
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA 

N° 1500/2018 —LJTPGR 
Sistema Único n.° a g 6  u572018 

INQUÉRITO N° 4435 
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Excelentíssimo Senhor Ministro Marco Aurélio, 

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

vem apresentar 

contrarrazões ao agravo regimental 

interposto por Pedro Paulo Carvalho Teixeira e Eduardo da Costa Paes nas fls. 345-

348. 

Cuida-se de agravo regimental interposto em face de decisão proferida em 

08.05.2018, na qual Vossa Excelência deliberou o seguinte: 

"2. O Pleno do Supremo, na Sessão do dia 3 de maio de 2018, ao apreciar a 

questão de ordem na ação penal n°937, relator ministro Luís Roberto Barro-

so, procedeu à reinterpretação da Constituição Federal, considerada a prer-

rogativa de foro, assentando que o instituto pressupõe crime praticado no 

Gabinete da Procuradora-Geral da República 
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exercício do mandato e a este, de alguma forma, ligado. Excepcionou a óptica 

conforme o estágio em que o processo se encontre, consignando ter a fase de 

alegações finais o efeito de prorrogar a competência. Acompanhei o Relator 

em parte, ou seja, quanto a interpretar-se de forma estrita o preceito constitu-

cional que sinaliza a competência do Supremo para julgar Deputados Fede-

rais e Senadores. 

Divergi de Sua Excelência relativamente à prorrogação da competência, ante 

a fase processual, tendo em conta a premissa segundo a qual competência de 

natureza absoluta não se prorroga, sendo a em debate funcional e, portanto, 

dessa espécie, ao contrário da territorial ou em razão do valor. 

Reitero o que sempre sustentei: a competência do Tribunal é de Direito estrito, 

está delimitada, de forma exaustiva, na Constituição Federal. As regras res-

pectivas não podem merecer interpretação ampliativa. A Lei Maior, ao prever 

cumprir ao Supremo julgar Deputados e Senadores, há de ter abrangência de-

finida pela conduta criminosa: no exercício do mandato e ligada, de algum 

modo, a este último. 

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 su-

postamente 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 cometi-

dos os crimes não enseja o que apontei como elevador processual, deslo-

cando-se autos de inquérito ou processo-crime em curso. 

3. Declino da competência para a primeira instancia da Justiça do Estado do 

Rio de Janeiro. Requisitem os autos à Corregedoria-Geral do Departamento 

de Polícia Federal, para a remessa cabível." 

Em face desta decisão, nas fls. 345-348, PEDRO PAULO CARVALHO 

) TEIXEIRA e EDUARDO DA COSTA PAES apresentaram petição, requerendo, em 

2 



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA 

síntese, a reconsideração da decisão de declínio de competência, mantendo-se a 

competência do Supremo Tribunal Federal para processamento do feito. 

Subsidiariamente, o encaminhamento do feito à Justiça Eleitoral do Rio de 

Janeiro e, ainda subsidiariamente, caso não fosse reconsiderada a decisão, o recebimento 

da petição como agravo regimental e seu julgamento pela Primeira Turma do STF. 

Em suma, fundamentam o pedido ao argumento de que a suposta doação 

alegadamente feita em 2014 diria 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, 

como afirmado na decisão impugnada. Nesse cenário, como Pedro Paulo exerce mandato 

de Deputado Federal desde 2011 até hoje, a investigação deveria ser mantida sob jurisdição 

do Supremo Tribunal Federal. Quanto ao pedido subsidiário, afirmam que os relatos dos 

colaboradores relacionam-se a supostas doações eleitorais feitas de maneira ilícita, de 

modo que a competência para processamento do feito, no caso de não ser mantida na 

Suprema Corte, seria da Justiça Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro. 

Por fim, vieram os autos à Procuradoria-Geral da República para apresentação 

de contraminuta (fls. 385-388). 

É o relatório. 

II 

O agravo regimental interposto merece parcial provimento. 

Tendo como premissa que a competência da Suprema Corte é de direito estrito, 

para definição do juízo competente para processar e julgar o feito, inicialmente, relevante 

mencionar que há fatos em apuração ocorridos em 2010, 2012 e 2014, tendo como 

envolvido, entre outros, PEDRO PAULO CARVALHO TELXEIRA, Deputado Federal. 

Apenas por uma questão didática na condução da solução a ser adotada, os 

fatos serão apresentados na seguinte ordem: 2014, 2010 e 2012. 

HÁ. Fato de 2014. 
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A investigação autorizada pela Corte Maior tem o seguinte objeto: PEDRO 

PAULO, na condição de Deputado Federal,  solicitou e recebeu, a pretexto da campa-

nha para Deputado Federal de 2014,  em tomo de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) do 

Grupo Odebrecht. 

EDUARDO PAES foi um dos facilitadores da transação, contatando o diretor 

BENEDICTO JÚNIOR e viabilizando o repasse do dinheiro. 

Considerando a hipótese delitiva em investigação, 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. 

11.2. Fato de 2010. 

A investigação autorizada pela Corte Maior tem o seguinte objeto: PEDRO 

PAULO, então Deputado Estadual,  solicitou e recebeu, a pretexto da campanha para 

Deputado Federal de 2010 em tomo de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) da 

empresa Odebrecht. 

Por sua vez, EDUARDO PAES funcionou como um dos facilitadores da 

transação, contatando o diretor BENEDICTO JÚNIOR e viabilizando, por sua força 

política, o repasse do dinheiro. 

Considerando a hipótese delitiva em investigação, 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. 

1  Art. 350. Omitir, em documento público ou particular, declaração que déle devia constar, ou nele 
inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, para fins eleitorais: 
Pena - reclusão até cinco anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa, se o documento é público, e re-
clusão até três anos e pagamento de 3 a 10 dias-multa se o documento é particular. 
Parágrafo único. Se o agente da falsidade documental é funcionário público e comete o crime pre-
valecendo-se do cargo ou se a falsificação ou alteração é de assentamentos de registro civil, a pena 
é agravada. 
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11.3. Fatos de 2012. 

A investigação autorizada pela Corte Maior tem o seguinte objeto: 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. 

Ou seja, diferente das demais hipóteses, aqui há indicativo de atuação 

funcional de EDUARDO PAES apta a caracterizar, em tese, os crimes de corrupção 

passiva e ativa. 

PEDRO PAULO, Deputado Federal, era coordenador da campanha e 

operacionalizou os pagamentos da propina, inclusive mediante pagamentos no exterior. 

Os Anexos 4R e 4S apresentados por LEANDRO ANDRADE trazem 

comprovantes de transferências bancárias de propina para o exterior. 

Considerando a hipótese delitiva em investigação, trata-se de crime que não 

deve tramitar perante a Corte Constitucional, pois não foi praticado em razão do cargo de 

Deputado Federal. 

PEDRO PAULO teria perpetrado o delito em razão da sua função de 

coordenador de campanha de EDUARDO PAES. A circunstância de ser Deputado Federal 

é irrelevante. 

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 n°7.492/1986; e artigo 10  da Lei n°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 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. 

11.3.1 Natureza constitucional da competência da Justica Federal — inaplicabilidade 

do artigo 78. IV, do Código de Processo Penal. 

A competência, no caso em exame, deverá ser bipartida entre Justiça Eleitoral e 

Justiça Federal, e isso por razões de índole técnica (de verniz constitucional), reforçadas 

por razões de índole pragmática. 
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Com efeito, sabe-se que a Constituição Federal é silente quanto à competência 

de índole criminal da Justiça Eleitoral. Por outro lado, o Código Eleitoral — que, em sua 

maioria, possui natureza de lei ordinária, sendo lei complementar em alguns de seus tre-

chos — prevê, em seu art. 35, inc. II, que 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. Em linha de consonância com essa previ-

são, art. 78, inciso IV do Código de Processo Penal estabelece que, na determinação da 

competência por conexão ou continência, havendo concurso entre a jurisdição comum e a 

especial, esta prevalecerá. 

A conjugação desses dispositivos legais pode, em um primeiro momento, con-

duzir à conclusão de que a competência, em relação aos fatos de 2012, será da Justiça Elei-

toral, que exerceria uma força atrativa em relação a todos os crimes. 

Esta conclusão é, no entanto, equivocada. 

E isso porque a competência criminal da Justiça Federal se encontra expressa-

mente delineada na própria Constituição Federal, segundo a qual cabe a ela julgar "os cri-

mes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interes-

ses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contra-

venções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral" (art. 109, in-

ciso IV). Trata-se, portanto, de competência material absoluta 

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. Aqui, diz-se que normas de índole infra-

constitucional, como o são os artigos 35, inc. II do Código Eleitoral e 78, inc. IV do CPP, 

não possuem o condão de modificar — para mais ou para menos  - o âmbito de competência 

da Justiça Federal previsto no art. 109, IV da CF/88. 

Essa mesma lógica tem sido aplicada pelo STF em julgamentos nos quais se 

discutia se a incidência da regra da perpetuatio jurisdictionis poderia, ou não, levar a Justi-

ça Federal a processar e julgar crimes que não estão descritos no art. 109, inc. IV da CF/88. 

A resposta dada por essa Suprema Corte a tal questão foi negativa, justamente sob o funda-

mento, defendido nesta petição, de que a legislação infraconstitucional não pode modificar 

a competência da Justiça Federal prevista de modo taxativo pela Constituição Federal, ain-

da que seja para alargá-la. Confira-se: 
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"PROCESSO PENAL E CONSTITUCIONAL AÇÃO PENAL. CONTRABAN-

DO DE ARMA DE FOGO (CR ART. 334, § 1°, C). DESCLASSIFICAÇÃO 

PARA RECEPTAÇÃO (CR ART. 180). 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 modricar competência absoluta consti-

tucionalmente estabelecida, como é o caso da competência da Justiça Fede-

ral. 2. Ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 109, IK da CE ainda 

que isso somente tenha sido constatado após a realização da instrução, os au-

tos devem ser remetidos ao Juizo competente, nos termos do § 2° do art. 383 

do CPP. 3. Ordem concedida." - destaque acrescido (HC 116862, Relator(a): 

Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 10/12/2013, PROCES-

SO ELETRÔNICO DJe-022 DIVULG 31-01-2014 PUBLIC 03-02-2014). 

Dessa forma, uma eventual conexão entre crimes comuns de natureza federal e 

crimes eleitorais não se resolve subtraindo-se da Justiça Federal a sua parcela de compe-

tência prevista na Constituição, atribuindo-a, em seguida, à Justiça Eleitoral, em atenção ao 

que preveem os artigos 35, inc. II do Código Eleitoral e 78, inc. IV do CPP. Isso equivale-

ria a fazer prevalecer as regras de competência e de sua modificação, previstas na legisla-

ção ordinária em detrimento do que estipula a Constituição, o que, por óbvio, não pode ser 

admitido. 

A solução que se dá a situações de eventual conexão entre crimes comuns de 

natureza federal e crimes eleitorais, portanto, não pode passar pela aplicação pura e sim-

ples da já referida legislação ordinária. Diversamente, tal solução está, segundo aqui se en-

tende, em considerar cada Justiça — a Federal e a Eleitoral — como a competente para pro-

cessar os crimes cujo julgamento, pela Constituição (no caso da Justiça Federal) e pela Lei 

(no caso da Justiça Eleitoral), lhes cabem. 

A consequência direta deste entendimento é que, havendo conexão entre crimes 

comuns de natureza federal e crimes eleitorais, a respectiva investigação ou ação penal será 

cindida, sendo os primeiros julgados pela Justiça Federal e os segundos pela Justiça Eleito-

ral. Com  isso, evita-se que a Constituição Federal seja afrontada e, ao mesmo tempo, pres-

tigia-se a especialização da Justiça Eleitoral para cuidar de crimes estritamente eleitorais. 
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Esse entendimento tem sido acolhido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), 

conforme se extrai dos seguintes julgados: 

"CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DELITO DE FALSO TESTE-

MUNHO COMETIDO PERANTE A PROMOTORIA DE JUSTIÇA ELEITO-

RAL. CRIME PRATICADO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA 

ELEITORAL. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDE-

RAL. POSSÍVEL OCORRÊNCIA DE CRIME PREVISTO NO ART. 299 DO 

CÓDIGO ELEITORAL, EM CONEXÃO. IMPOSSIBILIDADE DE JULGA-

MENTO CONJUNTO NA JUSTIÇA ESPECL4LIZADA. COMPETÊNCIA DA 

JUSTIÇA COMUM FEDERAL FIXADA NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLI-

CA. NÃO APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE. I. A prática do 

delito de falso testemunho, cometido por ocasião de depoimento perante o Mi-

nistério Público Eleitoral, enseja a competência da Justiça Federal, em razão 

do evidente interesse da União na administração da Justiça Eleitoral. Prece-

dentes. 2. 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 teste-

munho, porquanto a competência da Justiça Federal está expressamente fi- 

xada na Constituição Federal, não se aplicando, dessa forma, o critério da 

especialidade, previsto nos arts. 78, Ig do CPP e 35, II, do Código Eleitoral, 

circunstância que impede a reunião dos processos na Justiça especializada. 

Precedentes. 3. Conflito conhecido para declarar competente o Juizo Federal 

da 3° Vara Criminal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, o suscitado." - 

negrito acrescido (CC 126.729/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BEL-

LIZZE, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/04/2013, DJe 30/04/2013). 

"CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CRIME ELEITORAL. CONEXÃO. CRIME 

FEDERAL. FRAUDE. PREVIDÊNCIA SOCIAL. ART. 78, INCISO IK DO 

Cl'? NÃO-APLICAÇÃO. NORMAS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA 

JUSTIÇA ELEITORAL E JUSTIÇA COMUM FEDERAL. I. Consta dos autos 

que os Réus realizaram fraude para obter beneficio previdenciário em detri-

mento do INSS, sendo as condutas tipificadas no art. 299 do Código Eleitoral ) 
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e 171, sç' 3°, do Código Penal, verificando-se a ocorrência da conexão. 2. Con-

tudo. não pode permanecer a força atrativa da jurisdição especial, pois ocor-

reria conflito entre normas constitucionais, o que não é possível em nosso or-

denamento jurídico. 3. Na hipótese vertente, não pode persistir a unidade pro-

cessual, devendo o crime do art. 299 do Código Eleitoral ser julgado pela Jus-

tiça Eleitoral e o crime do art. 171, sç' 3°, do Código Penal pela Justiça Comum  

Federal. 4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 

309° Zona Eleitoral de Três Marias/MG para o crime de competência eleitoral 

e competente o Juízo Federal da 9' Vara da Seção Judiciária do Estado de Mi-

nas Gerais para o crime de competência federal." - destaque acrescido (CC 

39.357/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 

09/06/2004, DJ 02/08/2004, p. 297). 

Essas são, portanto, as razões estritamente técnicas, ou jurídicas, que amparam 

o entendimento aqui defendido. Há, ainda, razões de índole mais pragmática a respaldar 

esse entendimento, que se somam àquelas primeiras. 

Ora, a prevalecer a tese oposta à ora defendida, a consequência prática dai de-

corrente seria remeter milhares de investigações e ações penais hoje em curso, que tratam 

de (complexos) crimes federais praticados em conexão a crimes eleitorais, à Justiça Eleito-

ral — órgão esse que, a toda evidencia, não é vocacionada a julgar crimes comuns, além de 

não estar aparelhada para tanto. 

Lembre-se, aqui, que a Justiça Eleitoral destina-se a lidar com crimes mais sim-

ples, cuja pretensão punitiva observa prazos prescricionais bastante diminutos; daí que o 

processo penal eleitoral é, por natureza, célere e ágil, sob pena de entregar prestação juris-

dicional extemporânea e despida de utilidade prática. Quando se tem em mente a urgência 

que as lides eleitorais exigem, fica fácil concluir que os complexos e trabalhosos crimes 

comuns, caso também fossem de competência da Justiça Eleitoral, ficariam relegados a se-

gundo plano, sendo enfrentados em momento posterior à eleições. O prejuízo dai decorren-

te é evidente, em especial tendo-se em conta que boa parte dos crimes federais que seriam 

julgados pela Justiça Eleitoral são relacionados a desvios milionários de recursos da União 

e de suas Empresas. 
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E não é apenas isso. A irrazoabilidade do entendimento de que a Justiça Eleito-

ral tem competência para processar e julgar crimes federais conexos a crimes eleitorais fica 

ainda mais evidente quando se constata a extrema complexidade de que se reveste boa par-

te do universo de crimes federais — como é o caso daqueles ligados à Operação Lava-Jato -, 

a exigir, para o seu bom enfrentamento, não apenas estrutura adequada mas, também, pro-

fissionais especializados. 

Tanto é assim que a própria Justiça Federal tem sido levada a criar varas espe-

cializadas para cuidar de crimes de execução marcadamente sofisticada e complexa, como 

a lavagem de capitais e os crimes contra o sistema financeiro nacional, num reconhecimen-

to de que nem mesmo as varas criminais comuns da Justiça Federal, assoberbadas com fei-

tos criminais de toda natureza, têm tido os recursos necessários a lidar com tal espécie de 

criminalidade. Em que pese a excelência dos serviços prestados pelos órgãos que compõem 

a jurisdição eleitoral, não parece que estes possuem expertise e estrutura adequada a lidar 

satisfatoriamente com investigações e ações penais que tenham por objeto crimes federais 

desse porte. 

11.3.2 Necessidade que o tema da amplitude da competência criminal eleitoral seja 

decidida, em sede de questão de ordem, pelo Plenário. 

O tópico em exame — competência para processar e julgar crimes comuns 

federais conexos a crimes eleitorais - tem recebido a seguinte solução, em votações por 

maioria, pela Segunda Turma da Corte Constitucional: 

"Agravo regimental. Petição. Doações eleitorais por meio de caixa dois. 

Fatos que poderiam constituir crime eleitoral de falsidade ideológica (art. 

350 do Código Eleitoral). Competência da Justiça Eleitoral. Crimes 

conexos de competência da Justiça Comum. Drelevância. Pretendido 

reconhecimento da competência da Seção Judiciária do Distrito Federal ou 

do Estado de São Paulo. Não cabimento. Prevalência da Justiça Especial 

(art. 35, g do Código Eleitoral e art. 78, Ig do Código de Processo Penal). 

Precedentes. Possível falsidade ideológica relativa a pleito presidencial. 

Prestação de contas realizada perante o Tribunal Superior Eleitoral. 

Competência territorial do Distrito FederaL Agravo regimental não 

provido. Competência absoluta. Matéria de ordem pública. Remessa, de 
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oficio, dos termos de colaboração premiada ao Tribunal Regional Eleitoral 

do Distrito Federal. 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. 1. A 

Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de 

que, 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 (PET n° 6.820/DF-AgR-ED, Relator para o acórdão o 

Ministro Ricardo Lewandowsld, 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, II; do Código de 

Processo Penal. 3. Tratando-se de possível crime de falsidade ideológica 

relativo a pleito presidencial, em que a prestação de contas é feita perante o 

Tribunal Superior Eleitoral, o foro territorialmente competente deve ser o 

do Distrito Federal. 4. Como a investigação se encontra 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 n° 4.130/PR-Q0, 

Pleno, de minha relatoria, DJe de 3/2/16). 5. A competência absoluta é 

matéria de ordem pública, razão por que, não obstante o objeto do agravo 

regimental seja tão somente a pretendida fixação da competência da Seção 

Judiciária do Distrito Federal ou de São Paulo, nada obsta que, de oficio, 

se disponha a seu respeito. 6. Agravo regimental não provido. 

Determinação, de oficio, de remessa dos termos de colaboração premiada 

ao Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, para posterior 

encaminhamento ao juízo de primeiro grau competente." - negrito acrescido 

(Pet 6986 AgR, Relator(a): MM. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: 

Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 10/04/2018, 
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ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-122 D1VULG 19-06-2018 PUBLIC 20-

06-2018). 

Após o leading case julgado na PET 6820, em 06 de fevereiro de 2018, a 2a Turma, 

sempre por votação majoritária, tem reiteradamente decidido no sentido de que cabe à 

Justiça Eleitoral processar e julgar crimes comuns federais conexos a crimes eleitorais, 

apesar de a competência prevista no art. 109, IV da CF ser absoluta e de direito estrito, não 

passível, portanto, de ampliação ou diminuição por força de dispositivos insertos em 

legislação infra constitucional (como é o caso dos artigos 35, inc. II do Código Eleitoral e 

78, inc. IV do CPP). 

Por outro lado, até onde se sabe, a 1' Turma do STF ainda não enfrentou tema 

similar. 

Ocorre que, pela relevância de suas consequências práticas, é imperioso que o 

Supremo Tribunal Federal, via sua composição plenária, defina o tema de modo 

homogêneo, como forma de tutelar a segurança jurídica, nos termos do art. 21, III, do seu 

Regimento Interno. 

III 

Ante o exposto, a Procuradora-Geral da República requer seja conhecido o 

agravo regimental, e, no mérito, seja parcialmente provido nos seguintes termos: 

a investigação relativa ao fato de 2014 continue tramitando perante o 

Supremo Tribunal Federal (item II.1); 

a investigação relativa ao fato de 2010 seja remetida para livre distribuição 

na Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro (item 11.2); 

seja controvertida Questão de Ordem para o Plenário (art. 21, III, do 

Regimento Interno do STF) definir o alcance da competência criminal eleitoral (item 

H.3.2) e, após a solução (item 11.3.1): 

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 11.3); e 

12 
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c.2) a investigação relativa aos artigos 317 e 333, ambos do Código Penal; 
artigo 22 da Lei n° 7.492/1986; e artigo 10  da Lei n° 9.613/1998 (fatos de 2012) seja 
remetida para uma das Varas Federais Criminais da Seção Judiciária do Estado do Rio de 
Janeiro (item 11.3). 

Brasília, 17 de setembro de 2018. 

1144,1/244,_ 
RaèieI Mias Ferreira Dohtge 

Procuradora-Geral da República 
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