguinte, dentro do prazo legal.
Conheço.
Conforme se depreende dos depoimentos prestados pelos delatores
Benedicto Barbosa da Silva Júnior, no termo de colaboração premiada nº
49 (mídia juntada à folha 15 dos autos), e Luiz Eduardo da Rocha Soares,
no de nº 8 (folha 353 do Apenso nº 3), o fato ocorrido em 2014, consistente
no recebimento de, aproximadamente, R$ 300.000,00 do Grupo
Odebrecht, a título de doação ilegal, diz respeito à campanha para a
reeleição do investigado Pedro Paulo Carvalho Teixeira ao cargo de
Deputado Federal, e não à campanha para Prefeito do Município do Rio
de Janeiro. Portanto, surgem vinculados ao mandato parlamentar
desempenhado desde 2011, razão pela qual revelam-se aptos à
manutenção da competência do Supremo para supervisão da
investigação. Verifiquem mostrar-se desimportante à persistência da
competência do Tribunal a circunstância de os delitos haverem sido
praticados em mandato anterior, bastando que a atual diplomação
decorra de sucessivas e ininterruptas reeleições.
Ante o quadro, no que concerne ao fato ocorrido em 2014, cumpre
reconsiderar a decisão agravada para assentar a manutenção da
competência do Supremo.
Quanto à conduta supostamente cometida no ano de 2010, alusiva ao
recebimento de R$ 3.000.000,00 do Grupo Odebrecht, a pretexto da
campanha eleitoral ao cargo de deputado federal, observem tratar-se de
período no qual o investigado Pedro Paulo Carvalho Teixeira exercia o
cargo de deputado estadual. O Pleno, ao apreciar a questão de ordem na
ação penal nº 937, relator ministro Luís Roberto Barroso, concluiu que o
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instituto da prerrogativa de foro pressupõe infração cometida no
exercício do mandato e a este, de qualquer forma, ligado. Tendo em vista
tratar-se de fato delituoso distinto, anterior ao exercício do cargo de
deputado federal, não surge configurada situação a fazer incidir a
competência do Supremo à supervisão do inquérito, a implicar a
declinação para a Justiça Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro, ante a
caracterização, em tese, do crime disposto no artigo 350 do Código
Eleitoral.
No que concerne ao fato relativo ao ano de 2012, consubstanciado no
suposto recebimento, por Eduardo Paes, de R$ 15.000.000,00 a título de
doação eleitoral à reeleição para a Prefeitura do Rio de Janeiro, a
Procuradoria-Geral da República, dizendo haver indicativos de visarem
os valores recebidos a atuação do investigado em favor do Grupo
Odebrecht, no âmbito de contratos referentes às Olimpíadas de 2016,
aponta indícios da prática, em tese, das infrações definidas no artigo 350
do Código Eleitoral e 317 e 333 do Código Penal. No mesmo contexto,
ante a função de coordenador da campanha, sustenta que o investigado
Pedro Paulo operacionalizou, mediante pagamentos realizados no
exterior, o recebimento das vantagens indevidas, razão pela qual realça a
possível configuração dos delitos versados nos artigos 22 da Lei nº
7.492/1986 e 1º da Lei nº 9.613/1998.
Os fatos revelam-se desvinculados do mandato de deputado federal
atualmente desempenhado pelo investigado Pedro Paulo, não se
inserindo na competência do Supremo.
Tendo em vista o suposto cometimento de crime eleitoral e delitos
comuns conexos, considerado o princípio da especialidade, tem-se
caracterizada a competência da Justiça especializada, no que, nos termos
dos artigos 35, inciso II, do Código Eleitoral e 78, inciso IV, do Código de
Processo Penal, por prevalecer sobre as demais, alcança os delitos de
competência da Justiça comum.
Observem que a Constituição Federal, no artigo 109, inciso IV, ao
estipular a competência criminal da Justiça Federal, ressalva,
expressamente, os casos da competência da Eleitoral:
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Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
[…]
IV – os crimes políticos e as infrações penais praticadas em
detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas
entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as
contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e
da Justiça Eleitoral;

A definição da competência da Justiça Eleitoral, conforme dispõe o
artigo 121, cabeça, da Constituição Federal, foi submetida à legislação
complementar:
[…]
Art. 121. Lei complementar disporá sobre a organização e
competência dos tribunais, dos juízes de direito e das juntas
eleitorais.
[…]

A ressalva prevista no artigo 109, inciso IV, bem assim a
interpretação sistemática dos dispositivos constitucionais, afastam, no
caso, a competência da Justiça comum, federal ou estadual, e, ante a
conexão, implica a configuração, em relação a todos os delitos, da
competência da Justiça Eleitoral. A solução preconizada pela
Procuradoria-Geral da República, consistente no desmembramento das
investigações no tocante aos delitos comuns e eleitoral, mostra-se
inviável, porquanto a competência da Justiça comum, federal ou estadual,
é residual quanto à Justiça especializada – seja eleitoral ou militar –,
estabelecida em razão da matéria, e não se revela passível de sobrepor-se
à última.
Frise-se que essa óptica, já versada pelo Pleno do Supremo
anteriormente – conflito de competência nº 7.033, relator ministro Sydney
Sanches, e conflito de jurisdição nº 6.070, relator ministro Moreira Alves –,
tem sido reafirmada pela expressiva maioria dos ministros da Segunda
3
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Turma – embargos declaratórios no agravo regimental na petição nº 6.820,
redator do acórdão ministro Ricardo Lewandowski; e agravo regimental
no agravo regimental na petição nº 6.694, redator do acórdão ministro
Dias Toffoli.
Provejo parcialmente o agravo regimental protocolado pelos
investigados para, no tocante ao fato ocorrido em 2014, reconsiderar a
decisão recorrida e assentar a competência do Supremo e, quanto aos
delitos supostamente cometidos em 2010 e 2012, declinar da competência
para a Justiça Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro.
Considerada a remessa, por conexão, à Justiça Eleitoral, julgo
prejudicado o agravo regimental interposto pela Procuradoria-Geral da
República, no que voltado à fixação da competência, relativamente ao
delito de evasão de divisas, da Justiça Federal.
É como voto.
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13/03/2019

PLENÁRIO

QUARTO AG.REG. NO INQUÉRITO 4.435 DISTRITO FEDERAL
VOTO
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES: Presidente, boa
tarde! Presidente, rapidamente, antes de iniciar, eu também quero me
solidarizar com todas as famílias das vítimas da tragédia de Suzano, que
é importante município industrial do meu Estado (o Estado de São
Paulo). E podemos perceber, como Vossa Excelência citou também em
suas palavras, que o repúdio geral, absoluto, desse ato nefasto, por toda a
sociedade brasileira, mostra que, apesar desses absurdos, estamos
caminhando para paz, solidariedade, educação e fraternidade no Brasil.
Então, é um fato - e eu já infelizmente presenciei, pois tive que atuar
em fatos muito semelhantes, em chacinas ocorridas - triste. Aqui,
agravado pela idade das vítimas e pelo local onde a violência ocorreu,
que é um laboratório do futuro, uma escola.
Eu cumprimento as sustentações feitas, Doutora Raquel Dodge,
Procuradora-Geral da República, o Doutor Ricardo Nunes, o Doutor
Aristides Junqueira Alvarenga.
Presidente, o presente julgamento - também faço questão de
salientar isso - não diz respeito só à questão de competência jurisdicional.
Mas, como, antes, o Relator colocou, diz respeito também à necessidade
de maior respeito, à necessidade de decoro por parte de vários
operadores da Justiça, em especial vários procuradores do Ministério
Público Federal, que vêm sistematicamente, nesses últimos 15 dias,
agindo com total desrespeito aos seus colegas de Ministérios Públicos
estaduais, que são os promotores de justiça que atuam como promotores
eleitorais nos estados, em relação a seus próprios colegas, porque é um
procurador regional eleitoral, que atua junto aos TREs e também em
relação a todos os magistrados de primeira instância na Justiça Eleitoral.
Foi dito da tribuna, e realmente isso é fato público e notório, que, em
uma dessas entrevistas, a Justiça Eleitoral e os membros da Justiça
Eleitoral foram tratados com total desprezo. Não é possível continuar
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assim. Não é possível uma única pessoa ou um único grupo achar que é
dono da verdade, achar que a corrupção só se combate ou só se iniciou a
combater e só vai se combater enquanto eles exercerem as funções,
desprezando todos os seus colegas, milhares de colegas promotores de
justiça estaduais, milhares de juízes das diversas justiças. Não existe,
Senhor Presidente - e algumas pessoas ainda não entenderam -,
salvadores da pátria, não existem vigilantes mascarados, o que leva um
país a avançar é o fortalecimento institucional. E a conduta dessas
pessoas, especificamente as declarações desses vários Procuradores da
República vêm não ao encontro do fortalecimento institucional, mas vêm
de encontro ao respeito às instituições, porque ficam jogando parte da
população, parte da imprensa contra um ramo importantíssimo da
justiça.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE):
Ministro Alexandre de Moraes, realmente, o que o eminente
advogado disse da tribuna procede, foi checado já pelo meu gabinete, já
pedi para fazerem a representação. E mais: esse mesmo Procurador da
República é subscritor daquele acordo que criou uma fundação privada
para administrar dinheiro público. Não vou avançar mais, porque isso
está, hoje, sob a jurisdição de Vossa Excelência, numa ADPF apresentada
pela própria Procuradora-Geral da República contra a criação dessa
fundação. A que ponto chegamos!
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Exatamente,
Senhor Presidente. Não se pode - por isso, inicio com isso - desqualificar
de forma antiética, de forma ilegal, porque a Lei Complementar nº
75/1993, que é o Estatuto do Ministério Público da União, que se aplica ao
Ministério Público Federal, exige decoro nas manifestações. Não se pode
agredir os colegas da Justiça Eleitoral, os juízes da Justiça Eleitoral. Nós
temos que lembrar que o combate à corrupção eleitoral se iniciou com a
grande atuação da Justiça Eleitoral na aplicação da Lei da Ficha Limpa, a
partir da aprovação da Lei da Ficha Limpa com a grande atuação dos
membros do Ministério Público, dos magistrados dos Tribunais Regionais
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Eleitorais e do Tribunal Superior Eleitoral na aplicação da Lei da Ficha
Limpa.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE):
Antes disso, do art. 41-A, introduzido à Lei 9.504/97 pela Lei da
Compra do Voto (Lei 9.840/99), uma lei também de iniciativa popular.
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Não é
possível que continue essa anarquia institucional de "só o que eu faço é
bom, o que os outros fazem é sempre errado". Não existe na Justiça, não
existe no Ministério Público: nós contra eles.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE):
O ódio não pode entrar em nossas instituições.
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Isso corrói as
instituições. Não existe a situação de “Nós somos contra a corrupção,
quem não concorda conosco ou é a favor da corrupção - nós somos contra
- ou é corrupto”. Isso não existe institucionalmente. Por isso que todos os
membros, seja do Ministério Público, seja da Magistratura, têm
autonomia funcional para atuar, mas não existe a anarquia funcional de
ficar criticando, ameaçando e injuriando os demais Colegas.
Eu já atuei como promotor eleitoral no interior, o Ministro CELSO,
acredito que tenha atuado também no Ministério Público de São Paulo
como promotor eleitoral...
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE):
Com certeza, em Garça.
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Sim! Garça, Cândido
Mota, Osasco...
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Eu atuei em
Aguaí, Cruzeiro, São Bernardo do Campo. O Ministro LUIZ FUX, várias
vezes, já narrou aqui as histórias de juiz eleitoral, o problema das urnas.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE):
As urnas de lona.
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - As urnas de
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lona ainda. Era o último ano da urna de lona, não é, Ministro FUX?
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE):
Foi uma das razões da substituição para urna eletrônica.
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Agora, a
Justiça estadual sempre atuou na primeira instância da Justiça Eleitoral, a
Justiça Federal, o Ministério Público Federal, na segunda instância do
MP; o Tribunal Regional Federal, diferentemente do que também, nessa
reportagem, esse procurador fala com escárnio que os Tribunais
Regionais Eleitorais são 100% indicações políticas, deveria ler a
Constituição, deveria estudar um pouco para verificar que são, dos sete
membros, dois indicados pelo Presidente da República a partir de uma
lista do próprio Tribunal; os demais são desembargadores do Tribunal de
Justiça, desembargadores federais e um juiz da capital; ou seja, são
críticas infundadas.
E quem acompanhou o enorme e bem-sucedido trabalho presidido e
conduzido pela Ministra ROSA WEBER no ano passado no TSE, na
Presidência do TSE durante as eleições, verifica que a discussão presente
é jurídica.
Não deveria estar comportando críticas, e aqui excesso de críticas, de
forma acintosa a ramo tão importante da Justiça Eleitoral. Não existe, e
algumas pessoas precisam amadurecer, nessas críticas, uma liga da
Justiça sagrada contra o resto da Justiça, que seria a liga do mal. Existem
interpretações diversas que devem ser respeitadas.
E, se há algo que a Constituição de 1988, nesses trinta anos,
propiciou, que o esqueleto institucional da Constituição de 1988
proporcionou foi o fortalecimento do Poder Judiciário, o fortalecimento
do Ministério Público e de todas as carreiras jurídicas que atuam nesse
importante ramo da Justiça. E não podemos nós, principalmente no
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL permitir que a falta de ética, a falta de
decoro de alguns poucos membros corroa esse fortalecimento e essa
estabilidade institucional.
Presidente, aqui a questão de ordem, a questão de fundo diz respeito
a uma interpretação realmente constitucional sobre o art. 109 e o art. 121.
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É uma interpretação constitucional. O que a legislação, e aqui é legislação
lato sensu, Constituição Federal, a legislação, no caso, o Código Eleitoral, o
que definem como competência da Justiça Eleitoral. Como bem lembrou a
eminente Procuradora-Geral da República, o art. 109, IV, prevê a
competência criminal da Justiça Federal. A Justiça Federal não é uma
Justiça especializada em razão da matéria. A organização do Poder
Judiciário na Constituição previu três Justiças especializadas em razão da
matéria: a Militar, a Trabalhista e a Eleitoral. O que não for militar, o que
não for eleitoral, o que não for trabalhista é da Justiça comum, ou seja, a
Justiça remanescente. Se ainda surgir - e sempre surgem novas matérias uma nova matéria não especializada, é Justiça comum. A partir disso, a
Justiça comum se divide, porque, quando há o interesse da União - e os
artigos 108 e 109 da Constituição disciplinam esse interesse -, em vez da
Justiça estadual, não importa o tema, o tema da Justiça comum irá para a
Justiça Federal. E em relação aos crimes, o inciso IV do artigo 109 diz:
IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em
detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas
entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as
contravenções" - porque há um artigo específico da
Constituição que prevê competência da Justiça estadual - "e
ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça
Eleitoral;

Então a primeira e importantíssima premissa, para resolver essa
questão é que a própria Constituição, no artigo 109, IV, excluiu da
competência penal da Justiça Federal as contravenções, expressamente, e
as competências da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral. Quais são essas
competências, no âmbito criminal? E aqui há uma importante
diferenciação entre a competência penal da Justiça Militar e a
competência penal da Justiça Eleitoral, e os precedentes citados em
relação à Justiça Militar não podem ser utilizados como paradigma para a
Justiça Eleitoral. Por quê? Porque, ao excluir a competência penal da
Justiça Militar e a competência penal da Justiça Eleitoral, temos de ver o
5
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que é de competência de cada um. Na Justiça Militar, o caput do artigo
124 é taxativo: "Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os
crimes militares definidos em lei."
Os crimes militares definidos em lei. Essa é a competência, não
houve uma janela de abertura legislativa para complementação, inclusive
complementação a partir da conexão e da continência.
A hipótese da Justiça Eleitoral é diversa, a redação em relação à
competência da Justiça Eleitoral é diversa. Enquanto, na Justiça Militar,
dizem-se só crimes militares. Quais são os crimes militares? Definidos em
lei. Na Justiça Eleitoral, não se dizem só crimes eleitorais definidos em lei,
pelo contrário, diz-se, no caput do artigo 121: "Art. 121. Lei complementar
disporá sobre a organização" - e o que nos interessa no momento - "e
competência dos tribunais, dos juízes de direito e das juntas eleitorais."
A Constituição de 1988 encerrou uma tradição, só ausente na
Constituição de 1937, do constitucionalismo brasileiro que se iniciou na
Constituição de 1934, com a constitucionalização da Justiça Eleitoral,
mantida na de 1946, 1967, depois a Emenda nº 01/69, na qual o texto
constitucional expressamente estabelecia a competência da Justiça
Eleitoral, inclusive na matéria penal. De 1934 a 1988, excluída, como eu
disse, a Constituição de 1937, a própria Constituição dizia competir à
Justiça Eleitoral processo e julgamento dos crimes eleitorais e todas as
demais infrações penais conexas. A previsão era constitucional. Em 88, o
que fez o legislador constituinte? Ele inovou, só que não seguiu a mesma
regra da Justiça Militar. Na questão da competência militar, houve uma
restrição absoluta da Constituição: só crimes militares, definidos em lei,
mas só os crimes militares. Não se permitiu uma abertura para conexão e
continência.
Na questão eleitoral, a Constituição de 88 entendeu por bem confiar
essa definição da competência geral, e o que nos interessa no momento, a
competência penal da Justiça Eleitoral ao legislador. Aqui há cláusula de
reserva legal absoluta, ou seja, a Constituição deu ao Congresso a
possibilidade da definição da competência da Justiça Eleitoral, inclusive
penal, só que fez uma exigência: lei complementar.
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A lei complementar, ao definir a competência penal da Justiça
Eleitoral, não está em conflito com o art. 109, ela está, desde que seja lei
complementar, respeitando essa opção proposta pelo legislador de 88 no
art. 121, definindo quais crimes são de competência da Justiça Eleitoral?
Os crimes definidos em lei complementar com base no art. 121. Essa foi
uma abertura ao legislador ordinário, desde que por lei complementar.
Houve aqui, diferentemente das outras Constituições, uma delegação ao
Congresso Nacional.
A partir disso - e de 1988 até agora são mais de trinta anos -, este
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL manteve tradicional posicionamento.
Na verdade, o primeiro acórdão plenário do SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, antes da Constituição de 1988, definindo que os crimes
conexos eram da Justiça Eleitoral foi em 1977, de relatoria do Ministro
MOREIRA ALVES. Após a Constituição, em acórdão de relatoria do
Ministro SYDNEY SANCHES, em 1996, o SUPREMO reafirmou a
validade do artigo 35, II, do Código Eleitoral - que prevê competir aos
juízes eleitorais processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe
forem conexos, ressalvada somente a competência originária do tribunal
superior e dos tribunais regionais, somente a competência originária. O
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou, a partir desse leading case
relatado pelo Ministro SYDNEY SANCHES - e ressalte-se, por
unanimidade; foram nove votos, não participaram da sessão o Ministro
REZEK e o Ministro ILMAR GALVÃO -, que a Constituição havia
recepcionado o art. 35, II, ou seja, crimes eleitorais e os que lhe forem
conexos, competência da Justiça Eleitoral.
Não é uma discussão nova. É uma discussão que vem da
promulgação
da
Constituição,
firmando
o
posicionamento
jurisprudencial do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, da recepção do art.
35, II. E um posicionamento, ressalte-se, que é adotado e reconhecido por
todo o Judiciário, Legislativo e Executivo. Ninguém tem dúvida - ou, pelo
menos, até hoje - da recepção do art. 35, inc. II, da competência da Justiça
Eleitoral com base no art. 121, caput, da Constituição e a complementação
recepcionada do art. 35, II, do Código Eleitoral. Ninguém tem dúvida de
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que os crimes conexos aos eleitorais são de competência da Justiça
Eleitoral, tanto que o Poder Executivo, agora recentemente, encaminhou
um projeto de lei complementar, na verdade, havia encaminhado um
projeto de lei ordinária, até que houve um comentário, numa das sessões
da Segunda Turma, do nosso Decano, Ministro CELSO DE MELLO,
dizendo da necessidade de lei complementar para essa alteração, porque
o Código Eleitoral havia sido recepcionado como lei complementar, e o
Governo, o Poder Executivo, retirou e enviou novamente um projeto de
lei complementar alterando essa previsão, ou seja, passando a retirar os
crimes conexos dos crimes eleitorais. O próprio Executivo, o Legislativo
certamente haverão de analisar, mas não há dúvida nos Poderes, como
não havia dúvida, até o presente momento, no SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, está pacificada a questão da competência da Justiça Eleitoral.
E, recentemente, dois julgados da Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça - recordando que estamos analisando esse conflito de
competência excepcionalmente dentro de uma questão de ordem em
virtude da perda da prerrogativa de foro, mas quem tem a função
constitucional, pelo art. 105, I, letra "d", de analisar conflitos de
competência entre Justiça Federal e Eleitoral é o Superior Tribunal de
Justiça. Obviamente, sempre, com a possibilidade de reanálise do
SUPREMO. O Superior Tribunal de Justiça, recentemente, como eu disse,
em dois acórdãos unânimes da Corte Especial, reiterou - inclusive em
relação a casos envolvendo a Lava Jato, ou seja, também essa discussão no
STJ já foi, agora, em novembro, em dois casos que discutiam questão
federal, eleitoral, conflito de competência, referentes a casos da Lava Jato
- por unanimidade, serem da competência da Justiça Eleitoral os crimes
eleitorais e os que lhe forem conexos.
Um, foi citado da tribuna, inclusive, um Agravo Regimental na Ação
Penal 865, de relatoria do Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em
7/11/2018. E o outro, também unânime, Embargos de Declaração no
Inquérito 1.181, de relatoria do Ministro OG FERNANDES. Nesses
embargos de declaração, inclusive, foi somente para deixar mais clara
essa questão de que a competência é da Justiça Eleitoral.
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O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Vossa Excelência me
permite uma observação?
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Por favor.
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: A Corte Especial do
Superior Tribunal de Justiça, em julgamento unânime, reiterou a diretriz
firmada no precedente mencionado por Vossa Excelência. Refiro-me à
APn 865-AgRg/DF, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN.
Vale observar que, em mencionada causa penal, o Superior Tribunal de
Justiça também deixou assentado que compete à própria Justiça Eleitoral
reconhecer a existência, ou não, do vínculo de conexidade entre o delito
eleitoral e o crime comum a ele supostamente vinculado.
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Exatamente,
Ministro CELSO, essas duas questões; e novamente por unanimidade,
nesses dois julgados, reiteraram a recepção do art. 35, II. E essa questão
que Vossa Excelência relembrou é importantíssima: a quem compete
entender se há ou não conexão é a Justiça Eleitoral. Em entendendo não
existir, remete à Justiça Federal. O Ministro OG FERNANDES disse, em
outras palavras, que o Superior Tribunal de Justiça não poderia ficar fiscal
de cada caso, de modo que, tendo mandado para a Justiça Eleitoral, ou a
partir dessa definição na Justiça Eleitoral, ocorressem sucessivos conflitos
de competência... não. Ele disse: se há um crime eleitoral e há crimes
conexos, quem vai analisar a conexão é o próprio juiz eleitoral, que ou
mantém a competência plena ou declina de parte, não havendo conexão,
à Justiça Federal.
Senhor Presidente - encerrando -, é o mesmo posicionamento há
trinta anos de toda a nossa doutrina. Poderia citar aqui desde a doutrina
mais antiga: professor Damásio de Jesus, professor Júlio Fabbrini
Mirabete, professor Fernando da Costa Tourinho Filho - na verdade, os
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três nossos ex-colegas do Ministério Público de São Paulo -, como a
doutrina mais recente: o professor e juiz Guilherme Nucci, professor José
Jairo Gomes, todos eles, de forma pacífica, tem esse entendimento.
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: O eminente
Procurador Regional da República José Jairo Gomes é ilustre membro do
Ministério Público Federal.
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Exatamente,
ilustre membro. Então, temos aqui membros do Ministério Público
Estadual, Federal e juiz, na doutrina, entendendo exatamente esse
posicionamento que, até agora, nunca causou constrangimento.
Eu volto a dizer: o Executivo entende a mesma coisa, tanto que
mandou um projeto de lei complementar; o Legislativo, a mesma coisa; os
tribunais. Agora, porque um determinado grupo de procuradores acha
que se não forem eles a conduzir a investigação, o mundo vai acabar;
porque um determinado grupo, determinadas pessoas entendem que
seus juízes, os seus colegas de Justiça Eleitoral, que são do MP estadual,
os juízes estaduais não têm competência - aqui competência popular -,
não tem capacidade de analisar investigações sobre lavagem de dinheiro,
ou seja, o que se pretende é a criação de uma vara única central
desrespeitando totalmente a Constituição; a Constituição aqui é clara em
relação a isso. E não houve jamais, nesses trinta anos - é importante
salientar -, mudanças jurisprudenciais, alteração; só, cada vez mais, foi se
reafirmando, como no STJ, agora, em duas decisões no final do ano
passado - uma, inclusive, foi publicada só agora, dia 12 de fevereiro,
recentíssima.
Em virtude disso, Senhor Presidente, com a devida vênia às posições
em contrário, entendo que a competência dos crimes conexos aos crimes
eleitorais, essas competências são da Justiça Eleitoral.
Acompanho integralmente o eminente Ministro Relator, porque os
fatos de 2014 - isso é uma discussão também importante – que
começamos a discutir na Turma, não houve uma definição, se o deputado

10
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 0EAB-6A3F-456C-AB68 e senha 1E03-8E4D-3622-96E9

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. ALEXANDRE DE MORAES

Inteiro Teor do Acórdão - Página 27 de 184

631

INQ 4435 AGR-QUARTO / DF
federal, como é o caso, no exercício do mandato, se ele se utiliza do Caixa
2 para sua reeleição, se isso é inerente ao cargo ou se isso não tem
nenhuma relação com o cargo. Há posicionamentos respeitáveis dos dois
lados - não é só o deputado federal que pode praticar Caixa 2 -, mas não
se exige crime próprio aqui. Mas, com certeza, alguém, no exercício do
mandato de deputado federal, tem muito mais facilidade e muito mais
contato com financiadores, à época, as pessoas jurídicas, para conseguir
se utilizar desse ilícito do Caixa 2; a sua proximidade com corruptor, a
questão Caixa 2, a sua proximidade se dá pelo fato de ser deputado.
Então, acompanho o eminente Ministro Relator. Os fatos ocorridos
em 2014, em relação ao Deputado Federal Pedro Paulo devem
permanecer, aqui, no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. O segundo e
terceiro grupos, de 2010 e 2012, todos os fatos, os crimes eleitorais, em
tese, imputados aos agentes dos crimes conexos, devem ser remetidos à
Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro e livremente distribuídos.
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13/03/2019

PLENÁRIO

QUARTO AG.REG. NO INQUÉRITO 4.435 DISTRITO FEDERAL
ANTECIPAÇÃO AO VOTO
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN - Senhor Presidente,
eminentes Pares, Senhores Advogados, Senhora Procuradora-Geral da
República, Senhoras Advogadas, eminente Ministro Marco Aurélio,
Relator deste feito, que vem vertido no Inquérito 4.435.
Senhor Presidente, eu inicio fazendo dois registros. O primeiro deles
referindo-me às palavras que Vossa Excelência proferiu tão logo suscitada
a questão relevante da tribuna. Vossa Excelência, em boa hora e na
medida institucional devida, falou em nome do Tribunal e, portanto,
congratulo Vossa Excelência pela posição aqui externada. E, ademais
roma locuta, causa finita. Vossa Excelência pronunciou-se pelo Supremo
Tribunal Federal.
O segundo registro, Senhor Presidente, é enaltecer a inserção, no
calendário da pauta deste Tribunal Pleno, da matéria que nós estamos
aqui a discutir, até porque, e já peço vênia às compreensões em sentido
distinto, as percepções que temos das questões técnica e processual
específica têm demandado visões distintas em ambas as Turmas.
Pessoalmente, tenho sustentado numa dada direção perante a
Segunda Turma e, lá, tendo se formado uma orientação majoritária nos
julgamentos, nada obstante a compreensão que formei nos julgamentos
perante aquele Colegiado, tenho acompanhado, como não poderia deixar
de ser, a orientação lá majoritária.
Mas nada obstante, o tema agora vem ao Plenário do Supremo
Tribunal Federal. Isso significa, portanto, que aqui é o momento da
exposição das diversas teses. Eis que o tema transcende, em meu modo
de ver, as discussões levadas a efeito em ambas as Turmas pelas
respectivas posições majoritárias.
O eminente Ministro Marco Aurélio, no que pude hauri,
acompanhado integralmente pelo eminente Ministro Alexandre de
Moraes, está, nesta questão específica, não acolhendo os agravos
regimentais, especialmente a posição manifestada pelo Ministério
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Público, pela Procuradoria da República, não admitindo a cisão e
mantendo, do ponto de vista da compreensão da questão de ordem, a
atribuição do Supremo Tribunal Federal para apreciar a matéria atinente
às supostas práticas delituosas que são imputadas ao Deputado Federal
Pedro Paulo Carvalho Teixeira.
Senhor Presidente, eminentes Pares, tenho um voto um pouco
alongado sobre a matéria, mas vou me cingir aos pontos dessa
dissonância, pedindo toda a vênia ao eminente Ministro-Relator e ao
eminente Ministro Alexandre Moraes, que o acompanhou. Apenas no que
houver concordância, farei a referência específica.
E, por inúmeras razões, especialmente pela excelência quer do voto,
quer do relato do eminente Ministro-Relator, não vou retomar os fatos, eis
que se eles já estão postos, nada obstante no voto, há uma parte inicial em
que rememoro os fatos ilícitos que, nos anos 2010, 2012 e 2014, são
articulados e as imputações que são feitas aos investigados, como uma
hipótese constante da petição inicial do órgão acusatório da prática dos
crimes de corrupção passiva, corrupção ativa, lavagem de capitais e
evasão de divisas.
Portanto, os diversos aspectos atinentes a essas circunstâncias vão
constar deste voto, mas me permito valer-me, eis que mais do que
suficiente e relevante, do relato que já foi trazido à colação na introdução
do voto do eminente Ministro Marco Aurélio.
Eu estou, num ponto específico do voto - e, aqui, já há uma primeira
dissonância, Senhor Presidente -, examinando o conjunto dos fatos
imputados - e, aqui, também manifesto meu reconhecimento à defesa
atilada, que assomou à tribuna -, mas estou me manifestando em relação
aos fatos, considerando a existência de três grupos. E, portanto,
admitindo, de saída, como premissa, a possibilidade da compreensão
desses grupos de fatos, nomeadamente, do ponto de vista temporal,
situados em 2010, 2012 e 2014.
E, por outro lado, também valhendo-me do ponto de vista da
separação, da cisão dos processos ou de processos, do comando
normativo que estabelece a possibilidade facultativa dessa separação, à
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luz do art. 80 do Código de Processo Penal, que, em meu modo de ver,
com toda a nitidez, admite essa possibilidade. Portanto, estou assentando,
como premissa, a viabilidade da cisão das investigações no tocante a três
grupos de fatos atribuídos aos investigados, ao contrário - aqui, com todo
o respeito que merece a atilada defesa - do que foi sustentado da tribuna
pela defesa técnica.
Eu estou a dizer que, nada obstante as apurações tenham sido
impulsionadas por termos de depoimentos prestados por colaboradores
da Justiça em depoimentos contemporâneos, os fatos narrados se
encontram destacados no tempo, encontrando-se, em cada um deles,
peculiaridades no que diz respeito às circunstâncias das supostas práticas
delitivas, o que evidencia, em meu modo de ver, ao menos em princípio, a
ausência de quaisquer das causas elencadas no art. 76 do Código de
Processo Penal, que demandaria, por conexão ou continência, a apuração
conjunta, e entendo que não é a hipótese.
E, se não fosse isso, em julgamento de agravo regimental interposto
pelo investigado Eduardo da Costa Paes, a egrégia Primeira Turma deste
Supremo Tribunal Federal deliberou exclusivamente a necessidade de
manutenção da apuração conjunta dos fatos somente em relação aos
investigados, pois verificada, de início, a imbricação das condutas que
lhes são atribuídas em cada um - em cada um - dos eventos delitivos.
Por isso, a determinação de cisão dos autos, no tocante a cada grupo
de fatos atribuídos aos investigados, entendo que não ofende a decisão
levada a efeito pela prestação jurisdicional perante os eminentes Colegas
integrantes da Primeira Turma, na Sessão de Julgamento de 19 de
setembro de 2017.
Portanto, como premissa, Senhor Presidente, assento a viabilidade
da cisão das investigações no que diz respeito aos fatos praticados nos
anos de 2010, 2012 e 2014, precisamente autorizado pela faculdade do art.
80, do Código de Processo Penal, que, em meu modo de ver, não traduz
nenhuma ofensa a qualquer garantia processual constitucional.
Dito isso, examino, agora, esses três grupos de fatos. E aqui vão os
apontamentos das concordâncias e da dissonância em relação a cada um
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desses grupos de fatos.
Nos fatos ocorridos no ano de 2010, faço um resumo dos argumentos
que foram deduzidos pela Procuradoria-Geral da República em relação
ao investigado Pedro Paulo Carvalho Teixeira, na qualidade, então, de
Deputado Estadual, que teria solicitado e recebido, a propósito da
campanha para Deputado Federal, em 2010, a quantia que é ali
mencionada, da empresa, ali também recebido; tendo o outro investigado,
Eduardo da Costa Paes, supostamente funcionado como um dos
facilitadores da transação.
Estou resumindo os argumentos da Procuradoria e não vou me deter
porque, neste ponto, entendo que a peça trazida pelo Ministério Público
se refere efetivamente a um fato de natureza eleitoral. Não tenho dúvida
quanto ao exame que fiz, e, aqui, estou indo ao encontro dos votos que
me precederam neste ponto e que amolda este fato a um delito eleitoral.
Aliás, sobre isso, percebo que, às folhas 421 dos autos, o próprio
Ministério Público afirma, referindo-se a 2010, "O fato amolda-se a delito
eleitoral, devendo ser enviado para livre distribuição na Justiça Eleitoral
do Rio de Janeiro". Portanto, não me parece haver dúvida nem mesmo
com o órgão acusatório e, ademais, não me parece que, nessa fase da
persecutio criminis, seja competente o Poder Judiciário para avançar na
definição de competência ou atribuição, até porque se encontra numa
etapa evidentemente bastante embrionária, de responsabilização criminal
a cargo do Estado.
Eu estou, portanto, afastando qualquer juízo antecipado sobre
capitulação e natureza jurídica dos fatos investigados e trago à colação as
lições do professor Aury Lopes Junior - e o cito alongadamente -, da sua
obra de Direito Processual Penal, sobre a atuação do juiz na fase préprocessual e os limites dessa atuação.
Portanto, nessa matéria, estou reafirmando, como já fiz em votos nos
quais fui vencido, em casos assemelhados, perante a Segunda Turma do
Supremo Tribunal Federal, que a intervenção precoce do Poder Judiciário
na definição do objeto de investigação não se revela adequada ao
interesse público na apuração dos fatos delituosos. Nada obstante,
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entendo que, feito esses registros, não se mostra aqui a atribuição para
manter seu procedimento perante o Supremo Tribunal Federal. Ou seja,
estou a dizer que, diante da afirmação da Procuradoria-Geral da
República de que os fatos atinentes ao ano de 2010 amoldam-se, em tese,
a delito definido no Código Eleitoral, os quais não foram ou não teriam
sido praticados no exercício de mandato de parlamentar federal, pois, à
época, o investigado era deputado estadual, faz com que incida, na
íntegra - em meu modo de ver -, o entendimento firmado por esse
Plenário na questão de ordem suscitada na Ação Penal 937 - vou me
permitir não reproduzir, eis que essa decisão já está não apenas
multicitada, mas também referida neste julgamento.
Apenas no trecho que entendo, nessa questão de ordem de relatoria
do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, cirurgicamente pertinente a
essa matéria, segundo o qual "o foro por prerrogativa de função aplica-se
apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados
às funções desempenhadas".
Por isso, nesse ponto, no que diz respeito a fato supostamente
praticado no ano de 2010, a uma solicitação que se imputa de uma
quantia de R$ 3 milhões ao grupo Odebrecht, no contexto da campanha
eleitoral ao cargo deputado federal, entendo que esses autos, partindo da
premissa da cisão devam ser cindidos, com remessa, em relação a esses
fatos de 2010, à Justiça Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro, nos termos
do inc. II do art. 35 do Código Eleitoral, como aliás, preconiza o próprio
Ministério Público Federal. Esse é o primeiro grupo de fatos.
O segundo, os fatos ocorridos no ano de 2014. Já em 2014, segundo a
hipótese investigatória - portanto, segundo a Procuradoria Geral da
República -, e, logo, já na condição de deputado federal, o investigado
Pedro Paulo Carvalho Teixeira solicitou e recebeu, no contexto da
campanha à sua reeleição, a quantia de R$ 300 mil, do mesmo grupo
empresarial, contando, segundo a hipótese de investigação, com o auxílio
de Eduardo da Costa Paes.
Na visão do órgão de acusação "no atual estágio de apuração, tratase de crime eleitoral", é o que diz o próprio Ministério Público. Ainda:
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“Trata-se de crime eleitoral perpetrado pelo Deputado Federal Pedro
Paulo, para conseguir novo mandato da mesma natureza". Essa afirmação
consta expressamente de peça do Ministério Público, folhas 421 dos
autos: "O que justificaria a manutenção da competência do Supremo
Tribunal Federal para supervisão das apurações."
Não entendo assim. Respeitada, portanto, a autonomia da
Procuradoria-Geral da República na apuração dos fatos supostamente
delituosos, tratando-se de crime eleitoral - como aliás diz o Ministério
Público que amoldar-se-ia a esse delito eleitoral - praticado
essencialmente no contexto de pleito para o preenchimento de cargo
eletivo, não há como se afirmar, de antemão, vinculação necessária com o
mandato no qual se encontra hoje o investigado Pedro Paulo Carvalho
Teixeira. Especialmente porque a sua atual investidura é derivada de
reeleição nas últimas eleições gerais, realizadas em outubro de 2018. E
mesmo que a suposta conduta delituosa seja voltada a ofender bens
jurídicos tutelados pela norma penal eleitoral, não extraio dessa hipótese
fática qualquer vinculação com eventuais atribuições do cargo referido, e,
portanto, almejado, ainda que seu autor seja ou fosse candidato à
reeleição, como ocorre no caso.
Por isso, tenho como não preenchido, em relação aos fatos de 2014, a
esse segundo grupo de fatos, o segundo requisito firmado na já aludida
questão de ordem suscitada na Ação Penal 937, qual seja, a fixação da
competência do Supremo Tribunal Federal para processo e julgamento
dos delitos praticados, em razão do cargo do detentor de foro por
prerrogativa de função. Por isso, em relação a esse segundo e penúltimo
grupo de fatos, entendo que a supervisão das investigações, no que tange
a esses episódios verificados no ano 2014, também deve ser declinada em
favor da Justiça Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro.
Agora, Senhor Presidente, vem o último conjunto de fatos - e aqui
está, por assim dizer, quiçá, a divergência ou a dissonância mais saliente
que tenho a trazer à colação - pedindo todas as vênias à compreensão em
sentido distinto -, que são os fatos ocorridos no ano de 2012. Em relação
aos fatos apontados como ocorridos no ano 2012, segundo o Ministério
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Público:
"O investigado Eduardo Paes solicitou e recebeu, a pretexto da
campanha de reeleição para prefeitura do Rio de Janeiro, quantia superior
a R$ 15 milhões da empresa Odebrecht, interessada na facilitação de
contratos relativos às Olimpíadas de 2016."
É citação que colho de peça da Procuradoria-Geral da República, que
aduziu ainda que Pedro Paulo Carvalho Teixeira teria atuado na
qualidade de coordenador dessa campanha eleitoral e teria
operacionalizado os pagamentos dessas quantias indevidas, inclusive,
com pagamento no exterior. Para o Ministério Público Eleitoral, o atual
estágio da apuração permite que os fatos se amoldem aos seguintes
delitos: art. 350 do Código Eleitoral, vale dizer, crime eleitoral; artigos 317
e 333 ambos do Código Penal; art. 22 da Lei 7.492/1986; e art. 1º da Lei
9.603/1998.
Defende o Ministério Público a possibilidade de cisão das
investigações para que o delito eleitoral seja supervisionado pela Justiça
Eleitoral e os demais delitos tenham seus respectivos fatos encaminhados
para uma das Varas Federais Criminais da Seção Judiciária do Estado do
Rio de Janeiro. E, eu estou, Senhor Presidente, pelas razões que vou
deduzir em seguida, acolhendo esse argumento. Aliás, tenho votado
nesse sentido perante a Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal.
Digo, em resumo: Os supostos fatos delituosos se passaram no
contexto de campanha eleitoral à pretendida reeleição do investigado
Eduardo da Costa Paes ao cargo de Prefeito do Município do Rio de
Janeiro nas eleições de 2012, da qual participou como coordenador o
investigado Pedro Paulo.
Não constato, ao menos de plano, qualquer causa que justifique a
fixação de competência deste Supremo Tribunal Federal a essa parcela de
apurações. Portanto, aqui incide, de forma integral, o entendimento
firmado pelo Tribunal Pleno, na questão de ordem na Ação Penal 937.
E, quanto ao relevante questionamento acerca da possibilidade de
cisão das investigações, como almejado pelo Ministério Público e objeto
de sustentação da ilustre Procuradora-Geral da República, no julgamento
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desta tarde, com o direcionamento de crime eleitoral à Justiça
especializada e dos demais delitos imputados para a Justiça Federal,
entendo que essa linha de investigação tem em mira, especialmente a
prática do delito de evasão de divisas, o que refoge à competência da
Justiça Eleitoral.
Examino também um argumento que reputo relevante e que poderia
apontar em sentido contrário: a garantia do juiz natural, que, como
sabemos, visa assegurar que a jurisdição, em cada caso submetido ao
Poder Judiciário, será prestada pelo órgão competente, segundo a
Constituição Federal, com o auxílio das normas infraconstitucionais
vigentes. E é por isso que, sem dúvida alguma, no Estado Democrático de
Direito, há que se vedar, de modo absoluto, a instituição de Tribunais ou
Juízos de exceção.
Por isso, o processo de definição do Juízo competente para
determinada causa penal inicia-se pela própria Constituição Federal, e
não o contrário. Não é a Constituição que se interpreta à luz da legislação
infraconstitucional, e sim o oposto. Portanto, a definição do Juízo
competente para determinada causa penal inicia-se pela própria
Constituição Federal, a qual fixa a competência dos órgãos jurisdicionais,
em razão da função, como também em razão da matéria, destinando ao
Poder Judiciário dos Estados e do Distrito Federal o que se denomina de
competência residual, em relação aos fatos que não se amoldam a
quaisquer das regras específicas.
Tais definições são tomadas pelo poder constituinte originário. E,
por isso, as competências constitucionais detêm natureza absoluta,
afirmação da qual decorre a inviabilidade de sua alteração, motivada por
normas infraconstitucionais, como as que estabelecem os denominados
simultaneus processus, nas hipóteses de conexão e continência, conforme
previsão do art. 79 do Código de Processo Penal.
Por isso, pedindo todas as vênias, entendo que não se revela
admissível que uma norma de natureza infraconstitucional, por si só,
afaste a eficácia plena das quais são revestidas as normas constitucionais
de distribuição de competências entre os diversos órgãos da estrutura do
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Poder Judiciário, razão pela qual a escorreita observância do princípio do
juiz natural não se faz sem uma interpretação sistemática dos preceitos
normativos aplicáveis à luz da Constituição.
Colho, a propósito, as lições de Ada Pellegrini Grinover, Antonio
Magalhães Gomes Filho e Antonio Scarance Fernandes, quando
comparam o sistema brasileiro de definição de competência com o
sistema norte-americano, no qual prevalece o critério territorial.
E, aqui, Senhor Presidente, cito doutrina - que me escuso à leitura,
mas que sustenta esta ordem de ideias - que permite, no caso em exame,
verificar - como sustenta a Procuradoria-Geral da República - os fatos,
supostamente praticados pelos investigados, em blocos de fatos cindidos
ou separadamente. Ou seja, no ano de 2012, caracterizariam tais fatos os
delitos de falsidade ideológica eleitoral - aqui, sim, delito eleitoral, art.
350 do Código Eleitoral; corrupção passiva, regra da codificação penal,
art. 317; corrupção ativa, do mesmo Código Penal, art. 333; lavagem de
capitais, art. 1º da Lei 9.613; e evasão de divisas, art. 22 da Lei 7.492.
Dentre esses delitos, destaco os crimes de falsidade ideológica
eleitoral e o de evasão de divisas, aos quais a Constituição Federal
atribuiu competência, para processar e julgar, a órgãos jurisdicionais
distintos, a saber, a Justiça Eleitoral e a Justiça Federal, respectivamente. E
traduzo que entendo que decorre da letra da Constituição.
A competência da Justiça Eleitoral, como se sabe, decorre da
conjugação do dispositivo que delega à lei complementar a definição da
competência dos tribunais, do juiz de Direito e das Juntas Eleitorais, caput
do art. 121 da Constituição Federal, que é combinado com o inc. II do art.
35, na sua compreensão hermenêutica do Código Eleitoral. Artigo esse, da
legislação eleitoral, que preceitua competir aos juízes eleitorais processar
e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos,
ressalvada a competência originária do Tribunal Superior e dos tribunais
regionais.
Já a competência da Justiça Federal, como se sabe, vem
especialmente no inc. VI do art. 109 da Constituição Federal, segundo o
qual aos juízes federais compete processar e julgar: inc. VI, os crimes
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contra a organização do trabalho e, nos casos determinados por lei, contra
o sistema financeiro e a ordem econômica financeira. Na luz dessa
competência constitucional, vem o art. 26 da Lei 7.492, por ela recebido,
segundo o qual a ação penal, nos crimes previstos nesta lei, será
promovida pelo Ministério Público Federal perante a Justiça Federal. Este
argumento poderia encontrar obstáculo no art. 78, inc. IV, do Código de
Processo Penal, que, por lealdade argumentativa, aqui também precisa
ser examinado. O caput do art. 78 prevê que, na determinação da
competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes
regras, e o inc. IV prevê que, no concurso entre a jurisdição comum e
especial, prevalecerá esta.
Nada obstante essa regra, entendo que esse dispositivo há de ser lido
e compreendido à luz das regras constitucionais e, a despeito da Justiça
Federal ser considerada ramo da denominada Justiça Comum em
contraposição às chamadas Justiças especializadas, nas quais, certamente,
se inclui a valorosa e brilhosa Justiça Federal, entendo que não há como
negar que a competência de ambas, da Justiça Federal - portanto, ramo da
Justiça comum - e da Justiça Eleitoral, - Justiça especializada- detém
assento na Constituição Federal.
Portanto, reputo inviável aplicar à hipótese a regra que preceitua
exceção às competências que se extraem diretamente da Constituição
Federal. A incidência irrestrita desse inc. IV do art. 78 implicaria, ao
menos no que diz respeito ao crime de evasão de divisas, o afastamento
da competência que a Constituição atribui à Justiça Criminal Federal e
levaria para a Justiça Eleitoral, o que é uma afronta à Constituição, em
meu modo de ver.
Portanto, não se pode, na percepção que tenho, afastar competência
constitucionalmente atribuída à Justiça Federal para processo e
julgamento desse crime de evasão de divisa, ainda que se considere, como
ordinariamente se considera, a Justiça Criminal Federal como pertencente
à Justiça comum.
E, na hipótese de concorrência de órgãos jurisdicionais com
competências igualmente fixadas na Constituição Federal, o caminho a
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ser tomado, à escorreita observância do princípio do juiz natural, pareceme não ser outro senão o da cisão dos processos, tomando-se, aliás, o que
prevê a norma do art. 79 do Código de Processo Penal, que estabelece
inúmeras exceções para a unidade de processo e julgamento de causas
penais conexas. Dentre elas diz, no inc. I:
"Art. 79. A conexão e a continência importarão unidade de processo
e julgamento, salvo:
I - o concurso entre a jurisdição comum e a militar;"
É claro que aqui se refere à jurisdição militar, mas é possível
historicamente compreender essa disposição à luz das lições do Professor
Gustavo Badaró, que elucida que, à época em que editado o Código de
Processo Penal, a Constituição então vigente não previa a Justiça Eleitoral
direta e especificamente como órgão do Poder Judiciário. Estou citando
da sua obra, o livro Processo Penal, p. 176, em que elucida a referência
que fez o legislador ordinário à jurisdição militar como hipótese de
exceção, à unidade de processo e julgamento de causas penais conexas e
reproduzo a lição do ilustre Professor.
"Portanto, na atual conjuntura do ordenamento jurídico pátrio,
entendo que não há como se admitir a derrogação de uma competência
prevista na Constituição, por força de disposição contida quer em lei
ordinária, quer em lei complementar, às quais, como se sabe e é cediço,
têm, na própria Constituição, o seu parâmetro de validade e eficácia."
Colho a propósito as lições do Professor Renato Brasileiro de Lima
precisamente nesta direção:
"E, ademais, a hipótese de definição constitucional da competência
da Justiça Federal, aplicável ao caso, não contém qualquer ressalva, pois
determinada pelo inciso VI do artigo 109 da Constituição Federal, ao
contrário do que se vê, por exemplo, no inciso IV, em que são ressalvadas
as competências da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral."
Por isso, Senhor Presidente, e nesse ponto, de modo especial,
pedindo vênia para divergir dos ilustres votos, especialmente do voto de
Sua Excelência o Ministro-Relator, à luz dessas considerações, entendo
que é o caso de ser determinada a cisão das investigações alusivas aos
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fatos praticados no ano de 2012, encaminhando-se cópia dos autos à
Justiça Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro para o prosseguimento das
apurações relacionadas exclusivamente ao delito eleitoral, e
direcionando-se os demais, por conexão com o delito de evasão de
divisas, a uma das varas criminais da Seção Judiciária do Estado do Rio
de Janeiro.
Examino outros temas, Senhor Presidente, mas, em resumo, esses
são os pontos, até porque os argumentos são de todos conhecidos. E, por
esta razão, apenas concluo por dar, portanto, provimento, em parte, aos
agravos regimentais interpostos pela Procuradoria-Geral da República e,
em parte, pelos investigados Pedro Paulo Carvalho Teixeira e Eduardo da
Costa Paes, apenas para aplicar o entendimento, firmado pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal, na questão de ordem suscitada na Ação Penal
937 e para cindir os fatos apurados nesse inquérito, propondo que se
determine:
1) a remessa de cópia dos autos à Justiça Eleitoral do Estado do Rio
de Janeiro para apuração, mediante livre distribuição, dos supostos
crimes de falsidade ideológica eleitoral, ocorridos nos anos de 2010, 2012,
no que concerne à questão eleitoral, e 2014.
2) o encaminhamento, por igual, simetricamente, dos autos à Seção
Judiciária do Rio de Janeiro para apuração, mediante livre distribuição, a
uma de suas varas criminais federais, dos supostos crimes de corrupção
ativa, corrupção passiva, lavagem de capitais e evasão de divisas,
ocorridos no ano de 2012.
E este é o voto que trago à colação e ao debate deste Colegiado.
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PLENÁRIO

QUARTO AG.REG. NO INQUÉRITO 4.435 DISTRITO FEDERAL
VOTO
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN: Neste Inquérito, deflagrado a
pedido da Procuradoria-Geral da República (fls. 2-14), apuram-se
supostas práticas delituosas atribuídas ao Deputado Federal Pedro Paulo
Carvalho Teixeira e Eduardo da Costa Paes, a partir de elementos de
informação obtidos em acordos de colaboração premiada firmados por
executivos e ex-executivos do Grupo Odebrecht.
Nos relatos, os colaboradores afirmam a ocorrência de fatos ilícitos
nos anos de 2010, 2012 e 2014 envolvendo os referidos investigados,
consubstanciados, de acordo com a hipótese investigativa inicial, na
prática de crimes de corrupção passiva, corrupção ativa, lavagem de
capitais e evasão de divisas (fls. 12-13).
Ao receber o feito por redistribuição determinada pela Presidência
do Supremo Tribunal Federal (fls. 103-107), o eminente Relator, Ministro
Marco Aurélio, ordenou o desmembramento dos autos em relação ao
investigado Eduardo da Costa Paes, porque não investido em cargo
detentor de foro por prerrogativa de função, nos moldes do art. 102, I, “b”
e “c”, da Constituição Federal.
Tal decisão foi submetida à deliberação da egrégia Primeira Turma
deste Supremo Tribunal Federal por força de agravo regimental, ao qual
foi dado provimento, por maioria de votos, cujo acórdão recebeu a
seguinte ementa:
“INQUÉRITO.
COMPETÊNCIA
ORIGINÁRIA.
DETENTOR
DE
PRERROGATIVA
DE
FORO.
COINVESTIGADO SEM PRERROGATIVA FUNCIONAL. FASE
EMBRIONÁRIA DA INVESTIGAÇÃO. IMBRICAÇÃO DE
CONDUTAS. APURAÇÃO CONJUNTA. PRECEDENTES. 1.
Havendo detentores e não detentores de prerrogativa de foro
na mesma investigação criminal, orienta a atual jurisprudência
desta Suprema Corte no sentido de proceder ao
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desmembramento como regra, com a ressalva do coinvestigado
relativamente ao qual imbricadas a tal ponto as condutas que
inviabilizada a cisão. 2. Imbricação de condutas identificada no
caso, a apontar para a apuração conjunta da investigação
quanto aos coimplicados, presente o estágio embrionário da
investigação.3. Agravo regimental provido” (g.n.) (INQ 4.435
AgR-terceiro, Rel.: Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão:
Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 12.9.2017).

Assentada, portanto, a imbricação das condutas atribuídas aos
investigados, por meio de nova decisão proferida em 8.5.2018, o eminente
Relator, Ministro Marco Aurélio, lastreado na Questão de Ordem
decidida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal nos autos da AP 937,
declinou da competência desta Corte em favor do Poder Judiciário do
Estado do Rio de Janeiro, oportunidade na qual Sua Excelência assentou:
“(…)
Neste inquérito, constata-se que os delitos imputados
teriam sido cometidos parte em 2010, quando o investigado
Pedro Paulo Carvalho Teixeira exercia mandato de Deputado
Estadual, e em 2014. Nesse últimos caso, apesar de
supostamente praticados quando já ocupava o cargo de
Deputado Federal, não estão a este relacionados, porquanto
ligados ao recebimento de R$ 300.000,00, de maneira oculta,
para a campanha à Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. A
situação jurídica não se enquadra na Constituição Federal em
termos de competência do Supremo. Frise-se, mais uma vez,
que o fato de alcançar-se mandato diverso daquele no curso do
qual alegadamente cometidos os crimes não enseja o que
apontei como elevador processual, deslocando-se autos de
inquérito ou processo-crime em curso” (g.n.) (fls. 319-320).

A decisão em referência foi também objeto de agravo regimental
interposto pela Procuradoria-Geral da República (fls. 329-332), no qual se
reafirma que são apurados no presente Inquérito fatos delituosos
2
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supostamente ocorridos nos anos de 2010, 2012 e 2014, sustentando o
órgão acusatório, ora agravante, no tocante aos atos supostamente ilícitos
verificados no ano de 2012, que “o colaborador relata que os pagamentos
foram feitos em espécie no Brasil e por meio de transferências no exterior” (fl.
331), o que tipificaria o crime previsto no art. 22 da Lei 7.492/1986, de
competência, portanto, da Justiça Federal, nos termos do art. 26 do
mesmo diploma legal.
Por tais razões, requer a reconsideração da decisão agravada para
que os autos sejam remetidos à Seção Judiciária do Rio de Janeiro (fl. 332).
De outro lado, a defesa técnica dos investigados interpôs novo
agravo regimental (fls. 345-348), quando se insurge contra o referido
decisum afirmando, em síntese: (i) que os fatos supostamente praticados
no ano de 2014 dizem respeito a doações realizadas à campanha de
reeleição de Pedro Paulo Carvalho Teixeira ao cargo de Deputado
Federal, razão pela qual remanesceria a competência do Supremo
Tribunal Federal para a supervisão das investigações; (ii) os demais
ilícitos supostamente praticados nos anos de 2010 e 2012 também teriam
sido praticados no contexto de pleitos eleitorais, motivo pelo qual, em
caso de manutenção do declínio da competência do Supremo Tribunal
Federal, os autos deveriam ser remetidos à Justiça Eleitoral do Estado do
Rio de Janeiro.
Em contrarrazões à essa insurgência defensiva, a Procuradoria-Geral
da República, concordando, em parte, com a irresignação, assenta que (i)
em relação aos fatos ocorridos no ano de 2014, o investigado Pedro Paulo
Carvalho Teixeira, na condição de Deputado Federal e contando com
facilitação proporcionada por Eduardo da Costa Paes, teria solicitado e
recebido, “a pretexto da campanha para Deputado Federal de 2014, em torno de
R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) do Grupo Odebrecht” (fl. 421), o que
implica na manutenção das apurações perante o Supremo Tribunal
Federal como hipótese de crime eleitoral (art. 350 do Código Eleitoral); (ii)
no que diz respeito ao fato praticado em 2010, trata-se igualmente da
solicitação e recebimento, por parte de Pedro Paulo Carvalho Teixeira, na
qualidade de Deputado Estadual, com facilitação proporcionada por
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Eduardo da Costa Paes, da quantia de cerca de R$ 3.000.000,00 (três
milhões de reais), “a pretexto da campanha para Deputado Federal de 2010”
(fl. 421), conduta que se amoldaria a delito eleitoral a ser apurado pela
Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro; (iii) no tocante aos fatos verificados no
ano de 2012, o investigado Eduardo da Costa Paes teria solicitado e
recebido, “a pretexto da campanha de reeleição para a Prefeitura do Rio de
Janeiro, quantia superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) da
empresa Odebrecht, interessada na facilitação de contratos relativos às
Olimpíadas de 2016” (fl. 422), cabendo ao investigado Pedro Paulo
Carvalho Teixeira, na qualidade de coordenador de campanha,
operacionalizar os pagamentos da propina, “inclusive mediante pagamentos
no exterior” (fl. 422), motivo pelo qual, diante de indicativos da prática de
crime eleitoral, crimes de corrupção ativa e passiva, lavagem de capitais e
evasão de divisas, “a) a investigação relativa [sic] art. 350 do Código Eleitoral
deverá ser remetida para livre distribuição na Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro;
e b) a investigação relativa aos demais delitos deverão ser remetidos para uma das
Varas Federais Criminais da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro” (fl.
422).
Por meio da petição de fls. 437-468, a defesa técnica dos investigados
reafirma os argumentos acerca da necessidade de manutenção deste
Inquérito perante o Supremo Tribunal Federal, bem como sobre a
impossibilidade de cisão das investigações entre a Justiça Eleitoral e a
Justiça Federal no que toca aos fatos supostamente praticados no ano de
2012, acrescendo, ainda, o pleito de trancamento do caderno inquisitorial
diante de alegada ausência de justa causa, ou de seu arquivamento, em
decorrência de apontado excesso de prazo na tramitação.
Após esse breve e necessário histórico do caderno indiciário, passo a
analisar, diante das substanciais alterações das pretensões almejadas
tanto pela Procuradoria-Geral da República como pela defesa técnica dos
investigados ao longo das sucessivas manifestações contidas nos autos, as
questões que ainda remanescem controvertidas.
1. Possibilidade de cisão das investigações em relação aos três

4
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 E0BA-ACCD-8B75-A2DD e senha 89B6-B6DE-E05B-E4F8

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. EDSON FACHIN

Inteiro Teor do Acórdão - Página 44 de 184

648

INQ 4435 AGR-QUARTO / DF
grupos de fatos narrados pelos colaboradores.
Inicialmente, cumpre assentar a viabilidade da cisão das
investigações no tocante aos 3 (três) grupos de fatos atribuídos aos
investigados, ao contrário do que afirma a defesa técnica.
Com efeito, nada obstante as apurações tenham sido impulsionadas
por termos de depoimento prestados por colaboradores da justiça em
depoimentos contemporâneos, os fatos narrados se encontram destacados
no tempo, encontrando-se em cada um deles peculiaridades no que diz
respeito às circunstâncias das supostas práticas delitivas, o que evidencia
a inexistência, a princípio, de quaisquer das causas elencadas no art. 76
do Código de Processo Penal que justificariam a necessidade de apuração
conjunta. Aliás, eventuais elementos probatórios comuns podem ser,
inclusive, objeto de oportuno compartilhamento entre os juízos
competentes, a requerimento do órgão acusatório ou da própria defesa
técnica.
Não fosse isso, em julgamento de agravo regimental interposto
nestes autos pelo investigado Eduardo da Costa Paes, a egrégia Primeira
Turma do Supremo Tribunal Federal deliberou exclusivamente a
necessidade de manutenção da apuração conjunta dos fatos somente em
relação aos investigados, pois verificada, de início, imbricação das
condutas que lhes são atribuídas em cada um dos eventos delitivos.
Desse modo, determinação de cisão dos autos no tocante a cada
grupo de fatos atribuídos aos investigados não ofende, de forma alguma,
a coisa julgada da qual se encontra acobertada jurisdição prestada pela
Primeira Turma na sessão de julgamento realizada em 19.9.2017, já que a
causa de concentração das apurações no Supremo Tribunal Federal,
insisto, até o momento resume-se à circunstância do investigado Pedro
Paulo Carvalho Teixeira encontrar-se investido em mandato de Deputado
Federal.
Diante de tal cenário, afirmo a viabilidade da cisão das investigações
no que diz respeito aos fatos praticados nos anos de 2010, 2012 e 2014,
medida que, além de encontrar autorização no art. 80 do Código de
Processo Penal, não redundaria em ofensa a qualquer garantia processual
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constitucional.
2. Análise dos fatos à luz do entendimento firmado na Questão de
Ordem na AP 937.
2.1. Fatos ocorridos no ano de 2010.
Segundo a linha de investigação adotada pela Polícia Judiciária e
pela Procuradoria-Geral da República, no ano de 2010, o investigado
Pedro Paulo Carvalho Teixeira, na qualidade de Deputado Estadual,
“solicitou e recebeu, a pretexto da campanha para Deputado Federal de 2010, em
torno de R$ 3.000.000,000 (três milhões de reais) da empresa Odebrecht” (fl.
421), tendo o investigado Eduardo da Costa Paes supostamente
funcionado “como um dos facilitadores da transação, contatando o diretor
BENEDICTO JÚNIOR e viabilizando, por sua força política, o repasse do
dinheiro” (fl. 421).
Afirma a Procuradoria-Geral da República, ainda, que “o fato amoldase a delito eleitoral, devendo ser enviado para livre distribuição na Justiça
Eleitoral do Rio de Janeiro” (fl. 421).
Nesse ponto, ressalto que, em estrita observância ao sistema
acusatório que vige no Direito Processual Penal pátrio, revelado pela
norma que se extrai do art. 129, I, combinado com o art. 144, § 1º, I e com
o art. 144, § 4º, todos da Constituição Federal, não compete ao Poder
Judiciário, especialmente nesta fase embrionária da persecutio criminis,
qualquer debate verticalizado acerca da linha de investigação levada a
efeito pelos órgãos incumbidos de tal mister pelo Poder Constituinte
Originário.
Em outras palavras, no atual e incipiente estágio da
responsabilização criminal a cargo do Estado, ainda que seja
desenvolvido sob a supervisão do Poder Judiciário, não há espaço algum
para qualquer juízo de valor antecipado sobre a capitulação e natureza
jurídica dos fatos investigados, sob pena não só de configuração de
flagrante violação à autonomia conferida ao Ministério Público pela
Constituição Federal, mas também de pré-julgamento da causa que revela
a ausência da imprescindível parcialidade do magistrado à condução de
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eventual ação penal.
Nesse sentido, trago a colação as lições de Aury Lopes Jr.:
“(…)
A atuação do juiz na fase pré-processual (seja ela inquérito
policial, investigação pelo MP etc.) é e deve ser muito limitada.
O perfil ideal do juiz não é como investigador ou instrutor, mas
como controlador da legalidade e garantidor do respeito aos
direitos fundamentais do sujeito passivo. É também a posição
mais adequada aos princípios que orientam o sistema
acusatório e a própria estrutura dialética do processo penal.
Tradicionalmente, no processo penal brasileiro, o juiz
mantém-se afastado da investigação preliminar - como
autêntico garantidor -, limitando-se a exercer o controle formal
da prisão em flagrante e autorizar aquelas medidas restritivas
de direitos (cautelares, busca e apreensão, intervenções
telefônicas etc.). O alheamento é uma importante garantia de
imparcialidade e, apesar de existirem alguns dispositivos que
permitam a atuação de ofício, os juízes devem condicionar sua
atuação à prévia invocação do MP, da própria polícia ou do
sujeito passivo.
O juiz não orienta a investigação policial e tampouco
presencia seus atos, mantendo uma postura totalmente
suprapartes e alheia à atividade policial. No sistema brasileiro,
o juiz não investiga nada, não existe a figura do juiz instrutor e
por isso mesmo não existe a distinção entre instrutor e julgado”
(Direito processual penal. 11ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 281282).

Embora seja certo que o sistema de responsabilização penal
adequado ao Estado Democrático de Direito garante a presunção de não
culpabilidade do acusado, nos termos do art. 5º, LVII, da Constituição
Federal, não se pode olvidar que a notícia da ofensa a qualquer bem
jurídico tutelado pelo ordenamento jurídico gera o interesse público na
sua escorreita apuração, cuja atribuição foi conferida pelo Poder
7
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Constituinte Originário ao Ministério Público, com o auxílio da Polícia
Federal e das Polícias Civis dos Estados e do Distrito Federal, tratando-se
de meio idôneo à construção de uma sociedade livre, justa e solidária,
objetivo da República Federativa do Brasil insculpido no art. 3º, I, da
Carta Magna.
Assim, em respeito à autonomia conferida pela Constituição Federal
ao Ministério Público, reafirmo, como já fiz em votos vencidos em casos
assemelhados perante a Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal,
que a intervenção precoce do Poder Judiciário, na definição do objeto da
investigação, não se revela adequada ao interesse público na apuração de
fatos delituosos, sem prejuízo de que sejam remediadas situações de
flagrante inconstitucionalidade, nos termos do art. 5º, XXXV, da
Constituição Federal.
Feitos tais registros, na espécie, diante da afirmação da
Procuradoria-Geral da República de que os fatos atinentes ao ano de 2010
amoldam-se, em tese, a delito definido no Código Eleitoral, os quais não
foram praticados no exercício de mandato de parlamentar federal – à
época o investigado Pedro Paulo Carvalho Teixeira era Deputado
Estadual -, incide, na íntegra, o entendimento firmado pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal em Questão de Ordem suscitada na AP 937,
que recebeu a seguinte ementa:
“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.
(…) 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
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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. (...)”
(AP 937 QO, Rel.: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno,
julgado em 3.5.2018 - destaquei).

No particular, tocante aos fatos supostamente praticados no ano de
2010, que dizem respeito à solicitação da quantia de R$ 3.000.000,00 (três
milhões de reais) ao Grupo Odebrecht no contexto de campanha eleitoral
ao cargo de Deputado Federal, estes autos de inquérito devem ser
cindidos, com remessa de cópia para a Justiça Eleitoral do Estado do Rio
de Janeiro, nos termos do art. 35, II, do Código Eleitoral.
2.2. Fatos ocorridos no ano de 2014.
De acordo com a Procuradoria-Geral da República, dessa feita na
condição de Deputado Federal, o investigado Pedro Paulo Carvalho
Teixeira solicitou e recebeu, no contexto da campanha à sua reeleição para
o referido cargo no pleito de 2014, a quantia de R$ 300.000,00 (trezentos
mil reais) do Grupo Odebrecht, contando com o auxílio de Eduardo da
Costa Paes.
Na visão do Ministério Público Federal, “no atual estágio da apuração,
trata-se de crime eleitoral perpetrado pelo Deputado Federal PEDRO PAULO
para conseguir novo mandato da mesma natureza” (fl. 421), o que justificaria a
manutenção da competência do Supremo Tribunal Federal para a
supervisão das apurações.
No entanto, respeitada, mais uma vez, a autonomia da ProcuradoriaGeral da República à apuração dos fatos supostamente delituosos,
tratando-se de crime eleitoral, praticado essencialmente no contexto de
pleito para o preenchimento de cargo eletivo, não há como se afirmar, de
antemão, vinculação necessária com o mandato no qual se encontra - hoje
- investido o investigado Pedro Paulo Carvalho Teixeira, mormente
porque a sua atual investidura é derivada da reeleição nas últimas
eleições gerais realizadas em outubro de 2018.
9
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Aliás, mesmo que a suposta conduta delituosa seja voltada a ofender
bens jurídicos tutelados pela norma penal eleitoral, não se extrai dessa
hipótese fática qualquer vinculação com eventuais atribuições do cargo
almejado, ainda que o seu autor seja candidato a reeleição, como ocorre
no caso.
Por tal razão, tenho como não preenchido o segundo requisito
firmado na já aludida Questão de Ordem suscitada na AP 937, qual seja, a
fixação da competência do Supremo Tribunal Federal para o processo e
julgamento de delitos praticados em razão do cargo detentor de foro por
prerrogativa de função.
Diante dessa conclusão, a supervisão das investigações no que tange
aos episódios verificados no ano de 2014 também deve ser declinada em
favor da Justiça Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro.
2.3. Fatos ocorridos no ano de 2012.
Em relação aos fatos apontados como ocorridos no ano de 2012,
esclarece a Procuradoria-Geral da República que o investigado
“EDUARDO PAES solicitou e recebeu, a pretexto da campanha de reeleição para
a Prefeitura do Rio de Janeiro, quantia superior a R$ 15.000.000,00 (quinze
milhões de reais) da empresa Odebrecht, interessada na facilitação de contratos
relativos às Olimpíadas de 2016” (fl. 422), aduzindo, ainda, que Pedro Paulo
Carvalho Teixeira teria atuado na qualidade de coordenador dessa
campanha eleitoral e “operacionalizou os pagamentos da propina, inclusive
mediante pagamento no exterior” (fl. 422).
Na sequência, pontua que no “atual estágio da apuração, os fatos
amoldam-se aos seguintes delitos: crime eleitoral (art. 350 do Código Eleitoral);
artigos 317 e 333, ambos do Código Penal; artigo 22 da Lei nº 7.492/1986; e
artigo 1º da Lei nº 9.613/1998” (fl. 422), defendendo, ao final, a
possibilidade de cisão das investigações para que o delito eleitoral seja
supervisionado pela Justiça Eleitoral e os demais encaminhados para uma
das Varas Federais Criminais da Seção Judiciária do Estado do Rio de
Janeiro.
Como se depreende da síntese exposta pela Procuradoria-Geral da
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República, os supostos fatos delituosos se passaram no contexto de
campanha eleitoral à pretendida reeleição do investigado Eduardo da
Costa Paes ao cargo de Prefeito do Município do Rio de Janeiro, nas
eleições do ano de 2012, da qual participou como coordenador o
investigado Pedro Paulo Carvalho Teixeira.
Não se constata, portanto e de plano, qualquer causa que justifique a
fixação da competência deste Supremo Tribunal Federal a esta parcela das
apurações, porquanto aqui incide de forma integral o entendimento
firmado pelo Tribunal Pleno na Questão de Ordem suscitada na AP 937.
Remanesce, todavia, o relevante questionamento acerca da
possibilidade de cisão das investigações como desejado pela
Procuradoria-Geral da República, com o direcionamento do crime
eleitoral à Justiça especializada e os demais para a Justiça Federal, já que,
dentre estes, a linha de investigação visualiza a suposta prática do delito
de evasão de divisas.
Nesse ponto, ressalto que a garantia do juiz natural visa assegurar
que a jurisdição em cada caso submetido ao Poder Judiciário será
prestada pelo órgão competente segundo a Constituição Federal, com
auxílio das normas infraconstitucionais vigentes, vedando-se, assim, a
instituição de tribunais ou juízos de exceção.
Logo, o processo de definição do juízo competente para determinada
causa penal inicia-se pela própria Constituição Federal, a qual fixa
competências de órgãos jurisdicionais ratione funcionae, como também em
razão da matéria, destinando ao Poder Judiciário dos Estados e do
Distrito Federal o que se denomina de competência residual, em relação
aos fatos que não se amoldam a nenhuma das regras específicas.
Porque definidas pelo Poder Constituinte Originário, as
competências constitucionais detêm natureza absoluta, afirmação da qual
decorre a inviabilidade de sua alteração motivada por normas
infraconstitucionais, como as que estabelecem o simultaneus processus nas
hipóteses de conexão e continência, conforme previsão do art. 79 do
Código de Processo Penal.
Com efeito, não se revela admissível que uma norma de natureza
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infraconstitucional, por si só, afaste a eficácia plena da qual são revestidas
as normas constitucionais de distribuição de competências entre os
diversos órgãos da estrutura do Poder Judiciário, razão pela qual a
escorreita observância ao princípio do juiz natural não se faz sem uma
interpretação sistemática dos preceitos normativos aplicáveis.
Oportunas são as lições de Ada Pellegrini Grinover, Antonio
Magalhães Gomes Filho e Antonio Scarance Fernandes, quando
comparam o sistema brasileiro de definição de competência com o norteamericano, no qual prevalece o critério territorial:
“(…)
É certo que no constitucionalismo norte-americano o
princípio do juiz natural, como juiz competente, se prendeu à
competência territorial, para resguardar o foro da consumação
do delito. Mas é certo também que as Cartas de Direitos e a
própria Emenda VI à Constituição Federal asseguraram
expressamente ao acusado o julgamento no locus comissi delicti
(v., supra, n. 5).
Não é essa a situação no sistema brasileiro, em que as
Constituições atribuem aos órgãos jurisdicionais as
competências de jurisdição, funcional e objetiva, sem
preocupar-se com a competência de foro, regulada pelos
códigos. Assim, é acertada a afirmação de que o juiz natural, no
ordenamento brasileiro, é o órgão constitucionalmente
competente, ou seja, aquele cujo poder de julgar derive de
fontes constitucionais (v., supra, n. 2)” (As nulidades no processo
penal. 11ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 42).

No caso em exame, sustenta a Procuradoria-Geral da República que
os fatos supostamente praticados pelos investigados no ano de 2012
caracterizariam os delitos de falsidade ideológica eleitoral (art. 350 do
Código Eleitoral), corrupção passiva (art. 317 do Código Penal),
corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), lavagem de capitais (art. 1º da
Lei 9.613/1998) e evasão de divisas (art. 22 da Lei 7.492/1986).
Dentre estes, merecem destaque os crimes de falsidade ideológica
12
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eleitoral e o de evasão de divisas, aos quais a Constituição Federal
atribuiu competência para processo e julgamento a órgãos jurisdicionais
distintos, a saber, a Justiça Eleitoral e a Justiça Federal, respectivamente.
A competência da Justiça Eleitoral, como sabido, decorre da
conjugação do dispositivo constitucional que delega à lei complementar a
definição da “competência dos tribunais, dos juízes de direito e das juntas
eleitorais” (art. 121, caput, da Constituição Federal), com o art. 35, II, do
Código Eleitoral, que preceitua:
“Art. 35. Compete aos juízes:
(…)
II – processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que
lhe forem conexos, ressalvada a competência originária do
Tribunal Superior e dos Tribunais Regionais”.

Por outro lado, a competência da Justiça Federal decorre do art. 109,
VI, da Constituição Federal, assim redigido:
“Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
(…)
VI – os crimes contra a organização o trabalho e, nos casos
determinados por lei, contra o sistema financeiro e a ordem
econômico-financeira”.

Em complementação à norma constitucional, disciplina o art. 26 da
Lei 7.492/1986:
“Art. 26. A ação penal, nos crimes previstos nesta lei, será
promovida pelo Ministério Público Federal, perante a Justiça
Federal”.

Da leitura de todos os dispositivos constitucionais e legais aplicáveis
à espécie, e a despeito da Justiça Federal ser considerada ramo da
denominada “justiça comum”, em contraposição às chamadas “justiças
especializadas”, nas quais certamente se inclui a Justiça Eleitoral, não há
13
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como negar que a competência de ambas detém assento na Constituição
Federal, sendo inviável, portanto, a aplicabilidade à hipótese da norma
contida no art. 78, IV, do Código de Processo Penal, que preceitua:
“Art. 78. Na determinação da competência por conexão ou
continência, serão observadas as seguintes regras:
(…)
IV - no concurso entre a jurisdição comum e a especial,
prevalecerá esta”.

De fato, a incidência irrestrita do referido dispositivo legal
implicaria, ao menos no que diz respeito ao crime de evasão de divisas,
no afastamento da competência constitucionalmente atribuída à Justiça
Federal para processo e julgamento, ainda que esta seja considerada como
pertencente à Justiça comum.
E na hipótese de concorrência de órgãos jurisdicionais com
competências igualmente fixadas na Constituição Federal, o caminho a
ser tomado à escorreita observância do princípio do juiz natural não é
outro senão a cisão dos processos, tratando-se, aliás, do propósito da
norma prevista no art. 79 do Estatuto Processual Penal, que estabelece
exceções para a unidade de processo e julgamento de causas penais
conexas, cabendo destacar o seu inciso I, verbis:
“Art. 79. A conexão e a continência importarão unidade de
processo e julgamento, salvo:
I - o concurso entre a jurisdição comum e a militar”.

Conforme esclarecedoras lições de Gustavo Badaró, à época em que
editado o Código de Processo Penal, a Constituição Federal então vigente
não previa a Justiça Eleitoral como órgão do Poder Judiciário, motivo pelo
qual o legislador ordinário incluiu apenas a jurisdição militar como
hipótese de exceção à unidade de processo e julgamento de causas penais
conexas. A propósito:
“(…)

14
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O inciso I do caput do art. 79 do CPP precisa ser relido à
luz da organização judiciária prevista na Constituição de 1988 e
da repartição de competência prevista nesta Carta
constitucional, pois o CPP entrou em vigor sob a égide da
Constituição de 1937, que havia extinguido a Justiça Eleitoral e
a Justiça Federal, sendo mantida apenas a Justiça Militar como
‘justiça especializada’, com competência expressamente
prevista em regra constitucional. Ou seja, todas as causas que
não fossem de competência da Justiça Militar competiam à
Justiça dos Estados, a única justiça comum prevista no regime
autoritário da era Vargas. Nesse contexto, portanto, uma
interpretação conjunta da então vigente organização
constitucional do Poder Judiciário com o CPP permitia concluir
que o art. 79, I, dispunha que, no caso de concurso entre, de um
lado, jurisdição especial com competência constitucionalmente
estabelecida, e, de outro, justiça comum com competência
residual, a conexão ou continência não produzia seu efeito de
impor a união dos processos, com a prorrogação de
competência de um órgão jurisdicional em detrimento de outro.
Em suma, a razão de ser do inciso I do caput do art. 79 do CPP, e
que deve continuar a vigorar atualmente, é que, no caso de
competências constitucionalmente definidas, não poderá haver
modificação, seja para ampliá-la, seja para restringi-la, por
normas infraconstitucionais, no caso, relativas à conexão e
continência” (Processo penal. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. p.
176).

Dessarte, na atual conjuntura do ordenamento jurídico pátrio, não
há como se admitir a derrogação de uma competência prevista em norma
constitucional por força de disposição contida em lei ordinária ou
complementar, as quais, como é cediço, tem na própria Constituição
Federal o seu parâmetro de validade e eficácia. No mesmo sentido são as
lições de Renato Brasileiro de Lima:
“(…)
Questiona-se se essa força atrativa da Justiça Eleitoral

15
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também seria extensiva aos crimes federais e militares. Apesar
de haver julgado antigo da Suprema Corte afirmando a
competência da Justiça Eleitoral para julgar os crimes eleitorais
e também as infrações conexas, ainda que de competência da
Justiça Federal, somos levados a acreditar que, na medida em
que a competência da Justiça Federal vem preestabelecida na
própria Constituição Federal, não pode ser colocada em
segundo plano por força da conexão e da continência, normas
de alteração da competência previstas na lei processual penal.
Afinal, é a lei processual que deve ser interpretada por meio da
constituição, e não o contrário” (Manual de processo penal. 4ª ed.
Salvador: JusPodivm, 2016. p. 401).

Ademais, a hipótese de definição constitucional da competência da
Justiça Federal aplicável ao caso não contém qualquer ressalva, pois
determinada pelo inciso VI do art. 109 da Constituição Federal, ao
contrário do que se vê, por exemplo, no seu inciso IV, em que são
ressalvadas as competências da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral.
À luz dessas considerações, deve ser determinada a cisão das
investigações alusivas aos fatos praticados no ano de 2012,
encaminhando-se cópia dos autos à Justiça Eleitoral do Estado do Rio de
Janeiro para o prosseguimento das apurações relacionadas
exclusivamente ao delito eleitoral, direcionando-se os demais, por
conexão com o delito de evasão de divisas, a uma das Varas Criminais da
Seção Judiciária do Rio de Janeiro.
3. Pretensão de arquivamento das investigações.
A defesa técnica dos investigados, por meio de petições
protocolizadas em 9.11.2018 (fls. 437-468) e 21.12.2018 (fls. 515-520), tece
considerações acerca da qualidade dos elementos de informação que
instruem o presente inquérito, bem como sobre o período de tramitação,
para requerer, ao final, o seu trancamento.
Conforme posicionamento que venho externando em casos
análogos submetidos a julgamento perante a Segunda Turma do Supremo
16
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Tribunal Federal, não se nega que ao Poder Judiciário cabe dar a última
palavra a respeito da existência de justa causa, quer para a instauração,
quer para o prosseguimento de investigação criminal.
Nessa linha, não está o Poder Judiciário vinculado à compreensão do
Ministério Público a respeito da persistência de fundamentos que
ensejaram a instauração do Inquérito, podendo, em sendo o caso,
arquivá-lo ainda que por meio da concessão de habeas corpus de ofício.
A propósito, colho precedente da colenda Primeira Turma:
“Agravo regimental. Inquérito. Arquivamento de ofício
pelo colegiado. Admissibilidade (vencido o Relator que admite
o arquivamento até mesmo por decisão monocrática). Ausência
de elementos informativos mínimos que autorizem sua
instauração. Denúncia anônima e notícias genéricas extraídas
da internet que não descrevem nenhum fato concreto.
Inexistência de base empírica idônea para a abertura de
investigação com relação ao detentor de prerrogativa de foro.
Necessidade de controle de legalidade da persecução penal
pelo Poder Judiciário. Recurso não provido. 1. A titularidade da
ação penal pública e a atribuição para requerer o arquivamento
do inquérito policial (art. 28 do Código de Processo Penal) não
significam que todo e qualquer requerimento de instauração de
inquérito formulado pela Procuradoria-Geral da República
deva ser incondicionalmente atendido pelo Supremo Tribunal
Federal. 2. Ao Poder Judiciário, na sua precípua função de
garantidor de direitos fundamentais, cabe exercer rígido
controle de legalidade da persecução penal. 3. Assim como se
admite o trancamento de inquérito policial, por falta de justa
causa, diante da ausência de elementos indiciários mínimos
demonstrativos da autoria e materialidade, há que se admitir –
desde o seu nascedouro - seja coarctada a instauração de
procedimento investigativo, uma vez inexistentes base empírica
idônea para tanto e indicação plausível do fato delituoso a ser
apurado.
4.
Agravo
regimental
não
provido”
(INQ 3.847 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j.
07.04.2015).
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No mesmo sentido, cito trecho do voto do eminente Ministro Celso
de Mello, quando do julgamento do Inquérito 4.420:
“(...)
Essa prerrogativa do ‘Parquet’, contudo, não impede que o
magistrado, se eventualmente vislumbrar ausente a tipicidade
penal dos fatos investigados, reconheça caracterizada situação
de injusto constrangimento, tornando-se consequentemente lícita
a concessão ‘ex officio’ de ordem de ‘habeas corpus’ em favor
daquele submetido a ilegal coação por parte do Estado (CPP, art.
654, § 2º), consoante tem proclamado a jurisprudência tanto do
Supremo Tribunal Federal (HC 106.124/PR, Rel. Min. CELSO
DE MELLO - Pet 3.825-QO/MT, Red. p/ o acórdão Min.
GILMAR MENDES – RE 91.066/ES, Rel. Min. RAFAEL MAYER
- RT 527/455, Rel. Min. THOMPSON FLORES, v.g.) quanto do
Superior Tribunal de Justiça (HC 28.796/SP, Rel. Min. JOSÉ
ARNALDO DA FONSECA – RHC 4.311/RJ, Rel. Min. LUIZ
VICENTE CERNICCHIARO, v.g.)”.

Na espécie, todavia, depreendo óbices à intervenção prematura do
Poder Judiciário para aplicação do entendimento proposto.
Com efeito, compreendo que o exercício da jurisdição pressupõe,
previamente à prática do ato jurisdicional, a afirmação da competência do
órgão jurisdicional respectivo. Logo, o ato de arquivamento de inquérito é
ato jurisdicional cuja prática pressupõe órgão jurisdicional competente.
O presente caso, como visto, enquadra-se dentre as hipóteses
afirmadas pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal na Questão de
Ordem na AP 937 como de competência do primeiro grau de jurisdição.
Ou seja, o Supremo Tribunal Federal, tal como afirmou seu Pleno, não é
competente para o presente caso.
Falecendo competência à Suprema Corte para o processamento do
caso, consequentemente, falece igual competência para determinar o
arquivamento do inquérito, o que deve ser postulado perante os
respectivos juízos declinados e, se for o caso, conhecido por esta Suprema
18
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 E0BA-ACCD-8B75-A2DD e senha 89B6-B6DE-E05B-E4F8

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. EDSON FACHIN

Inteiro Teor do Acórdão - Página 58 de 184

662

INQ 4435 AGR-QUARTO / DF
Corte após esgotadas as instâncias antecedentes.
Ainda que assim não fosse, conforme se infere da manifestação da
Procuradoria-Geral da República de fls. 326-327, os debates acerca da
competência do Supremo Tribunal Federal no caso em análise não
permitiram a continuidade das diligências investigativas almejadas para a
apuração dos fatos, não se podendo falar, ao menos neste momento, em
inviabilidade das investigações ou qualquer constrangimento ilegal aos
investigados a justificar a atuação ex officio.
4. Dispositivo.
Ante o exposto, dou provimento, em parte, aos agravos regimentais
interpostos pela Procuradoria-Geral da República e pelos investigados
Pedro Paulo Carvalho Teixeira e Eduardo da Costa Paes apenas para
aplicar o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal
Federal na Questão de Ordem suscitada na AP 937 e cindir os fatos
apurados neste inquérito, determinando: (i) a remessa de cópia dos autos
à Justiça Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro para apuração, mediante
livre distribuição, dos supostos crimes de falsidade ideológica eleitoral
ocorridos nos anos de 2010, 2012 e 2014; (ii) o encaminhamento dos autos
à Seção Judiciária do Rio de Janeiro para apuração, mediante livre
distribuição, dos supostos crimes de corrupção ativa, corrupção passiva,
lavagem de capitais e evasão de divisas ocorridos no ano de 2012.
É como voto.

19
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EXTRATO DE ATA
QUARTO AG.REG. NO INQUÉRITO 4.435
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR : MIN. MARCO AURÉLIO
AGTE.(S) : PEDRO PAULO CARVALHO TEIXEIRA
ADV.(A/S) : ARISTIDES JUNQUEIRA ALVARENGA (12500/DF) E OUTRO(A/S)
AGTE.(S) : EDUARDO DA COSTA PAES
ADV.(A/S) : ARISTIDES JUNQUEIRA ALVARENGA (0012500/DF) E
OUTRO(A/S)
AGDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

Decisão: Após os votos dos Ministros Marco Aurélio (Relator) e
Alexandre de Moraes, que davam parcial provimento ao agravo
interposto pelos investigados, para: i) no tocante ao fato
ocorrido em 2014, reconsiderar a decisão recorrida e assentar a
competência do Supremo Tribunal Federal; ii) quanto aos delitos
supostamente cometidos em 2010 e 2012, declinar da competência
para a Justiça Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro; e iii)
julgar
prejudicado
o
agravo
regimental
interposto
pela
Procuradoria-Geral da República, no que voltado à fixação da
competência, relativamente ao delito de evasão de divisas, da
Justiça Federal; e do voto do Ministro Edson Fachin, que dava
parcial provimento aos agravos regimentais interpostos pela
Procuradoria-Geral da República e pelos investigados, apenas para
cindir os fatos apurados neste inquérito, determinando: i) a
remessa de cópia dos autos à Justiça Eleitoral do Estado do Rio de
Janeiro para apuração, mediante livre distribuição, dos supostos
crimes de falsidade ideológica eleitoral ocorridos nos anos de
2010, 2012 e 2014; ii) o encaminhamento dos autos à Seção
Judiciária do Rio de Janeiro para apuração, mediante livre
distribuição, dos supostos crimes de corrupção ativa, corrupção
passiva, lavagem de capitais e evasão de divisas ocorridos no ano
de 2012, o julgamento foi suspenso. Falaram: pelo agravado, a Dra.
Raquel Elias Ferreira Dodge, Procuradora-Geral da República; e,
pelos agravantes, o Dr. Aristides Junqueira Alvarenga e o Dr.
Ricardo Pieri Nunes. Presidência do Ministro Dias Toffoli.
Plenário, 13.03.2019.

Presidência do Senhor Ministro Dias Toffoli. Presentes à
sessão os Senhores Ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar
Mendes, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia, Luiz Fux, Rosa Weber,
Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes.
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Procuradora-Geral
Dodge.

da

República,

Dra.

Raquel

Elias

Ferreira

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Assessora-Chefe do Plenário
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14/03/2019

PLENÁRIO

QUARTO AG.REG. NO INQUÉRITO 4.435 DISTRITO FEDERAL
VOTO
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Senhor
Presidente, Senhoras Ministras, Senhores Ministros.
Reavivo, brevemente, a hipótese, cumprimentando, desde de logo, o
eminente Ministro Marco Aurélio, Relator do feito, que expôs com a verve
e a convicção habitual o seu ponto de vista; cumprimento o Ministro
Alexandre de Moraes, que também atuou no mesmo sentido; e a posição
divergente do Ministro Luiz Edson Fachin.
A hipótese: trata-se de um inquérito instaurado a partir da
colaboração premiada do grupo Odebrecht. O fato investigado consiste
em apurar possível pagamento de vantagens indevidas e/ou de recursos
não contabilizados em favor do ex-Prefeito do Rio de Janeiro Eduardo
Paes e do Deputado Federal, pelo Rio de Janeiro, Pedro Paulo.
A questão central discutida na presente Questão de Ordem diz
respeito à competência para conduzir ou supervisionar a investigação e
julgar a ação penal. Cuida-se de determinar se a competência é do
Supremo Tribunal Federal, se a competência é da Justiça Federal de
primeiro grau, ou se a competência é da Justiça Eleitoral.
Para a definição dessa competência, é importante ter em conta os
fatos relevantes. Há três conjuntos de fatos relevantes, aqui, que podem
ser identificados por anos específicos: fatos de 2010; fatos de 2012 e fatos
de 2014.
Os fatos de 2010 imputados aos investigados são os seguintes: Pedro
Paulo, então Deputado Federal, teria solicitado e recebido R$ 3 milhões
do Grupo Odebrecht, na campanha para sua reeleição a Deputado
Federal. O investigado Eduardo Paes teria funcionado como facilitador
dessa transação, promovendo o contato com o diretor da empresa
Benedito Júnior. Portanto, esse é o fato de 2010: recebimento de dinheiro
para campanha à reeleição como deputado federal.
Fatos de 2012: Eduardo Paes teria solicitado e recebido, para
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campanha de reeleição à prefeitura do Rio, a quantia de R$ 15 milhões,
paga pelo Grupo Odebrecht, interessado na facilitação de contratos
relativos às Olimpíadas de 2016. Pedro Paulo, por sua vez, na condição de
coordenador da campanha, teria operacionalizado o pagamento da
propina, inclusive mediante depósitos no exterior – e há, nos autos,
comprovantes das transferências bancárias do dinheiro para o exterior.
Terceiro conjunto de fatos ocorreu em 2014: Pedro Paulo, então
deputado federal, teria solicitado e recebido R$ 300 mil do Grupo
Odebrecht, na campanha para sua reeleição a deputado federal. Eduardo
Paes teria sido um facilitador da transação, promovendo, uma vez mais, o
contato com a diretoria da empreiteira. Esses recursos não foram
declarados à Justiça Eleitoral.
Por esse conjunto de fatos, os investigados tiveram contra si as
seguintes imputações: a primeira, falsidade ideológica eleitoral, descrita
no art. 350 do Código Eleitoral, que tem a seguinte dicção:
"Art. 350. Omitir, em documento público ou particular,
declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer
inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, para
fins eleitorais:" - Aqui, uma previsão que não tem pena mínima
"Pena - reclusão até cinco anos e pagamento de multa
(…)."

Portanto, a primeira imputação é a de falsidade ideológica eleitoral.
Segunda imputação é a de corrupção passiva:
"Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou
indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la,
mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de
tal vantagem:" - Aqui, há uma pena mais relevante "Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos e multa".

Corrupção ativa:

2
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"Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário
público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de
ofício: Pena - reclusão de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa."

Também se imputou, em face dos investigados, o crime de evasão de
divisas, previsto na lei de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional:
"Efetuar operação de câmbio não autorizada, com o fim de
promover evasão de divisas do País:
Pena - Reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos (…)."

E, por fim, lavagem de dinheiro, art. 1º da Lei nº 9.613/98, que tem a
seguinte dicção:
"Art. 1º - Ocultar ou dissimular a natureza, origem,
localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens,
direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de
infração penal. "

Os investigados são alvo de inquérito em que se apura o
cometimento desses crimes: falsidade ideológica eleitoral, corrupção
passiva, corrupção ativa, evasão de divisas e lavagem de dinheiro.
O que está em discussão, nesse momento, não é o mérito da
imputação, mas a definição de qual Justiça é a competente para apreciar
essas imputações, conduzindo ou supervisionando o inquérito, e,
evidentemente, havendo ação penal, julgando o mérito.
Para o fim de determinar a competência, há quatro dispositivos que
merecem ser lidos para compreensão do debate. O primeiro deles é o art.
109, IV, da Constituição Federal, que estabelece:
"Art. 109 Aos juízes federais compete processar e julgar:
(...)
IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em
detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas
entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as
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contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e
da Justiça Eleitoral.”

Esse é o primeiro dispositivo que estabelece quais os delitos devem
ser julgados perante a Justiça Federal. Outro dispositivo constitucional de
relevo é o art. 121 da Constituição:
“Art. 121. Lei complementar disporá sobre a organização e
competência dos Tribunais, dos juízes de direito e das Juntas
Eleitorais."
Portanto, prevê que lei complementar disciplinará
competência da Justiça Eleitoral. Em seguida, vem o art. 35, II,
do Código Eleitoral:
"Art. 35. Compete aos juízes:
(...)
II - processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que
lhe forem conexos, ressalvada a competência originária do
Tribunal Superior e dos Tribunais Regionais.”

Por fim, o art. 78, IV, do Código Processo Penal:
“Art. 78. Na determinação da competência por conexão ou
continência, serão observadas as seguintes regras:
(...)
IV - no concurso entre a jurisdição comum e a especial,
prevalecerá esta. (Redação dada pela Lei nº 263, de 23.2.1948).”

Esses são os dispositivos que procuram disciplinar a competência da
Justiça Federal e a competência da Justiça Eleitoral.
A tese central defendida pela Procuradoria-Geral da República,
nesse caso, é a de ser impossível, por norma infraconstitucional, suprimir
uma competência constitucional atribuída à Justiça Federal. No caso, são,
inequivocamente, federais os crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e
evasão de divisas, razão pela qual a competência é da Justiça Federal, nos
termos do art. 109, IV, já que praticados com lesão a bens, serviços e
4
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interesses da União.
E a Senhora Procuradora-Geral afirma que violaria a Constituição
retirar da competência da Justiça Federal, para julgamento, quaisquer
dessas imputações. E devo dizer, de início, que adiro a essa posição
– sustentada também pelo Ministro Luiz Edson Fachin – de que lei
ordinária não pode alterar competência fixada constitucionalmente. Logo,
no pedido da Senhora Procuradora-Geral, esses crimes de competência da
Justiça Federal deveriam ser julgados pela Justiça Federal e a imputação
de falsidade ideológica eleitoral deveria ser deslocada para a competência
da Justiça Eleitoral.
Não desconheço – e o Ministro Alexandre de Moraes reavivou isso
ontem – que há precedente, relativamente antigo, do Supremo nesse
sentido: a decisão do Ministro Sydney Sanches em um caso em que havia
uma acumulação de falsidade ideológica por emissão de notas fiscais
frias, numa campanha eleitoral, e abuso do poder econômico. Um, crime
comum de competência Federal; outro, de abuso de poder econômico
eleitoral. E, ali, naquela circunstância, o Supremo Tribunal Federal
unificou na competência da Justiça Eleitoral. Não se tratava, reitero, de
crime de corrupção, mas de crime de falsidade ideológica.
Essa simbiose – corrupção passiva/caixa dois – veio à tona
efetivamente durante o julgamento do Mensalão, quando se tentou
plantar a tese de que tudo não passaria de caixa dois, o que mereceu, na
ocasião, uma reprimenda histórica, que ficou conhecida, da Ministra
Cármen Lúcia.
A tese, no Mensalão, de que o crime era de caixa dois, portanto, que
o crime era de falsidade ideológica eleitoral, não foi acolhida.
Simplesmente não foi acolhida. E a discussão ali não envolvia a questão
de cisão, ou não, porque a competência tinha sido fixada no Supremo
Tribunal Federal e, portanto, não se aplicavam as regras que
eventualmente determinassem o deslocamento para a Justiça Eleitoral. De
certa forma, o que os ilustres Advogados – e de forma muito competente
– procuraram fazer foi reavivar essa discussão, para que a questão do
caixa dois encobrisse a questão da corrupção.

5
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Devo dizer que, mesmo depois dessa decisão do Supremo Tribunal
Federal, que é uma decisão antiga, de 1996, a prática jurisprudencial,
notadamente do Superior Tribunal de Justiça, evoluiu em sentido diverso
e há diversos precedentes do Superior Tribunal de Justiça fixando a
competência da Justiça Federal nos casos em que houvesse concurso de
crimes de competência da Justiça Federal e de competência da Justiça
Eleitoral.
Destaco aqui acórdão da Ministra Laurita Vaz, na Terceira Seção, em
que se assentou:
“Consta dos autos que os réus realizaram fraude, para
obter benefício previdenciário em detrimento do INSS, sendo as
condutas tipificadas no art. 299 do Código Eleitoral e no art.
171, § 3º, do Código Penal, verificando-se a ocorrência de
conexão.”

E em seguida, diz o acórdão:
“Contudo, não pode permanecer a força atrativa da
jurisdição especial, pois ocorreria conflito entre normas
constitucionais, o que não é possível em nosso ordenamento
jurídico.”

Na hipótese vertente, conclui o acórdão:
“Não pode persistir a unidade processual, devendo o
crime do art. 299 do Código Eleitoral ser julgado pela Justiça
Eleitoral e o crime do art. 171, § 3º, do Código Penal, pela Justiça
Comum Federal.”

Exatamente o tipo de cisão que a eminente Procuradora-Geral
postula no seu arrazoado.
Uma outra decisão, mais recente, do Ministro Marco Aurélio Bellizze
também assentou:

6
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“A prática do delito de falso testemunho cometido por
ocasião de depoimento perante o Ministério Público Eleitoral
enseja a competência da Justiça Federal, em razão do evidente
interesse da União na administração da Justiça Eleitoral.”

E cita precedentes, e continua:
“Na eventualidade de ficar caracterizado o crime do art.
299 do Código Eleitoral, este deverá ser processado e julgado na
Justiça Eleitoral sem interferir no andamento do processo
relacionado ao crime de falso testemunho, porquanto a
competência da Justiça Federal está expressamente fixada na
Constituição Federal, não se aplicando dessa forma o critério da
especialidade previsto nos arts. 70, IV, do Código de Processo
Penal, e 35, II, do Código Eleitoral, circunstância que impede a
reunião dos processos na justiça especializada.”

Julgamento na Terceira Seção em 2013. Este era o estado da arte da
jurisprudência: o que é eleitoral vai para a Justiça Eleitoral e o que é crime
federal vai para a Justiça Federal. Até que a Segunda Turma do Supremo
Tribunal Federal produziu decisão superveniente determinando o envio à
Justiça Eleitoral. E aí então, em novo precedente, da relatoria do Ministro
Herman Benjamin, de 2018, Sua Excelência cede à prevalência – a
contragosto, eu devo dizer – do precedente da Segunda Turma e
considera, portanto, que seja competência da Justiça Eleitoral.
Assim sendo, o que quero deixar assentado é que, até essa tomada
de posição na Segunda Turma – e depois há tomada de posição
divergente na Primeira Turma –, prevalecia o entendimento da cisão: o
que é eleitoral vai para a Justiça Eleitoral, e o que é crime federal vai para
a Justiça Federal.
Portanto, na verdade, o voto do Ministro Luiz Edson Fachin, no
tocante a esse ponto, ao qual estou aderindo, assenta que, para os crimes
previstos no art. 109, não há deslocamento para a Justiça Eleitoral,
confirmando-se a competência da Justiça Federal. Assim estabeleceu Sua
Excelência.
7
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Aqui, há uma observação que gostaria de fazer em obiter dictum, que
consta de uma manifestação de Miguel Reale Júnior, eminente Professor
Titular de Direito Penal da Universidade de São Paulo. Digo eu, citando a
posição dele:
“A título de obiter dictum, faço o registro de que o
recebimento de quantia a título de doação eleitoral, em muitas
situações, é o modo pelo qual se opera a entrega da vantagem
ilícita, sendo essa conduta subsumida pela ação final da
corrupção. Portanto, o recebimento e não declaração da doação
eleitoral seria o crime-meio de um crime-fim. Nesses casos, que
caberá ao Ministério Público definir, as condutas-meio são
absorvidas pelas condutas-fim: Crime contra a Administração
Pública. Quando seja esta a hipótese, é de se fixar a competência
pelo crime-fim; ou seja, a Justiça Federal ou Estadual.”

Essa é a posição, que me parece extremamente coerente, do eminente
Professor Miguel Reale Júnior.
Então, para minimizar esse problema, basta ao Ministério Público
que, nos casos em que constate a existência de corrupção, faça a denúncia
pelo crime de corrupção.
O problema, seja como for, é que nem sempre é fácil "desembrulhar"
o crime de falsidade ideológica eleitoral dos crimes de corrupção,
lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Então, por tal razão, parece-me
mais adequado, diante da possibilidade de interpretações diversas, fixar a
competência da Justiça Federal.
Aqui, retomo um tema que discutimos ontem, na sessão da manhã,
que diz respeito à força normativa dos fatos. Não se interpreta o Direito
abstratamente, fora da realidade na qual ele pretende incidir e produzir
efeitos.
O Brasil vive um momento de corrupção estrutural, sistêmica e
institucionalizada. Na verdade, o Brasil vive uma epidemia, em matéria
de criminalidade, que pode ser dividida em três categorias: a
criminalidade comum, que é a que assusta o cidadão comum, como o
8
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assalto à mão armada, o estupro, o estelionato; a criminalidade
organizada, representada pelas facções criminosas ligadas ao tráfico de
drogas, ao contrabando de armas e às milícias; e a terceira é a
criminalidade institucionalizada, como dois Delegados que atuaram na
Lava-Jato, Jorge Pontes e Márcio Anselmo, bem explicam em um livro
chamado Crime.gov, que é a corrupção que se pratica dentro das
entranhas do Estado, pelos agentes públicos, que deveriam servir à
sociedade.
É no âmbito da criminalidade institucionalizada que se situa a
corrupção estrutural e sistêmica que ocorreu no Brasil. Portanto, penso
que nós não podemos interpretar a Constituição e a legislação sem levar
em conta a capacidade institucional dos órgãos da Justiça de,
adequadamente, enfrentar este problema que, dramaticamente, ainda
assola o Brasil.
A corrupção é estrutural e sistêmica porque está em toda parte.
Outros Colegas e eu, que conduzimos investigações contra as mais altas
autoridades do Executivo, podemos constatar, com espanto, o seguinte:
1. Agentes públicos dos mais altos escalões do Executivo, que se
consideravam sócios em todo e qualquer contrato público, cobravam uma
participação – na verdade, uma propina – em todos os ajustes relevantes
firmados pela Administração Pública federal.
2. Membros do Congresso cobravam percentuais dos ganhos obtidos
por empresas em atos legislativos de desoneração tributária, como se
fossem sócios dos beneficiados ou como se estivessem emprestando
dinheiro próprio, e não praticando uma extorsão.
3. Diretores de instituições financeiras oficiais igualmente cobravam
percentuais dos empréstimos que faziam, de novo, como se fossem sócios
ou como se estivessem emprestando dinheiro próprio, e não achacando
empresas e indivíduos.
Em todos esses casos, a lógica do esquema é: parte do dinheiro vai
para o bolso e parte vai para a campanha, via caixa um ou via caixa dois.

9
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Como se vê, o crime de falsidade ideológica eleitoral vem, com muita
frequência, misturado com o crime de corrupção, acompanhado de
lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
E, aqui, Presidente, faz pouca diferença – ao contrário do que se
alardeia –, a meu ver, distinguir se o dinheiro vai para o bolso ou se o
dinheiro vai para a campanha, porque o problema não é para onde o
dinheiro vai. O problema é de onde o dinheiro vem. E o dinheiro vem de
uma cultura de achaque, de corrupção e de propina, que se disseminou
de alto a baixo no País, em que todo contrato público tem alguma
autoridade levando vantagem indevida. Não estou narrando um caso
isolado. Estou narrando o estado da arte da relação entre público e
privado no Brasil.
Por essas razões, Presidente, o meu entendimento é que a
investigação deve começar sempre sob supervisão da Justiça Federal,
mesmo nos casos de caixa dois. Ao final do inquérito, ao final da
investigação, aí, sim, o Ministério Público vai aferir se houve apenas
crime eleitoral e encaminhar para a Justiça Eleitoral ou se também houve
crime comum que deva permanecer na Justiça Federal, se entender que
deva denunciar em concurso, porque também pode denunciar apenas
pela corrupção, entendendo que tenha havido, eventualmente, a
consunção.
Portanto, Presidente, a forma como eu acho que isso deve ser tratado
é sempre começar pela Justiça Federal. É, ao final da investigação, que se
vai definir para onde devem ir os processos.
Uma palavra sobre a Justiça Eleitoral, nesse momento, presidida,
brilhantemente, pela Ministra Rosa Weber. Como os demais Colegas,
também acho que a Justiça Eleitoral presta um serviço extraordinário ao
País. Ela é célere e cuida, com a maior eficiência possível, de temas como
registros de candidatura, inelegibilidades, casos de abuso de poder
econômico, abuso de poder político, captação ilícita de sufrágio. Uma
pesquisa, no acervo da Justiça Eleitoral, verá raríssimas condenações
criminais envolvendo qualquer crime que não seja puramente eleitoral.
Além disso, temos o melhor sistema de apuração do mundo, que, em
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poucas horas, consegue divulgar o resultado de eleições das quais
participaram mais de 100 milhões, 120 milhões de eleitores. O sistema de
urnas eletrônicas é modelar, como voltou a ser confirmado nas últimas
eleições.
Porém, dizer que a Justiça Eleitoral não é vocacionada para
julgamentos criminais não significa desmerecê-la; significa apenas
identificar uma vocação e uma especialização. Por exemplo, no meu
gabinete no Supremo Tribunal Federal, tenho dois juízes que atuam na
área criminal; no meu gabinete no Tribunal Superior Eleitoral, não tenho
nenhum, simplesmente porque, no normal das circunstâncias, a Justiça
Eleitoral não está aparelhada para o julgamento de casos criminais.
Agora, afirmar que um grande oftalmologista não é o profissional
adequado para fazer uma cirurgia de fígado não significa desmerecer a
grandeza do oftalmologista, por evidente. Pelo contrário, significa
assegurar que ele continuará a cumprir bem a missão para a qual está
preparado. E concluo que, não sem surpresa, as estatísticas de
condenação criminal pela Justiça Eleitoral são pífias.
Aqui, e esse é um ponto que eu gostaria de enfatizar, no mínimo
existem duas interpretações possíveis: uma que reconhece a competência
da Justiça Federal e outra que pretenderia mandar boa parte dos casos
para a Justiça Eleitoral. Esse ponto me parece muito importante. Pela
primeira vez, na História do Brasil, nós vimos obtendo resultados
concretos, efetivos contra a corrupção. O movimento contra a corrupção
começa, aos poucos, a produzir o principal papel do Direito Penal, que é
o de funcionar na prevenção geral; as pessoas não delinquirem pelo
temor de que vão ser efetivamente punidas. Portanto, ações do Ministério
Público Federal perante a Justiça Federal levaram à condenação inúmeros
saqueadores do Estado brasileiro. O modelo de competência da Justiça
Federal, que tem dado certo, tem sido replicado e vem ampliando, com
sucesso, a repressão à criminalidade institucionalizada no Brasil.
Aí, então, uma das coisas que estão dando certo no Brasil, nesse
momento em que tanta coisa anda dando errado, nesse momento em que
tem uma coisa que está dando certo, vem o Supremo e muda, e passa
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para uma Justiça que não tem nenhuma expertise no tratamento de
questões penais, e menos ainda no enfrentamento criminal da corrupção.
Com todas as vênias aos eminentes Colegas, é difícil de entender e é
difícil de explicar para a sociedade por que nós estamos mudando
alguma coisa que está funcionando bem para o País.
Veja, Presidente, o contraste entre a Justiça Federal e a Justiça
Eleitoral, como um argumento pragmático, porque o argumento jurídico
eu já esposei. Estado do Paraná: existem 70 varas federais, 14 varas
exclusivas para matéria criminal e 1 vara privativa que atua nos crimes
contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro, cometidos por
organizações criminosas, que é a 13ª Vara Federal de Curitiba. Então, são
14 varas especializadas apenas em matéria criminal e uma vara
especializada para o tipo de criminalidade mais sofisticada, que se está
procurando combater no Brasil.
Cada vara da Justiça Federal do Paraná – que foi o exemplo que
colhi, poderia ter sido em homenagem ao Ministro Luiz Edson Fachin,
mas era porque o juiz a quem eu pedi a pesquisa é do Paraná e, portanto,
foi lá onde ele fez o levantamento –, cada vara criminal da 4ª Região tem a
lotação de 14 ocupantes dos cargos de analista judiciário e de técnico
judiciário.
As varas criminais, além da parte jurisdicional propriamente dita,
exercem inúmeras atribuições de ordem administrativa ou de apoio,
como por exemplo: controle de bens apreendidos, armazenamento e
encaminhamento dos instrumentos de produtos do crime, prestação de
informações ao CNJ sobre interceptações telefônicas e mandados de
prisão, controle do cumprimento de penas substitutivas das penas
privativas de liberdade, controle de comparecimento de beneficiados com
suspensão condicional do processo. Portanto, 14 varas exclusivas para o
crime; uma privativa para a criminalidade econômica financeira; 14
servidores concursados em cada vara; e todas essas atribuições.
Agora, vejam a estrutura da Justiça Eleitoral de Primeiro Grau. A
Justiça Eleitoral de Primeiro Grau é organizada em zonas eleitorais. A
imensa maioria das zonas eleitorais do Brasil tem lotação de um técnico
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judiciário e um analista judiciário. E, portanto, nós vamos transferir para
essa estrutura inexistente a competência para enfrentar a criminalidade
institucionalizada no Brasil quando esteja associada a delitos eleitorais.
Penso que não seja uma transformação para melhor.
Estou aqui, Presidente, já caminhando para o fim do meu voto. Eu
bem sei que há opiniões divergentes aqui no Tribunal, e a primeira coisa
que eu gostaria de enfatizar para o Plenário e para a sociedade brasileira é
que quem pensa diferente de mim não é meu inimigo e não é
antipatriótico, querendo o mal do País. Acho que nós precisamos ter a
compreensão de que existem pessoas que têm visões diferentes e todas as
pessoas merecem respeito e consideração e têm o direito de exporem a
sua visão.
Ninguém é bom demais, ninguém é bom sozinho. Existe uma
passagem feliz do Vinícius de Moraes em que ele diz: "Bastar-se a si
mesmo é a maior solidão". Portanto, não há dono da verdade, nem aqui,
nem em nenhum outro lugar. Eu externo, todavia, a minha opinião.
A operação Lava Jato foi um divisor de águas no Brasil no
enfrentamento dessa corrupção estrutural, sistêmica e institucionalizada a
que me referi antes. Atingiu pessoas que saquearam o País por décadas a
fio. Gente que se supunha imune e impune. Desnecessário que eu enfatize
a quantidade de gente que não presta, que devota ódio aos juízes,
procuradores, delegados e agentes da Polícia Federal que a conduziram.
Para se mudarem paradigmas num País devastado pela corrupção,
como o Brasil, não dá para fazer mais do mesmo. Mais do mesmo é o que
nos trouxe à condição vergonhosa de 105º colocado no índice de
percepção da corrupção da Transparência Internacional. É o quarto ano
consecutivo em que o Brasil piora.
Nós somos o País em que o Ministro da Secretaria de Governo de
Gestão anterior declarou: “O Brasil fez opção pelo combate à corrupção
no lugar de combater bandido”. Eles acham que corrupto não é bandido.
Essa é a mentalidade que ainda vigora no Brasil, quando eu,
pessoalmente, acho que são bandidos e altamente perigosos. E penso que
é papel do Supremo Tribunal Federal continuar a empurrar a história na
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direção certa e enfrentando essa mentalidade, que é tão arraigada que
ousa dizer seu nome à luz do dia.
Dizer que a Operação Lava Jato ajudou a superar o paradigma de
impunidade no Brasil não significa, evidentemente, dar carta branca a
ninguém. Como disse antes, ninguém é bom demais, nem ninguém é bom
sozinho, portanto, onde haja erro, onde haja exagero, eles não devem ser
ignorados.
Mas gostaria de dizer – porque acho que é um juízo sem favor e de
justiça – que, sem eles, essa gente que guarda 50 milhões, 100 milhões de
dinheiro, em bancos domésticos ainda estariam desfrutando e desviando
mais. Portanto, eu me surpreendo, em alguma medida, com as pessoas
que têm mais gana de quem ajudou a mudar o País do que dos que o
saquearam e, de certa forma, continuam a saqueá-lo.
Presidi, recentemente, um espantoso inquérito conduzido com
extrema proficiência pelo Delegado Cleyber Lopes, que resultou em uma
impressionante denúncia formulada pela Procuradora-Geral da
República Doutora Raquel Dodge, que é quem postula aqui a
permanência na Justiça Federal. A Doutora Raquel e eu sabemos do que
estamos falando quando nos referimos à corrupção estrutural, sistêmica e
institucionalizada no Brasil.
Lamento, Presidente, e acho que essa é uma observação importante,
que qualquer pessoa, seja um procurador da República, ou um cidadão,
faça um juízo severo e depreciativo do Supremo, em qualquer momento
ou lugar. É aqui que eu trabalho e é a esse Tribunal que eu dedico a
minha vida e estão aqui as minhas afeições e as minhas lealdades
institucionais. Mas eu fico mais triste ainda ao constatar que esta é a
opinião de uma parte, infelizmente, relevante da sociedade brasileira, que
acredita que o Supremo embaraça as investigações sobre corrupção.
Portanto, Presidente, acho que não fará bem ao País que nós
transfiramos, depois de anos de sucesso no enfrentamento da corrupção,
uma estrutura que está dando certo e funcionando para uma estrutura
que absolutamente não está preparada para isso. Porém, se esta for a
decisão do Tribunal, a Ministra Rosa e eu cuidaremos de dar as condições
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da Justiça Eleitoral cumprir bem esse papel.
Por essas razões, Presidente, a minha posição – não é meu voto, mas
a posição – é que, mesmo nos casos de caixa dois, a investigação deva
iniciar na Justiça Federal para que, ao final da investigação, se se
constatar que somente há o crime de falsidade ideológica eleitoral, vá
para a Justiça Eleitoral; se houver corrupção, fique na Justiça Federal.
Porém, neste caso específico, estou acompanhando a posição do
Ministro Luiz Edson Fachin, pedindo todas as vênias ao Ministro-Relator,
Ministro Marco Aurélio, de quem todos nós eventualmente divergimos,
mas sempre com a admiração constante da coerência com que ele exerce o
seu ofício.
O Ministro Marco Aurélio entendeu que os fatos relativos a 2010
deveria ficar no Supremo Tribunal Federal porque foram praticados para
a reeleição ao mandato de deputado federal, portanto Sua Excelência
considerou que, como ele estava no exercício do cargo, o uso de caixa dois
para se reeleger configurava, nos termos da nossa jurisprudência, ato
praticado no cargo e em razão do cargo.
Vou, aqui, divergir para entender que o crime de caixa dois, ou seja,
crime de falsidade ideológica eleitoral, não é um crime praticado em
razão do cargo. E entendo isso pelo fato de que alguém que não tenha
cargo, mas seja candidato a deputado federal, pode praticar esse crime.
Portanto, se alguém que não tenha mandato pode praticar esse crime, eu
entendo que não se deva dizer que ele foi praticado no exercício do
mandato. É claro que, se houver corrupção, aí, é diferente, aí, não é caixa
dois eleitoral.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Vossa
Excelência me permite?
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Sempre.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – O fato,
em relação ao qual digo da competência do Supremo, é de 2014, não de
2010.
E, de qualquer forma, no campo penal vinga a responsabilidade
pessoal.
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O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Então, a
distinção que eu faço é que não considero que caixa dois para a reeleição
seja praticado em razão do cargo, a menos que ele peça caixa dois em
troca de algum benefício indevido, mas, aí, será corrupção e não caixa
dois, o que é diferente.
Portanto, em relação a 2014 – agradeço a retificação do Ministro
Marco Aurélio – estou acompanhando o Ministro Fachin; e, em relação
aos outros anos, em que a Doutora Raquel pede a cisão para encaminhar
à Justiça Eleitoral, também estou acompanhando.
Assim, Presidente, o meu voto é alinhado com a divergência aberta
pelo Ministro Luiz Edson Fachin.
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14/03/2019

PLENÁRIO

QUARTO AG.REG. NO INQUÉRITO 4.435 DISTRITO FEDERAL
ESCLARECIMENTO
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Senhor Presidente,
eu queria apenas uma elucidação do eminente Ministro que acaba de
votar.
O Ministro Edson Fachin votou no sentido de que os crimes
praticados em 2010 e 2014 seriam eleitorais e iriam para a Justiça Eleitoral.
E aqueles que se referem a 2012 seriam cindidos processualmente para os
fins de serem remetidos à Justiça Federal?
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - É isso.
Os fatos que motivam à Justiça Federal são de 2012. Os de 2010 e
2014 vão para a Justiça Eleitoral.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Obrigada a Vossa
Excelência.
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PLENÁRIO

QUARTO AG.REG. NO INQUÉRITO 4.435 DISTRITO FEDERAL
VOTO
A Senhora Ministra Rosa Weber: 1. Senhor Presidente, Senhora
Ministra, Senhores Ministros, Senhora Procuradora-Geral da República,
Senhores Advogados e Advogadas, Senhoras, Senhores, recebam todos as
minhas cordiais saudações.
É lamentável, Senhor Presidente, que neste ano em que se comemora
o octogésimo sétimo aniversário do Código Assis Brasil, de 1932 - Código
este que em seu art. 5º instituiu em nosso país a Justiça Eleitoral, de tão
relevantes serviços prestados à democracia brasileira com sua atuação
célere, independente e qualificada, e já às vésperas do aniversário de 75
anos de sua reinstalação ocorrida em 1945 – todos sabemos que extinta a
Justiça Eleitoral no Estado Novo, de 1937 a 1945 -, é lamentável, Senhor
Presidente, repito, esteja a Justiça Eleitoral, data venia por equivocado
enfoque dado à questão jurídica debatida nestes autos, a ser alvo de
manifestações que terminam por desprestigiá-la ou a empanar-lhe a
qualificação, pois, parafraseando Lacan, nem sempre o outro escuta o
que se está, ou o que se pretendeu dizer.
Tenho a maior honra e o maior orgulho em presidir o Tribunal
Superior Eleitoral, o Tribunal da Democracia, e por isso faço minhas as
palavras ontem proferidas em sua defesa pelo Ministro Dias Toffoli, na
qualidade de Chefe do Poder Judiciário nacional.
Feito este registro primeiro, rememoro, como já o fez hoje o Min Luís
Roberto, que o presente inquérito foi instaurado por iniciativa da
Procuradoria-Geral da República, para apurar supostos delitos atribuídos
ao Deputado Federal Pedro Paulo Carvalho Teixeira e a Eduardo da Costa
Paes, a partir de indícios extraídos de acordos de colaboração premiada
firmados por executivos e ex-executivos do Grupo Odebrecht.
A hipótese investigativa inicial dá conta do suposto cometimento de
crimes de corrupção passiva, corrupção ativa, lavagem de dinheiro e
evasão de divisas, além de crime de falsidade ideológica para fins
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eleitorais, supostamente perpetrados nos anos de 2010, 2012 e 2014.
O apuratório foi inicialmente distribuído à relatoria do eminente
Ministro Edson Fachin, prevento para os processos vinculados à
denominada Operação Lavajato. Posteriormente, provocada pelo Relator,
a Presidência desta Casa determinou a livre redistribuição dos autos, por
não vislumbrar conexão com os fatos que deram ensejo à aludida
operação. Sorteado relator o Ministro Marco Aurélio, desmembrou a
investigação em relação ao investigado Eduardo da Costa Paes, ao
fundamento de que não investido em cargo detentor de foro por
prerrogativa de função, nos moldes do art. 102, I, “b” e “c”, da
Constituição Federal. Tal decisão monocrática desafiou agravo regimental
que veio a ser provido pela 1ª Turma, à compreensão de que imbricadas
as condutas identificadas no caso, a recomendar a apuração conjunta da
investigação quanto aos coimplicados, diante do estágio embrionário da
investigação (Inq 4435 AgR-terceiro, Rel(a). p/ acórdão: Min. Rosa Weber,
Primeira Turma, DJe-256 de 10.11.2017).
Posteriormente, em 8 de maio de 2018, o Ministro Relator, invocando
a Questão de Ordem decidida pelo Plenário nos autos da AP 937,
declinou da competência desta Corte em favor da Justiça do Estado do
Rio de Janeiro, em decisão desafiada por agravos regimentais interpostos
tanto pela Procuradoria-Geral da República como pela Defesa.
A Procuradoria-Geral da República afirma a apuração neste
inquérito de fatos delituosos supostamente ocorridos nos anos de 2010,
2012 e 2014, assentando, no que diz com os fatos relacionados ao ano de
2012, a existência de indícios da prática de crime contra o sistema
financeiro, de competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109,
inciso VI, da CRFB e art. 26 da Lei n. 7.492/1986. Pede a reconsideração do
decisum e, subsidiariamente, o recebimento da petição como agravo
regimental, com a consequente reforma da decisão agravada, para que os
autos sejam remetidos a uma das Varas Federais Criminais da Seção
Judiciária do Rio de Janeiro (f. 329-332).
Por seu turno, a Defesa dos investigados alega, em síntese, que os
fatos relativos a 2014 dizem respeito à campanha de reeleição de Pedro
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Paulo Carvalho Teixeira ao cargo de Deputado Federal - e não à campanha
para Prefeitura do Rio de Janeiro, como posto na decisão combatida -, o que
justificaria a manutenção da competência do Supremo Tribunal Federal
para a supervisão das investigações. Quanto aos crimes supostamente
praticados nos anos de 2010 e 2012, haveria indicativos claros de que se
trataria, igualmente, de crimes praticados no contexto de pleitos
eleitorais, imbricados, portanto, àqueles de 2014, o que justificaria a
manutenção integral da investigação nesta Suprema Corte.
Subsidiariamente, pede a remessa dos autos à Justiça Eleitoral do Estado
do Rio de Janeiro.
Passo à análise das teses controvertidas.
2. Desde logo assento minha compreensão a respeito do limitado
grau de cognição que o Poder Judiciário - este Supremo Tribunal Federal, no
caso concreto - deve empreender ao analisar as linhas de investigação
traçadas pelos órgãos responsáveis pela persecutio criminis, nesta fase
incipiente da apuração criminal.
A limitação decorre da influência exercida pelo sistema
preponderantemente acusatório adotado pela Constituição da República
na interpretação de dispositivos legais e regimentais que disciplinam o
processo e o procedimento de supervisão de investigações criminais pelo
Poder Judiciário.
É da essência do sistema acusatório uma nítida separação das
funções de acusar e julgar, voltada precipuamente à preservação da
imparcialidade e do distanciamento do juiz em relação a atos pretéritos
ao processo judicial contraditório.
Nesse contexto, tenho por inviável ao Poder Judiciário auditar as
hipóteses investigatórias e, em antecipação à própria acusação, proceder à
glosa de linhas de investigação, em um juízo prematuro que, em última
análise, influenciará na própria formação da opinio delicti.
O Plenário desta Suprema Corte, por ocasião do julgamento do
Agravo Regimental no Inq. 2.913, firmou compreensão no sentido de que
o sistema processual penal acusatório reclama seja o juiz, na fase préprocessual, apenas e tão só um “magistrado de garantias”, mercê da inércia
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que se exige do Judiciário enquanto ainda não formada a opinio delicti do
Ministério Público. Consignou-se na oportunidade:
(…) 3. Deveras, mesmo nos inquéritos relativos a autoridades com foro por
prerrogativa de função, é do Ministério Público o mister de conduzir o
procedimento preliminar, de modo a formar adequadamente o seu
convencimento a respeito da autoria e materialidade do delito, atuando
o Judiciário apenas quando provocado e limitando-se a coibir
ilegalidades manifestas. (...)
(Inq 2913 AgR, Rel. Min. Dias Tofoli, Rel. p/ Acórdão: Min. Luiz Fux,
Tribunal Pleno, DJe-121 de 21.6.2012)
Tendo como baliza, nessa linha, a inviabilidade, como regra, de
aprofundamento, nesta fase incipiente da investigação, do juízo cognitivo
a respeito das linhas de investigação traçadas pelos agentes responsáveis
pela persecução penal, passo a examinar, na espécie, as hipóteses
investigativas tais como delimitadas pelos órgãos responsáveis pela
persecução penal.
3. Em síntese, a Procuradoria-Geral da República identifica e cinde a
investigação em três linhas, que se distinguem por aspectos de ordem
temporal e probatória:
3.1. A primeira relaciona-se com crime eleitoral supostamente
praticado no ano de 2010 pelo então Deputado Estadual Pedro Paulo
Carvalho Teixeira, durante campanha para o cargo de Deputado Federal.
A hipótese acusatória funda-se na possibilidade de que o então
parlamentar estadual tenha recebido em torno de R$ 3.000.000,00 (três
milhões de reais) do Grupo Odebrecht em recursos não contabilizados em
sua prestação de contas. No mesmo contexto delitivo, o investigado
Eduardo da Costa Paes teria agido como partícipe, intermediando o
contato do então candidato com a empresa e viabilizando, “por sua força
política”, o repasse do dinheiro.
3.2. A segunda diz com fatos ocorridos no ano de 2012, quando, para
a acusação, elementos indiciários estariam a apontar a prática de crimes
de falsidade ideológica para fins eleitorais (art. 350 do CE), corrupção
passiva e corrupção ativa (art. 317 e 333 do CP), evasão de divisas (art. 22
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da Lei nº 7.492/1986) e lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei nº 9.613/1998).
O enredo investigativo dá conta do suposto recebimento de quantia
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) do grupo Odebrecht
pelo investigado Eduardo da Costa Paes, a pretexto de sua campanha de
reeleição para a Prefeitura do Rio de Janeiro, de forma não contabilizada
nos canais oficiais (crime eleitoral). Não se resumiria, contudo, a tanto,
envolvendo ainda a suspeita de facilitação de contratos relativos às
Olimpíadas de 2016 (corrupção ativa e passiva), pagamentos feitos no
exterior (evasão de divisas) e ocultação de valores (lavagem de
dinheiro).
O papel do então Deputado Federal Pedro Paulo Carvalho Teixeira,
no contexto delitivo, estaria relacionado com sua atuação como
coordenador da campanha do investigado Eduardo Paes, não guardando
relação direta com o exercício do mandato.
3.3. Finalmente, a terceira linha investigativa refere-se a fatos em tese
ocorridos no ano de 2014, quando o Deputado Federal Pedro Paulo teria,
a pretexto de sua campanha de reeleição para o mesmo cargo, recebido
quantia aproximada de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) do Grupo
Odebrecht, em recursos não contabilizados em sua prestação de contas.
Também nesse contexto, o investigado Eduardo da Costa Paes teria agido
como partícipe, intermediando o contato do então candidato com a
empresa e viabilizando o repasse do dinheiro.
4. Tomando por base o cenário fático acima descrito, passo a analisar
a competência deste Supremo Tribunal Federal para supervisionar a
investigação dos fatos, bem como para processar e julgar eventual ação
penal ajuizada nesta sede.
Com o julgamento da Questão de Ordem na AP 937, de relatoria do
Min. Luís Roberto Barroso, ocorrido em sessão plenária do dia 3.5.2018, o
Supremo Tribunal Federal concluiu que a sua competência originária
criminal, em relação aos parlamentares federais, é limitada aos delitos
que tenham sido praticados durante o mandato parlamentar e, que,
concomitantemente, guardem pertinência com as funções exercidas.
Nesse sentido, a conclusão do acórdão:
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“Decisão: 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)(...)”.
4.1. No caso concreto, verifico que os fatos supostamente praticados
no ano de 2010 não guardam sequer relação temporal com o exercício do
mandato parlamentar de Deputado Federal do investigado Pedro Paulo.
Não se justifica, portanto, a manutenção da investigação sob a supervisão
desta Suprema Corte. E como relaciona-se, a investigação, a crime de
cunho eleitoral supostamente praticado nos limites territoriais do Estado
do Rio de Janeiro, reconheço a incompetência superveniente deste
Tribunal e voto no sentido da remessa dos autos para livre distribuição a
um dos Juízos Eleitorais do Rio de Janeiro (RJ). Aqui, portanto,
acompanho o eminente Relator e os colegas que me antecederam.
4.2. Quanto aos fatos de 2012, reputo, com a devida vênia do Relator,
que a pluralidade de condutas investigadas justifica a cisão da
investigação, com a remessa do caderno apuratório que investiga a
prática de crimes comuns para livre distribuição de uma das Varas
Federais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro e o encaminhamento, no
que diz com o crime eleitoral, para a Justiça Eleitoral daquele Estado.
Tal compreensão - a da cisão - emerge do texto constitucional
consagrador da competência criminal da Justiça Federal comum, de
caráter absoluto, que ilumina o caminho para o deslinde da questão posta
e encontra eco em abalizada doutrina. Sabidamente o tema é polêmico e
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sem dúvida comporta olhares e conclusões diversas que não passam,
contudo, em absoluto - é preciso reiterar com ênfase -, por argumentos
metajurídicos e que de forma alguma endosso, nem desmerecem a
qualidade técnica dos magistrados no exercício da jurisdição eleitoral,
todos incluídos no grau de excelência que reconheço aos quadros da
magistratura nacional.
Firme, de resto, o meu convencimento de que, a prevalecer, quanto
ao tema, compreensão contrária à minha, a Justiça Eleitoral
supervisionará, processará e julgará com a celeridade, a independência e
o rigor técnico que constituem a sua marca, os feitos que lhe serão
remetidos em função do que aqui se decidir.
Feito este registro, anoto, em primeiro lugar, que os fatos
investigados referentes ao ano de 2012 não guardam pertinência
funcional com o cargo de Deputado Federal do investigado Pedro Paulo
Carvalho Teixeira, a afastar a competência originária deste Supremo
Tribunal Federal, nos termos definidos na Questão de Ordem na Ação
Penal n. 937.
Por sua vez, a competência da Justiça Federal para a apuração do
crime contra o Sistema Financeiro (evasão de divisas) justifica-se por
força no disposto no artigo 109, inciso VI, da Constituição da República e
art. 26 da Lei n. 7.492/1986. A incidência de tais regras termina por atrair,
também para a Justiça Federal, a competência para o processamento e
julgamento dos demais crimes comuns, por força da regra de
prorrogação de competência prevista no artigo 78, inciso IV, do CPP,
consoante sólido entendimento da jurisprudência desta Corte (HC 68.399,
Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 15.3.1991).
A determinação de livre distribuição no primeiro grau decorre da
ausência de qualquer elemento indicativo de que as condutas
investigadas estejam relacionadas com o contexto criminoso investigado e
processado em inquéritos e ações penais da denominada Operação
Lavajato. No ponto, limito-me a rememorar que a aludida desvinculação
orientou a determinação da Presidência desta Corte, em 17.5.2017, quanto
à livre redistribuição do presente inquérito no âmbito desta Casa (evento
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13).
No que pertine à cisão da investigação quanto aos crimes comuns e
eleitorais, enfatizo a relevante divergência doutrinária e jurisprudencial a
respeito da interpretação do art. 109, inciso IV, da Constituição da
República que, ao ressalvar a competência da Justiça Militar e da Justiça
Eleitoral, comporta sim leituras diversas. Exemplo disso os votos
percucientes e técnicos dos colegas que me antecederam, que seguem
duas linhas distintas.
Relembro a dicção do texto constitucional definidor da competência
penal da Justiça Federal comum e o teor do art. 121 da nossa Lei
Fundamental, este relativo à competência da Justiça Eleitoral, a, nessa
medida, balizarem a aplicação dos artigos 35, II, do Código Eleitoral e 78,
IV, do Código de Processo Penal:
Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: (...)
IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de
bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou
empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da
Justiça Militar e da Justiça Eleitoral;
Art. 121: Lei complementar disporá sobre a organização e
competência dos tribunais, dos juízes de direito e das juntas eleitorais.
Transcrevo, ainda, por oportuno, os dispositivos legais envolvidos:
CÓDIGO ELEITORAL: Art. 35. Compete aos juízes: (...)
II - processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem
conexos, ressalvada a competência originária do Tribunal Superior e dos
Tribunais Regionais
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: Art. 78. Na determinação da
competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras:
(…)
IV - no concurso entre a jurisdição comum e a especial, prevalecerá esta.
A principal questão jurídica controvertida envolve definir se as
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regras de prorrogação de competência previstas na legislação
infraconstitucional são, ou não, aplicáveis nas hipóteses em que as
competências originariamente definidas têm esteio no próprio texto
constitucional. Nessa medida, a ressalva expressa na parte final do inciso
IV do artigo 109 da CF, no que interessa a este julgamento, abrangeria
apenas a competência ratione materiae da Justiça Eleitoral, relativa aos
crimes eleitorais, sem considerar os institutos da conexão e da
continência, com sede infraconstitucional.
Em adesão à tese de que a regra infraconstitucional de conexão deva
ser aplicada indistintamente, mesmo em casos envolvendo competências
com sede constitucional, destaco, por todos, a doutrina de Suzana de
Camargo Gomes (Crimes eleitorais. 4ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2010) e de Guilherme de Souza Nucci (Código de
Processo Pena Comentado. 15ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016), assim
como o precedente do Plenário desta Suprema Corte, em sede de Conflito
de Competência nº 7.033, rel. Min. Sydney Sanches, DJ de 29.11.1996. O
acórdão do aludido Conflito de Competência foi assim ementado:
(...) 4. Em se verificando, porém, que há processo penal, em andamento na
Justiça Federal, por crimes eleitorais e crimes comuns conexos, é de se conceder
"Habeas Corpus", de ofício, para sua anulação, a partir da denúncia oferecida
pelo Ministério Público federal, e encaminhamento dos autos respectivos à
Justiça Eleitoral de 1ª instância, a fim de que o Ministério Público, oficiando
perante esta, requeira o que lhe parecer de direito. 5. Conflito de Competência não
conhecido. "Habeas Corpus" concedido de ofício, para tais fins. Tudo nos termos
do voto do Relator. Decisão unânime do Plenário do S.T.F.
Já a limitar a incidência das regras de prorrogação de competência às
hipóteses em que a competência originariamente definida não tenha sede
constitucional, cito exemplificativamente a doutrina de Gustavo Henrique
Badaró, de Renato Brasileiro de Lima, de Fernando Capez e Rodrigo
Conalgo e de Marco Antonio Marques da Silve e Jayme Walmer de
Freitas, respectivamente:
“Finalmente, o inciso IV do art. 78 prevê que, “no concurso entre a
jurisdição comum e a especial, prevalecerá esta”. (…) A “Jurisdição comum” a

9
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 09B5-BF01-3204-0BCE e senha A795-19F5-121B-A713

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. ROSA WEBER

Inteiro Teor do Acórdão - Página 87 de 184

691

INQ 4435 AGR-QUARTO / DF
que se refere o dispositivo é composta pela Justiça Estadual e pela Justiça Federal.
A Justiça Militar da União, a Justiça Eleitoral e a Justiça do Trabalho são
“jurisdições especiais”. Todavia, diante da CR de 1988, o dispositivo será de
aplicação mais restrita do que à primeira vista possa parecer. Isso porque, como já
visto, não pode haver reunião de processo, por conexão ou continência, no caso
em que concorram as Justiças com competências constitucionalmente definidas.
Assim sendo, o art. 78, IV, do CPP somente tem aplicação no caso de concurso
entre um crime de competência da Justiça Comum dos Estados e outro da Justiça
Eleitoral, uma vez que as regras constitucionais não definem, expressamente, as
competências de tais Justiças, relegando tal tarefa à legislação
infraconstitucional”. (BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo penal. 4ª ed.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 266, destaquei);
“Questiona-se se essa força atrativa da Justiça Eleitoral também seria
extensiva aos crimes federais e militares. Apesar de haver julgado antigo da
Suprema Corte afirmando a competência da Justiça Eleitoral para julgar os
crimes eleitorais e também as infrações conexas, ainda que de competência da
Justiça Federal, somos levados a acreditar que, na medida em que a
competência da Justiça Federal vem preestabelecida na própria
Constituição Federal, não pode ser colocada em segundo plano por força
da conexão e da continência, normas de alteração da competência
previstas na lei processual penal. Afinal, é a lei processual que deve ser
interpretada da constituição, e não o contrário. (...)” (LIMA, Renato
Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 4ª ed. Salvador:
JusPodivm, 2016, p. 401, destaquei);
“No concurso entre a jurisdição comum e a especial, em que ambas estejam
fixadas em lei, prevalecerá a especial, de modo que os processos deverão ser
reunidos por força da conexão e julgados todos perante o juízo dotado de
jurisdição especial. Entretanto, quando a competência comum tiver sido
estabelecida diretamente pela Constituição Federal, não haverá reunião
de processos, devendo cada qual seguir perante seu correspondente
juízo”. (…) (CAPEZ, Fernando; CONALGO, Rodrigo. Código de Processo
Penal comentado. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 115, destaquei);
“Nos casos de conexão e continência, aquela prepondera sobre esta. As

10
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 09B5-BF01-3204-0BCE e senha A795-19F5-121B-A713

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. ROSA WEBER

Inteiro Teor do Acórdão - Página 88 de 184

692

INQ 4435 AGR-QUARTO / DF
justiças especiais que têm competência criminal são a Eleitoral e a Militar. A
ressalva a ser feita decorre do concurso da jurisdição especial com a
jurisdição definida em sede constitucional, quando haverá a cisão dos
feitos. É o caso de um homicídio praticado por um civil em concurso com um
crime eleitoral. Aquele será da competência do Tribunal do Júri e este, da Justiça
Eleitoral. Diga-se o mesmo em se tratando de crime federal, pois estes vêm
previstos na Carta Magna” (SILVA, Marco Antonio Marques da;
FREITAS, Jayme Walmer de. Código de Processo Penal comentado. São Paulo:
Saraiva, 2012, p. 172, destaquei).
No mesmo sentido, aponto julgados desta Suprema Corte
estabelecendo a prevalência da competência constitucionalmente fixada,
nas hipóteses em que tenha ela sido alterada ou prorrogada por norma
infraconstitucional ou por Constituição Estadual. Transcrevo as
ementas:
“(…) 4. Competência da Justiça Federal definida na Constituição, não
cabendo a lei ordinária e, menos ainda, a medida provisória sobre ela dispor.
Deferida a liminar quanto ao art. 24. (…) (ADI 2473 MC, Rel. Min. Néri da
Silveira, Tribunal Pleno, DJ de 7.11.2003);
(...) somente regra expressa da Lei Magna da República, prevendo foro
especial por prerrogativa de função, para autoridade estadual, nos crimes comuns
e de responsabilidade, pode afastar a incidência do art. 5º, XXXVIII, d, da CF,
quanto à competência do júri. Em se tratando, portanto, de crimes dolosos contra
a vida, os procuradores do Estado da Paraíba hão de ser processados e julgados
pelo júri”.
(HC 78.168, Rel. Min. Néri da Silveira, 1ª Turma, DJ de 29.8.2003)
Tecidas essas breves considerações, passo a justificar meu endosso à
tese
da
inviabilidade
da
prorrogação
de
competência
constitucionalmente
definida
por
norma
de
estatura
infraconstitucional. Para tanto, busco na doutrina de José Frederico
Marques - este a invocar doutrina brasileira, francesa e italiana - a definição
da natureza jurídica das normas de conexão e continência:
Também entram no conceito de ‘prorogatio fori’ os casos de conexão e
continência, pois neles, como notou Carnelutti, há um desvio de
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competência para tornar possível a acumulação. Sucede assim que um
juiz, “normalmente incompetente para conhecer de uma causa, quando
proposta isoladamente, se torna competente para conhecer dela, pelo
fato de dever unir-se semelhante causa a uma outra, para a qual ele é
competente, a fim de terem decisão simultânea (simultaneus processus), ao
mesmo tempo que outro juiz perde, correspondentemente, sua
competência na primeira causa. Em hipótese tal, a competência do juiz não se
funda num título originário e existente por si mesmo: é, antes, a consequência da
união de várias causas.
Não é, pois, a conexão (nem tampouco a continência), um título especial de
competência, como pretendem alguns, e sim uma das causas de ‘prorogatio fori’,
no processo penal. Assim, aliás, o entendem processualistas e autores de tomo, ao
cuidarem do assunto no direito judiciário penal. (Da competência em matéria
penal. Campinas: Millennium, 2000, p. 350, destaquei).
Não extraio do texto constitucional, com a devida vênia dos que
entendem de forma diversa, comando que autorize a prorrogação da
competência em favor da Justiça Eleitoral, nas hipóteses em que se
investiguem ou se processem crimes conexos afetos à competência da
Justiça Federal comum, de extração constitucional.
A propósito, mesmo a regra constitucional que excepciona da
competência dos juízes federais o processamento e julgamento de causas
sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho - inciso I do art. 109 - limitase a subtrair dos juízes federais a jurisdição especializada destes dois
ramos da Justiça, sem qualquer alusão a julgamento conjunto de causas
conexas, a envolver conceitos e institutos de sede infraconstitucional.
A prorrogação da competência, no caso dos autos, decorreria da
incidência de normas infraconstitucionais previstas no Código Eleitoral e
no Código de Processo Penal, insuscetíveis, contudo, na minha visão, de
alterarem a competência comum constitucionalmente fixada, em
descompasso com o primado da supremacia da Constituição, que em
absoluto alberga, repito – e aqui renovo meu pedido de vênia aos que
pensam de forma diversa -, a modificação da competência por força dos
institutos da conexão e continência.
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Concluo, assim, pela cisão das investigações, com a remessa do
apuratório relacionado aos crimes comuns para livre distribuição a uma
das Varas Federais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro e o
encaminhamento do feito, no que diz com o crime eleitoral, para a Justiça
Eleitoral daquele Estado.
4.3. Finalmente, em relação aos fatos de 2014, posiciono-me pela
incompetência superveniente desta Suprema Corte e pela remessa do
apuratório à Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro.
Os fatos supostamente praticados pelo Deputado Federal candidato
à reeleição Pedro Paulo Carvalho Teixeira não guardam pertinência com
as funções exercidas, razão pela qual não se justifica a manutenção da
investigação sob a supervisão desta Suprema Corte, nos termos do
entendimento prevalecente no julgamento da Questão de Ordem na Ação
Penal n. 937.
A meu ver, eventual prática de crime de cunho eleitoral por
candidato, visando à reeleição, não guarda relação de pertinência
funcional com o cargo público por ele exercido, não justificando, assim, a
incidência das normas constitucionais estritas que instituem um sistema
rígido de jurisdição excepcional que, por diferir dos postulados basilares do
Estado de Direito Democrático, exige uma interpretação restritiva (voto do Min.
Relator da QO na AP 937). Tanto é que o crime eleitoral, em tal caso, pode
ser praticado por quem não detém mandato parlamentar.
A Segunda Turma deste Tribunal possui precedente nesse sentido:
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.
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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, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe268 de 14.12.2018)
Na mesma linha as seguintes decisões monocráticas: Rcl 33.397, Rel.
Min. Luiz Fux, DJe-041 de 28.2.2019; Inq. 3598, Rel. Min. Celso de Mello; Inq
4395, Rel. Min. Dias Toffoli e Inq. 4453, Rel. Min. Marco Aurélio.
Assim, considerando que a investigação diz com crime de cunho
eleitoral, supostamente praticado nos limites territoriais do Estado do Rio
de Janeiro, reconheço a incompetência superveniente deste Tribunal e
voto no sentido da remessa dos autos para livre distribuição a um dos
Juízos Eleitorais do Rio de Janeiro (RJ).
5. Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido do provimento parcial dos recursos
manejados pela Defesa e pela PGR para determinar:
a) quanto aos fatos supostamente praticados nos anos de 2010 e de
2014, a remessa dos autos para livre distribuição a um dos Juízos
Eleitorais do Rio de Janeiro (RJ).
b) quanto aos fatos de 2012, a cisão da investigação, com a remessa
do caderno apuratório que investiga a prática de crimes comuns para
livre distribuição de uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Rio
de Janeiro e o encaminhamento do feito, no que diz com o crime eleitoral,
para a Justiça Eleitoral daquele Estado.
É o meu voto.
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PLENÁRIO

QUARTO AG.REG. NO INQUÉRITO 4.435 DISTRITO FEDERAL
QUESTÃO DE ORDEM
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (PRESIDENTE) - A Ministra
Rosa acabou de votar e, pela ordem natural, eu seria o próximo. Como
estou substituindo o Ministro Toffoli, que se ausentou ocasionalmente e
me disse que voltaria, consulto o Colegiado se eu sigo a ordem da votação
e voto, ou se eu, em razão da Presidência, aguardo todos proferirem seus
votos.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – De início,
se o Presidente retorna para concluir o julgamento, Vossa Excelência deve
votar como se ocupasse a cadeira na bancada.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Também
penso assim.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (PRESIDENTE) - Algum
Colega tem outra posição? Posso votar?
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Vota,
Ministro.
A SENHORA ROSA WEBER - Vossa Excelência deve agir como
entender mais adequado.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Todos
queremos ouvi-lo!
A SENHORA ROSA WEBER - Vossa Excelência decide.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (PRESIDENTE) - Bom, então,
agradecendo a manifestação do Plenário, eu peço vênia para votar.
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PLENÁRIO

QUARTO AG.REG. NO INQUÉRITO 4.435 DISTRITO FEDERAL

ANTECIPAÇÃO AO VOTO

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (PRESIDENTE) - Eu iniciaria
dizendo que nós estamos realmente diante de uma questão muito
importante, na medida em que a competência se relaciona intimamente
com a ideia de juiz natural. Isso por um lado.
Por outro lado, o que eu verifico é que nós estamos na fase
inquisitorial e, nesta fase, falamos de atribuição, não de competência. O
juiz, na verdade, só vai aferir a sua competência no momento em que for
instaurada a relação processual. Recordo-me, Ministro Celso de Mello,
nosso decano, que tem tanto apreço pela cultura antiga - e muitos hoje
escrevem esquecendo os antigos -, que a certidão de nascimento do
Direito Processual é lavrada na obra de Oskar von Bülow, quando escreve
sobre os pressupostos processuais, o que depois foi repisado por
Chiovenda, que era discípulo de Wach, da Universidade de Hanôver. Ele
dizia que a primeira preocupação que o juiz deve ter é de analisar a sua
competência, quando inaugurada a relação jurídica processual. Eu
verifico que nós estamos numa fase antecedente. De sorte que a atuação
judicial, nessa fase antecedente, é tal como aqui indicou a Ministra Rosa
Weber: nós garantimos aquilo que a Constituição estabelece para todo e
qualquer acusado e vamos dizer se somos ou não competentes no
momento do recebimento da denúncia, quando então podemos declinar
da nossa competência, ou então suscitar um conflito de competência. Mas
antes disso, não se há de falar em competência.
Em primeiro lugar, porque eu entendo que essa tipificação eventual
que consta aqui do inquérito é provisória.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Vossa
Excelência, então, enquadra a nossa atividade como relativa a uma
simples atribuição? Como se fôssemos o Ministério Público? O que nós
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estamos definindo é a competência para pilotar o inquérito.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (PRESIDENTE) - É, mas a
competência originária, no meu modo de ver, com a devida vênia, é uma
competência para o inquérito que ainda está tramitando no âmbito
federal. Nós só saberemos se ele vai para a Justiça Eleitoral, ou se ele vai
ficar no Supremo Tribunal Federal, ou na Justiça Federal, no momento em
que, oferecida a denúncia, houver a tipificação definitiva pelo Ministério
Público. É assim que as coisas ocorrem. A competência é aferida, digamos
assim, sob o pálio da regra vera sint exposita, ou seja: se isso tudo for
verdade, para onde é que vai? E são analisados assim os pressupostos
processuais e as condições da ação.
Por exemplo, o professor Liebman afirmava: Se isto aqui narrado na
petição inicial é verdade, esta lide está sendo travada entre as pessoas
certas? É possível, juridicamente, esse pedido em abstrato? Há
necessidade de intervenção judicial, nesse caso, pelo que está narrado na
petição inicial, com substantivo interesse de agir? O mesmo caso ocorre
com relação aos pressupostos processuais, dentre os quais se destaca a
competência, que é o primeiro pressuposto processual verificado.
Então, no meu modo de ver - sem qualquer crítica, pois penso que a
defesa tem de utilizar de todos os meios necessários -, através de uma
estratégia muito inteligente, a defesa está recorrendo para que nós,
antecipadamente, já definamos a competência e, a fortiori, o crime
cometido, quando a tipificação do Ministério Público, nessa fase
preambular, ainda é uma tipificação provisória a que se submete o juiz. E
por que se submete o juízo? Porque, se o Ministério Público assim pedir,
arquiva-se o inquérito. Nós só vamos tratar de competência no momento
em que instaurada a relação processual, com o oferecimento da denúncia.
Essa abordagem que eu faço é preliminar e, efetivamente, levar-nosia a negar provimento ao agravo regimental e a manter essa apuração no
Ministério Público Federal - como está hoje -, até que, oferecida a
denúncia, possamos definir qual o juízo competente.
O que nós podemos fazer? Ao recebermos a denúncia, podemos,
eventualmente, suscitar a questão da competência. Ou, então, o que
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podemos fazer no iter do processo? Desclassificarmos a infração e
mandarmos para o juiz, ou agravarmos da situação e abrirmos prazo para
a defesa.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Então,
Vossa Excelência provê integralmente o agravo da parte?
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (PRESIDENTE) - Não provejo.
Não conheço.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Porque os
dois investigados pretendem que o inquérito permaneça no Supremo, na
totalidade.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (PRESIDENTE) - Quanto a
haver uma denúncia por esses crimes, da forma que está provisoriamente
destacado, eu tenho a minha opinião, que vou externar agora para efeito
de ficar vencido nessa questão preliminar. Aí eu vou enfrentar a questão
sobre para onde se deve ir.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Qual é a
questão preliminar que Vossa Excelência propõe?
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (PRESIDENTE) - Eu entendo,
preliminarmente, que está havendo uma antecipação em se aferir
competência em inquérito.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) –
Formalizei ato que os investigados sustentam contrário aos respectivos
interesses. Esse ato é impugnável mediante agravo.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (PRESIDENTE) - Na minha
posição, Ministro Marco Aurélio, a questão da competência é inadequada
na fase inquisitorial. Eu não posso, no meu modo de ver, dizer que o juízo
é competente quando ainda não há uma tipificação definitiva.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Como se
define o órgão judicante que deve capitanear o inquérito?
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (PRESIDENTE) - Eu acho que
órgão judicante que deve capitanear o inquérito é esse mesmo órgão que
já está capitaneando e que, no momento do oferecimento da denúncia, vai
efetivamente promover a denúncia ou na Justiça Eleitoral, ou na Justiça
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Federal.
Mas, em considerando os fatos objetivamente postos, para poder me
alinhar a uma das teses aqui já firmadas, eu entendo que a competência
da Justiça Federal, estabelecida na Constituição Federal, é absoluta. E a
competência da Justiça Eleitoral, estabelecida na Constituição Federal,
também é absoluta.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Em razão
da matéria?
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (PRESIDENTE) - E aí eu chego
à conclusão de que as competências absolutas são improrrogáveis. A
prorrogação da competência pela conexão só se dá no caso de
competência relativa. Isso significa dizer que a Justiça Federal tem a sua
competência, e a Justiça Eleitoral tem a sua competência. Uma não ganha
a competência da outra, porque a prorrogação da competência significa
dizer que um órgão perde a competência, e o outro assume a
competência. Como a competência é absoluta, não há possibilidade
desses órgãos, à luz da Constituição, perderem a sua competência
absoluta constitucional. Aí diriam os Senhores: mas como nós vamos
conciliar com a legislação infraconstitucional? Em primeiro lugar,
analisando a lei à luz da Constituição, e não fazendo uma interpretação
da Constituição à luz da legislação infraconstitucional.
E o que que a experiência prática me demonstrou no exercício da
magistratura? Que os crimes levados à Justiça Eleitoral nunca foram os
crimes federais de corrupção, de organização criminosa, de lavagem de
dinheiro. A minha experiência, como juiz eleitoral, é uma experiência
pública e notória, porque eu tive, infelizmente, que passar alguns
momentos difíceis - ontem relembrados aqui -, inclusive com a utilização
da urna eletrônica, o que revela a minha anciania no exercício da
magistratura. O que se levava para a Justiça Eleitoral eram crimes...
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Eu era
muito jovem, mas eu acompanhei o desempenho de Vossa Excelência, na
ocasião.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (PRESIDENTE) - É verdade.
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Tive até a oportunidade de dar aula para sua turma, no último período.
Pois bem, então, naquela oportunidade, o que chegava à Justiça
Eleitoral como delito? Desacato, agressões físicas na hora da entrega da
urna... Nunca se levou, para a Justiça Eleitoral, corrupção, lavagem de
dinheiro, organização criminosa. Nunca houve isso. Podem fazer uma
pesquisa, para verificar, se, em algum juízo eleitoral do Brasil, há esse tipo
de delito.
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Ministro FUX,
perdão. Se fizer uma pesquisa, nós vamos verificar que há.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (PRESIDENTE) - Deve ter uns
dois?
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Sim. Não só
há, como também, no ano passado - disse no meu voto -, o STJ remeteu,
por unanimidade da sua Corte Especial, exatamente esses delitos para a
Justiça Eleitoral.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - O STJ
decidia na linha do que estamos decidindo. Diante do precedente da
Segunda Turma, o STJ, compreensivelmente, acolheu e remeteu.
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Havia
decisões conflitantes e exatamente por isso remeteu à Corte Especial, que,
por duas vezes, à unanimidade, remeteu à Justiça Eleitoral.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Desculpe,
não foi isso, inclusive porque o Ministro Herman Benjamim tinha posição
contrária. Ele apenas se curvou à orientação do Supremo.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (PRESIDENTE) - Mas há um
dado mais importante. O STJ é o guardião da legislação
infraconstitucional. Nós somos a primeira trincheira de defesa da
Constituição Federal. Primeira e única! A questão aqui é constitucional.
Eu entendo que não há possibilidade dessa prorrogação, porque, na
verdade, os crimes eleitorais... e quem quer que observe o Código
Eleitoral não vai encontrar, em nenhum tipo penal eleitoral, qualquer
dessas figuras. As figuras são simples: falsificar um documento, coagir
um eleitor, transportar o eleitor no dia da eleição. Não tem a menor
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vinculação com esses mega delitos de organizações criminosas que nós
temos apurado em inquéritos. Por outro lado, além de não haver nenhum
desses delitos previstos no Código Eleitoral, a realidade é, eu reafirmo,
que essa tipificação do Ministério Público é uma tipificação provisória, na
fase inquisitorial. E aqui foi bem lembrado. Tanto assim o é que, na Ação
Penal nº 470, foi aqui taxativamente definido que caixa dois é delito de
corrupção. Isso está consagrado na decisão da Ação Penal nº 470. E essa
corrupção é apreciável no juízo federal.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Ministro
Presidente, Vossa Excelência me permite uma rápida observação? Sem
querer, evidentemente, contestar Vossa Excelência, que nos traz
argumentos para que possamos refletir sobre essa magna questão. Mas eu
verifico que o legislador ordinário, na esteira da transformação que vem
sendo operada aqui no próprio Supremo Tribunal Federal, no sentido de
ampliar a competência da Justiça Eleitoral, no ano de 2017, editou a Lei
13.488, que incluiu o art. 354-A no Código Eleitoral para punir com pena
de reclusão de dois a seis anos mais multa a seguinte conduta:
“Art. 354-A. Apropriar-se o candidato, o administrador
financeiro da campanha, ou quem de fato exerça essa função,
de bens, recursos ou valores destinados ao financiamento
eleitoral, em proveito próprio ou alheio”.

Caixa dois. Crime. Portanto, o que está se verificando é uma
tendência de atribuir a essa Justiça, que é extremamente ágil e
extremamente aperfeiçoada no cumprimento do seu mister, uma
competência cada vez mais dilargada, sobretudo no que diz respeito à
matéria criminal e exatamente naqueles crimes conexos com a matéria de
natureza eleitoral.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (PRESIDENTE) - Ministro
Lewandowski, Vossa Excelência tem ciência disso. Tanto eu quanto Vossa
Excelência somos preocupados com a minimização de segmentos do
Poder Judiciário. Hodiernamente há uma nova escola de pensamento
jurídico que é a análise econômica do Direito que visa a eficiência.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Da qual eu
discordo, com a devida vênia, com muita ênfase, porque, já tivemos essa
6
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discussão, acho que até em público, mas é uma discussão acadêmica, e
Vossa Excelência é um cultor dessa escola. E eu tenho severas restrições a
essa escola do Direito, enfim, visto sob a ótica da economia, porque eu
entendo que há uma enorme dose de ideologia nesse tipo de apreciação
do Direito. Mas digo isso com muito respeito e sei que, nos Estados
Unidos, é uma escola extremamente difundida. Mas, nas universidades,
não só estrangeiras, mas também no Brasil, há um debate acadêmico
muito intenso e muito acirrado no sentido de que existem pensadores
juristas que se opõem com muita veemência a essa escola.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (PRESIDENTE) - Eu tenho
certeza de que com o que eu vou dizer Vossa Excelência concorda. Todo
mundo tem medo do novo, mas o que eu vou dizer aqui é algo com que
Vossa Excelência concorda. A análise econômica do Direito, em um de
seus pilares, visa à eficiência da prestação da Justiça. Quanto a isso, Vossa
Excelência concorda.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - É uma
visão utilitarista do Direito e vem das antigas escolas utilitárias, que não
só estão ligadas ao Direito, mas à própria Filosofia, à Ética, à moral, quer
dizer, à moral utilitária, é dar um sentido utilitário ao Direito. No fundo,
essa escola transmite esta ideia ou, segundo alguns, esta ideologia,
quando outros imaginam que o Direito tem outra teleologia ou, pelo
menos, deveria ter ou proteger outros valores. Mas essa é uma longa
discussão, e me desculpe interrompê-lo, e o faço com o maior respeito,
reconhecendo que Vossa Excelência é um grande professor e é um dos
próceres no que diz respeito à divulgação dessa importante escola de
pensamento jurídico que provêm dos Estados Unidos.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (PRESIDENTE) - Eu apenas
gostaria de dizer a Vossa Excelência, só para desmistificar.
Eventualmente, até numa banca, se eu resolver escrever sobre isso, vou
convidar Vossa Excelência, porque não há melhor exame do que ter um
grande opositor pela frente. Mas eu gostaria, por exemplo, de dar um
aspecto aqui dessa escola, que ela não é tão matemática assim. Ela não é
tão sujeita à economia assim.
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Por exemplo, na análise econômica do Direito, só para fazer uma
leve defesa, porque não tem nada a ver com o processo, há um segmento
que se denomina economia comportamental. Na economia
comportamental o que se propunha é que os meios alternativos de
solução do litígio devem mirar a sensação de justiça e de felicidade do ser
humano. O ser humano só faz uma conciliação se ele se despede de juízo
com a sensação de justiça e de felicidade. Esse é um segmento da análise
econômica que é a economia comportamental.
Eu fui juiz de primeiro grau. Então, eu procurava ter a minha mente
atenta a que os acordos não resultassem em concessões imoderadas, para
que as pessoas saíssem realmente com sensação de justiça e felicidade.
Então, é uma escola que tem um lado humano interessante, mas que nós
vamos discutir aqui fora, no lanche.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Quem
sabe, num final de tarde.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (PRESIDENTE) - Está bem.
Está ótimo.
Então, eu tenho essa premissa de que é da definição jurídica do fato
que se afere a competência. Então, se o Ministério Público tipifica um fato
como delito eleitoral, evidentemente que, assim como nós nos curvamos
aos pedidos de arquivamento do Ministério Público, nós vamos
evidentemente mandar a ação penal para a Justiça Eleitoral. Se o
Ministério Público ofereceu a denúncia sobre crime de corrupção,
lavagem de dinheiro, organização criminosa, que escapam
completamente, historicamente, do elenco de crimes eleitorais, nós vamos
determinar efetivamente a remessa desses autos para a Justiça Federal.
No meu modo de ver, é extemporânea a remessa de peças de
informação para uma Justiça quando não se sabe ainda qual é a
categorização jurídica que o Ministério Público dará àquele fato típico,
através da instauração da ação penal. Não se pode falar em competência
sem a existência de um processo, na medida que a competência é um
pressuposto processual de existência de validade da relação jurídica
processual.
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Então, para não causar mais polêmicas, eu vou ler aqui uma ementa
autoexplicativa, na qual eu vou definir a minha posição diante dos
debates que já foram travados.
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PLENÁRIO

QUARTO AG.REG. NO INQUÉRITO 4.435 DISTRITO FEDERAL
VOTO

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (VOGAL): Senhores Ministros, ilustre
representante do Ministério Público, senhores advogados aqui presentes,
senhoras e senhores,
O presente inquérito envolve a investigação de três fatos, em tese,
criminosos:
1) Em 2014, o investigado Pedro Paulo, na condição de Deputado
Federal, solicitou e recebeu em torno de R$ 300 mil, do Grupo Odebrecht,
alegadamente para sua campanha de reeleição;
2) Em 2010, Pedro Paulo, então Deputado Estadual, solicitou e
recebeu cerca de R$ 3 milhões, do Grupo Odebrecht, alegadamente para
sua campanha ao cargo de Deputado Federal.
3) Em 2012, o investigado Eduardo Paes solicitou e recebeu cerca de
R$ 15 milhões, da empresa Odebrecht, alegadamente para sua campanha
de reeleição para a Prefeitura do Rio de Janeiro.
Nos dois primeiros casos, cuidar-se-ia de crimes eleitorais. Em
ambos, o investigado Eduardo Paes teria facilitado a transação em favor
de Pedro Paulo, mediante contato com o diretor da Odebrecht, Benedicto
Júnior.
No terceiro caso, a Procuradoria-Geral da República afirma que a
Odebrecht tinha interesse na facilitação de contratos relativos às
Olimpíadas de 2016, razão pela qual os pagamentos teriam caracterizado
pagamento de propina. Pedro Paulo era coordenador da campanha de
Eduardo Paes e teria operacionalizado os pagamentos de propina,
inclusive no exterior. Sustenta a Procuradoria-Geral da República que
“Os Anexos 4R r 4S apresentados por LEANDRO ANDRADE trazem
comprovantes de transferências bancárias de propina para o exterior”.
O Ministro Marco Aurélio, Relator do Inquérito, declinou da
competência para o processamento do feito, determinando a remessa do

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 EB8B-6D89-21B0-F4C0 e senha 52B7-C08E-9BD5-7EAF

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. LUIZ FUX

Inteiro Teor do Acórdão - Página 103 de 184

707

INQ 4435 AGR-QUARTO / DF
inquérito à primeira instância da Justiça do Estado do Rio de Janeiro,
tendo em vista o redesenho da competência do Supremo Tribunal Federal
em casos de prerrogativa de foro, a partir do julgamento da AP 937-QO:
“[...]
Neste inquérito, constata-se que os delitos imputados
teriam sido cometidos parte em 2010, quando o investigado
Pedro Paulo Carvalho Teixeira exercia mandato de Deputado
Estadual, e em 2014. Nesse último caso, apesar de
supostamente praticados quando já ocupava o cargo de
Deputado Federal, não estão a este relacionados, porquanto
ligados ao recebimento de R$ 300.0000,00, de maneira oculta,
para a campanha à Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. A
situação jurídica não se enquadra na Constituição Federal em
termos de competência do Supremo. Frise-se, mais uma vez,
que o fato de alcançar-se mandato diverso daquele no curso do
qual alegadamente cometidos os crimes não enseja o que
apontei como elevador processual, deslocando-se autos de
inquérito ou processo-crime em curso.
3. Declino da competência para a primeira instância da
Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Requisitem-se os autos à
Corregedoria-Geral do Departamento de Polícia Federal, para a
remessa cabível”.

Os agravantes pedem a reconsideração da decisão de declínio de
competência, para que seja mantida a jurisdição do Supremo Tribunal
Federal, “tendo em vista que o peticionário Pedro Paulo ocupava à época da
maior parte dos fatos o cargo de Deputado Federal, ocupando-o até hoje, havendo
vinculação entre ele e as imaginárias doações eleitorais objeto desta apuração”.
Subsidiariamente, pedem que “sejam as peças de informação dos
presentes autos encaminhadas à Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro, tendo em
vista que a narrativa contida no acordo de colaboração premiada dos executivos
da Odebrecht está íntima e indissociavelmente atrelada a supostas infrações
penais eleitorais, a atrair a competência da Justiça Eleitoral para conhecer e
processar a investigação”.
Salientam que não há nos autos qualquer indício de que os repasses
2
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da Odebrecht para a campanha eleitoral de Eduardo Paes tenham
caracterizado pagamento de propina.
Argumentam que nem mesmo os Colaboradores mencionaram
qualquer pedido de propina por parte dos investigados, nem prometeram
qualquer benefício à Odebrecht em troca das doações recebidas. Por tal
motivo, sustenta ser descabida a classificação dos fatos como crimes
comuns – corrupção, lavagem de dinheiro ou evasão de divisas.
Salientam, ainda, que o artigo 35, II, do Código Eleitoral, prevê,
expressamente, que cabe à Justiça Eleitoral “processar e julgar os crimes
eleitorais e os comuns que lhe forem conexos”.
Acrescentam que o art. 78, IV, do Código de Processo Penal,
preconiza que “no concurso entre a jurisdição comum e a especial, prevalecerá
esta”.
A Procuradora-Geral da República, em contrarrazões, manifestou-se
pelo parcial provimento do Agravo Regimental, sustentando que a
competência deverá ser “bipartida entre Justiça Eleitoral e Justiça Federal, por
razões de índole técnica (de verniz constitucional), reforçadas por razões de
índole pragmática”. Requereu a submissão de questão de ordem ao
Plenário do Supremo Tribunal Federal, para fixação da tese de
incompetência da Justiça Eleitoral para crimes não eleitorais, ainda que a
eles conexos, nos seguintes termos:
1) Quando aos fatos de 2014, defende que “trata-se de crime que deve
tramitar perante a Corte Constitucional, pois PEDRO PAULO era
Deputado Federal e o praticou em razão do cargo. Com efeito, no atual estágio da
apuração, trata-se de crime eleitoral perpetrado pelo Deputado Federal Pedro
Paulo para conseguir novo mandato da mesma natureza”.
2) Quanto aos fatos de 2010, sustenta que “trata-se de crime que não
deve tramitar perante a Corte Constitucional, pois, quando praticado,
PEDRO PAULO não era Deputado Federal. Além disso, no atual estágio da
apuração, o fato amolda-se a delito eleitoral, devendo ser enviado para
livre distribuição na Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro”.
3) Por fim, quanto aos fatos de 2012, considera que “os fatos amoldamse aos seguintes delitos: crime eleitoral (art. 350 do Código Eleitoral); artigos 317
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e 333, ambos do Código Penal; artigo 22 da Lei 7.492/1986; e artigo 1º da Lei nº
9.613/1998. Nessa linha, como será justificado a seguir, a solução a ser adotada
no caso dos fatos de 2012 é a seguinte: a) a investigação relativa ao art. 350 do
Código Eleitoral deverá ser remetida para livre distribuição na Justiça Eleitoral
do Rio de Janeiro; e b) a investigação relativa aos demais delitos deverá ser
remetida para uma das Varas Federais Criminais da Seção Judiciária do Estado
do Rio de Janeiro”.
É o Relatório do necessário.
Passo ao meu voto.
Os temas gravitantes em torno da jurisdição, da competência e
dojuiz natural são de crucial relevância para os sujeitos processuais, posto
em jogo direitos fundamentais e as garantias do juiz natural e do devido
processo legal.
Historicamente, a Magna Carta de 1215, a Petition of Rights de 1627,
pela Bill of Rights de 1688, a Declaração de Virgínia e as Constituições
dos Estados Independentes, de 1776 a 1784, plasmam a garantia do juiz
natural, ligando-o, indissoluvelmente, à inderrogabilidade das regras de
competência
(Scarance
Fernandes,
Antonio.
Processo
penal
constitucional. 6ª ed. rev. atual. ampl. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2010, p. 123).
A garantia do juiz natural é de natureza dúplice, porquanto proíbe a
instituição de tribunais extraordinários ex post facto e, simultaneamente,
impede a subtração da causa ao juiz ou tribunal competente, significando
que “entre os juízes pré-constituídos vigora uma ordem taxativa de
competências que exclui qualquer alternativa deferida à discricionariedade de
quem quer que seja” (Scarance, 2010, p. 124), máxime quando essa
competência é fixada constitucionalmente.
Compõe, ainda, o âmbito da garantia do juiz natural, o dever de
motivação de todas as decisões judiciais, o qual funciona como corolário
da imparcialidade do órgão julgador e permite que se afira a justiça de
suas decisões.
Neste sentido, a qualificação jurídica dos fatos constitui núcleo
mínimo essencial da garantia da motivação das decisões judiciais,
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conforme lição de Taruffo, in verbis: “O conteúdo mínimo e essencial da
garantia da motivação compreende, em síntese: 1. O enunciado das escolhas do
juiz, com relação: (a) à individualização das normas aplicáveis; (b) à análise dos
fatos; (c) à sua qualificação jurídica; (d) às consequências jurídicas desta
decorrentes; 2. Nexos de implicação e coerência entre os referidos enunciados”
(TARUFFO, Michele. La motivazione dela sentenza civile. Padova:
Cedam, 1975, p. 467).
Sob outro ângulo, a repartição de competências ratione materiae
reclama o prévio enquadramento jurídico da conduta objeto da
investigação.
A tipificação das condutas, bem como a verificação da existência dos
pressupostos do desenvolvimento válido e regular do processo, na sua
fase embrionária, como sói ser a fase de investigação, é tarefa exclusiva do
Ministério Público, competindo ao Judiciário, no momento processual
próprio, aferir a regularidade formal da relação jurídica processual,
somente se autorizando a mutatio libellii na fase de sentença.
Consectariamente, a ausência de denúncia ou de relatório policial
conclusivo impede que se formule juízo de certeza quanto ao
enquadramento típico das condutas criminosas objeto da investigação.
Antes da denúncia, cabe ao Judiciário definir a competência
jurisdicional, conforme a capitulação dada para os fatos pelo Ministério
Público, que é o destinatário das provas na fase do inquérito e o titular da
opinio delictis, o que ocorre, tão-somente, com a denúncia oferecida.
Daí porque a competência na etapa da investigação criminal não
deve ser objeto de prefixação (v. Inq. 2903), porquanto ainda não
instaurada a relação processual. Por isso que cabe ao Ministério Público,
se for de seu alvitre, indica-la, admitindo-se a intervenção judicial,
quando da denúncia, para suscitar o conflito de competência.
É que a fase inquisitorial não autoriza o Judiciário, a título de
reenquadramento da conduta, remeter os autos à Justiça que entende
competente. É com a denúncia, sob o enfoque da regra vera sunt exposita,
que o juiz afere a sua competência, bem como as demais condições da
ação.
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É importante lembrar que a competência do juízo, posto primeiro
pressuposto processual a ser analisado, quando inaugurado o processo, é
matéria que permitiu a Bülow, com seu estudo a respeito do tema,
repisado por Chiovenda nas Instituições, erigir uma verdadeira certidão
de nascimento do direito processual.
À luz destas premissas teóricas, passo à análise da repartição de
competências jurisdicionais, tal como traçada na Constituição Federal.
O art. 109, IV, da CF, o qual, em interpretação à luz do desenho
institucional das competências jurisdicionais constitucionais, atribui à
Justiça Federal competência para o processo e julgamento de todos os
crimes federais, com exceção dos crimes eleitorais stricto sensu e dos
crimes militares.
Nesta linha, verifica-se que a competência da Justiça Federal e a
competência da Justiça Eleitoral são absolutas e impedem a prorrogação
por conexão, fenômeno inerente à competência relativa.
Consectariamente, presente suposta conexão de crimes federais
(competência absoluta da Justiça Federal) com crimes eleitorais
(competência absoluta da Justiça Eleitoral), impõe-se a cisão da
competência entre a Justiça Federal e a justiça especializada, em
homenagem ao desenho institucional concebido pelo constituinte, na
distribuição das competências jurisdicionais respectivas, conforme
abalizada doutrina.
Deveras, a legislação infraconstitucional (ou seja, o Código Eleitoral,
art. 35, II; e o Código de Processo Penal, art. 78, IV) deve ser interpretada
à luz da Constituição, e não a Constituição ser interpretada à luz da
legislação.
Merece destaque, neste ponto, observar que a Constituição de 1988
rompeu com uma tradição existente desde a primeira constituição
republicana, segundo a qual a Lei Maior estabelecia a competência da
Justiça Eleitoral para julgar os crimes eleitorais e os crimes comuns a eles
conexos.
Sob a Constituição de 1946, que atribuía à Justiça Eleitoral
competência para julgar também crimes comuns conexos aos eleitorais, é
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que o Código Eleitoral, de 1965, em seu art. 35, II, previu a competência
cumulativa da Justiça Eleitoral para o processo e julgamento de crimes
comuns conexos a crimes eleitorais.
Nada obstante, o texto da Constituição de 1988 não reiterou aquela
fórmula, inserindo na competência da Justiça Federal o processo e
julgamento de todos os denominados “crimes federais”, à exclusão,
apenas, dos crimes eleitorais e dos crimes militares.
Cuidando-se de competências ratione materiae, de natureza absoluta,
não se admite prorrogação, conforme pacificamente estatuem doutrina e
jurisprudência.
Por conseguinte, o art. 35, II, do Código Eleitoral, assim como o art.
78, IV, do Código de Processo Penal de 1941, devem ser interpretados de
feição a prorrogar a competência da justiça eleitoral unicamente para o
julgamento dos crimes comuns de competência da Justiça Estadual,
competência esta que, por ser residual, não revela natureza absoluta,
admitindo, portanto, prorrogação pela legislação infraconstitucional.
Quando aos fatos praticados em 2014, deixo, por ora, de determinar
o declínio de competência, ressalvando meu entendimento na matéria.
Isso porque a Procuradoria-Geral da República, titular da opinio delictis,
manifestou-se no sentido da permanência do feito nesta Corte, sendo
certo que, por ocasião do eventual oferecimento da denúncia, revela-se
possível ao Parquet capitular os supostos ilícitos como crimes diversos dos
delitos eleitorais de que ora se cogita.
Ex positis, julgo o Agravo Regimental parcialmente procedente, nos
termos propostos pela Procuradora-Geral da República, de modo que a) a
investigação relativa ao art. 350 do Código Eleitoral deverá ser remetida
para livre distribuição na Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro; e b) a
investigação relativa aos demais delitos deverá ser remetida para uma
das Varas Federais Criminais da Seção Judiciária do Estado do Rio de
Janeiro.
É como voto.
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PLENÁRIO

QUARTO AG.REG. NO INQUÉRITO 4.435 DISTRITO FEDERAL
ANTECIPAÇÃO AO VOTO
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Inicialmente,
comunico a Vossa Excelência e aos nobres Colegas que farei a juntada de
voto, até porque os dados estão devidamente amadurecidos, postos,
como já foi reiterado nesta sessão de hoje.
Antes, porém, Presidente, permito-me fazer uma observação fazendo coro ao que já foi dito aqui - sobre a excelência da Justiça
Eleitoral, quanto à qual não há qualquer dúvida, nem qualquer voto aqui
exarado está a questionar ou a se manifestar.
Tenho, como juíza, o privilégio de ter participado e integrado o
Tribunal Superior Eleitoral, agora de uma forma superiormente
conduzida pela eminente Ministra Rosa Weber. Tenho certeza que
qualquer que seja decisão, tanto a Justiça Federal quanto a Justiça
Eleitoral se reestruturarão ou manterão a sua estrutura para dar cobro às
suas competências.
Qualquer que seja a definição, não se está a pôr qualquer tipo de
questionamento sobre a eficiência da Justiça Eleitoral de uma forma
muito específica, considerando especialmente os trabalhos que, nesses 87
anos, ela vem realizando de maneira modelar e que orgulha todo o Brasil.
Como cidadã brasileira, eu me orgulho de estar em um país em que um
ramo da justiça brasileira - como outros, mas de uma forma exemplar - é
conduzido como tem sido conduzido e tem prestado os melhores
serviços. Tenho certeza que, cada vez mais, continuará a prestá-los.
O que está em julgamento não é a eficiência da Justiça Eleitoral, não
é o conjunto de condições da Justiça Federal, é uma questão jurídica,
como bem-posto pelo eminente Ministro-Relator, Marco Aurélio. Discutese a competência para se supervisionar o Inquérito n. 4.435, no qual são
imputadas ao deputado federal Pedro Paulo Carvalho Teixeira e a
Eduardo da Costa Paes as práticas quanto a delitos que são tipificados
nos arts. 317 (corrupção passiva), combinado com o 327, § § 1º e 2º, e 333
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(corrupção ativa), esses do Código Penal; art. 1º - imputar ou dissimular
natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade
de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de
crime previsto no inciso V, daquele dispositivo também; contra a
Administração Pública - da Lei n. 9.613; art. 22 - efetuar operação de
câmbio não autorizado para promover evasão de divisas - da Lei n. 7.492;
e, ainda, o denominado crime de falsidade ideológica eleitoral, previsto
no art. 350 do Código Eleitoral.
O Ministro Marco Aurélio, Relator, tinha, inicialmente, declinado a
competência para a primeira instância da justiça do Rio, como expôs, já
tendo, portanto, adotado uma decisão e exarado o seu voto neste quarto
agravo. Os agravantes dispõem das razões pelas quais concluíram não ser
a medida adotada a providência que seria coerente com o direito
brasileiro, e a Procuradora-Geral da República faz a sua colocação no
sentido que também aqui já foi devidamente esquadrinhado.
De pronto digo, Senhor Presidente, que, com as vênias do MinistroRelator e também do eminente Ministro Alexandre de Moraes, que o
acompanhou, estou acompanhando o Ministro Edson Fachin exatamente
nos termos expostos por ele. Ou seja, tem-se, neste caso, um conjunto de
fatos que teriam ocorrido em 2010, 2012 e 2014.
Quanto aos fatos relativos à competência que seria necessário
identificar, para supervisionar o inquérito, e, portanto, relativa àquele
período, os fatos dizem respeito ao crime descrito e tipificado no art. 350
do Código Eleitoral (falsidade ideológica para fins eleitorais). E, por isso,
há, até aqui, unanimidade de votos no sentido de declinar a competência
para a Justiça Eleitoral.
No que se refere a 2014, os fatos descritos também dizem respeito
àquela falsidade. E há uma divergência, até aqui posta, pela circunstância
de que se teria o cometimento de prática por um deputado federal, e, por
isso mesmo, houve voto no sentido de se manter na competência deste
Supremo Tribunal Federal. Estou, como disse, acompanhando a
interpretação dada pelo Ministro Edson Fachin no sentido de ser
necessário que se mantenha na Justiça Eleitoral, e não neste Supremo
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Tribunal Federal, porque a medida, se foi adotada - e como tem que ser
investigada -, diz respeito a uma conduta que não é própria nem tomada
em razão do cargo de deputado federal. Por isso mesmo distoa do que
decidimos na Questão de Ordem da Ação Penal n. 937, pelo que também,
neste ponto, estou acompanhando a divergência inaugurada pelo
Ministro Edson Fachin.
Quanto aos fatos descritos para o período de 2012, aí, sim, temos
crimes além daqueles que teriam sido praticados em matéria eleitoral, do
art. 350 do Código Eleitoral, também corrupção passiva e ativa, evasão de
divisas e lavagem de dinheiro. Por isso mesmo, tenho que se aplica no
caso a melhor interpretação, com as vênias mais uma vez e com todo o
respeito pelo entendimento em sentido contrário, que se aplica aqui o art.
109, IV, Constituição, que estabelece ser competente a Justiça Federal para
processar e julgar os crimes comuns. Neste caso, estariam exatamente
nesta condição aquelas práticas que estão sendo investigadas.
Embora haja a referência expressa, que já foi várias vezes
mencionada, no sentido de que haveria a necessidade de se dedicar à
Justiça Eleitoral considerando a conexão, esta conexão que vem, como
bem exposta pela Procuradoria-Geral da República, em norma
infraconstitucional não poderia alterar, na minha compreensão, o que é
matéria estabelecida de uma forma - reitero - expressa no artigo 109, em
seu inciso II, da Constituição da República.
Também acho bem esclarecedor o que foi posto pela ProcuradoraGeral da República de uma forma específica, na data de ontem, em sua
sustentação oral, no sentido de que as previsões tanto do inciso II do art.
78 do Código de Processo Penal quanto no inciso IV do art. 35 do Código
Eleitoral foram editadas, foram aperfeiçoadas quando sequer estava em
curso no Brasil a Justiça Federal, o que, de alguma forma, se não norteia
de forma definitiva a interpretação para que caiba à Justiça Federal o
julgamento desses crimes com a cisão dos processos e o encaminhamento
por declinação de competência à Justiça Eleitoral do que disser respeito a
falsidade ideológica eleitoral e ao mais à Justiça Federal, tenho para mim
que esta é a interpretação que melhor atende à finalidade da norma
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constitucional.
Por esta razão, Senhor Presidente, como disse inicialmente, de uma
forma muito breve, acompanho integralmente o voto do Ministro Edson
Fachin, que inaugurou a divergência, e concluo exatamente como Sua
Excelência.
É como voto, Senhor Presidente.
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QUARTO AG.REG. NO INQUÉRITO 4.435 DISTRITO FEDERAL
VOTOVOGAL
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA:
1. Quarto agravo regimental contra decisão proferida em inquérito
no qual se investiga a alegada prática, pelo deputado federal Pedro Paulo
Carvalho Teixeira e por Eduardo da Costa Paes, dos delitos tipificados no
art. 317 (corrupção passiva) c/c o art. 327, §§ 1º e 2º, e art. 333 (corrupção
ativa) do Código Penal; no art. 350 (crime eleitoral) do Código Eleitoral;
no art. 1º (ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização,
disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores
provenientes, direta ou indiretamente, de crime), inciso V (contra a
Administração Pública), da Lei nº 9.613/1998; e no art. 22 (efetuar
operação de câmbio não autorizada, com o fim de promover evasão de
divisas) da Lei nº 7.492/1986.
2. Em 8.5.2018, o Ministro Marco Aurélio, Relator, declinou a
competência para a primeira instância da Justiça do Estado do Rio de
Janeiro afirmando que "os delitos imputados teriam sido cometidos parte em
2010, quando o investigado Pedro Paulo Carvalho Teixeira exercia mandato de
Deputado Estadual, bem como em 2014. Nesse último período, apesar de
supostamente praticados quando já ocupava o cargo de Deputado Federal, não
estão a este relacionados, porquanto ligados ao suposto recebimento de R$
300.000,00, de maneira oculta, para a campanha à Prefeitura da cidade do Rio de
Janeiro".
3. Contra essa decisão, os agravantes sustentam que "a suposta doação
alegadamente feita em 2014 diz respeito à campanha de reeleição do peticionário
Pedro Paulo ao cargo de Deputado Federal, e não à campanha para a Prefeitura
do Rio de Janeiro, tal como afirmado na decisão de declínio de competência".
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Afirmam que "se o peticionário Pedro Paulo exerce mandato de Deputado
Federal desde 2011 até hoje, a presente investigação merece permanecer sob a
jurisdição do Supremo Tribunal Federal, (...). Sobretudo porque a investigação,
ao versar sobre supostas doações eleitorais, inclusive para reeleição à Deputado
Federal, naturalmente será conduzida com a constante valoração desta condição,
estabelecendo vinculação entre os fatos sob apuração e o cargo público atrelado à
prerrogativa de foro perante o Supremo Tribunal Federal".
Aduzem que "ainda que tente o órgão acusador, em seu pedido de
instauração de inquérito, oferecer capitulação distinta aos imaginários ilícitos
narrados pelos colaboradores, a narrativa contida no acordo de colaboração
premiada dos executivos da Odebrecht está íntima e indissociavelmente atrelada
a supostas infrações penais eleitorais, a atrair a competência da Justiça Eleitoral
para conhecer e processar a investigação".
Concluem que se "não mantido o feito sob a jurisdição do Supremo
Tribunal Federal, concessa máxima vênia, há de se determinar o encaminhamento
de peças dos autos à Justiça Eleitoral fluminense, que é a Justiça Especial, e não
ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro ou à Justiça Federal, que são
Justiça Comum".
Ao final, requerem:
“a) seja reconsiderada a decisão de declínio de competência,
mantendo-se a presente investigação, integralmente, sob a jurisdição
do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que o peticionário Pedro
Paulo ocupava à época da maior parte dos fatos o cargo de Deputado
Federal, ocupando-o até hoje, havendo vinculação entre ele e as
imaginárias doações eleitorais objeto desta apuração;
b) subsidiariamente, caso o pedido anterior não seja acolhido,
sejam as peças de informação dos presentes autos encaminhadas à
Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro, tendo em vista que a narrativa
contida no acordo de colaboração premiada dos executivos da
Odebrecht está íntima e indissociavelmente atrelada a supostas
infrações penais eleitorais, a atrair a competência da Justiça Eleitoral
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para conhecer e processar a investigação; e
c) ainda subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda por
manter a decisão ora impugnada, seja a presente petição recebida como
agravo regimental, na forma do art. 317 do Regimento Interno do
Supremo Tribunal Federal, encaminhando-se o recurso à douta
apreciação do Colegiado da Primeira Turma, a fim de que decidam o
pleito deduzido nas alíneas anteriores (manutenção da investigação,
na sua integralidade, no âmbito do Supremo Tribunal Federal ou
encaminhamento das peças de informação à Justiça Eleitoral do Rio de
Janeiro)”.

4. Em contrarrazões, a Procuradora-Geral da República afirma que
"há fatos em apuração ocorridos em 2010, 2012 e 2014, tendo como envolvido,
entre outros, Pedro Paulo Carvalho Teixeira, Deputado Federal".
No que se refere ao fato de 2014, entende que "trata-se de crime que
deve tramitar perante a Corte Constitucional, pois Pedro Paulo era Deputado
Federal e o praticou em razão do cargo (…) trata-se de crime eleitoral perpetrado
pelo Deputado Federal Pedro Paulo para conseguir novo mandato da mesma
natureza".
Quanto ao fato de 2010, afirma que "trata-se de crime que não deve
tramitar perante a Corte Constitucional, pois, quando praticado, Pedro Paulo
não era Deputado Estadual", que, amoldando-se a delito eleitoral, deve ser
enviado "para livre distribuição na Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro".
Finalmente, relativamente aos fatos de 2012, sustenta que a solução a
ser adotada é a seguinte: "a) a investigação relativa art. 350 do Código
Eleitoral deverá ser remetida para livre distribuição na Justiça Eleitoral do Rio de
Janeiro; e b) a investigação relativa aos demais delitos deverão ser remetidos para
uma das Varas Federais Criminais da Seção Judiciária do Estado do Rio de
Janeiro".
Alega que a competência criminal da justiça federal está
3
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expressamente delineada na
competência material absoluta.

Constituição

da

República,

sendo

Sustenta que "diante da taxatividade do art. 109, IV da CF/88, os crimes
ali previstos, apesar de serem, a rigor, crimes comuns, somente podem ser
julgados pela Justiça Federal, ainda que conexos a crimes de qualquer outra
natureza".
Ao final, requer:
“seja conhecido o agravo regimental, e, no mérito, seja
parcialmente provido nos seguintes termos:
a) a investigação relativa ao fato de 2014 continue tramitando
perante o Supremo Tribunal Federal (item II.1);
b) a investigação relativa ao fato de 2010 seja remetida para livre
distribuição na Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro (item II.2);
c) seja controvertida Questão de Ordem para o Plenário (art. 21,
III, do Regimento Interno do STF) definir o alcance da competência
criminal eleitoral (item II.3.2) e, após a solução (item II.3.1):
c.1) a investigação relativa ao artigo 350 do Código Eleitoral
(fato de 2012) seja remetida para livre distribuição na Justiça Eleitoral
do Rio de Janeiro (item II.3); e
c.2) a investigação relativa aos artigos 317 e 333, ambos do
Código Penal; art. 22 da Lei nº 7.492/1986; e artigo 1º da Lei nº
9.613/1998 (fatos de 2012) seja remetida para uma das Varas Federais
Criminais da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro (item
II.3.)”.

5. Na sessão de 20.11.2018, a Primeira Turma deste Supremo
Tribunal Federal afetou o julgamento ao Plenário.
6. O que se põe em causa neste julgamento é se a investigação deve
ou não ser mantida neste Supremo Tribunal Federal e, em caso negativo,
qual o órgão jurisdicional de primeiro grau competente para processar e
julgar os crimes eleitorais e os crimes comuns conexos aos delitos
eleitorais imputados aos investigados.
4
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7. Para o deslinde da questão, importante, primeiro, fazer a ressalva
de que no presente inquérito são investigados fatos ocorridos nos anos de
2010, 2012 e 2014, que merecem tratamento diferenciado quanto à
competência jurisdicional.
8. Quanto aos fatos ocorridos nos anos de 2010 e 2014, não subsistem
maiores dificuldades, pela interpretação que adoto, em se estabelecer o
órgão competente para processar e julgar o feito.
Em 3.5.2018, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, por maioria
e nos termos do voto do Relator, julgando questão de ordem na Ação
Penal n. 937, fixou 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)”
(www.stf.jus.br).
9. Consta dos autos que, em 2010 o investigado Pedro Paulo
Carvalho Teixeira, na data dos fatos exercendo o cargo de deputado
estadual, teria solicitado e recebido, durante a sua campanha para
deputado federal, a quantia de aproximadamente R$3.000.000,00 (três
milhões de reais) da empresa Odebrecht. Teria participado dos fatos,
também, o investigado Eduardo da Costa Paes.
Considerando-se que eventual ilícito teria sido praticado quando
Pedro Paulo Carvalho Teixeira ainda não ocupava o cargo de deputado

5
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federal e que o fato amolda-se, em tese, ao delito de crime eleitoral (art.
350 do Código Eleitoral), a investigação deve ser remetida para a livre
distribuição na Justiça Eleitoral de primeiro grau do Rio de Janeiro/RJ.
10. No que se refere à eventual infração penal praticada em 2014,
investiga-se se Pedro Paulo Carvalho Teixeira, durante o exercício do
cargo de deputado federal, teria solicitado e recebido aproximadamente
R$300.000,00 (trezentos mil reais) da empresa Odebrecht, tendo também
participado dos fatos o investigado Eduardo da Costa Paes para aplicação
em sua campanha eleitoral e teria omitido tais dados dos documentos
obrigatoriamente a serem apresentados à Justiça Eleitoral.
Conquanto o ato tenha sido praticado no período em que Pedro
Paulo Carvalho Teixeira exercia o mandato de deputado federal, não se
pode inferir ter o delito sido cometido em razão do cargo, como
concluído por este Supremo Tribunal na questão de ordem apresentada
na ação penal n. 937 como fundamento para a manutenção do processo
nesta instância.
Ademais, o exercício do mandato eletivo não é pressuposto para o
cometimento do crime previsto no art. 350 do Código Eleitoral, que pode
ser praticado por qualquer pessoa, mesmo não sendo parlamentar.
Não se pode perder de vista, ainda, o princípio da consunção, de
acordo com o qual o crime fim absorve o delito meio.
Assim, a investigação há de ser igualmente encaminhada ao órgão
competente da jurisdição eleitoral do Rio de Janeiro.
11. Quanto aos fatos ocorridos no ano de 2012, faz-se imprescindível
raciocínio diferente para a conclusão da questão posta a exame.
Tem-se dos autos que Eduardo da Costa Paes teria solicitado e

6
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recebido, durante a campanha para a sua reeleição ao cargo de Prefeito
do Rio de Janeiro/RJ, o valor de R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais)
da empresa Odebrecht, que estaria interessada em contratos referentes às
Olimpíadas do ano de 2016. O investigado Pedro Paulo Carvalho Teixeira
era o coordenador de campanha de Eduardo Paes e teria promovido
atuação para recebimento de propina, inclusive no exterior.
Em tese, tem-se a suposta prática dos delitos de corrupção ativa,
corrupção passiva, delito eleitoral, evasão de divisas e lavagem de
dinheiro.
As eventuais infrações não teriam sido praticadas no exercício do
cargo de deputado federal por Pedro Paulo de Carvalho Teixeira, pelo
que a investigação deve ser remetida à primeira instância.
12. Entretanto, deve-se definir se o órgão da justiça de primeiro grau
competente seria a eleitoral ou a federal, porque presente a conexão
delitiva.
Fernando da Costa Tourinho Filho leciona que:
“Embora a jurisdição seja una, como poder soberano do Estado,
é evidente que não pode ser exercida ilimitadamente por qualquer Juiz.
Se a área do Estado fosse por demais exígua e a população diminuta,
tal qual ocorre com pequenos municípios, seria compreensível que um
ou dois Juízes fossem suficientes para dirimir todos os litígios que ali
ocorressem. Todavia, nas sociedades modernas, conforme observa
Lascano, não é concebível um juízo único. Pelo contrário: exigidos são
muitos Órgão Jurisdicionais, em relação à quantidade da população,
extensão territorial e número extraordinário de lides e controvérsias.
Por outro, o problema criado pela vastidão territorial, pela
quantidade da população e pelo número assombroso de litígios (dos
mais simples aos mais complexos) não seria solucionado apenas com a
criação de numerosos Órgãos Jurisdicionais. Do contrário, eles
julgariam toda e qualquer controvérsia que surgisse em qualquer
ponto do território nacional. O Estado, pois, partindo das vantagens

7
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que a divisão do trabalho proporciona, limitou o Poder Jurisdicional
desses órgãos. Todos eles exercem o Poder Jurisdicional, mas dentro de
certos limites delineados em lei, daí derivando o conceito de
competência, que se define com ‘medida da jurisdição’, para significar
precisamente a porção do Poder Jurisdicional que cada órgão pode
exercer.
Pode-se, pois, conceituar a competência como sendo o âmbito,
legislativamente delimitado, dentro do qual o órgão exerce o seu Poder
Jurisdicional” (Tourinho Filho, Fernando da Costa. Manual de
processo penal. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2001. Fls. 201-202).

No art. 109, inciso IV, da Constituição da República se estabelece:
“Aos juízes federais compete processar e julgar:
(...)
IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em
detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas
entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as
contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da
Justiça Eleitoral”.

O art. 121 da Constituição da República remete à legislação
complementar o estabelecimento da competência dos juízes eleitorais:
“Lei complementar disporá sobre a organização e competência
dos tribunais, dos juízes de direito e das juntas eleitorais”

O Código Eleitoral, nesta parte recepcionado pela atual Constituição
como lei complementar, prevê em seu art. 35, inciso II:
“Art. 35. Compete aos juízes:
(…)
II - processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe
forem conexos, ressalvada a competência originária do Tribunal
Superior e dos Tribunais Regionais”.

De maneira consonante, o Código de Processo Penal estabelece no
art. 78, inc. IV, que:
8
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“Art. 78. Na determinação da competência por conexão ou
continência, serão observadas as seguintes regras:
(…)
IV - no concurso entre a jurisdição comum e a especial,
prevalecerá esta”.

13. Na espécie vertente, a competência haverá de ser fixada
considerando-se a conexão intersubjetiva concursal, porque mais de uma
infração teria sido praticada por mais de uma pessoa em concurso,
embora diversos o tempo e o lugar. Em tese, os autores estão vinculados
pela unidade de propósito, resultando os crimes de prévio acerto de
vontades visando fim comum.
Portanto, nos termos da legislação infraconstitucional, interpretada
isoladamente, a dizer, sem se levar em conta a norma constitucional do
inc. IV do art. 109, poder-se-ia adotar hermenêutica no sentido de que,
havendo conexão entre crimes de competência da justiça comum (federal
ou estadual) e da especial (eleitoral), deveria essa prevalecer para
processar e julgar todos os delitos.
Entretanto, não se pode deixar de considerar que o sistema
constitucional vigente põe-se a partir de fundamento estabelecido
segundo o princípio da hierarquia das normas jurídicas, ocupando a
Constituição da República o topo da pirâmide normativa.
Ao contrário do previsto na Carta Constitucional antecedente
(Emenda Constitucional n. 1/69), que, de forma clara e direta, estabelecia
a competência da justiça eleitoral para processar e julgar os crimes
eleitorais e os comuns que lhes fossem conexos, a Constituição da
República de 1988 disciplinou que a competência dos Tribunais e juízes
eleitorais seria disposta em lei complementar.
Como as normas que estabelecem a competência da justiça federal
estão previstas diretamente no texto constitucional e as que definem a
9
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competência da justiça eleitoral e as regras de conexão estão expressas na
legislação infraconstitucional, não é possível que, em caso de conexão de
crimes comuns da justiça federal e de infrações penais eleitorais, a norma
eleitoral ou processual prevaleça sobre a regra constitucional de
competência.
E tanto não seria razoável porque sequer haveria impossibilidade a
que se tivesse a prestação jurisdicional também plena eficiência pela cisão
dos processuais com encaminhamento das causas às respectivas
jurisdições, a saber, a comum federal ou estadual, conforme o caso e a
eleitoral.
14. Haurida a regra definidora da competência da justiça comum
diretamente na Constituição da República e a da justiça especial prevista
na legislação infraconstitucional, não deverá haver a reunião dos
processos, devendo cada qual tramitar no juízo correspondente, sob pena
de ofensa ao texto constitucional.
A norma infraconstitucional, como é o caso do Código Eleitoral e do
Código de Processo Penal, não pode estabelecer critério de modificação
da competência que altere aquela prevista expressamente na
Constituição.
Anote-se, ainda, também não ser o caso de se reunirem todos os
processos conexos para serem julgados em conjunto na justiça federal,
porque a parte final do art. 109, inc. IV, da Constituição da República
estabelece que fica “ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça
Eleitoral”.
Em sentido semelhante, quando o caso, como na espécie, tratar de
conexão e não de continência, são os ensinamentos de Eugênio Pacelli:
“(...) parece-nos inteiramente aceitável o entendimento tanto
doutrinário quanto jurisprudencial, no sentido da aplicação do

10
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disposto no art. 78, IV, a determinar o foro prevalente da Justiça
Eleitoral quando em concurso ou concorrência com crimes da
competência estadual ou federal. Isso, na hipótese de continência (art.
77, CPP), em que ocorre unidade de conduta, a reclamar unidade de
resposta penal estatal. Quando o concurso for decorrente de conexão,
em que a reunião de processos presta-se, mais, a tutelar o proveito
probatório do que a exigir de unidade da jurisdição, pensamos que a
melhor solução será a separação dos processos, de modo a se preservar
o juiz natural” (De Oliveira, Eugênio Pacelli. Curso de processo
penal. 11ª Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. Fl. 258 – grifos
nossos).

15. Não se ignora que, ao decidir o Conflito de Competência nº 7033,
este Supremo Tribunal Federal fixou competir à justiça eleitoral julgar os
crimes eleitorais e os crimes comuns conexos:
“DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL
PENAL. JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA. CONFLITO. JUSTIÇA
ELEITORAL. JUSTIÇA FEDERAL. CRIME ELEITORAL E
CRIMES CONEXOS. ILÍCITOS ELEITORAIS: APURAÇÃO
PARA DECLARAÇÃO DE INELEGIBILIDADE (ART. 22, INC.
XIV, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64, de 18.05.1990).
CONFLITO INEXISTENTE. "HABEAS CORPUS" DE OFÍCIO. 1.
Não há conflito de jurisdição ou de competência entre o Tribunal
Superior Eleitoral, de um lado, e o Tribunal Regional Federal, de
outro, se, no primeiro, está em andamento Recurso Especial contra
acórdão de Tribunal Regional Eleitoral, que determinou investigação
judicial para apuração de ilícitos eleitorais previstos no art. 22 da Lei
de Inelegibilidades; e, no segundo, isto é, no T.R.F., foi proferido
acórdão denegatório de "Habeas Corpus" e confirmatório da
competência da Justiça Federal, para processar ação penal por crimes
eleitorais e conexos. 2. Sobretudo, em se verificando que tais julgados
trataram de questões, de partes e de finalidades inteiramente distintas.
3. É caso, pois, de não se conhecer do Conflito, por inexistente. 4. Em
se verificando, porém, que há processo penal, em andamento na Justiça
Federal, por crimes eleitorais e crimes comuns conexos, é de se

11
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conceder "Habeas Corpus", de ofício, para sua anulação, a partir da
denúncia oferecida pelo Ministério Público federal, e encaminhamento
dos autos respectivos à Justiça Eleitoral de 1ª instância, a fim de que o
Ministério Público, oficiando perante esta, requeira o que lhe parecer
de direito. 5. Conflito de Competência não conhecido. "Habeas
Corpus" concedido de ofício, para tais fins. Tudo nos termos do voto
do Relator. Decisão unânime do Plenário do S.T.F.” (CC 7033, Rel.
Min. Sydney Sanches, DJ 29.11.1996 – grifos nossos).

Entretanto, em data mais recente, a Segunda Turma deste Supremo
Tribunal evoluiu o entendimento para assentar a impossibilidade de
norma infraconstitucional modificar competência da justiça federal
estabelecida pela Constituição da República:
“PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO
PENAL. TRAFICO INTERNACIONAL DE DROGAS (ART. 33,
C/C ART. 40, I, DA LEI 11.343/2006). TRANSNACIONALIDADE
DO DELITO NÃO RECONHECIDA PELO JUÍZO FEDERAL.
PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A norma do art. 81, caput, do CPP, ainda que busque
privilegiar a celeridade, a economia e a efetividade processuais, não
possui
aptidão
para
modificar
competência
absoluta
constitucionalmente estabelecida, como é o caso da competência da
Justiça Federal.
2. Ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 109, IV, da
CF, ainda que isso somente tenha sido constatado após a realização da
instrução, os autos devem ser remetidos ao Juízo competente, nos
termos do § 2º do art. 383 do CPP.
3. Ordem concedida” (HC 116.862, Rel. Min. Teori Zavascki,
2ª Turma, decisão unânime – grifos nossos).

16. O sistema jurídico não permite outra interpretação válida. A
justiça eleitoral caracteriza-se pela temporariedade fugaz de seus
integrantes. Casa qual dos magistrados que a compõem exerce seu mister
durante certo lapso de tempo, dois anos, admitida uma recondução,
12
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sendo substituídos após esse período.
Aquele órgão jurisdicional foi institucionalizado para funcionar,
especial e vinculadamente, ao período das eleições e em função delas, não
tendo condições de julgar ações penais complexas e demoradas. Tem
cumprido rigorosamente e com maestria e eficiência os seus fins.
Se o entendimento exposto acima não prevalecesse, ter-se-ia situação
na qual, quando o juiz eleitoral começasse a se inteirar dos volumosos
processos, seria tempo de se afastar da sua função eleitoral, dando lugar a
um novo magistrado que teria que tomar conhecimento de tudo desde o
início, inviabilizando-se a prestação jurisdicional e favorecendo a
prescrição.
Ademais, os membros da justiça eleitoral respondem, além dessa
competência, também por outras funções jurisdicionais, até mesmo em
matéria cível, e os servidores que a compõem não têm expertise penal, o
que demonstra não ser esse o órgão adequado para tratar de crimes
comuns.
Essas disfuncionalidades, se não observadas, se chocariam
frontalmente às prescrições de celeridade e efetividade estabelecidas pelo
constituinte pátrio.
De se relembrar o magistério de Carlos Maximiliano:
“Prefere-se o sentido conducente ao resultado mais razoável, que
melhor corresponda às necessidades da prática, e seja mais humano,
benigno, suave.
É antes de crer que o legislador haja requerido exprimir o
consequente e adequado à espécie do que o evidentemente injusto,
descabido, inaplicável, sem efeito. Portanto, dentro da letra expressa,
procure-se a interpretação que conduza a melhor consequência para a
coletividade.
Deve o Direito ser interpretado inteligentemente: não de modo

13
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que a ordem legal envolva um absurdo, prescreva inconveniências, vá
ter a conclusões inconsistentes ou impossíveis. Também se prefere a
exegese de que resulte eficiente a providência legal ou válido o ato, à
que tome aquela sem efeito, inócua, ou este, juridicamente nulo”
(Maximiliano, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. 21ª
Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017. fls. 151-152).

Portanto, havendo concurso, por conexão ou continência, entre a
justiça comum e a eleitoral, e estando a competência da primeira prevista
na Constituição e da segunda em norma infraconstitucional, a solução
mais adequada é a separação dos processos, pela necessidade de se
observar a hierarquia da normas e ser da natureza e das especificidades
desses órgãos jurisdicionais.
Subjugar a instância penal à atuação eleitoral é afastar mesmo a
racionalidade institucional que está na base do sistema judicial
estabelecido pela Constituição brasileira, o que é contrário ao que nela se
dispõe.
17. Pelo exposto, voto pelo provimento parcial do presente agravo
regimental, para determinar que: a) a investigação relativa ao ano de
2010 seja remetida para livre distribuição à Justiça Eleitoral de primeira
instância do Rio de Janeiro/RJ; b) a investigação relativa ao ano de 2014
por igual seja encaminhada à livre distribuição na Justiça Eleitoral de
primeira instância fluminente; c) a investigação relativa ao ano de 2012,
quanto ao artigo 350 do Código Eleitoral, seja remetida para livre
distribuição à Justiça Eleitoral de primeira instância do Rio de
Janeiro/RJ e, quanto aos delitos de corrupção ativa, corrupção passiva,
evasão de divisas e lavagem de dinheiro seja remetida para livre
distribuição a uma das Varas Federais Criminais da Seção Judiciária do
Rio de Janeiro/RJ.

14
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VOTO
O Senhor Ministro Ricardo Lewandowski (Vogal): Trata-se de
agravo regimental interposto pelo Deputado Federal Pedro Paulo
Carvalho Teixeira e por Eduardo da Costa Paes contra decisão que
declinou da competência para a primeira instância da Justiça do Estado
do Rio de Janeiro.
Os agravantes sustentam que “a suposta doação alegadamente feita
em 2014 diz respeito à campanha de reeleição do peticionário Pedro Paulo
ao cargo de Deputado Federal, e não à campanha para a Prefeitura do Rio
de Janeiro, tal como afirmado na decisão de declínio de competência”.
Afirmam, nesse contexto, que, “se o peticionário Pedro Paulo exerce
mandato de Deputado Federal desde 2011 até hoje, a presente
investigação merece permanecer sob a jurisdição do Supremo Tribunal
Federal […]. Sobretudo porque a investigação, ao versar sobre supostas
doações eleitorais, inclusive para reeleição à Deputado Federal,
naturalmente será conduzida com a constante valoração desta condição,
estabelecendo vinculação entre os fatos sob apuração e o cargo público
atrelado à prerrogativa de foro perante o Supremo Tribunal Federal”.
Aduzem, outrossim, que, “ainda que tente o órgão acusador, em seu
pedido de instauração de inquérito, oferecer capitulação distinta aos
imaginários ilícitos narrados pelos colaboradores, a narrativa contida no
acordo de colaboração premiada dos executivos da Odebrecht está íntima
e indissociavelmente atrelada a supostas infrações penais eleitorais, a
atrair a competência da Justiça Eleitoral para conhecer e processar a
investigação”.
Concluem, assim, que, “acaso não mantido o feito sob a jurisdição do
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Supremo Tribunal Federal, concessa máxima vênia, há de se determinar o
encaminhamento de peças dos autos à Justiça Eleitoral fluminense, que é
a Justiça Especial, e não ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro ou à Justiça Federal, que são Justiça Comum”.
Em contrarrazões, a Procuradora-Geral da República afirma que “há
fatos em apuração ocorridos em 2010, 2012 e 2014, tendo como envolvido,
entre outros, Pedro Paulo Carvalho Teixeira, Deputado Federal”.
Quanto ao fato de 2014, entende que se trata “de crime eleitoral
perpetrado pelo Deputado Federal Pedro Paulo para conseguir novo
mandato da mesma natureza”, razão pela qual deve ser apurado perante
esta Suprema Corte.
Quanto ao fato de 2010, entende que se cuida “de crime que não
deve tramitar perante a Corte Constitucional, pois, quando praticado,
Pedro Paulo não era Deputado Federal”, o qual ”amolda-se a delito
eleitoral, devendo ser enviado para livre distribuição na Justiça Eleitoral
do Rio de Janeiro”.
Por fim, em relação aos fatos de 2012, entende que a solução a ser
adotada é a seguinte: “a) a investigação relativa art. 350 do Código
Eleitoral deverá ser remetida para livre distribuição na Justiça Eleitoral do
Rio de Janeiro; e b) a investigação relativa aos demais delitos deverão ser
remetidos para uma das Varas Federais Criminais da Seção Judiciária do
Estado do Rio de Janeiro”.
Por outro lado, sustenta ser inaplicável, à espécie, o art. 78, IV, do
Código de Processo Penal. Para tanto, afirma que a competência criminal
da Justiça Federal se encontra expressamente delineada na própria
Constituição Federal, sendo competência material absoluta, razão pela
qual, “diante da taxatividade do art. 109, IV, da CF/88, os crimes ali
previstos, apesar de serem, a rigor, crimes comuns, somente podem ser
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julgados pela Justiça Federal, ainda que conexos a crimes de qualquer
outra natureza”.
Feito esse breve relatório, passo ao exame da matéria.
O presente inquérito tem como objetivo investigar suposta prática
dos delitos de corrupção passiva (art. 317 combinado com o art. 327, §§ 1º
e 2º, do CP); de corrupção ativa (art. 333 do CP); de lavagem de dinheiro
(art. 1º, V, da Lei 9.613/1998); e de evasão de divisas (art. 22 da Lei
7.492/1986), por fatos ocorridos em 2010, 2012 e 2014, tal como já
delineados.
O Ministro Marco Aurélio, Relator, declinou da competência em
favor da Justiça comum do Estado do Rio de Janeiro, por entender que
“os delitos imputados teriam sido cometidos parte em 2010, quando o
investigado Pedro Paulo Carvalho Teixeira exercia mandato de Deputado
Estadual, bem como em 2014. Nesse último período, apesar de
supostamente praticados quando já ocupava o cargo de Deputado
Federal, não estão a este relacionados, porquanto ligados ao suposto
recebimento de R$ 300.000,00, de maneira oculta, para a campanha à
Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro”.
Assim, à vista da narrativa reproduzida acima, fica claro que os fatos
em apuração na PET 6.820/DF em tudo se assemelham ao que se contém
nestes autos, devendo-se aplicar a mesma ratio decidendi, porquanto
também aqui o dinheiro – em tese obtido por meio de “caixa 2”, com a
suposta participação da Odebrecht – teria sido recebido, de maneira
oculta, para a campanha à Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro.
Diante desse cenário, convém relembrar, tal como deixei expresso ao
manifestar-me na PET 6.820/DF, referida, que o Código Eleitoral, em seu
título III, o qual detalha o âmbito de atuação dos juízes eleitorais é
cristalino ao estabelecer no art. 35 que:
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“Compete aos juízes […] II - processar e julgar os crimes
eleitorais e os comuns que lhe forem conexos, ressalvada a
competência originária do Tribunal Superior e dos Tribunais
Regionais”.

Como se sabe, o denominado “caixa 2” sempre foi tratado como
crime eleitoral, mesmo quando sequer existia essa tipificação legal. Não
se olvide, ademais, que, recentemente, a Lei 13.488/2017 incluiu o art. 354A no Código Eleitoral para punir com reclusão de 2 a 6 anos, mais multa,
a seguinte conduta:
“Apropriar-se o candidato, o administrador financeiro da
campanha, ou quem de fato exerça essa função, de bens,
recursos ou valores destinados ao financiamento eleitoral, em
proveito próprio ou alheio”.

Ainda que se cogite, apenas para argumentar, da hipótese de que
também teriam sido praticados delitos comuns, dúvida não há, a meu ver,
de que se estaria, em tese, diante de um crime conexo, nos exatos termos
do art. 35, II, do referido Codex.
Em casos semelhantes, de conflito de competência entre a Justiça
comum e a especializada, a orientação jurisprudencial do Supremo
Tribunal Federal, com o intuito de evitar possíveis nulidades, assenta que,
“[...] em se verificando [...] que há processo penal, em
andamento na Justiça Federal, por crimes eleitorais e crimes
comuns conexos , é de se conceder habeas corpus , de ofício, para
anulação, a partir da denúncia oferecida pelo Ministério Público
Federal, e encaminhamento dos autos respectivos à Justiça
Eleitoral de primeira instância” (CC 7033/SP, Rel. Min. SYDNEY
SANCHES, Tribunal Pleno, de 2/10/1996 - grifei).

A mesma orientação foi adotada em julgados mais recentes, a
4
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exemplo da PET 5.700/DF, de relatoria do Ministro Celso de Mello, na
qual a colaboração descrevia um suposto pagamento de “caixa 2” para as
campanhas, ao Senado, de Aloysio Nunes (PSDB) e Aloizio Mercadante
(PT), ambos por meio de recursos de origem alegadamente ilícita da UTC
Engenharia.
Naquele feito, o próprio Procurador-Geral da República, à época,
opinou pelo desmembramento e remessa dos autos à Justiça Eleitoral por
constatar a eventual prática do crime de “caixa 2”, enquadrado no art. 350
do Código Eleitoral, em conexão com o crime de lavagem de dinheiro
(art. 1°, § 1º, da Lei 9.613/1998), ambos descritos na inicial da mencionada
PET 5.700/DF.
Com efeito, no referido precedente, o então PGR esclareceu ao
Plenário desta Suprema Corte que havia opinado pela remessa da PET
5.700/DF para a Justiça Eleitoral de São Paulo independentemente da
origem ilícita da verba, entre outras razões, porque se tratava de “caixa 2”
(art. 350 do Código Eleitoral).
Ainda que combinado com o crime de lavagem de dinheiro (art. 1°, §
1, da Lei 9.613/98), imputado aos acusados, pelo MPF, na inicial da PET
5.700/DF, tal circunstância não deixou de atrair a competência da Justiça
especializada (cf. fl. 101 do Inq 4.130/PR-QO, Rel. Min. DIAS TOFFOLI).
Isso posto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao agravo, nos
termos do voto do Relator.
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ADITAMENTO AO VOTO
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Senhor
Presidente, Vossa Excelência há de me permitir mais um breve minuto de
reflexão. Gostaria de trazer à colação uma nota da Associação dos
Magistrados Brasileiros, que foi veiculada na data de ontem, e que se
expressa da seguinte forma:
“A Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), maior
entidade representativa da magistratura nacional, em razão das
manifestações veiculadas em redes sociais, a respeito do
julgamento do Inquérito 4435, vem a público esclarecer:
A magistratura brasileira é composta de mais de 18 mil
juízes e todos eles agem com absoluta imparcialidade e
independência.
Inadmissível que se levante parcialidade ou dúvida de
qualquer ramo do Poder Judiciário, em especial da Justiça
Eleitoral, reconhecidamente a mais eficiente do Brasil, integrada
por juízes qualificados, preparados, independentes e
responsáveis”.

Salto um pequeno trecho para concluir, juntamente com a nota:
“(...) o combate à corrupção, no que respeita ao Judiciário,
é compromisso de todos os juízes que, diga-se, têm cumprido
de maneira exitosa, em todos os recantos do Brasil, os
compromissos constitucionais e legais”.

Essa nota, Senhor Presidente, lembra-me essa pretensão de algumas
pessoas quererem se apropriar do necessário discurso do combate à
corrupção em nosso país. Isso me faz lembrar, Senhor Presidente, a
parábola do fariseu e do publicano, que se encontra no evangelho de São
Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14. E não tenho nenhum problema em
citar os Evangelhos, porque nós sabemos, embora o nosso Estado seja
laico, os livros sagrados das distintas religiões, o Alcorão, dos
mulçumanos, a Torá, dos judeus, os Evangelhos, dos cristãos, fazem parte
hoje do patrimônio cultural da humanidade. E essa parábola do fariseu,
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que é contada por Jesus, ela se expressa da seguinte maneira: dois
homens subiram ao Templo para orar, um era fariseu, e o outro
publicano; o fariseu, em pé, orava no íntimo: “Deus, eu te agradeço,
porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros,
nem mesmo como este publicano; jejuo duas vezes por semana, dou o
dízimo de tudo quanto ganho”; mas o publicano ficou à distância, ele
nem ousava olhar para o céu, mas, batendo no peito, dizia: “Deus, tem
misericórdia de mim que sou pecador”. E, aí, encerrando a lição dessa
parábola, Jesus concluiu o seguinte: “Eu lhes digo que este homem, o
publicano e não outro, foi para casa justificado diante de Deus, porque
quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado”.
Portanto, Senhor Presidente, eu penso que ninguém pode se arvorar
mais do que qualquer outro juiz no que tange ao combate à corrupção.
Neste campo, nesta seara, neste âmbito, é preciso que tenhamos todos um
pouco mais de humildade.
Então, eu quero concluir cumprimentando aqueles Ministros que,
eventualmente, farão parte da ilustrada minoria, mas acompanho na
íntegra o voto Relator em todos os seus termos.
É como voto.

2
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VOTO

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES: Trata-se de agravo
regimental interposto nos autos do presente Inquérito por PEDRO
PAULO CARVALHO TEIXEIRA e EDUARDO DA COSTA PAES.
Os agravantes se insurgem contra a decisão que declinou da
competência para o processamento do feito à Justiça Estadual do Rio de
Janeiro.
Aduzem que a suposta doação eleitoral que deu azo à presente
investigação, ocorrida em 2014, dizia respeito à campanha de reeleição do
recorrente Pedro Paulo ao mantado de Deputado Federal, e não à
campanha para a Prefeitura do Rio de Janeiro, tal como afirmado na
decisão de declínio.
Dizem que os fatos possuem inequívoca conotação eleitoral, sendo
recomendável, sob o prisma da eficiência, que a apuração dos fatos
permaneça reunida em um só caderno investigatório.
Por esses motivos, requerem a manutenção das investigações
perante o STF ou, subsidiariamente, a remessa dos autos à Justiça
Eleitoral do Rio de Janeiro.
Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral da República afirma que há
fatos ocorridos em 2010, 2012 e 2014. Quanto ao último (2014), aduz
tratar-se de crime eleitoral praticado pelo Deputado Federal PEDRO
PAULO para conseguir novo mandato da mesma natureza, devendo
permanecer no STF.
Em relação ao fato de 2010, entende que se trata de crime que não
deve tramitar perante o STF, pois praticado quando PEDRO PAULO era
Deputado Estadual e estava disputando as eleições para Deputado
Federal, pugnando pela remessa dos autos à Justiça Eleitoral do Rio de
Janeiro.
No que toca aos fatos de 2012, pugna pela cisão do feito, com a

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 5C28-6336-7BE8-452C e senha D8CA-A28B-C141-8FD8

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. GILMAR MENDES

Inteiro Teor do Acórdão - Página 135 de 184

739

INQ 4435 AGR-QUARTO / DF
remessa dos crimes eleitorais à Justiça especializada e investigação dos
demais perante uma das Varas Federais Criminais do Rio de Janeiro.
Passo a apreciar as questões discutidas.
Da garantia do juiz natural e dos critérios constitucionais e legais
de fixação da competência
A garantia fundamental do juiz natural, prevista pelo art. 5º,
XXXVIII e LIII, da Constituição de 1988, prevê que os julgamentos devem
ser realizados pela autoridade jurisdicional competente, sendo proibida a
designação de juízos ou tribunais de exceção.
A norma prevista no art. 5º é reproduzida em praticamente todos os
países de forte tradição constitucional, tratando-se de uma das principais
garantias civilizatórias estabelecidas e consolidadas nos últimos séculos.
Em Portugal, Jorge de Figueiredo Dias (Direito processual penal,
1974, p. 322-323) defende que a ideia de juiz natural assenta-se em três
postulados básicos:
“(a) somente são órgãos jurisdicionais os instituídos pela
Constituição; (b) ninguém pode ser julgado por órgão
constituído após a ocorrência do fato; (c) entre os juízes préconstituídos vigora uma ordem taxativa de competências que
exclui qualquer alternativa deferida à discricionariedade de
quem quer que seja”.

Na jurisprudência do Tribunal Constitucional alemão, decidiu-se
que integra o conceito de juiz natural, para os fins constitucionais, a ideia
de imparcialidade, isto é, a concepção de “neutralidade e distância em
relação às partes “Neutralität und Distanz des Richters gegenüber den
Verfahrensbeteiligter” (BVerfGE, 21, 139 (146); Pieroth/Schlink, Grundrechte –
Staatsrecht II, cit., p. 277).
Discorrendo sobre a experiência colombiana, Carlos Bernal Pulido
afirma que “O direito a um juiz natural é um direito a um juiz pré-estabelecido,
com competências fixadas em lei, de maneira a possibilitar a garantia da
2
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imparcialidade” (PULIDO, Carlos Bernal, El derecho de los derechos.
Escritos sobre la aplicación de los derechos fundamentales, p. 362).
Portanto, o juiz natural é aquele previamente definido pela
Constituição e pela legislação como órgão competente e imparcial para
conhecer determinada demanda, sendo a competência definida como “a
porção, quantidade, medida ou grau de jurisdição que corresponde a cada juiz ou
tribunal”, conforme definiu a Corte Constitucional da Colômbia
(Sentencia C-040 de 1997, Magistrado Ponente Antonio Barrera
Carbonell).
Por sua vez, a fixação da competência deve obedecer a determinadas
características, como: a legalidade, pois deve ser fixada por lei em sentido
estrito; a imperatividade, que significa a impossibilidade de ser
derrogada por vontade das partes; a imodificabilidade, porque não pode
ser alterada durante o curso do processo (perpetuatio jurisdictionis); e a
indelegabilidade, já que não pode ser transferida por quem a possua para
outro órgão. Além disso, trata-se de matéria de ordem pública, posto que
fundada em princípios de interesse geral (PULIDO, Carlos Bernal, El
derecho de los derechos. Escritos sobre la aplicación de los derechos
fundamentales, p. 362).
Destaque-se que o legislador goza de relativa margem de
discricionariedade na determinação das competências judiciais, dentro
dos marcos ou parâmetros estabelecidos pela Constituição.
Da conexão entre crimes comuns e eleitorais e da tradição
constitucional brasileira em favor da competência da Justiça Eleitoral
As hipóteses de crimes conexos que envolvam a competência de
distintos ramos do Poder Judiciário representam um desafio no que toca à
definição do juízo natural.
Nesses casos, a tradição constitucional e a opção do legislador tem
sido pela reunião dos feitos em um só Juízo, evitando-se, dessa forma,
soluções díspares sobre fatos semelhantes.
Nos casos de crimes eleitorais conexos a crimes comuns, a opção do
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legislador constituinte e ordinário tem privilegiado o processamento dos
feitos perante a Justiça especializada.
Nesse sentido, vejam-se as normas das Constituições de 1934, 1946,
1967 e 1969:
CONSTITUIÇÃO DE 1934
“Art. 83 - À Justiça Eleitoral, que terá competência
privativa para o processo das eleições federais, estaduais e
municipais, inclusive as dos representantes das profissões, e
excetuada a de que trata o art. 52, § 3º, caberá: [...]
h) processar e julgar os delitos, eleitorais e os comuns que lhes
forem conexos”.
CONSTITUIÇÃO DE 1946
“Art. 119 - A lei regulará a competência dos Juízes e
Tribunais Eleitorais. Entre as atribuições da Justiça Eleitoral,
inclui-se:
[...]
VII - o processo e julgamento dos crimes eleitorais e dos
comuns que lhes forem conexos, e bem assim o de habeas
corpus e mandado de segurança em matéria eleitoral”.
CONSTITUIÇÃO DE 1967
“Art. 130. A lei estabelecerá a competência dos juízes e
Tribunais Eleitorais, incluindo-se entre as suas atribuições: (...)
VII - o processo e julgamento dos crimes eleitorais e os conexos,
e bem assim o de habeas corpus e mandado de segurança em
matéria eleitoral”.
CONSTITUIÇÃO DE 1969
“Art. 137. A lei estabelecerá a competência dos juízes e
Tribunais Eleitorais, incluindo entre as suas atribuições: (...) VII
- o processo e julgamento dos crimes eleitorais e os que lhes são
conexos, bem como os de habeas corpus e mandado de
segurança em matéria eleitoral”.

A Constituição Federal de 1988 não tratou da questão de forma
4
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taxativa, já que o art. 121 remeteu a lei complementar as disposições sobre
a organização e competência dos tribunais e juízes eleitorais.
Não obstante, o art. 109, IV, da Constituição da República, ao tratar
da competência criminal da Justiça Federal, ressalvou expressamente os
casos submetidos à Justiça Eleitoral, seguindo a linha de raciocínio das
Cartas anteriores:
“Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em
detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas
entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as
contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e
da Justiça Eleitoral;”

A referida norma recepcionou as disposições do Código de Processo
Penal e Código Eleitoral, que são expressos em determinar a competência
da Justiça Eleitoral nas hipóteses de crimes conexos, sendo importante
destacar que essas opções legislativas infraconstitucionais encontram-se
dentro da margem de liberdade ou discricionariedade atribuída pela
Carta da República ao legislador:
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
“Art. 78. Na determinação da competência por conexão ou
continência, serão observadas as seguintes regras:
[...]
IV - no concurso entre a jurisdição comum e a especial,
prevalecerá esta”.
CÓDIGO ELEITORAL
“Art. 35. Compete aos juizes:
[...]
II - processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que
lhe forem conexos, ressalvada a competência originária do
Tribunal Superior e dos Tribunais Regionais;”

5
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Outra não é a conclusão da doutrina. A título de exemplo,
Guilherme de Souza Nucci defende que “caso exista um crime eleitoral
conexo com um crime comum, ambos serão julgados na Justiça Eleitoral”
(Código de Processo Penal Comentado, 11ª ed. São Paulo: Editora Revista
dos Tribunais, 2012. p. 250).
Aury Lopes Jr. reforça que caso haja conexão entre crimes comuns e
eleitorais, “A Justiça Eleitoral prevalece sobre as demais (salvo a militar, que
cinde), atraindo tudo para a Justiça Eleitoral (art. 78, IV)” (LOPES JR. Aury.
Direito Processual Penal).
Importante destacar que a Segunda Turma já proferiu inúmeros
acórdãos nos quais prestou deferência às regras de competência da
Justiça Eleitoral acima transcritas, exercendo uma postura de
autocontenção judicial que deve ser praticada diante de casos de
legítimas opções legislativas.
De fato, esse entendimento foi firmado, por ampla maioria de quatro
votos contra um, no julgamento ocorrido em 6.2.2018, quando a Turma
julgou o agravo regimental na PET-AgR 6.820, cujo redator para o
acórdão foi o Ministro Ricardo Lewandowski.
Em seu voto, o Ministro Ricardo Lewandowski assentou que, nos
casos de doações eleitorais por meio de caixa dois, ou seja, de fatos que
constituem, em tese, o crime de falsidade ideológica eleitoral (art. 350 do
Código Eleitoral), subsistiria a competência da Justiça Eleitoral, com base
no art. 35, II, do Código Eleitoral, mesmo em face da existência de crimes
conexos de competência da Justiça comum.
Nesse mesmo precedente, o Ministro Dias Toffoli, ao aderir à
divergência, asseverou que o próprio Código de Processo Penal, ao tratar
da determinação da competência por conexão, estabelece que, no
concurso entre a jurisdição comum e a especial, prevalecerá esta,
destacando que a Justiça Eleitoral trata de matéria especializada em
relação aos crimes de competência da Justiça Federal ou Estadual.
Existem outros precedentes desta Corte no mesmo sentido, conforme
se observa dos julgamentos da PET 5.700/DF, Rel. Min. Celso de Mello,
julgado em 22 de setembro de 2015, e CC 7.033/SP, Rel. Min. Sydney

6
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Sanches, Tribunal Pleno, julgado em 2.10.1996. No julgamento da PET
5.700/DF, a remessa dos autos à Justiça Eleitoral foi inclusive requerida
pela própria Procuradoria-Geral da República.
Não se desconhece a importância das competências atribuídas à
Justiça Federal pela Constituição da República de 1988, enquanto ramo
específico do Poder Judiciário com competência para processar as
infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse
da União e de suas entidades autárquicas ou empresas públicas.
A norma do art. 109, IV, da CF/88 possui evidente preocupação com
questões federativas, estabelecendo um corpo próprio de juízes
vinculados à União para julgar crimes e infrações que afetem seus bens,
serviços e interesses (MUDOVITSCH, Rodrigo de Bittencourt;
CARVALHO, Felipe Fernandes de; URSI, Gabriel Leão. A conexão entre
crimes
eleitorais
e
federais.
Disponível
em:
<https://www.conjur.com.br/2019-mar-09/observatorio-constitucionalconexao-entre-crimes-eleitorais-federais-julgamento-stf>).
Desta feita, afasta-se qualquer tipo de suspeitas ou interferências
locais, de agentes e juízes vinculados aos Estados-membros, sobre crimes
e questões envolvendo o interesse nacional.
Contudo, há uma ratio igualmente relevante, sob o ponto de vista
constitucional, para a atribuição à Justiça Eleitoral da competência para
julgamento dos crimes eleitorais e conexos, que é a preocupação com o
bom funcionamento das regras do sistema democrático e com a lisura dos
pleitos eleitorais, apurando-se eventuais condutas que afetem
indevidamente esses princípios e valores estampados no art. 1º, IV
(princípio democrático), c/c art. 14 (soberania popular e sufrágio
universal com voto direto, secreto e com igual valor para todos), por
exemplo.
Sobre o tema, Rodrigo Mudrovitsch, Felipe Carvalho e Gabriel Ursi
escrevem que:
“A escolha histórica de atribuir à Justiça Eleitoral a
competência para julgar os crimes comuns conexos às infrações
eleitorais reflete, em verdade, um pensamento político-
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constitucional que remonta a meados do século XX no Brasil, de
que assuntos eleitorais, incluindo aqueles referentes ao
processamento de delitos praticados dentro desse contexto, são
centrais para a manutenção da democracia. [...]
Para garantir que não apenas os interesses da União, como
também a atividade parlamentar e do Poder Executivo,
traduzam da forma mais fidedigna possível os desígnios da
população, é recomendável que o processamento dos crimes
relacionados a ilícito eleitoral seja apurado em conjunto a este,
por também consistirem em expedientes por meio dos quais a
lisura do procedimento eleitoral foi comprometida. [...]
Se os crimes conexos aos ilícitos eleitorais dispõem de
aptidão para afetar o exercício da vontade popular através do
voto e, em maior medida, o próprio funcionamento da
democracia, a sua apuração deve ser feita por aquele âmbito
que foi gestado e desenvolvido visando à proteção desses
interesses, qual seja, a Justiça Eleitoral. Compreender de forma
diversa implica conferir diversos sentido às competências da
Justiça Eleitoral e ao espírito que guiou o seu funcionamento
desde sua fundação”.

A apuração de crimes comuns conexos a crimes eleitorais é
importante inclusive para reforçar o papel institucional da Justiça
Eleitoral, possibilitando melhor compreensão sobre os impactos e efeitos
de crimes financeiros, econômicos e de corrupção sobre os resultados dos
pleitos (MUDOVITSCH, Rodrigo de Bittencourt; CARVALHO, Felipe
Fernandes de; URSI, Gabriel Leão. A conexão entre crimes eleitorais e
federais.
Disponível
em:
<https://www.conjur.com.br/2019-mar09/observatorio-constitucional-conexao-entre-crimes-eleitorais-federaisjulgamento-stf>).
Outrossim, não deve proceder o argumento segundo o qual a
competência da Justiça Federal seria absoluta e, dessa forma, não passível
de prorrogação em relação aos crimes eleitorais.
A jurisprudência do STF pacificou-se no sentido de admitir a
prorrogação da competência em favor da Justiça Eleitoral, mesmo quando
8
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relativo a fatos de competência da Justiça Federal ou nas hipóteses de
foro por prerrogativa de função – casos definidos como de competência
absoluta em razão da matéria ou da pessoa.
Vejam-se os seguintes precedentes:
“DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL
PENAL. JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA. CONFLITO. JUSTIÇA
ELEITORAL. JUSTIÇA FEDERAL. CRIME ELEITORAL E
CRIMES CONEXOS. ILÍCITOS ELEITORAIS: APURAÇÃO
PARA DECLARAÇÃO DE INELEGIBILIDADE (ART. 22, INC.
XIV, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64, de 18.05.1990).
CONFLITO INEXISTENTE. ‘HABEAS CORPUS’ DE OFÍCIO. 1.
Não há conflito de jurisdição ou de competência entre o
Tribunal Superior Eleitoral, de um lado, e o Tribunal Regional
Federal, de outro, se, no primeiro, está em andamento Recurso
Especial contra acórdão de Tribunal Regional Eleitoral, que
determinou investigação judicial para apuração de ilícitos
eleitorais previstos no art. 22 da Lei de Inelegibilidades; e, no
segundo, isto é, no T.R.F., foi proferido acórdão denegatório de
‘Habeas Corpus’ e confirmatório da competência da Justiça
Federal, para processar ação penal por crimes eleitorais e
conexos. 2. Sobretudo, em se verificando que tais julgados
trataram de questões, de partes e de finalidades inteiramente
distintas. 3. É caso, pois, de não se conhecer do Conflito, por
inexistente. 4. Em se verificando, porém, que há processo
penal, em andamento na Justiça Federal, por crimes eleitorais
e crimes comuns conexos, é de se conceder ‘Habeas Corpus’,
de ofício, para sua anulação, a partir da denúncia oferecida
pelo Ministério Público federal, e encaminhamento dos autos
respectivos à Justiça Eleitoral de 1ª instância, a fim de que o
Ministério Público, oficiando perante esta, requeira o que lhe
parecer de direito. 5. Conflito de Competência não conhecido.
"Habeas Corpus" concedido de ofício, para tais fins. Tudo nos
termos do voto do Relator. Decisão unânime do Plenário do
S.T.F”. (CC 7.033, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, Tribunal
Pleno, julgado em 2.10.1996, DJ 29.11.1996 PP-47156 EMENT
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VOL-01852-01 PP-00116)
“Competência por prerrogativa de função do Tribunal de
Justiça para julgar crime contra a honra de magistrado estadual
em função eleitoral, praticado por Juiz de Direito (CF, art. 96,
III). Firme a jurisprudência do Supremo Tribunal no sentido
de que a única ressalva à competência por prerrogativa de
função do Tribunal de Justiça para julgar juízes estaduais, nos
crimes comuns e de responsabilidade, é a competência da
Justiça
eleitoral:
precedentes”.
(RE 398.042, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira
Turma, julgado em 2.12.2003, DJ 6.2.2004 PP-00038 EMENT
VOL-02138-08 PP-01653)

Seguindo essa linha de raciocínio, caso fossem acolhidas as razões
apresentadas pelo Parquet, não seria possível o processamento no STF de
crimes praticados por autoridades com prerrogativa de foro conexos com
outros crimes de competência da Justiça Federal.
Sequer seria possível a manutenção no STF da apuração dos fatos
relativos ao presente caso, ocorridos em 2014, em relação aos
coinvestigados que não possuem foro por prerrogativa de função.
Tal solução é contraditória, já que a própria PGR requereu a
manutenção das investigações relativas a tais fatos nesta Corte.
É importante destacar que a jurisprudência do STJ segue o mesmo
entendimento do Supremo em relação à questão discutida.
Em inúmeros casos envolvendo doações eleitorais não declaradas e
crimes conexos supostamente cometidos por Governadores, inclusive
relacionados com a operação Lava Jato, aquela Corte decidiu pela
competência da Justiça Eleitoral.
Tem-se, por exemplo, os precedentes firmados no julgamento do
Agravo Regimental na Ação Penal 865, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Corte Especial, julgado em 7.11.2018 (caso do ex-Governador de Minas
Gerais); EDcl nos EDcl no Inq 1.181/DF, Rel. Ministro Og Fernandes,
Corte Especial, julgado em 21.11.2018 (caso do ex-Governador do Paraná
no qual se decidiu expressamente pela ausência de competência da 13ª
10
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 5C28-6336-7BE8-452C e senha D8CA-A28B-C141-8FD8

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. GILMAR MENDES

Inteiro Teor do Acórdão - Página 144 de 184

748

INQ 4435 AGR-QUARTO / DF
Vara Federal de Curitiba e remessa dos autos à Justiça Eleitoral; AP 894,
Rel. Min. Luís Felipe Salomão, J. 3.5.2018 (caso do ex-Governador de
Santa Catarina); PET 6.639, Rel. Min. Nancy Andrighi (caso do exGovernador de São Paulo).
É importante destacar que, em diversos desses casos julgados pelo
STJ, o próprio Ministério Público Federal requereu a remessa dos autos à
Justiça Eleitoral.
Destaque-se que a Justiça Eleitoral é formada por diversos órgãos,
como o TSE, os TREs e Juízes Eleitorais (art. 118, I, II e III, da CF/88),
contando com a participação de Ministros do Supremo Tribunal Federal,
do Superior Tribunal de Justiça, de Desembargadores Estaduais e
Federais, Juízes de Direito, Juízes Federais e advogados (art. 119, I e II,
art. 120, §1º, I, “a” e “b”, II e III, da CF/88), tratando-se de ramo altamente
especializado do Poder Judiciário, conhecido pelos julgamentos céleres e
bons resultados obtidos na realização das eleições país afora.
O último relatório do Justiça em Números do ano 2018 (ano-base
2017) demonstra que a Justiça Eleitoral possui 2.771 unidades judiciárias,
ou seja, uma estrutura e ramificação nacional superior às 988 unidades da
Justiça Federal (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, Relatório Justiça
em Números 2018, p. 18).
Em relação à produtividade, a Justiça Especializada conseguiu
baixar 503.740 processos em 2017, número bastante superior aos 169.190
casos novos recebidos, com a resolução de 5.021 casos criminais, número
que supera em 26% (vinte e seis por cento) os dados obtidos no período
anterior (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, Relatório Justiça em
Números 2018, p. 32).
O tempo médio de julgamento é de 8 meses para o processo de
conhecimento em primeiro grau e 11 meses no segundo grau, dados que
resultam em uma taxa de congestionamento líquida de 20,3%, um
excelente número dentro da realidade do Poder Judiciário brasileiro.
No âmbito do TSE, o Relatório de Atividades de 2017, ano no qual
ocupei a Presidência do Tribunal, destacou a realização de 141 sessões
plenárias, sendo 81 jurisdicionais, com o recebimento de 3.052 processos
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físicos e eletrônicos em contraposição à baixa de 3.749 feitos, o que
representou uma diminuição no acervo de 13% (TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL, Relatório de Atividades 2017, p. 7).
Ressaltando o importante papel histórico exercido pela Justiça
Eleitoral, Walter Costa Porto assevera que “as primeiras eleições realizadas
no Brasil após a criação da Justiça Eleitoral – as de maio de 1933 – foram
saudadas como ‘eleições verdadeiras’ em que os eleitos se tranquilizaram com os
reconhecimentos entregues exclusivamente à magistratura. Desaparecera,
segundo os comentadores, a desmoralização dos reconhecimentos políticos, das
degolas eleitorais e da falsificação do voto” (PORTO, Walter Costa. O Voto no
Brasil, p. 258).
Na mesma linha, Maria Tereza Sadek ressalta a relevância da Justiça
Eleitoral no período do regime militar. Segundo a autora:
“Houve, nesse período, uma série de deliberadas
restrições na competitividade, a começar pela implantação do
bipartidarismo compulsório. Mas a Justiça Eleitoral continuou a
crescer institucionalmente, e foi sua atuação como um
organismo independente que garantiu a proclamação de
resultados contrários aos esperados pelo regime. O próprio
processo de ‘abertura’ iniciado nos anos 70, ancorado como foi
na disputa eleitoral, teria sido impensável se o Brasil não
dispusesse, a essa altura, de procedimentos razoavelmente
confiáveis de administração e controle do processo eleitoral”.
(SADEK, Maria GTereza Aina. A Justiça Eleitoral e a
Consolidação da Democracia no Brasil, p. 2)

Destarte, observa-se que a Justiça Eleitoral foi e é capaz de dar
respostas adequadas aos relevantes desafios que lhe foram impostos
desde a sua criação, razão pela qual não impressiona o argumento
deduzido quanto à ausência de estrutura ou capacidade para a apuração
de crimes conexos a infrações eleitorais.
Além disso, e conforme já mencionado, as normas constitucionais e
legais sobre a matéria são absolutamente claras. Portanto, eventual
mudança na matéria deverá ser realizada pela via própria, ou seja,
12
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mediante alteração legal que inclusive já consta do novo Projeto de Lei
Anticrime apresentado pelo Ministério da Segurança Pública ao
Congresso Nacional.
O referido projeto inclui novo inciso ao art. 79 do CPP, tornando
obrigatória a separação dos processos em casos de concurso entre a
jurisdição comum e a eleitoral.
Caso o legislador leve adiante a referida alteração, pode-se entender
que se está diante de legítima opção exercida dentro do livre espaço de
discricionariedade autorizado pela Carta da República.
Contudo, não deve o STF alterar, pela via interpretativa, as normas
de competência legalmente estabelecidas, com amparo na Constituição,
sob pena de exercer indevido ativismo judicial que afeta a garantia do
juiz natural.
Ainda que com boas intenções, eventual decisão neste sentido seria
casuística, com base em imprecisos argumentos contingenciais que
defendem a suposta superioridade da Justiça Federal em detrimento da
Justiça Eleitoral para a apuração de crimes comuns e eleitorais,
superioridade essa que não encontra correspondência na realidade
histórica.
Além disso, entende-se que a decisão pela competência da Justiça
Federal, nestes casos, visa claramente a atribuir a Juízes e Procuradores
bem definidos, no âmbito da operação Lava Jato, a competência para
julgar todos os fatos conexos e diretamente relacionados a crimes
eleitorais no país, em detrimento das expressas previsões legais.
Referido entendimento se aproxima da fixação de órgãos de
acusação e de juízos ad hoc, o que não é permitido pelas regras do art. 5º,
XXXVIII e LIII, da Constituição de 1988.
Reforço que o STF não deve, por pressão da opinião pública, por
questões ideológicas, contingenciais, ou por achar que eventualmente o
legislador não fez a melhor escolha, alterar as regras legais e
constitucionais que regem a matéria. Não há espaço para tanto e apenas
mediante contorcionismos interpretativos é que se pode chegar a
conclusão diversa.

13
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Tenho repetido a crítica feita pelo Justice da Suprema Corte dos
Estados Unidos, Antonin Scalia, sobre os excessos do ativismo judicial e
abusos na interpretação constitucional que levam a qualquer resultado
desejado pelo intérprete, assemelhando-se a um coringa para qualquer
problema, fundamento para qualquer resposta preconcebida. Segundo
Scalia:
“Para citar outro exemplo da cultura popular, há algum
tempo havia um anúncio televisivo do molho de tomate Prego.
No anúncio, o marido perguntava à esposa se ela iria usar um
molho de tomate industrializado. Você não vai fazer o molho
você mesma? Tem orégano nesse molho?
Tem, sim!
Sim, mas tem pimenta?
Tem, sim!
Tem azeite de oliva?
Tem, sim!
Tem manjericão?
Tem, sim!
Agora nós temos esse tipo de Constituição. Você quer um
aborto? Tem, sim! Você quer o direito à eutanásia? Tem, sim!
Tudo que for bom, verdadeiro e bonito, tem lá! Não importa o
texto, é irrelevante”. (SCALIA, Antonin. Reflections on Law,
Faith, and Life Wall Lived . Crown, 2017. p. 3-4, tradução livre)

A crítica ressalta a importância do texto para a extração da norma
que irá guiar as decisões judiciais. Não se pode simplesmente ignorar ou
substituir o texto.
Destaque-se, por último, que eventual proposta pela aplicação da
regra do art. 80 do CPP, no que toca à separação facultativa dos processos,
não deve prosperar, uma vez que a referida norma deve ser aplicada pelo
juiz natural da causa, ao avaliar a oportunidade e conveniência da
separação dos feitos.
Aplicando corretamente a referida norma no julgamento Agravo
Regimental na Ação Penal 865, a Corte Especial do STJ decidiu que
14
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“cumprirá ao Juízo Eleitoral, que fará o exame das provas de forma certamente
mais aprofundada, aferir se existe, efetivamente, conexão que implique
julgamento conjunto, podendo aquele magistrado concluir que, mesmo que
presente o nexo, seja apropriado aplicar a regra do artigo 80 do Código de
Processo Penal”.
Portanto, não resta outra solução a não ser reconhecer a competência
da Justiça Eleitoral para o processamento de crimes eleitorais conexos a
crimes comuns de competência da Justiça Federal ou Estadual.
Do caso concreto
No caso em análise, as declarações prestadas pelos colaboradores
relatam: i) solicitação e pagamento de valores a Pedro Paulo Carvalho
Teixeira, no valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), a pretexto da
campanha eleitoral ao cargo de Deputado Federal, no ano de 2010, com
facilitação por parte de Eduardo Paes; ii) novas solicitações feitas ao
grupo empresarial Odebrecht, em 2012, no montante de R$ 15.000.000,00
(quinze milhões de reais), por Eduardo Paes, ante o interesse na
facilitação de contratos relativos às Olimpíadas de 2016; iii) recebimento
de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por Pedro Paulo, de maneira oculta,
para a campanha de Deputado Federal do Rio de Janeiro em 2014, sendo
o pedido intermediado por Eduardo Paes.
Os fatos ocorridos em 2014 encontram-se vinculados ao atual
mandato do Deputado Federal Pedro Paulo, que exerce as funções de
parlamentar federal desde à época dos fatos, sem solução de
continuidade.
As imputações constituem, em tese, o crime de falsidade ideológica
eleitoral (art. 350 do Código Eleitoral), devendo o inquérito permanecer
no STF em relação a esse conjunto de fatos e coinvestigados,
considerando o imbricamento entre as condutas e uma vez que
supostamente cometidas no exercício do mandato e em razão dele.
Aplica-se, portanto, o entendimento firmado na QO na AP 937.
Por sua vez, os fatos ocorridos em 2010 e 2012 envolvem os mesmos

15
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requeridos, delatores e modus operandi, no contexto de campanhas
eleitorais, porém sem vinculação com o atual mandato exercido pelo
Deputado Pedro Paulo.
Desta feita, observa-se a existência de conexão probatória ou
instrumental entre as imputações, configurando a hipótese do art. 76, III,
do CPP, já que as provas a serem apuradas são comuns e correlacionadas.
De fato, a concentração das investigações em relação a esses dois
últimos conjuntos de fatos apresenta-se como a melhor opção à luz dos
princípios da economia processual e da segurança jurídica, impedindo a
repetição desnecessária de atos processuais e probatórios e evitando a
prolação de decisões contraditórias.
Ante o exposto, concluo pela competência da Justiça Eleitoral para
julgar crimes eleitorais e conexos, nos termos do art. 78, IV, do CPP e art.
35, II, do CE, que foram recepcionados pela CF/88. Aplicando a referida
regra ao caso em análise, voto: a) pela manutenção das investigações
relativas aos fatos ocorridos em 2014 no STF; b) pelo declínio dos autos à
Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro em relação aos fatos ocorridos em 2010
e 2012.
É como voto.

16
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QUARTO AG.REG. NO INQUÉRITO 4.435 DISTRITO FEDERAL
APARTE
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Ministro Gilmar, apenas para
conhecimento próprio, porque eu não tive a oportunidade de fazer essa
leitura, as Constituições anteriores falavam em crimes conexos?
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Todas. Conexos.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - E a de 88, essa nossa agora,
não fala nada?
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Não fala, mas vem a
lei complementar, que repete, e o Supremo considerou, isso em 1996, que
tinha sido recebido. Mas, veja, isso faz uma linha normativa inequívoca.
Pode-se discutir isso, pode-se dizer até que se deva mudar.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Ministro
Gilmar, Vossa Excelência me permite? Para mim, com todo o respeito,
essa matéria está tão clara, porque, se não estivesse clara assim, não
haveria necessidade de um projeto de lei, partido do Ministério da
Justiça, justamente com a proposição de cindir esses crimes e tirá-los do
âmbito da competência da Justiça Eleitoral. Então, isso é um indicativo
maior de que a interpretação, que eu creio que Vossa Excelência está
seguindo, data venia, é a mais correta.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Vossa Excelência citou
o art. 78 do Código de Processo Penal, já citado pelo Ministro Marco
Aurélio, que diz exatamente que compete ao juiz processar e julgar os
crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos, ressalvada a
competência originária do Tribunal Superior e dos tribunais regionais.
Portanto, é essa a linha que nunca foi questionada. Agora, quando se
descobre que pode haver um inconveniente...
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ADITAMENTO AO VOTO
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - A outra questão que
assusta é o ataque desabrido à Justiça Eleitoral. Essa, que é uma invenção
brasileira - e uma bem-sucedida invenção brasileira -, passou a ser a
grande ameaça. E é um ataque também à Justiça Estadual, que a compõe,
que a entrega, e ao Ministério Público Estadual. É disso que se cuida e
não reparam.
Acompanho o eminente Relator, às inteiras.
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VOTO
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: O Supremo Tribunal
Federal, Senhor Presidente, defronta-se, neste caso, uma vez mais, com
questão impregnada de extrema importância e de altíssimo relevo, pois
envolve a definição sobre a extensão dos poderes do Estado em face dos
direitos e garantias que a Constituição da República outorgou às pessoas
sujeitas, por suposta prática delituosa, a atos de investigação criminal ou
de persecução penal em juízo.
Registro, também, que o voto que vou proferir nada mais revela e
traduz senão posição que tenho invariavelmente adotado nesta Corte a
respeito, precisamente, das relações entre o poder do Estado e os direitos
fundamentais da pessoa, como o direito ao juiz natural e ao devido
processo legal, direito de qualquer pessoa que venha a ser submetida à
ação investigatória e punitiva dos órgãos de persecução criminal.
Se é certo, portanto, Senhor Presidente, que esta Suprema Corte –
cuja atuação representa um veto permanente e severo ao abuso de
autoridade, à corrupção do poder, à prepotência dos governantes e ao
desvio e deformação da ideia de Estado Democrático de Direito –
constitui, por excelência, um espaço de proteção e defesa das liberdades
fundamentais, não é menos exato que os julgamentos do Supremo
Tribunal Federal, para que sejam imparciais, isentos e independentes, não
podem expor-se a pressões externas, como aquelas resultantes do clamor
das multidões e de panfletagens insultuosas e atrevidas que têm sido
veiculadas, sob pena de completa subversão do regime constitucional dos
direitos e garantias individuais e de aniquilação de inestimáveis prerrogativas
essenciais que a ordem jurídica assegura a qualquer pessoa mediante
instauração de procedimentos estatais de persecução penal.
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A questão da legitimidade do Poder Judiciário e do exercício
independente da atividade jurisdicional foi bem analisada em brilhante
artigo da lavra do eminente Juiz Federal PAULO MÁRIO CANABARRO
T. NETO, que examinou o tema na perspectiva das manifestações
populares e da opinião pública, sustentando, com razão, que
“a legitimidade do Poder Judiciário não repousa na coincidência das decisões
judiciais com a vontade de maiorias contingentes, mas na aplicação do direito
sob critérios de correção jurídica, conforme as regras do discurso racional”
(grifei).
Assim como a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem
entendido qualificar-se como abusiva e ilegal a utilização do clamor público
como fundamento da prisão cautelar e de outras medidas restritivas da
esfera jurídica das pessoas, notadamente daquelas sob investigação do
Estado (RTJ 112/1115 – RTJ 172/159 – RTJ 180/262-264 – RTJ 187/933-934 –
RTJ 193/1050, v.g.), também esse ilustre magistrado federal, no trabalho
que venho de referir, põe em destaque o aspecto relevantíssimo de que o
processo decisório deve ocorrer em “ambiente institucional que valorize a
racionalidade jurídica”.
A liberdade humana, inclusive a de qualquer pessoa sob investigação
criminal ou persecução penal, não constitui nem se qualifica como simples
concessão do Estado.
Ao contrário, a liberdade traduz um dos mais expressivos privilégios
individuais, além de configurar inquestionável direito fundamental de
qualquer pessoa, cuja origem tem sua gênese no texto da própria
Constituição da República.
Na realidade, a resposta do poder público ao fenômeno criminoso,
resposta essa que não pode manifestar-se de modo cego e instintivo, há
de ser uma reação pautada por regras que viabilizem a instauração de
procedimentos que neutralizem as paixões exacerbadas dos agentes da
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persecução penal, em ordem a que prevaleça, no âmbito de qualquer
atividade investigatória e persecutória movida pelo Estado, aquela velha
(e clássica) definição aristotélica de que o Direito há de ser compreendido
em sua dimensão racional, a da razão desprovida de paixão!
É importante relembrar e insistir, sempre, na asserção de que
qualquer pessoa, independentemente de sua posição política, financeira
ou social, quando submetida a atos de persecução penal, seja perante a
Polícia Judiciária, ou o Ministério Público ou o Poder Judiciário, não se
despoja de sua condição de sujeito de determinadas prerrogativas
jurídicas e de titular de liberdades e garantias indisponíveis, como o
direito fundamental ao juiz natural (CF, art. 5º, LIII) e à garantia do
devido processo legal (CF, art. 5º, LIV).
O que se revela fundamental registrar, neste ponto, é uma simples,
porém necessária, observação: a função estatal de investigar, de processar
e de punir não pode resumir-se a uma sucessão de abusos nem deve
reduzir-se a atos que importem em violação de direitos ou que impliquem
desrespeito a garantias estabelecidas ou a princípios consagrados pela
Constituição e pelas leis da República. O procedimento estatal – seja
ele judicial, policial, parlamentar ou administrativo – não pode
transformar-se em instrumento de prepotência nem converter-se em
meio de transgressão ao regime da lei.
Os fins não justificam os meios. Há parâmetros ético-jurídicos que
não podem e não devem ser transpostos pelos órgãos, pelos agentes ou pelas
instituições do Estado. Os órgãos do Poder Público, quando investigam,
processam ou julgam, não estão exonerados do dever de respeitar os
estritos limites da lei e da Constituição, por mais graves que sejam os
fatos cuja prática tenha motivado a instauração do procedimento estatal.
Cabe advertir, no entanto, tal como relembrou, em seu douto voto,
neste julgamento, o eminente Ministro ALEXANDRE DE MORAES, que a
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exigência de respeito aos princípios consagrados em nosso sistema
constitucional, como aqueles que consagram o dogma do juiz natural e a
garantia do devido processo legal, não frustra nem impede o exercício
pleno, por qualquer órgão do Estado, dos poderes investigatórios e
persecutórios de que se acha investido.
Ao contrário, a observância dos direitos e garantias constitui fator de
legitimação da atividade estatal. Esse dever de obediência ao regime da lei
impõe-se a todos – a magistrados, a administradores e a legisladores e,
também, aos membros do Ministério Público e da Polícia Judiciária.
É, portanto, na Constituição e nas leis – e não na busca pragmática de
resultados, independentemente da adequação dos meios à disciplina
imposta pela ordem jurídica – que se deverá promover a solução do
justo equilíbrio entre as relações de tensão que emergem do estado de
permanente conflito entre o princípio da autoridade e o valor da
liberdade.
O que simplesmente se revela intolerável, e não tem sentido, por
divorciar-se dos padrões ordinários de submissão à “rule of law”, é a
sugestão – que seria paradoxal, contraditória e inaceitável – de que o respeito
pela autoridade da Constituição e das leis possa traduzir fator ou
elemento de frustração da eficácia da investigação estatal ou do processo
penal.
O respeito efetivo aos direitos individuais, como o direito ao juiz
natural e às garantias fundamentais outorgadas pela ordem jurídica aos
cidadãos em geral, representa, no contexto de nossa experiência institucional,
o sinal mais expressivo e o indício mais veemente de que se consolida,
em nosso País, de maneira real, o quadro democrático delineado pela mais
democrática de todas as Constituições que o Brasil já teve: a Constituição
republicana de 1988, não obstante a panfletagem insultuosa e atrevida de
determinados setores inconformados com a jurisprudência desta Corte
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Suprema, que não se curva a ninguém, a não ser à autoridade da
Constituição e das leis da República.
Cabe insistir, portanto, Senhor Presidente, na asserção – que
certamente motivou a decisão de Vossa Excelência no sentido de ordenar a
apuração de eventuais delitos que hajam sido cometidos contra os
membros do Poder Judiciário – de que o abuso da liberdade de expressão
não se mostra prática legítima, especialmente quando transgride o
patrimônio moral daqueles que sustentam posições antagônicas.
Vale relembrar, bem por isso, neste ponto, que, embora a liberdade de
manifestação do pensamento seja uma das mais relevantes prerrogativas
que a Constituição garante a qualquer cidadão, ninguém tem o direito de
ofender, de vilipendiar e de ultrajar a honra alheia, a reputação e o
patrimônio moral de quem quer que seja, pois a liberdade fundamental de
expressão sofre, por efeito do que dispõe a própria Constituição da
República, as restrições nela mesma estabelecidas em seu art. 220, § 1º, “in
fine”, entre as quais avulta, por sua importância, o respeito à incolumidade
moral de terceiros, eis que – insista-se – a liberdade de manifestação do
pensamento não se reveste de caráter absoluto.
A Convenção Americana de Direitos Humanos, por sua vez, ao
assegurar a liberdade de expressão, também prevê que a reputação e a
incolumidade moral das pessoas qualificam-se como significativas
limitações externas ao direito de livre manifestação do pensamento. É o
que se acha estabelecido no Artigo 13, n. 2, “a”, do Pacto de São José da
Costa Rica.
Também o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos,
celebrado sob a égide da Organização das Nações Unidas, estabelece
igual restrição, como se vê de seu Artigo 18, n. 3, que impõe limitação ao
direito de livre expressão, quando se tratar de respeitar, entre outros
direitos, o patrimônio moral alheio.
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Afinal, Senhor Presidente, como salientei em passagem anterior
deste voto, é importante valorizar, no debate judicial, a racionalidade
jurídica, porque, na clássica definição aristotélica, o Direito há de ser
compreendido em sua dimensão racional, que é a dimensão em que se
projeta a razão desprovida de paixão, afastadas, em consequência, porque
destituídas de legitimidade argumentativa e de idoneidade ética, tanto as
ofensas morais e os doestos quanto as manifestações insultuosas feitas
“ad hominem”.
Em suma, Senhor Presidente: ninguém tem o direito de atassalhar a
honra alheia, nem de proferir doestos ou de vilipendiar o patrimônio
moral de quem quer que seja!
A liberdade de palavra, expressão relevante do direito à livre
manifestação do pensamento, não se reveste de caráter absoluto, pois
sofre limitações que, fundadas no texto da própria Constituição da
República (art. 5º, V e X, c/c o art. 220, § 1º, “in fine”) e em cláusulas
inscritas em estatutos internacionais a que o Brasil aderiu (Convenção
Americana de Direitos Humanos e Pacto Internacional sobre Direitos
Civis e Políticos), deslegitimam o discurso insultuoso, moralmente
ofensivo ou impregnado de ódio!
O abuso da liberdade de expressão constitui perversão moral e
jurídica da própria ideia que, no regime democrático, consagra o direito
do cidadão ao exercício das prerrogativas fundamentais de criticar, ainda
que duramente, e de externar, mesmo que acerbamente e com
contundência, suas convicções e sentimentos!
Se é inegável que a liberdade constitui um valor essencial à
condição humana, não é menos exato que não há virtude nem honra no
comportamento daquele que, a pretexto de exercer a cidadania, degrada a
prática da liberdade de expressão ao nível primário (e criminoso) do
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insulto, do abuso da palavra, da ofensa e dos agravos ao patrimônio
moral de qualquer pessoa!
Cumpre ressaltar, a propósito da controvérsia ora em exame, e por
relevante, que a colenda Segunda Turma desta Suprema Corte,
posicionando-se de maneira oposta à pretensão formulada pela eminente
Senhora Procuradora-Geral da República, tem consagrado o
entendimento de que, na hipótese de conexão entre delitos eleitorais e
infrações penais comuns, a apreciação e o julgamento do feito competem
à Justiça Eleitoral, que se qualifica, presente referido contexto, como
“forum attractionis”, em ordem a viabilizar a necessária unidade de processo
e julgamento de mencionados ilícitos penais, que deverão, em consequência,
ser decididos em “simultaneus processus” por esse ramo especializado do
Poder Judiciário da União, que é a Justiça Eleitoral (Inq 4.428-QO/DF,
Rel. Min. GILMAR MENDES – Pet 6.694-AgR-AgR/DF, Red. p/ o acórdão
Min. DIAS TOFFOLI – Pet 6.986-AgR-ED/DF, Red. p/ o acórdão Min.
DIAS TOFFOLI, v.g.):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NA PETIÇÃO. COLABORAÇÃO PREMIADA
NO BOJO DA OPERAÇÃO ‘LAVA-JATO’. ODEBRECHT.
ELEIÇÕES DE 2010. GOVERNO DE SP. PAGAMENTOS POR
MEIO DE CAIXA DOIS. CRIMES DE FALSIDADE
IDEOLÓGICA
E
CONEXOS.
CRIME
ELEITORAL.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUSTIÇA COMUM
E JUSTIÇA ELEITORAL. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS
À JUSTIÇA ELEITORAL. PRECEDENTES.
I – O ‘Parquet’ Federal, ao elaborar ‘REGISTRO DOS
PRINCIPAIS PONTOS DO DEPOIMENTO’, referiu-se a
pagamentos por meio de ‘Caixa Dois’.
II – Somente no momento de ofertar as contrarrazões ao
agravo regimental, inovando com relação ao seu entendimento
anterior, passou a sustentar que ‘a narrativa fática aponta, em
princípio, para eventual prática de crimes, tais como corrupção
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passiva (art. 317 do Código Penal) e falsidade ideológica eleitoral
(art. 350 do Código Eleitoral)’.
III – O Código Eleitoral, em seu título III, o qual detalha o
âmbito de atuação dos juízes eleitorais, estabelece, no art. 35, que:
‘Compete aos juízes (…) II – processar e julgar os crimes eleitorais e
os comuns que lhe forem conexos, ressalvada a competência originária
do Tribunal Superior e dos Tribunais Regionais’.
IV – O denominado ‘Caixa 2’ sempre foi tratado como
crime eleitoral, mesmo quando sequer existia essa tipificação legal.
V – Recentemente, a Lei nº 13.488/2017 incluiu o art. 354-A
no Código Eleitoral, para punir com reclusão de dois a seis anos, mais
multa, a seguinte conduta: ‘Apropriar-se o candidato, o administrador
financeiro da campanha, ou quem de fato exerça essa função, de bens,
recursos ou valores destinados ao financiamento eleitoral, em proveito
próprio ou alheio’.
VI – Ainda que se cogite da hipótese aventada
‘a posteriori’ pelo MPF, segundo a qual também teriam sido
praticados delitos comuns, dúvida não há de que se estaria, em tese,
diante de um crime conexo, nos exatos termos do art. 35, II, do
referido ‘Codex’.
VII – A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal
Federal, com o intuito de evitar possíveis nulidades, assenta que,
‘(…) em se verificando (…) que há processo penal, em andamento na
Justiça Federal, por crimes eleitorais e crimes comuns conexos, é
de se conceder ‘habeas corpus’, de ofício, para anulação, a partir
da denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal,
e encaminhamento dos autos respectivos à Justiça Eleitoral de
primeira instância’ (CC 7033/SP, Rel. Min. SYDNEY SANCHES,
Tribunal Pleno, de 2/10/1996).
VIII – A mesma orientação se vê em julgados mais
recentes, a exemplo da Pet 5700/DF, rel. Min. Celso de Mello.
IX – Remessa do feito à Justiça Eleitoral de São Paulo.”
(Pet 6.820-AgR-ED/DF, Red. p/ o acórdão Min. RICARDO
LEWANDOWSKI – grifei)

8
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“Agravo regimental. Petição. Doações eleitorais por meio
de caixa dois. Fatos que poderiam constituir crime eleitoral de
falsidade ideológica (art. 350, Código Eleitoral). Competência
da Justiça Eleitoral. Crimes conexos de competência da Justiça
Comum. Irrelevância. Prevalência da Justiça Especial
(art. 35, II, do Código Eleitoral e art. 78, IV, do Código de
Processo Penal). Precedentes. Remessa dos termos de
colaboração premiada ao Tribunal Regional Eleitoral de São
Paulo. Determinação que não firma, em definitivo, a
competência do juízo indicado. Investigação em fase
embrionária. Impossibilidade, em sede de cognição sumária, de
se verticalizar a análise de todos os aspectos concernentes à
declinação de competência. Agravo regimental provido.
1. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal firmou
o entendimento de que, em se tratando de doações eleitorais
por meio de caixa 2 – fatos que poderiam constituir o crime eleitoral
de falsidade ideológica (art. 350, Código Eleitoral) –, a competência
para processar e julgar os fatos é da Justiça Eleitoral
(PET nº 6.820/DF-AgR-ED, Redator para o acórdão o Ministro
Ricardo Lewandowski, DJe de 23/3/18).
2. A existência de crimes conexos de competência da
Justiça Comum, como corrupção passiva e lavagem de capitais, não
afasta a competência da Justiça Eleitoral, por força do art. 35, II, do
Código Eleitoral e do art. 78, IV, do Código de Processo Penal.
3. Tratando-se de investigação em fase embrionária e
diante da impossibilidade, em sede de cognição sumária, de se
verticalizar a análise de todos os aspectos concernentes à declinação de
competência, o encaminhamento de termos de colaboração não
firmará, em definitivo, a competência do juízo indicado, devendo ser
observadas as regras de fixação, de modificação e de concentração de
competência, respeitando-se, assim, o princípio do juiz natural
(Inq nº 4.130/PR-QO, Pleno, de minha relatoria, DJe de 3/2/16).

9
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4. Agravo regimental provido, para se determinar a remessa
dos termos de colaboração premiada ao Tribunal Regional Eleitoral de
São Paulo, para posterior encaminhamento ao juízo de primeiro grau
competente.”
(Pet 7.319/DF, Red. p/ o acórdão Min. DIAS TOFFOLI –
grifei)

Não se pode ignorar, Senhor Presidente, que tem sido tradicional,
em nosso constitucionalismo, a partir da Constituição de 1934 (art. 83, “h”)
e com exceção da Carta Política de 1937 (art. 90), a inclusão de “um
conjunto irredutível de atribuições” (RTJ 100/1005, Rel. Min. RAFAEL
MAYER) na esfera da Justiça Eleitoral, a quem se outorgou competência,
entre outras matérias, para processar e julgar os crimes eleitorais e as
infrações penais comuns que lhes forem conexas.
A Constituição de 1946 (art. 119, VII) e as Cartas Políticas de 1967
(art. 130, VII) e de 1969 (art. 137, VII), por sua vez, incluíram no âmbito
de competência da Justiça Eleitoral a atribuição para processar e julgar
os delitos eleitorais e, também, os ilícitos penais a eles conexos.
Com a superveniência da Constituição Federal de 1988, no entanto,
rompeu-se essa tradição, pois o vigente estatuto fundamental não mais
define, no plano da competência da Justiça Eleitoral, um núcleo mínimo
de atribuições, havendo optado por submeter ao domínio normativo da
lei complementar “a organização e competência dos tribunais, dos juízes de
direito e das juntas eleitorais” (art. 121, “caput” – grifei).
Disso resulta que a competência da Justiça Eleitoral – inserida
em nosso ordenamento jurídico por meio de normas constantes da
Lei nº 4.737/65 – encontra suporte legitimador no próprio estatuto
constitucional, eis que a Carta Política expressamente instituiu,
na matéria, típica hipótese de reserva constitucional de lei complementar,
sob cuja égide são definidas as atribuições jurisdicionais desse ramo
especializado do Poder Judiciário da União.
10
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Isso significa, portanto, que, hoje, as normas de competência dos
órgãos da Justiça Eleitoral, inclusive as de índole processual penal,
qualificam-se, juridicamente, em virtude do princípio da recepção, como
normas impregnadas de força, valor e eficácia de lei complementar (JOSÉ
JAIRO GOMES, “Crimes Eleitorais e Processo Penal Eleitoral”, p. 318,
item n. 3.8.2.1, 2ª ed., 2016, Atlas, v.g.), como sucede, p. ex., com aquela
inscrita no art. 35, inciso II, do Código Eleitoral, que assim dispõe:
“Art. 35. Compete aos Juízes:
.......................................................................................................
II – processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que
lhes forem conexos, ressalvada a competência originária do Tribunal
Superior e dos Tribunais Regionais (...).” (grifei)

Disso resulta que o art. 35, inciso II, do Código Eleitoral, não
representa hipótese ilegítima de atribuições jurisdicionais ou irrazoável
prorrogação legal de competência, não afetando, por isso mesmo, o âmbito
de atuação da Justiça Federal comum ou, quando for o caso, da Justiça
Estadual comum.
Cabe ressaltar, no ponto, que o eminente doutrinador JOSÉ JAIRO
GOMES (“Crimes Eleitorais e Processo Penal Eleitoral”, p. 325/327,
item n. 3.8.2.3, 2ª ed., 2016, Atlas), ele próprio membro ilustre do
Ministério Público Federal, ao apreciar as posições antagônicas
referentes ao dissenso doutrinário que se delineia na matéria, põe em
destaque o seguinte aspecto:
“Note-se que a Justiça Comum é federal e estadual. A ‘vis
attractiva’ exercida pela Justiça Eleitoral ocorrerá em ambos
os casos. Apesar de a competência criminal da Justiça Federal
ser prevista diretamente na Constituição (art. 109) e da
Eleitoral ser estabelecida em norma infraconstitucional (no
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caso, o Código Eleitoral – CE, art. 35, II), a parte final do
inciso IV, art. 109, da Lei Maior, ressalva expressamente a
competência da Justiça Eleitoral. Em razão da expressa
ressalva constitucional, há que se respeitar a competência
criminal da Justiça Eleitoral, ainda quando ela seja definida
pela conexão. Caso contrário, à luz do ordenamento positivo,
o princípio do juiz natural restaria desatendido. Destarte, se
houver conexão entre crime federal e eleitoral poderá haver
unidade processual com a prorrogação da competência da Justiça
Eleitoral. (…)” (grifei)

Impende salientar, por relevante, que a eventual existência de
situação configuradora de conexão (CPP, art. 76) ou de continência de
causas (CPP, art. 77), impõe, ordinariamente, a tramitação da causa penal
em “simultaneus processus” (CPP, art. 79), sendo certo que o art. 78 do CPP
estabelece e indica o foro prevalente nessas situações (ROGÉRIO
SANCHES CUNHA e RONALDO BATISTA PINTO, “Código de
Processo Penal e Lei de Execução Penal Comentados”, p. 232, 2017,
Editora JusPODIVM; FERNANDO DA COSTA TOURINHO FILHO,
“Código de Processo Penal Comentado”, vol. 1/342-343, 15ª ed., 2014,
Saraiva, v.g.), como se vê, p. ex., da lição de GUILHERME DE SOUZA
NUCCI (“Código de Processo Penal Comentado”, p. 247, item n. 16,
14ª ed., 2015, Forense):
“(...) havendo conexão ou continência, impõe-se a junção
dos processos (‘simultaneus processus’) pelas várias razões já
expostas. Cumpre, no entanto, saber qual é o foro que possui a
força de atração, isto é, o que deve prevalecer sobre os demais,
atraindo o julgamento os fatos delituosos para si. É hipótese
de prorrogação de competência, tornando-se competente
o juízo que, originariamente, não o seria, levando-se em conta
o lugar da infração, o domicílio do réu, a natureza da infração
e a distribuição.” (grifei)
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Cabe acentuar, portanto, que a competência penal da Justiça
Eleitoral estende-se, por isso mesmo, e também “ex vi” do que prescreve
o art. 78, inciso IV, do Código de Processo Penal, aos delitos que, embora
incluídos na esfera de atribuições jurisdicionais da Justiça Federal
comum, guardem relação de conexidade com aquelas infrações delituosas
eleitorais referidas no Código Eleitoral.
É por essa razão que – em interpretação sistemática do art. 35, II, do
Código Eleitoral e do art. 78, IV, do CPP – no concurso entre a jurisdição
penal comum e a especial (como a eleitoral), prevalecerá esta na hipótese de
conexão entre um delito eleitoral e uma infração penal comum, como
observam, entre outros eminentes autores, DAMÁSIO E. DE JESUS
(“Código de Processo Penal Anotado”, p. 128, 27ª ed., 2015, Saraiva),
GUILHERME DE SOUZA NUCCI (“Código de Processo Penal
Comentado”, p. 273/274, item n. 26, 16ª ed., 2017, Forense), JOSÉ JAIRO
GOMES (“Crimes Eleitorais e Processo Penal Eleitoral”, p. 325/327,
item n. 3.8.2.3, 2ª ed., 2016, Atlas), FERNANDO DA COSTA TOURINHO
FILHO (“Código de Processo Penal Comentado”, vol. 1/346-347, 14ª ed.,
2012, Saraiva) e SUZANA DE CAMARGO GOMES (“Crimes Eleitorais”,
p. 48/51, item n. 3.7, 4ª ed., 2010, RT), cujas lições também encontram reflexo
no magistério, sempre autorizado, de JULIO FABBRINI MIRABETE
(“Código de Processo Penal Interpretado”, p. 315, item n. 78.5, 11ª ed.,
2008, Atlas):
“(…) havendo o concurso entre ‘jurisdição’ comum e a
especial, prevalece esta. Assim, a competência da Justiça
Eleitoral para julgar os crimes eleitorais prevalece com relação à
Justiça Comum, federal ou estadual. O juiz ou tribunal da Justiça
Eleitoral julgará também o crime comum. (…).” (grifei)

Vale assinalar, por relevante, que esse entendimento já vinha sendo
igualmente perfilhado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
mesmo sob a égide da vigente Constituição de 1988, no sentido de que, nos
casos de crime eleitoral e de delitos comuns a ele conexos, instaurar-se-á a
13
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competência penal da Justiça Eleitoral em relação a todas essas infrações, o que
significa dizer que esta Suprema Corte, em sua atual composição, em nada
está inovando na matéria no presente julgamento, pois limita-se a
meramente reafirmar anterior diretriz jurisprudencial já prevalecente, pelo
menos, desde outubro de 1996, circunstância essa que – enfatize-se –
jamais impediu a punição de autores de delitos comuns, como, por exemplo, o
de corrupção, ativa ou passiva:
“DIREITO
CONSTITUCIONAL,
PENAL
E
PROCESSUAL PENAL. JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA.
CONFLITO. JUSTIÇA ELEITORAL. JUSTIÇA FEDERAL.
CRIME ELEITORAL E CRIMES CONEXOS. (…).
.......................................................................................................
4. Em se verificando, porém, que há processo penal, em
andamento na Justiça Federal, por crimes eleitorais e crimes
comuns conexos, é de se conceder ’Habeas Corpus’, de ofício, para
sua anulação, a partir da denúncia oferecida pelo Ministério Público
Federal, e encaminhamento dos autos respectivos à Justiça
Eleitoral de 1ª instância, a fim de que o Ministério Público,
oficiando perante esta, requeira o que lhe parecer de direito. (…).”
(CC 7.033/SP, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, Pleno,
julg. em 02/10/1996 – grifei)
“DESOBEDIÊNCIA – Denúncia posteriormente aditada
para atribuir ao réu, também, a prática de crime eleitoral em
conexão com o primeiro – Competência que passa a ser da
Justiça especial – Conhecimento de ‘habeas corpus’ por esta, e não
pela Justiça comum – Conflito negativo de jurisdição procedente –
Inteligência dos arts. 330 do CP, 35, II, e 347 do Código Eleitoral
e 78, IV, do CPP.”
(RT 587/411, Rel. Min. FRANCISCO REZEK, Pleno –
grifei)

Com efeito, o Plenário desta Corte Suprema, ao apreciar idêntica
controvérsia, já havia consagrado essa mesma orientação, tal como se
14
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observa, p. ex., do julgamento do CJ 6.070/MG, Rel. Min. MOREIRA
ALVES (RTJ 84/386-389), oportunidade em que o Supremo Tribunal
Federal deixou consignada, na matéria, a seguinte lição:
“Ora, a Justiça Eleitoral é especial em face quer da Justiça
Estadual, quer da Justiça Federal Comum. Por isso, e tendo em
vista a aplicação combinada dos arts. 76, III, 78, IV, e 79, ‘caput’, do
Código de Processo Penal, impõe-se a conclusão de que, na espécie,
a competência cabe à Justiça Eleitoral.” (grifei)

Devo ressaltar que também assim me posicionei em decisão proferida
nesta Corte nos autos da Pet 5.700/DF, de que fui Relator, bem assim em
julgamento colegiado cuja decisão restou consubstanciada em acórdão
assim ementado:
“PROCEDIMENTO PENAL INSTAURADO A PARTIR DE
DEPOIMENTO PRESTADO EM REGIME DE COLABORAÇÃO
PREMIADA – INDICAÇÃO DE ENVOLVIMENTO DE
INDIVÍDUOS SEM PRERROGATIVA DE FORO PERANTE O
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE REMESSA
DE CÓPIA DOS AUTOS AO JUÍZO CONSTITUCIONALMENTE
COMPETENTE – CONEXÃO ENTRE DELITO ELEITORAL E
INFRAÇÕES PENAIS COMUNS – COMPETÊNCIA PENAL DA
JUSTIÇA ELEITORAL PARA APRECIAÇÃO E JULGAMENTO
DO FEITO – REGRA EXPRESSA INSCRITA NO ARTIGO 35,
INCISO II, DO CÓDIGO ELEITORAL – NORMA IMPREGNADA
DE FORÇA, VALOR E EFICÁCIA DE LEI COMPLEMENTAR –
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO ÂMBITO DA
COLENDA SEGUNDA TURMA DESTA SUPREMA CORTE A
RESPEITO DA MATÉRIA – DOUTRINA E OUTROS
PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”
(Pet 5.801-AgR-segundo/DF, Rel. Min. CELSO DE
MELLO)
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Cabe registrar que essa diretriz jurisprudencial tem sido observada
por outros Tribunais judiciários, como se vê, p. ex., de expressivo julgado
proferido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
(Jurisprudência do Tribunal de Justiça, SP, vol. 186/276-278, Rel. Des.
MARCIAL HOLLANDA):
“COMPETÊNCIA CRIMINAL – Conexão – Crime
eleitoral conexo com crimes da competência da Justiça
Comum – Julgamento afeto à Justiça Eleitoral – Artigo 78,
inciso IV, do Código de Processo Penal – Nulidade do
processo, ‘ab initio’, decretada de ofício – Remessa dos autos
determinada.
‘Havendo crime eleitoral conexo com crime de competência da
Justiça Comum (Estadual ou Federal), prevalece a competência da
Justiça Eleitoral’.” (grifei)

Assinale-se, ainda, que, em recentíssima decisão proferida, em
20/06/2018, pela Corte Especial do E. Superior Tribunal de Justiça,
definiu-se a Justiça Eleitoral como competente, em sua condição de foro de
atração, para o processo e julgamento de crimes eleitorais e, também, de
delitos comuns que lhes forem conexos, havendo sido reconhecida, ainda,
a competência da própria Justiça Eleitoral para dizer sobre a existência,
ou não, de conexão entre crimes eleitorais e infrações penais comuns,
como resulta claro de acórdão assim ementado:
“(…) 3. Nos termos do art. 35, II, do Código Eleitoral,
compete aos juízes eleitorais processar e julgar os crimes eleitorais
e os comuns que lhes forem conexos, ressalvada a competência
originária do Tribunal Superior e dos Tribunais Regionais.
4. Diante disso, compete à Justiça Eleitoral de Primeiro
Grau do Estado do Paraná apurar a possível prática de crimes
eleitorais pelo Ex-Governador deste Estado, competindo a esta
mesma jurisdição, nos termos do art. 35 do CE, averiguar se
existem eventuais indícios de crimes comuns a serem atribuídos
ao investigado, bem como sobre a ocorrência de conexão ou não
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destes com os eventuais crimes eleitorais, de forma a
determinar, se for o caso e assim entender, o compartilhamento
das informações com a Justiça Federal de Curitiba, para que haja
apuração em separado dos fatos.
5. Agravo regimental a que se dá provimento.”
(Inq 1.181-AgRg/DF, Rel. Min. OG FERNANDES – grifei)

Ao julgar os segundos embargos de declaração no Inq 1.181/DF, Rel.
Min. OG FERNANDES, em 21/11/2018, a Corte Especial do E. Superior
Tribunal de Justiça, também por unanimidade, enfatizou, uma vez mais, o
seu entendimento a propósito da questão cujo exame está sendo
submetido ao julgamento desta Suprema Corte, reafirmando a
competência penal da Justiça Eleitoral, em sua condição de foro prevalente,
para processar e julgar crimes eleitorais e delitos a estes conexos,
cabendo-lhe, também, o poder de, em não reconhecendo a existência do
vínculo de conexidade, remeter para a Justiça Comum (naquele caso, a
Justiça Federal de Curitiba/PR) as cópias referentes ao delito não eleitoral
e destituído de qualquer liame com a infração eleitoral.
Eis, no ponto, fragmento do acórdão em questão:
“3. (…) Fica expressamente consignado no acórdão, ainda,
que a apuração da prática de crimes eleitorais e conexos é de
competência do Juízo Eleitoral da 177ª Zona Eleitoral de Curitiba,
e a investigação dos fatos que o referido Juízo considerar como
não conexos com a jurisdição eleitoral, até o último momento em que
o STJ teve contato com o conjunto probatório até então produzido nos
autos, em 25/4/2018, deve ser remetida para uma das varas
federais com competência criminal de Curitiba-PR, por livre
distribuição, sem prevenção do Juízo da 13ª Vara Federal de
Curitiba, por não terem sido apurados, até então (25/4/2018), indícios
de crime de lavagem de dinheiro ou de outros crimes ligados à
Operação Lava Jato.”
(Inq
1.181-AgRg-EDcl-EDcl/DF,
Rel.
Min.
OG
FERNANDES, julg. em 21/11/2018 – grifei)
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Torna-se relevante rememorar que a Corte Especial do E. Superior
Tribunal de Justiça, em outro julgamento, este proferido em 07/11/2018,
examinando idêntica controvérsia jurídica ora em análise neste Supremo
Tribunal Federal, reafirmou, por unânime votação, a mesma diretriz
jurisprudencial destacada neste voto, em termos inteiramente acolhidos
pelos precedentes desta Corte Suprema e, também, do próprio Superior
Tribunal de Justiça, como se vê da decisão consubstanciada em acórdão
assim ementado:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. COMPETÊNCIA.
CRIME ELEITORAL CONEXO A CRIME COMUM.
INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 35, INCISO II, DO CÓDIGO
ELEITORAL, E 78, INCISO IV, DO CPP. RECEPÇÃO DESTES
DOIS DISPOSITIVOS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
PREVALÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIAL ELEITORAL.
1. Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público
Federal contra a Decisão de fls. 673-677, que declinou a
competência para processo e julgamento da integralidade da Ação
Penal para a Justiça Eleitoral de Minas Gerais.
2. Processo desencadeado pela suposta prática de tráfico
de influência, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica para
fins eleitorais (artigo 350, ‘caput’, do Código Eleitoral).
3. Alegação do Ministério Público Federal de que a
competência deve ser fatiada, desmembrando-se a parte que cabe
à Justiça Eleitoral daquela pertinente à Justiça Federal. Afirmação
de que a Justiça Eleitoral de Minas Gerais deve julgar o crime
capitulado no artigo 350, ‘caput’, do Código Eleitoral, e de que à
Justiça Federal de São Paulo deve competir o julgamento dos
delitos de tráfico de influência e de lavagem de dinheiro.
4. Sustentada inaplicabilidade do artigo 35, inciso II, do
Código Eleitoral, ao argumento de que a conexão entre crime
eleitoral e crime comum não tem como efeito a junção dos processos.
Asseveração de que a competência da Justiça Federal é
constitucional e que o Código Eleitoral ‘não tem o condão de
modificar a competência constitucional’.
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5. Conexão entre os crimes comuns de tráfico de influência e de
lavagem de dinheiro com o crime eleitoral de falsidade ideológica para
fins eleitorais que é incontroversa, não sendo objeto de
questionamento, de forma a não demandar análise.
6. Ponto de dissenso que reside exclusivamente na
vigência ou não do artigo 35, inciso II, do Código Eleitoral, e na
incidência do artigo 78, inciso IV, do Código de Processo Penal.
7. Dispõe o artigo 35, incido II, do Código Eleitoral
competir aos Juízes Eleitorais ‘processar e julgar os crimes eleitorais e
os comuns que lhes forem conexos, ressalvada a competência
originária do Tribunal Superior e dos Tribunais Regionais’.
Estipulação em consonância com o artigo 78, inciso IV, do
Código de Processo Penal, que dita que, ‘no concurso entre a
jurisdição comum e a especial, prevalecerá esta’.
8. Argumento do Ministério Público Federal que é, em verdade,
de não recepção dessas disposições legais, frente ao texto da
Constituição Federal, que estipulou o âmbito de competência da
Justiça Federal.
9. Entendimento, todavia, que se afasta da interpretação
dada pelo Plenário do STF (CC 7033/SP, Rel. Min. Sydney
Sanches, 2/10/1996) e de recentes julgados da Segunda Turma
daquele Tribunal (um datado de março e outro de abril de 2018),
onde, pela maioria de 4 (quatro) votos a 1 (um), foi reiterada a
jurisprudência consolidada e reconhecida a ‘vis attractiva’ da
Justiça Eleitoral (Pet 6820 AgR-ED, Relator Ministro Edson
Fachin, Relator para Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Segunda
Turma, j. em 6/2/2018, DJe-058, de 26/3/2018, e AgReg na
Pet 6.986, Relator Ministro Edson Fachin, Relator para Acórdão
Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 10/4/2018, DJe-122,
20/6/2018).
10. Segundo a jurisprudência do STF, ‘(…) em se verificando
(…) que há processo penal em andamento na Justiça Federal, por
crimes eleitorais e crimes comuns conexos, é de se conceder ‘habeas
corpus’, de ofício, para anulação, a partir da denúncia oferecida pelo
Ministério Público Federal, e encaminhamento dos autos respectivos à
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Justiça Eleitoral de primeira instância’ (CC 7033/SP, já citado); ‘nos
casos de doações eleitorais por meio de caixa 2 – fatos que poderiam
constituir o crime eleitoral de falsidade ideológica (art. 350, Código
Eleitoral) –, a competência para processar e julgar os fatos é da Justiça
Eleitoral’, e ‘a existência de crimes conexos de competência da
Justiça Comum, como corrupção passiva e lavagem de capitais, não
afasta a competência da Justiça Eleitoral, por força do art. 35, II,
do Código Eleitoral e do art. 78, IV, do Código de Processo Penal’
(STF, AgReg na Pet 6.986, igualmente já acima citado).
11. O Supremo Tribunal Federal, intérprete maior da
Constituição Federal, já teve oportunidade de se debruçar sobre o
tema por diversas vezes, firmando entendimento de que a Justiça
Eleitoral é competente para o processo e julgamento dos crimes
eleitorais e dos comuns que lhes sejam conexos, na exata dicção
dos artigos 35, inciso II, do Código Eleitoral, e 78, inciso IV, do Código
de Processo Penal.
12. A mesma orientação se vê em outros julgados recentes
do STF, a exemplo da Pet 5.700/DF, no qual se descrevia suposto
pagamento de ‘Caixa 2’ para as campanhas ao Senado, ambos por
meio de recursos de origem afirmadamente ilícita, com consequente
remessa dos alegados fatos típicos eleitorais conexos a comuns para a
justiça especializada.
13. Não cabe afastar a incidência dos dois dispositivos atrás
colacionados, sob argumento de não recepção pela Constituição
Federal, quando reiteradamente o STF vem reconhecendo a sua
validade e conferindo-lhes aplicação.
14. Assim, tratando-se de possível crime de falsidade
ideológica relativo à campanha eleitoral para Governador do
Estado de Minas Gerais, em que a prestação de contas é feita ao
Tribunal Regional Eleitoral, o foro territorialmente competente é o de
Belo Horizonte/MG.
15. Entretanto, cumprirá ao Juízo Eleitoral, que fará o
exame das provas de forma certamente mais aprofundada, aferir se
existe, efetivamente, conexão que implique julgamento
conjunto, podendo aquele magistrado concluir que, mesmo que
presente o nexo, seja apropriado aplicar a regra do artigo 80 do
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Código de Processo Penal, a dispor que ‘Será facultativa a
separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas
em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo
excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão
provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a
separação’.
16. Isso porque, no caso de haver certa independência entre o
crime de corrupção passiva e o crime eleitoral, é sempre viável ao
magistrado competente deliberar sobre o desmembramento,
com a remessa à Justiça Federal daquela parte que entender não ser de
obrigatório julgamento conjunto. De qualquer sorte, essa decisão
só pode incumbir ao Juízo inicialmente competente, que é o
Eleitoral.
17. Agravo Regimental não provido, com determinação de
remessa dos autos à Justiça Eleitoral de Minas Gerais, facultando-se
ao Juízo competente decidir sobre a necessidade ou não de
julgamento conjunto e sobre a eventual remessa de parte da
acusação à Justiça Federal, nos termos do artigo 80 do CPP.”
(APn 865-AgRg/DF, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN –
grifei)

Em suma, Senhor Presidente, tenho para mim que prevalece a
competência da Justiça Eleitoral sobre a Justiça Comum, seja ela federal ou
estadual, para processar e julgar os crimes eleitorais e os delitos comuns que
lhes forem conexos, considerado, para tanto, o que dispõe o ordenamento
positivo (CF, art. 121, “caput”, e art. 109, IV, “in fine”, c/c o art. 35, II, do
Código Eleitoral e o art. 78, IV, do CPP).
Impõe-se, neste ponto, Senhor Presidente, uma observação final, que
faço motivado pelas seguintes declarações que a eminente Senhora
Procuradora-Geral da República vem de divulgar:
“Corrupção, lavagem de dinheiro e crime organizado são
prioridades no Ministério Público Federal. As verbas públicas são
extremamente importantes. Devem ser intocáveis por corruptos. Se
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desviadas, causam danos imensos. Devem ser devolvidas aos
cofres públicos. Os infratores devem ser punidos.
Este é o caminho correto da proteção do patrimônio público,
para que os impostos possam financiar serviços de saúde, educação,
segurança pública e infra-estrutura que a população precisa.
A Procuradoria-Geral da República assegura a todos que
continuará firme para prevenir impunidade e enfrentar a
corrupção.
Defendi a competência da Justiça Federal para processar
crimes de corrupção, com base na Constituição. Entendo que o
artigo 109-IV assegura esta competência, mesmo quando há conexão
com crime eleitoral.
Se o entendimento do Supremo for outro, vou respeitar.
Minha instituição vai respeitar. Mas também vamos reforçar a
estratégia para enfrentar a corrupção, utilizando outros instrumentos
jurídicos.” (grifei)

Assiste inteira razão, Senhor Presidente, à eminente Senhora Chefe
do Ministério Público da União, pois o resultado deste julgamento, no
sentido da prevalência da competência penal da Justiça Eleitoral, não
interferirá, de modo algum, nas investigações da Polícia Judiciária e do
Ministério Público nem comprometerá a eficácia da persecução penal,
quando instaurada perante a própria Justiça Eleitoral, cujos integrantes,
além de extremamente qualificados, possuem, como experientes profissionais
que são, suficientes condições para o pleno desempenho de suas atribuições
em temas tão graves como os referentes à corrupção, entre outros
comportamentos criminosos, desde que o crime de corrupção guarde relação
de conexidade com os delitos eleitorais.
É que o ato de corrupção, entre outros graves delitos, constitui um
gesto de perversão da ética do poder e da ordem jurídica, cabendo ressaltar que
o dever de probidade traduz obrigação cuja observância impõe-se a todos os
cidadãos desta República que não tolera o poder que corrompe nem admite
o poder que se deixa corromper.
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Daí a corretíssima advertência do eminente Professor CELSO
LAFER, para quem nenhum cidadão poderá viver com dignidade numa
comunidade política corrompida:
“Numa República, como diz Bobbio num diálogo com Viroli, o
primeiro dever do governante é o senso de Estado, vale dizer, o
dever de buscar o bem comum, e não o individual, ou de grupos;
e o primeiro dever do cidadão é respeitar os outros e se dar
conta, sem egoísmo, de que não se vive em isolamento, mas sim
em meio aos outros.
É por essa razão que a República se vê comprometida
quando prevalece, no âmbito dos governantes, em detrimento do
senso de Estado, o espírito de facção voltado não para a utilidade
comum, mas para assegurar vantagens e privilégios para grupos,
partidos e lideranças. (...).
…...................................................................................................
Numa República, as boas leis devem ser conjugadas com
os bons costumes de governantes e governados, que a elas dão
vigência e eficácia. A ausência de bons costumes leva à corrupção
(...), que significa destruição e vai além dos delitos tipificados no
Código Penal. (…). A corrupção, num regime político (…), é um
agente de decomposição da substância das instituições públicas.
O espírito público da postura republicana é o antídoto
para esse efeito deletério da corrupção. É o que permite afastar a
mentira e a simulação, inclusive a ideológica, que mina a confiança
recíproca entre governantes e governados, necessária para o bom
funcionamento das instituições democráticas e republicanas. (…).”
(grifei)

É por isso, Senhor Presidente, que os fatos emergentes de tais
procedimentos de persecução penal, instaurados para apurar, entre outros,
os crimes de corrupção ativa e passiva, serão investigados e, se
constatados, constituirão objeto de repressão estatal, observados, sempre,
os direitos e garantias que o ordenamento positivo estabelece e assegura
em favor de qualquer pessoa.
23
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Tais práticas delituosas – que tanto afetam a estabilidade e a
segurança da sociedade, ainda mais quando veiculadas por intermédio
de organização criminosa – enfraquecem as instituições, corrompem os
valores da democracia, da ética e da justiça e comprometem a própria
sustentabilidade do Estado Democrático de Direito, notadamente nos
casos em que os desígnios dos agentes envolvidos guardam
homogeneidade, eis que dirigidos, em contexto de criminalidade organizada
e de delinquência governamental, a um fim comum, consistente na
obtenção, à margem das leis da República, de inadmissíveis vantagens e de
benefícios de ordem pessoal, ou de caráter empresarial, ou de natureza
político-partidária.
O fato inquestionável e verdadeiro, Senhor Presidente, é que a
corrupção deforma o sentido republicano da prática política, afeta a
integridade dos valores que informam e dão significado à própria ideia
de República, frustra a consolidação das Instituições, compromete a
execução de políticas públicas em áreas sensíveis como as da saúde, da
educação, da segurança pública e do próprio desenvolvimento do País,
além de vulnerar o princípio democrático.
Daí os importantes compromissos internacionais que o Brasil
assumiu em relação ao combate à corrupção, como o evidencia a assinatura,
por nosso País, da Convenção Interamericana contra a Corrupção
(celebrada na Venezuela em 1996) e da Convenção das Nações Unidas
(celebrada em Mérida, no México, em 2003).
As razões determinantes da celebração dessas convenções
internacionais (uma de caráter regional e outra de projeção global) residem,
basicamente, na preocupação da comunidade internacional com a extrema
gravidade dos problemas e das consequências nocivas decorrentes da
corrupção para a estabilidade e a segurança da sociedade, considerados
os vínculos entre a corrupção e outras modalidades de delinquência, com
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particular referência à criminalidade
governamental e à lavagem de dinheiro.

organizada,

à

delinquência

A Justiça Eleitoral – cuja instituição, ocorrida em 1932, resultou da
edição do Código Assis Brasil (há 87 anos, portanto), como bem relembrou,
em seu doutíssimo voto, a eminente Senhora Ministra ROSA WEBER,
Presidente do E. Tribunal Superior Eleitoral – está plenamente
capacitada para exercer, com inteira correção e apuração técnica, a jurisdição
penal a propósito de tais delitos, se conexos com os crimes eleitorais.
O Supremo Tribunal Federal tem plena consciência de que não
faltarão meios para a Justiça Eleitoral bem realizar e desempenhar os
encargos que lhe competem na esfera penal, presente o contexto que
venho de mencionar.
Sendo assim, com suporte nas razões ora expostas e com apoio, ainda,
no voto do eminente Relator, cujos fundamentos acolho, peço vênia, Senhor
Presidente, para dar parcial provimento ao recurso de agravo interposto
pelos ora recorrentes, fazendo-o nos exatos limites indicados pelo eminente
Ministro MARCO AURÉLIO.
É o meu voto.

25
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PLENÁRIO

QUARTO AG.REG. NO INQUÉRITO 4.435 DISTRITO FEDERAL
VOTO
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE):
Antes de proferir meu voto, gostaria também de registrar as
excelentíssimas manifestações feitas ontem e hoje pela Dra. Raquel
Dodge, Procuradora-Geral da República, com esses destaques que acaba
de dar o eminente Ministro Celso de Mello, nosso decano. Também
louvo as manifestações dos eminentes advogados, todos atuando de
maneira absolutamente técnica, lhana e correta, como deve acontecer.
Cumprimento, ainda, todos os eminentes Colegas das duas correntes
que se formaram. Todos aqui estamos unidos no combate à corrupção.
Tanto que são raros os casos de reversão de algum processo, de alguma
condenação, de alguma decisão. Todos aqui estamos também em defesa
da Justiça Eleitoral, que, como destacou sua Presidente, a Ministra Rosa
Weber, ao votar no sentido da cisão, e o eminente decano, Ministro Celso
de Mello, estará pronta para atuar.
Como disse ontem em manifestação que ratifico hoje, é o mesmo
Ministério Público, a mesma polícia judiciária - a Polícia Federal -, que
atua nas investigações que correm na Justiça Eleitoral.
Meu voto, diante do adiantado da hora, será simplesmente reiterar
os votos que já proferi, do ponto de vista técnico-jurídico, seguindo a
linha da jurisprudência que existia nesta Corte anteriormente a minha
posse.
Ratifico os argumentos lá lançados e, nesse sentido, peço vênia à
douta divergência, que proferiu, iniciando pelo Ministro Luiz Edson
Fachin, brilhantes e fundamentados votos, para seguir a posição adotada
por mim desde que aqui cheguei de manter a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal. Por isso, acompanho o Relator.
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PLENÁRIO

QUARTO AG.REG. NO INQUÉRITO 4.435 DISTRITO FEDERAL
DEBATE
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE):
Eu proclamo que, por maioria, o Supremo Tribunal Federal manteve
sua jurisprudência ao dar, na forma do voto do Relator, que foi
acompanhado pelos Ministros Alexandre de Moraes, Ricardo
Lewandowski, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Dias Toffoli, parcial
provimento ao agravo interposto pelos investigados para, no tocante ao
fato ocorrido em 2014, reconsiderar a decisão recorrida e assentar a
competência do Supremo Tribunal Federal e, quanto aos delitos
supostamente cometidos em 2010 e 2012, declinar da competência para a
Justiça Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro, julgando prejudicado o
agravo regimental interposto pela PGR relativamente à fixação da
competência quanto ao delito de evasão de divisas da Justiça Federal,
vencidos os Ministros Luiz Edson Fachin, Luís Roberto Barroso, Rosa
Weber, Luiz Fux e Cármen Lúcia, que davam parcial provimento aos
agravos regimentais interpostos pela PGR e pelos investigados para
cindir os fatos apurados neste inquérito, determinando a remessa de
cópia dos autos à Justiça Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro para
apuração, mediante livre distribuição, dos supostos crimes de falsidade
ideológica eleitoral ocorridos nos anos de 2010, 2012 e 2014 e o
encaminhamento dos autos à Seção Judiciária do Rio de Janeiro para
apuração, mediante livre distribuição, dos supostos crimes de corrupção
ativa, corrupção passiva, lavagem de capitais e evasão de divisas
ocorridos em 2012.
Feita a proclamação, agradecendo a presença de todos.
Pois não, Ministra Rosa Weber?
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Perdão, Presidente. Eu
fico vencida também com relação ao ano de 2014. Porque, com relação ao
ano de 2014, não reconheço mantida a competência do Supremo Tribunal
Federal. O Ministro Luís Roberto também defendeu a mesma tese, além
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da Ministra Cármen Lúcia e do Ministro Fachin.
Todos nós, com relação aos fatos também de 2014, reconhecemos a
competência da Justiça Eleitoral.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE):
Não, mas está dito aqui.
Vou repetir:
Em relação aos fatos de 2010, 2012 e 2014, “a remessa de cópia dos
autos à Justiça Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro para apuração,
mediante livre distribuição, dos supostos crimes de falsidade ideológica
eleitoral".
Então, é isto que estou dizendo: trata-se da falsidade ideológica
eleitoral ocorrida nos anos de 2010, 2012 e 2014.
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - É que, com todo o
respeito, entendi que o voto do eminente Relator, com relação a 2014, que
diz exclusivamente com crime eleitoral, mantinha a competência do
Supremo Tribunal Federal. Eu compreendi assim o voto de Sua
Excelência, se não estou equivocada.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – E
compreendeu bem, muito bem.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE):
No tocante ao fato ocorrido em 2014, o eminente Relator
reconsiderou a decisão. Então, nesse ponto, estão dando parcial
provimento ao agravo. Vossa Excelência muito bem assentou, nesse ponto
particular, quanto ao ano de 2014, está dito aqui que não é parcial
provimento, é provimento da decisão. Mas penso que, da maneira que
está proclamado, fica claro que, ao darmos parcial provimento quanto a
esse ponto, não acolhemos o recurso interposto.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Senhor
Presidente, pela ordem.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE):
Pois não.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Indago a
Vossa Excelência, diante dos riquíssimos debates e tendo em conta que se
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trata de tal matéria - não polêmica, porque ela vem sendo reafirmada ao
longo de várias gerações de Ministros nesta Casa -, se não seria
conveniente fixarmos uma tese simples, para conduzirmos os
julgamentos futuros.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE):
Vamos só terminar aqui a proclamação.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Sim
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE):
Quanto aos fatos do ano de 2014 relativos ao crime de falsidade
ideológica eleitoral, os Ministros que divergiram não deram provimento
ao recurso. Por isso falei em "parcial provimento"; ou seja, se manteria a
decisão do Relator quanto a esses fatos eleitorais de 2014.
Fica bem assim?
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - A proclamação é de Vossa
Excelência, mas eu não tenho nenhuma...
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - É aquele caso de estar no
período de reeleição, não é isso?
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - O que a Ministra
Rosa e eu pensamos é que votamos no sentido de não se manter no
Supremo. E é isso que está claro na proclamação.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE):
Está claro que é não mantido. Foi por isso que falei "parcial
provimento", porque, nesse ponto, não se deu provimento ao agravo. Mas
vou consignar quanto a esse ponto, em item separado, o seguinte: (...)
quanto a esses fatos, negaram provimento ao agravo os Ministros que
divergiram.
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - É porque, na verdade,
nesse ponto, nós determinamos a remessa para a Justiça Eleitoral.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE):
Mas está dito: "Para a Justiça Eleitoral, para livre distribuição, no
Estado do Rio de Janeiro".
Está na proclamação. Está bem?
Então, está proclamado o julgamento.
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O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) –
Considerada a óptica da sempre ilustrada maioria, lançarei ementa muito
simples:
"Compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns
que lhes forem conexos."
E, aí, refiro-me à inteligência de todos os artigos envolvidos.
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Presidente, só
uma observação que foi trazida no voto do Ministro CELSO DE MELLO,
até, talvez, para evitar a continuidade da problemática criada pelo
Ministério Público Federal do Paraná: a questão de que é a Justiça
Eleitoral que analisará se haverá conexão ou não. Se não constar na
ementa, é somente para ficar claro que eu também adiro, no meu voto, a
essa questão.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - É o juízo competente, que
agora acabou de se firmar, que vai analisar tudo e, inclusive,
eventualmente, suscitar conflito.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE):
Já há posição.
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Nos casos de crimes
eleitorais e de delitos comuns que lhes forem conexos, compete à Justiça
Eleitoral – e a esta apenas –, como “forum attractionis”, dizer sobre a
existência, ou não, de conexão entre os ilícitos eleitorais e as infrações
penais comuns, de tal modo que, em não reconhecendo a configuração do
vínculo de conexidade, caber-lhe-á remeter para a Justiça Comum (que
tanto pode ser a Federal como a Estadual) as peças veiculadoras da
“informatio delicti”.
Nesse tema, é importante ressaltar, é plena a prevalência da
competência da Justiça Eleitoral, tal como corretamente decidiu, em
recentes julgamentos, a Corte Especial do E. Superior Tribunal de Justiça
(APn 865-AgRg/DF – Inq 1.181-AgRg-EDcl-EDcl/DF).
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O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Esse
aspecto comporá o acórdão, considerados os diversos votos prolatados.
Não vou, como Redator do acórdão – e aí Vossa Excelência, se essa
não for a conclusão do Plenário, deverá designar outro Redator –, fazer
ementa quilométrica.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Eu acho que a ementa do
Ministro Marco Aurélio é o texto legal.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - É, a
ementa já serve como tese.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) –
Precisamos voltar à velha prática de homenagear o Relator.
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PLENÁRIO
EXTRATO DE ATA
QUARTO AG.REG. NO INQUÉRITO 4.435
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR : MIN. MARCO AURÉLIO
AGTE.(S) : PEDRO PAULO CARVALHO TEIXEIRA
ADV.(A/S) : ARISTIDES JUNQUEIRA ALVARENGA (12500/DF) E OUTRO(A/S)
AGTE.(S) : EDUARDO DA COSTA PAES
ADV.(A/S) : ARISTIDES JUNQUEIRA ALVARENGA (0012500/DF) E
OUTRO(A/S)
AGDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

Decisão: Após os votos dos Ministros Marco Aurélio (Relator) e
Alexandre de Moraes, que davam parcial provimento ao agravo
interposto pelos investigados, para: i) no tocante ao fato
ocorrido em 2014, reconsiderar a decisão recorrida e assentar a
competência do Supremo Tribunal Federal; ii) quanto aos delitos
supostamente cometidos em 2010 e 2012, declinar da competência
para a Justiça Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro; e iii)
julgar
prejudicado
o
agravo
regimental
interposto
pela
Procuradoria-Geral da República, no que voltado à fixação da
competência, relativamente ao delito de evasão de divisas, da
Justiça Federal; e do voto do Ministro Edson Fachin, que dava
parcial provimento aos agravos regimentais interpostos pela
Procuradoria-Geral da República e pelos investigados, apenas para
cindir os fatos apurados neste inquérito, determinando: i) a
remessa de cópia dos autos à Justiça Eleitoral do Estado do Rio de
Janeiro para apuração, mediante livre distribuição, dos supostos
crimes de falsidade ideológica eleitoral ocorridos nos anos de
2010, 2012 e 2014; ii) o encaminhamento dos autos à Seção
Judiciária do Rio de Janeiro para apuração, mediante livre
distribuição, dos supostos crimes de corrupção ativa, corrupção
passiva, lavagem de capitais e evasão de divisas ocorridos no ano
de 2012, o julgamento foi suspenso. Falaram: pelo agravado, a Dra.
Raquel Elias Ferreira Dodge, Procuradora-Geral da República; e,
pelos agravantes, o Dr. Aristides Junqueira Alvarenga e o Dr.
Ricardo Pieri Nunes. Presidência do Ministro Dias Toffoli.
Plenário, 13.03.2019.
Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do
Ministro Marco Aurélio (Relator), no que foi acompanhado pelos
Ministros Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes,
Celso de Mello e Dias Toffoli (Presidente), manteve sua
jurisprudência e deu parcial provimento ao agravo interposto pelos
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investigados para: i) no tocante ao fato ocorrido em 2014,
reconsiderar a decisão recorrida e assentar a competência do
Supremo Tribunal Federal; e ii) quanto aos delitos supostamente
cometidos em 2010 e 2012, declinar da competência para a Justiça
Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro; e julgou prejudicado o
agravo regimental interposto pela Procuradoria-Geral da República,
no que voltado à fixação da competência da Justiça Federal,
relativamente ao delito de evasão de divisas, vencidos os
Ministros Edson Fachin, Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux e
Cármen Lúcia, que davam parcial provimento aos agravos regimentais
interpostos
pela
Procuradoria-Geral
da
República
e
pelos
investigados para cindir os fatos apurados neste inquérito e
determinar a remessa de cópia dos autos à Justiça Eleitoral do
Estado
do
Rio
de
Janeiro
para
apuração,
mediante
livre
distribuição,
dos
supostos
crimes
de
falsidade
ideológica
eleitoral ocorridos nos anos de 2010, 2012 e 2014 (sendo que,
quanto aos fatos ocorridos no ano de 2014, os Ministros que
divergiram do Relator negavam provimento ao recurso por entenderem
ser incompetente o STF) e, ainda, determinar o encaminhamento dos
autos à Seção Judiciária do Rio de Janeiro para apuração, mediante
livre distribuição, dos supostos crimes de corrupção ativa,
corrupção passiva, lavagem de capitais e evasão de divisas
ocorridos no ano de 2012. Plenário, 14.03.2019.
Presidência do Senhor Ministro Dias Toffoli. Presentes à
sessão os Senhores Ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar
Mendes, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia, Luiz Fux, Rosa Weber,
Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes.
Procuradora-Geral
Dodge.

da

República,

Dra.

Raquel

Elias

Ferreira

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Assessora-Chefe do Plenário
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