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HABEAS CORPUS Nº 186.990/PR – Eletrônico
PACIENTE: Jorge Afonso Argello
IMPETRANTE: Marcelo Luiz Avila De Bessa e Outro(a/s)
IMPETRADO: Superior Tribunal de Justiça
PETIÇÃO GTLJ Nº 221850/2020

Excelentíssimo Senhor Ministro Edson Fachin,

Egrégia Segunda Turma,

HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO LAVA-JATO. CRIMES DE
CORRUPÇÃO, LAVAGEM DE DINHEIRO E OBSTRUÇÃO
À  INVESTIGAÇÃO  DE  ORGANIZAÇÃO  CRIMINOSA.
SUPOSTA  NULIDADE  PROCESSUAL  POR
INCOMPETÊNCIA  DA JUSTIÇA FEDERAL.  AUSÊNCIA
DE  PRONUNCIAMENTO  DOS  JUÍZOS  ORDINÁRIOS
SOBRE  O  TEMA.  SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIA.
NECESSIDADE  DE  REVOLVIMENTO  DE  FATOS  E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA MANDAMENTAL.
COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  ELEITORAL  NÃO
COMPROVADA NA ESPÉCIE. 

1.  Os  impetrantes  buscam  a  nulidade  da  condenação  do
paciente  pela  incompetência  da  autoridade  julgadora,  por
entenderem que os crimes em tela teriam sido cometidos em
contexto  eleitoral,  o  que  atrairia  a  competência  da  Justiça
especializada. 

2.  A  questão,  todavia,  não  foi  enfrentada  pelas  instâncias
ordinárias.  Ausente  o pronunciamento dos juízos precedentes
sobre  a  matéria,  impõe-se  o  reconhecimento  de  indevida
supressão de instância. 

3.  De outro  lado,  o  acolhimento  da  pretensão  defensiva  que
afirma a natureza eleitoral dos crimes imputados ao paciente
demandaria  o  revolvimento  de  matéria  fática,  o  que  não  é
possível na via restrita do habeas corpus. 

4.  Por  fim,  não  há  prova  constituída  nos  autos  capaz  de
demonstrar que a condenação do paciente deriva da prática de
crimes eleitorais ou, ao menos, que houve conexão entre suas
condutas e crimes eleitorais no contexto apresentado..

–  Parecer  pelo  não  conhecimento  e,  no  mérito,  pela
denegação da ordem.
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I

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jorge

Afonso Argello em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça proferido em sede de

agravo  regimental  interposto  contra  decisão  monocrática  exarada  nos  autos  do  HC

508.187/STJ,  que  afastou  a  tese  defensiva  de  nulidade  processual  por  incompetência  da

Justiça  Federal  para  processar  e  julgar  a  Ação  Penal  nº  5022179-78.2016.4.04.7000,

considerando que a matéria não foi examinada pela autoridade coatora. 

Conforme narram os autos, o paciente e outros dez acusados foram denunciados

pela prática dos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e obstrução à investigação de

organização criminosa. 

Nos termos da peça acusatória, o então Senador  Jorge Afonso Argello,  como

representante do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, solicitou a dirigentes de empreiteiras o

pagamento  de  vantagens  indevidas  para,  em  contrapartida,  dar-lhes  proteção  durante  os

trabalhos  de  Comissão  Parlamentar  de  Inquérito,  instaurada  no  Senado  Federal,  e  de

Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, instaurada em ambas as casas – Senado e Câmara

– com o objetivo de apurar crimes perpetrados contra os interesses da PETROBRAS. 

Sobreveio sentença, que condenou o paciente pela prática dos crimes previstos no

art. 317, do CP (por seis vezes), art. 1º, caput, da Lei nº 9.613/1998 (por três vezes) e art. 2º,

§  1º,  da  Lei  nº  12.850/2013,  às  penas  totais  de  19  anos  de  reclusão,  em regime  inicial

fechado, e 413 dias-multa (fl. 728). 

A defesa interpôs recurso de apelação, que foi parcialmente provido pelo Tribunal

Regional Federal da 4ª Região, nos termos do acórdão assim ementado: 

PENAL. PROCESSO PENAL. 'OPERAÇÃO LAVA-JATO'. COMPETÊNCIA
DA 13ª VARA FEDERAL DE CURITIBA. RITO ESPECIAL PREVISTO NO
ARTIGO 513 DO CPP. NÃO CABIMENTO. AUDIÊNCIA DE OITIVA DE
TESTEMUNHAS. DESIGNAÇÃO ANTES DA APRECIAÇÃO DA DEFESA
PRELIMINAR.  AUSÊNCIA  DE  NULIDADE.  PRINCÍPIO  DA
INDIVISIBILIDADE  DA  AÇÃO  PENAL.  NÃO  VIOLAÇÃO.
CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  AUSÊNCIA.  PRELIMINARES
REJEITADAS. MÉRITO. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. LAVAGEM DE
DINHEIRO. ARTIGO 1º DA LEI Nº 9.613/98. CRIME DE EMBARAÇO À
INVESTIGAÇÃO.  PERTINÊNCIA  A  ORGANIZAÇÃO  CRIMINOSA.
DOSIMETRIA DAS PENAS. CONTINUIDADE DELITIVA. REPARAÇÃO
DO DANO. EXECUÇÃO IMEDIATA DAS PENAS. 

1. A competência territorial é relativa, tornando- e preclusa a discussão depois
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de reiteradas decisões em sede de exceção de incompetência que reconheceram
a conexão com o objeto da 'Operação Lava-Jato', cuja competência originária é
da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR.

2. O reconhecimento da conexão com a 'Operação Lava-Jato' partiu do próprio
STF que determinou que a investigação relativa a um dos réus deveria tramitar
perante a 13ª Vara Federal de Curitiba/PR.

3. O rito especial previsto nos arts. 513 e seguintes do CPP corresponde a uma
prerrogativa destinada apenas às pessoas que ocupam cargos públicos ou que
estejam no efetivo exercício de função pública no momento do oferecimento da
denúncia.

4. Não há nulidade na designação de audiência antes da apreciação da defesa
preliminar, mormente quando a antecipação de atos processuais veio a ocorrer
em benefício dos acusados presos, dada a celeridade processual imprimida, e os
procuradores tiveram tempo suficiente para elaborar as defesas. Ausência de
prejuízo aos réus.

5. Não há falar em ofensa ao princípio da indivisibilidade da ação penal, uma
vez  que  predomina  o  entendimento  de  que  na  ação  penal  pública  vige  o
princípio da divisibilidade. Precedentes do STF.

6. Tendo o Estado por sujeito passivo, o delito de corrupção passiva consuma-se
com  a  mera  solicitação  ou  aceitação  da  vantagem  indevida,  mesmo  que  o
particular não a entregue, tratando-se de delito material apenas na modalidade
'receber'. É crime próprio de funcionário público, admitindose a coautoria ou a
participação.  Da mesma forma, o  crime de corrupção ativa não depende do
resultado  almejado pelo  agente,  bastando a  oferta  de  vantagem indevida  ao
funcionário  público,  consumando-se  com  o  efetivo  conhecimento  da  oferta
ilícita  por este.  É um crime de mera conduta em que a oferta  da vantagem
indevida,  por  si  só,  configura  a  ilegalidade,  sendo  o  dolo  seu  elemento
subjetivo.

7. A lavagem de ativos é delito autônomo em relação ao crime antecedente (não
é  meramente  acessório  a  crimes  anteriores),  já  que  possui  estrutura  típica
independente  (preceito  primário  e  secundário),  pena  específica,  conteúdo de
culpabilidade própria e não constitui uma forma de participação post-elictum.

8.  Para  a  configuração  do  crime  de  lavagem  de  dinheiro  é  necessária  a
realização  de  um  dos  verbos  nucleares  do  tipo,  consistentes  em  ocultar  –
esconder, simular, encobrir – ou dissimular - disfarçar ou alterar a verdade.

9. Mantidas as condenações dos réus pelos crimes de corrupção passiva e ativa
e de lavagem de dinheiro.

10. Provido o recurso do apelante JOSÉ ALDEMÁRIO PINHEIRO para fins de
absolver o apelante do crime de embaraço de investigação e concedida ordem
de  Habeas  corpus  para  estender,  em  favor  dos  réus  RICARDO  RIBEIRO
PESSOA e WALMIR PINHEIRO SANTANA a absolvição por tal delito.

11. Mantida a absolvição de JORGE AFONSO ARGELLO da imputação do
crime de pertinência à organização criminosa, com fundamento no artigo 386,
V, do CPP.

12. A legislação pátria adotou o critério trifásico para fixação da pena, a teor do
disposto  no  art.  68,  do  Código  Penal.  A  pena  base  atrai  o  exame  da
culpabilidade  do  agente  (decomposta  no  art.  59  do  Código  Penal  nas
circunstâncias do crime) e em critérios de prevenção. Não há, porém, fórmula
matemática ou critérios objetivos para tanto, pois a dosimetria da pena é matéria
sujeita  a  certa  discricionariedade  judicial.  O  Código  Penal  não  estabelece
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rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação
da  pena  (HC  107.409/PE,  1.ª  Turma  do  STF,  Rel.  Min.  Rosa  Weber,  un.,
j.10.4.2012, DJe-091, 09.5.2012). É no juízo subjetivo de reprovação que reside
a censurabilidade que recai sobre a conduta.

13. Aumento da pena-base de um dos réus em relação aos crimes de corrupção
ativa  e  lavagem  de  dinheiro  em  decorrência  da  revisão  das  circunstâncias
judiciais. Apelação ministerial provida no ponto.

14. Patamar de aumento da continuidade delitiva reduzido. Precedente do STJ.
Apelação defensiva de um dos réus provida no ponto.

15. Mantida a fixação do valor mínimo para a reparação do dano, no quantum
estabelecido em sentença, sendo que, com o parcial provimento da apelação da
Acusação, o valor deve ser destinada à PETROBRAS.

16. Em observância  ao  quanto decidido pelo  Plenário do Supremo Tribunal
Federal no Habeas Corpus nº 126.292/SP, tão logo decorridos os prazos para
interposição de recursos dotados de efeito suspensivo, ou julgado estes, deverá
ser oficiado à origem para dar início à execução do julgado.

17. Apelações ministerial e defensivas parcialmente providas.

Em seguida, em razão do mencionado acórdão, foi impetrado habeas corpus em

favor do paciente perante o Superior Tribunal de Justiça, em que sustentada a incompetência

da Justiça Federal para processar e julgar o processo penal em tela, na medida em que os

crimes ali narrados teriam sido praticados em contexto eleitoral.

O mandamus foi liminarmente indeferido por decisão monocrática do relator, o

que  ensejou  a  interposição  de  agravo  regimental  da  defesa,  reiterando  a  tese  de

incompetência absoluta da Justiça Federal para a causa. 

O agravo foi desprovido, nos seguintes termos: 

PROCESSO  PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  DA  DECISÃO  QUE
INDEFERIU  LIMINARMENTE  O  HABEAS  CORPUS.  TESE  DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. MATÉRIA NÃO ANALISADA
NA ORIGEM.  SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIA.  AGRAVO  REGIMENTAL
DESPROVIDO.

 I – O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o
entendimento  anteriormente  firmado,  sob  pena  de  ser  mantida  a  decisão
vergastada por seus próprios fundamentos. 

II – A tese de incompetência ratione materiae da Justiça Federal para processar
e julgar a ação penal não foi suscitada nem examinada nas instâncias ordinárias.
Por conseguinte, inviável a sua apreciação por esta Corte Superior, sob pena de
supressão de instância. 

III – Embora a competência processual se defina como pressuposto processual,
cuja presença – ou ausência – deve ser verificada na fase do próprio juízo de
admissibilidade, anterior ao juízo de mérito da pretensão condenatória (res in
judicium deducta), seu exame por esta Corte Superior exige que ela tenha sido
efetivamente apresentada às instâncias ordinárias e aí debatida e decidida, sob
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pena  de  supressão  de  instância  e,  mais,  sob  pena  de  desvirtuar  a  estrutura
conferida pela Constituição Federal ao Poder Judiciário. 

IV - Esta Corte Superior, em sua sólida jurisprudência, mesmo com relação a
matérias  que,  à  maneira  da  competência  processual,  são  pressupostos
processuais,  como,  por  exemplo,  o  impedimento  e  a  suspeição  -  também
pressupostos de validade subjetivos relativos ao órgão julgador -, não admite o
seu exame sem que antes tenham sido deduzidas nas instâncias a quo. Agravo
regimental desprovido. 

Contra essa decisão, foi impetrado o presente habeas corpus em favor de Jorge

Afonso Argello, por meio do qual os impetrantes insistem na tese de constrangimento ilegal

em  razão  da  incompetência  da  Justiça  Federal  para  julgar  a  Ação  Penal  nº  5022179-

78.2016.4.04.7000.

Aduzem que  “embora o tema não tenha sido expressamente enfrentado pelas

instâncias  ordinárias,  trata-se  de  matéria  que,  além de  ser  de  ordem  pública,  constitui

pressuposto de validade da relação jurídica processual, inclusive por se tratar de fato novo

julgado após a condenação do paciente, cujo caso concreto se imbrica umbilicalmente a

questões eleitorais”.

Afirmam, ainda,  que o Juízo singular e a Oitava Turma do Tribunal Regional

Federal da Quarta Região, ao enfrentarem o mérito da controvérsia e proferirem decisões

condenatórias nos autos da ação penal, teriam reconhecido implicitamente sua competência

para julgar a causa.

No  mérito,  sustentam que  o  paciente  foi  condenado  por  juízo  absolutamente

incompetente, qual seja, o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, tendo em vista que, sob

a ótica da defesa, as imputações da ação penal dizem respeito a crimes eleitorais conexos a

delitos  comuns,  o  que  atrairia  a  competência  da  justiça  especializada  para  a  instrução e

julgamento do processo, nos mesmos termos da decisão proferida pelo STF no Inquérito nº

4.435.

Pontuam que existe, nos autos do processo criminal, a descrição de um fato que

configura, em tese, ao crime do art. 350 do Código Eleitoral, qual seja, a doação, pela OAS,

de R$ 350 mil à Paróquia de São Pedro em Taguatinga/DF em maio de 2014. Nesse contexto,

argumentam:

Com  efeito,  as  imputações  feitas  pelo  Ministério  Público  em  relação  ao
paciente, a versarem sobre doações eleitorais oficiais, devidamente declaradas e
contabilizadas,  destinadas a partidos políticos em 2014, possuem inequívoca
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conotação eleitoral, estando atreladas à sua atuação política. 

Em  verdade,  todo  o  relato  dos  colaboradores,  únicas  provas  constantes  da
denúncia, versa sobre supostas propinas disfarçadas sob a roupagem de doação
eleitoral  oficial,  vale  dizer:  pretensa  descrição  de infração  penal  eleitoral,  a
atrair, ainda que relacionada aos supostos crimes conexos de corrupção passiva
e  lavagem de  dinheiro,  a  competência  da  Justiça  Eleitoral  para  conhecer  e
processar a ação penal. 

Evidencia-se, portanto, que o contexto fático encartado na denúncia busca saber
se,  ao  receber  doações  eleitorais  oficiais,  contabilizada  e  posteriormente
declarada,  o  paciente  tinha  conhecimento  de  que  estava  recebendo  uma
vantagem indevida em razão de função pública, a caracterizar – pela via do
sistema  eleitoral  –  os  crimes  conexos  de  corrupção  passiva  e  lavagem  de
dinheiro. 

Como se vê, a motivação eleitoral dos delitos ficou reiteradamente expressa na
denúncia. E, aqui, cabe assinalar que as considerações referentes à competência
para o julgamento da ação penal se devem à apresentação dos fatos segundo a
peça acusatória, pouco importando, para os fins de determinação do Juízo, a
adequação a outros tipos determinada pelo Parquet.

Vieram os autos a esta Procuradoria-Geral da República, para emissão de parecer.

II

II.1. Do não cabimento do habeas corpus. Ausência dos requisitos de admissibilidade

O presente habeas corpus não ultrapassa o juízo de admissibilidade.

Os impetrantes buscam a nulidade da condenação do paciente sob o fundamento

da  incompetência  do  órgão  jurisdicional,  uma  vez  que  os  crimes  em  tela  teriam  sido

cometidos em contexto eleitoral, o que atrairia a competência da Justiça especializada. 

Contudo, além de a referida questão não ter sido enfrentada no acórdão recorrido,

sequer se encontra adequadamente delimitada pelas instâncias ordinárias, o que torna, com

efeito, impossível uma conclusão do STF sobre o ponto nesta oportunidade.

Compulsando os autos, verifica-se que a defesa em nenhum momento suscitou a

alegada incompetência do Juízo Federal perante as instâncias ordinárias, seja em primeiro

grau de jurisdição, seja em sede de apelação.

Desse modo, ausente o pronunciamento dos juízos precedentes sobre a matéria, é

indevida a supressão de instância no caso dos autos. 
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De outro lado, o acolhimento da tese defensiva da natureza eleitoral dos crimes

imputados ao paciente exige, necessariamente, o revolvimento dos fatos delitivos, o que não

é possível na via restrita do habeas corpus. 

Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes desta Suprema Corte:

“HABEAS CORPUS”. JUSTIÇA ELEITORAL. PRETENDIDA ANULAÇÃO
DE  PROCESSO-CRIME.  ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO  JUÍZO  DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA. JUIZ TITULAR IMPEDIDO. ATUAÇÃO DE JUIZ
SUBSTITUTO DESIGNADO PARA O EXERCÍCIO DA JURISDIÇÃO PELO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - VITALICIEDADE AINDA NÃO ADQUIRIDA.
COMPETÊNCIA  PRESERVADA.  REGULAR  EXERCÍCIO  DA
JURISDIÇÃO ELEITORAL - APLICABILIDADE DO ART. 22, § 2º, DA LEI
ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL (LOMAN) - ALEGAÇÕES
DE PRESCRIÇÃO PENAL, DE DECURSO DO PERÍODO DE PROVA DE
"SURSIS"  E  DE  INCOMPETÊNCIA  DO  JUIZ  DA  EXECUÇÃO  -
QUESTÕES  NÃO  ABRANGIDAS  PELO  ATO  IMPUGNADO  -
INCOGNOSCIBILIDADE  -  PEDIDO  PARCIALMENTE  CONHECIDO  E,
NESSA PARTE,  INDEFERIDO.  IMPETRAÇÃO DE "HABEAS CORPUS"
COM  APOIO  EM  FUNDAMENTOS  NÃO  EXAMINADOS  PELO
TRIBUNAL  APONTADO  COMO  COATOR:  HIPÓTESE  DE
INCOGNOSCIBILIDADE  DO  "WRIT"  CONSTITUCIONAL.  -  Revela-se
insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o remédio
constitucional  do  "habeas  corpus",  quando  impetrado  com suporte  em
fundamentos  que  não  foram  examinados  pelo  Tribunal  apontado  como
coator.  Se se revelasse lícito  ao impetrante agir "per saltum", registrar-se-ia
indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos
de  ordem  processual.  (…)  (HC  79395,  Relator(a):  OCTAVIO  GALLOTTI,
Relator(a)  p/  Acórdão:  CELSO  DE  MELLO,  Tribunal  Pleno,  julgado  em
06/10/1999,  DJ  01-09-2006  PP-00018  EMENT  VOL-02245-03  PP-00473
LEXSTF v. 28, n. 334, 2006, p. 339-358)

EMENTA:  HABEAS  CORPUS.  PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.
HOMICÍDIO  QUALIFICADO.  DIREÇÃO  DE  VEÍCULO  AUTOMOTOR.
EMBRIAGUEZ.  ALEGAÇÃO  DE  HOMICÍDIO  CULPOSO:
IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS
IMPRÓPRIO  NA  VIA  ELEITA.  ORDEM  DENEGADA.  1.  É  firme  a
jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a via sumária e
documental do habeas corpus, afora casos teratológicos de erro conspícuo
de direito probatório ou de abstração de fato inequívoco, não se presta a
substituir  por  outro  o  acertamento  judicial  dos  fatos.  Precedentes.  2.
Concluir que a conduta do Paciente foi pautada pelo dolo eventual ou pela culpa
consciente impõe o revolvimento do conjunto probatório, o que ultrapassa os
limites do procedimento sumário e documental  do habeas corpus.  3.  Ordem
denegada.  (HC  132036,  Relator(a):  CÁRMEN  LÚCIA,  Segunda  Turma,
julgado em 29/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-078  DIVULG 22-
04-2016  PUBLIC 25-04-2016)

O  presente  habeas  corpus,  portanto,  carece  dos  elementos  necessários  e

suficientes para seu conhecimento.
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II.2.  Do  juízo  de  mérito.  Competência  da  Justiça  Federal  para  processamento  e
julgamento da causa:

O impetrante invoca como fundamento para embasar a pretensão formulada no

writ,  a  recente  decisão  do  Supremo  Tribunal  Federal,  que  deu  provimento  ao  Agravo

Regimental interposto no Inquérito nº 4435/DF, na qual foi fixada a tese da competência da

Justiça Eleitoral para processar e julgar crimes comuns que apresentem conexão com crimes

eleitorais. 

No caso dos autos, contudo, tanto a sentença condenatória quanto o acórdão do

TRF-4ª Região não reconheceram a natureza de crimes eleitorais nas condutas perpetradas

pelo paciente.

O simples fato de a propina recebida por Jorge Afonso Argello ter se destinado a

fins político-partidários, em contexto de campanha eleitoral, não é suficiente para que suas

ações se caracterizem como crimes eleitorais. 

A conduta  de  utilizar  valores  decorrentes  de  prática  criminosa  em campanha

política não está prevista na Lei nº 9.504/97 ou no Código Eleitoral como crime. Ou seja, se o

agente utiliza o dinheiro que recebeu a título de propina, decorrente da prática de corrupção,

para patrocinar campanha eleitoral, tal fato, por si só, não se cacacteriza como crime eleitoral.

No mais, embora se afirme, na fundamentação do writ, que a denúncia descreve

um fato que configuraria, em tese, o crime do art. 350 do Código Eleitoral – qual seja a

doação, pela OAS, de R$ 350 mil à Paróquia de São Pedro em Taguatinga/DF em maio de

2014 –, os próprios impetrantes admitem que em nenhum momento do processo criminal a

conduta foi capitulada como possível crime de falsidade ideológica eleitoral (Caixa 2). 

Desse modo, não há prova constituída capaz de demonstrar que a condenação do

paciente deriva da prática de crimes eleitorais ou, ao menos, que houve conexão entre suas

condutas e crimes eleitorais no contexto dos autos.

De outro lado, muito são os julgados deste STF que reconhecem a competência

da 13ª Vara Federal de Curitiba para processar e julgar as ações penais ajuizadas no âmbito

das investigações denominadas “Operação Lava-jato”1.

1 Exceções  de  Incompetência  Criminal  nº  5051562-04.2016.4.04.7000/PR  e  nº
505365707.2016.4.04.7000/PR, apreciadas pelo Juízo Federal da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR e pela 8ª
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Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, em sede do AgRg no REsp nº

1765139/PR, interposto pela defesa de Luís Inácio Lula da Silva, reforçou a competência da

13ª Vara Federal de Curitiba/PR e afastou a possibilidade de remessa dos autos para a Justiça

Eleitoral:

PROCESSO  PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  DA  DECISÃO  QUE
CONHECEU EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NEGOU PROVIMENTO
AO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. SUSTENTAÇÃO
ORAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ, 283 E 284 DO C. STF.
APLICABILIDADE.  DOSIMETRIA  DE  PENA.  CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS. ARTIGO 59 CP. CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS. ARTIGO 65, I,
CP. READEQUAÇÃO. NECESSIDADE. PENA DE MULTA. DIASMULTA.
CRITÉRIO  TRIFÁSICO.  PROPORCIONALIDADE.  REPARAÇÃO  DO
DANO.  REMODULAÇÃO.  AGRAVO  REGIMENTAL  PARCIALMENTE
PROVIDO.  (...)  XI  -  Quanto  à  remessa  do  feito  à  Justiça  Eleitoral,  razão
também não merece ao agravante, quanto mais ao se levar em consideração o
fato de que a questão da competência do Juízo Federal da 13a Vara Federal de
Curitiba/PR já  foi  amplamente  examinada  e  decidida  em todos  os  graus  de
juridição,  cabendo  ressaltar  as  Exceções  de  Incompetência  Criminal  nº
5051562-04.2016.4.04.7000/PR e nº 505365707.2016.4.04.7000/PR, apreciadas
pelo Juízo Federal da 13a Vara Federal de Curitiba/PR e pela 8a Turma do e.
TRF/4a Região, RHC nº 62.176/PR, apreciado pela 5a Turma desta Corte de
Justiça,  Reclamação  nº  17.623,  Reclamação  nº  20.175/PR  e  Reclamação  nº
25.048/PR,  julgada  pela  2a  Turma  do  c.  Supremo  Tribunal  Federal.  XII  -
Ademais,  não  há  imputação  alguma  de  autoria  e  materialidade  dos  crimes
eleitorais,  alegados  pela  defesa,  valendo  ressaltar,  obiter  dictum,  que  muito
embora suscite o agravante um cenário de hipotético crime eleitoral, trazendo à
baila  a  conduta  capitulada  no  artigo  350  do  Código  Eleitoral  (falsidade
ideológica eleitoral), a ação de usar dinheiro oriundo de origem criminosa na
campanha  eleitoral  não  está  prevista  como  crime  eleitoral  na  respectiva
legislação  (Lei  nº  9.504/97  ou  no  Código  Eleitoral).  XIII  -  No  mesmo
compasso, o quadro também narrado pela defesa, de eventual cometimento de
crime  de  apropriação  indébita  eleitoral  (art.  354-A do  Código  Eleitoral  -
Apropriarse 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),  sequer  merece  ser
considerado, uma vez que os fatos descritos na denúncia foram cometidos antes
da criação do tipo em questão (06/10/2017), não havendo que se estampada no
acórdão, indo de encontro ao Verbete 07 do STJ. (AgRg no REsp 1765139/PR,
Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019,
DJe 08/05/2019; grifei) 

Não há, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado nestes autos.

Turma do TRF/4ª Região; RHC nº 62.176/PR, apreciada pela 5ª Turma do STJ; Reclamação nº 17.623,
Reclamação nº 20.175/PR; Reclamação nº 25.048/PR, julgadas pela 2ª Turma do STF. 
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III

Ante  o  exposto,  o  Ministério  Público  Federal manifesta-se  pelo  não

conhecimento do presente habeas corpus e, no mérito, pela denegação da ordem.

Brasília, 23 de julho de 2020.

LINDÔRA MARIA ARAÚJO
Subprocuradora-Geral da República
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