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Excelentíssimo Senhor Ministro Edson Fachin

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

e legais, vem expor e requerer o que se segue.

I – Breve resumo

Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por  Eduardo Consentino da Cunha

contra  decisão  proferida  pelo  Juízo  da  13a Vara  Federal  Criminal  da  Seção  Judiciária  de

Curitiba/PR (SJ/PR) que, ao tornar prejudicado o recebimento da denúncia ofertada nos autos

do INQ 4146 no que tange ao suposto crime eleitoral  (art.  350 do Código Eleitoral),  teria

desrespeitado  decisão  anteriormente  proferida  pelo  Supremo  Tribunal  Federal  (STF),  que

recebeu tal denúncia de modo integral, inclusive quanto ao crime eleitoral.
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Com efeito, em 22.06.2016, o Pleno do STF recebeu integralmente denúncia

ofertada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra Eduardo Consentino da

Cunha nos autos do INQ 4146, em razão da suposta prática dos crimes de corrupção,

lavagem de dinheiro, evasão de divisas e crime eleitoral previsto no art. 350 do CE.

Em 14.09.2016,  em virtude  da  perda do mandato  parlamentar  de  Eduardo

Consentino da Cunha, o Ministro Relator Teori Zavascki reconheceu a incompetência

superveniente do STF para processar e julgar o feito e determinou a sua remessa para o

Juízo da 13a Vara Federal de Curitiba/PR,  face à sua conexão com a ação penal n.

5027685-35.2016.4.04.7000, lá  em  trâmite  também  em  virtude  de  anterior

desmembramento do INQ 4146.

Ao receber os autos – que passaram a tramitar como ação penal n. 5051606-

23.2016.4.04.7000/PR-, o Juízo da 13a Vara Federal de Curitiba/PR intimou o MPF

para ratificar ou não a denúncia. O MPF, por sua vez, ratificou a denúncia oferecida

pelo PGR, salvo quanto à imputação do crime eleitoral. 

Acolhendo  o  entendimento  do  MPF,  o  Juízo  da  13a Vara  Federal  de

Curitiba/PR, em 13.10.16, proferiu decisão nos seguintes termos:  “(…) considerando

cumulativamente a ausência de tipicidade material do crime eleitoral, a absorção da

falsidade ideológica pelos crimes de corrupção e de lavagem e o inconveniente do

desmembramento,  reputo razoável  a  posição do MPF em não ratificar  a denúncia

quanto à imputação do crime eleitoral do art. 350 da Lei n.º 4.737/1965. Não havendo

a ratificação, fica prejudicado o recebimento da denúncia exclusivamente quanto a

esta  imputação. Embora desnecessariamente,  já  que  trata-se  de  decisão  do órgão

máximo do Poder Judiciário brasileiro, ratifico igualmente o recebimento no que se

refere a todos os demais crimes, apenas para evitar ulteriores questionamentos.  Já

tendo  o  Egrégio  Supremo  Tribunal  Federal  recebido  a  denúncia  contra  Eduardo

Consentino da Cunha, é o caso de dar processamento à ação penal”.

Após essa decisão, a ação penal n. 5051606-23.2016.4.04.7000/PR seguiu seu

curso, tendo sido proferida sentença condenatória pelo Juízo da 13a Vara Federal de

Curitiba/PR  pelos  crimes  de  corrupção  passiva,  lavagem  de  dinheiro  e  evasão  de

divisas em 30.03.2017. O Tribunal Regional Federal da 4a Região confirmou a sentença

e proferiu acórdão condenatório em 21 de novembro de 2017. Contra essa decisão,
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Eduardo  Consentino  da  Cunha  apresentou  recursos  especial  e  extraordinário,  os

quais pendem atualmente de julgamento.

Pois bem. Quase 3 anos depois de proferida a decisão que, nos autos da ação

penal n.  5051606-23.2016.4.04.7000/PR, julgou prejudicada a imputação atinente ao

crime eleitoral  constante  da denúncia ofertada pela  PGR,  Eduardo Consentino da

Cunha  apresenta  esta  Reclamação.  Nela,  alega,  em  suma,  que  a  referida  decisão

proferida pelo Juízo da 13a Vara Federal de Curitiba/PR afronta o acórdão proferido

pelo  STF  em  22.06.2016,  que  recebeu  integralmente  denúncia  ofertada  pela  PGR

contra Eduardo Consentino da Cunha nos autos do INQ 4146, em razão da suposta

prática  dos  crimes  de  corrupção,  lavagem  de  dinheiro,  evasão  de  divisas e  crime

eleitoral previsto no art. 350 do CE.

Com base nesses argumentos, Eduardo Consentino da Cunha requer: 

(i) “seja concedida a medida liminar para o fim de suspender a Ação Penal nº

5051606-23.2016.4.04.7000/PR  e  determinar  a  suspensão  dos  efeitos  da  execução

antecipada  da  pena,  processo  nº  5020709-75.2017.4.04.7000/PR,  garantindo-se  a

liberdade do reclamante, até julgamento de mérito desta reclamação”;

(ii) e, no mérito, “que seja definitivamente provida a reclamação para o fim

de,  restabelecendo  a  autoridade  das  decisões  proferidas  por  essa  Suprema Corte,

anular o processo desde a decisão do Juízo Federal da 13ª VF de Curitiba/PR que deu

vista para o MPF local 'ratificar'  a denúncia oferecida pelo PGR e admitida pelo

STF';

(iii) “Por fim,  caso Vossas  Excelências  entendam por incabível  a  presente

Reclamação, que seja concedido Habeas Corpus de ofício com base no §2º do art. 654

do CPP”.

Em despacho proferido em 16.05.2019, o Ministro Edson Fachin encaminhou

os autos à PGR, para manifestação. 

É o que se passa a fazer.

II 

Como visto,  nesta Reclamação  Eduardo Consentino da Cunha  argumenta

que a decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Federal de Curitiba/PR que, atendendo a

pedido do MPF, diminuiu o objeto da ação penal n. 5051606-23.2016.4.04.7000/PR,
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para dele excluir, por atipicidade, o crime previsto no art. 350 do CE, afronta o acórdão

proferido  pelo  STF  em  22.06.2016,  que  recebeu  integralmente  a  correspondente

denúncia.

Sem razão o reclamante.

Ao receber os autos do INQ 4146, o Juízo da 13a Vara Federal de Curitiba/PR

abriu nova oportunidade para o MPF avaliar a higidez formal e material da denúncia

ofertada pela PGR, em procedimento que, na verdade, foi realizado em benefício do

réu, para garantir que a ação penal seguisse seu curso apenas se presente os requisitos

legais necessários a tanto. O MPF, por sua vez, avaliou que um dos fatos denunciados

era atípico, razão pela qual deveria ser excluído do objeto da ação.

Diante disso, o Juízo da 13a Vara Federal de Curitiba/PR excluiu do âmbito de

abrangência  da  ação  penal  n.  5051606-23.2016.4.04.7000/PR o  crime  eleitoral,  em

decisão  que,  apesar  de  não  ter  sido  assim  nomeada,  consiste,  materialmente, em

decisão de absolvição sumária, prevista no art. 397 do Código de Processo Penal.

O  raciocínio  subjacente  às  alegações  do  reclamante  parte  do  equivocado

pressuposto de que,  uma vez recebida a denúncia (como o fez o STF no caso dos

autos), a decisão de recebimento impede que, posteriormente, o mesmo ou outro Juízo,

avaliando estar diante de fato atípico, proceda à sua absolvição sumária. Trata-se de

pressuposto que, por óbvio, não se sustenta. 

Veja-se  que  a  jurisprudência  dos  Tribunais  pátrios  permite,  inclusive,  que,

uma vez recebida a denúncia, haja reconsideração da decisão de recebimento. Seguindo

tal linha, o STJ já decidiu que  “o recebimento da denúncia não impede que, após o

oferecimento  da  resposta  do  acusado  (arts.  396  e  396-A  do  Código  de  Processo

Penal),  o  Juízo  reconsidere  a  decisão  prolatada  e,  se  for  o  caso,  impeça  o

prosseguimento da ação penal” (STJ, Quinta Turma, HC 294.518/TO, relator ministro

Felix Fischer, julgado em 2/6/15).

Assim, embora o STF tenha recebido integralmente a denúncia ofertada pela

PGR nos autos do INQ 4146, essa decisão não vinculava o Juízo a quo e tampouco o

impedia de absolver sumariamente o réu quanto a fatos por ele considerados atípicos,

tal qual ocorreu em relação ao suposto crime eleitoral. 
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Não houve, pois, desrespeito, pelo  Juízo da 13a Vara Federal de Curitiba/PR,

ao acórdão de recebimento da denúncia proferido pelo STF, de modo que a presente

Reclamação deve ser julgada improcedente.

Na mesma linha, não merece provimento o pedido subsidiário, constante desta

Reclamação, de concessão de habeas corpus de ofício: com esse pedido, o que pretende

o reclamante, ao fim e ao cabo, é que a decisão de absolvição sumária proferida pelo

Juízo  da  13a Vara  Federal  de  Curitiba/PR,  nos  autos  da  ação  penal  n.  5051606-

23.2016.4.04.7000/PR, seja anulada, de modo que tal ação volte a ter por objeto, além

dos crimes de corrupção e lavagem, também o crime eleitoral previsto no art. 350 do

CE, e que passe a tramitar perante o Juízo Eleitoral.

 Ocorre  que  a  decisão  de  absolvição  sumária  de  Eduardo  Consentino  da

Cunha, proferida em 13.10.16,  já transitou em julgado e não pode mais ser revertida,

inclusive em virtude do princípio da reformatio in pejus. Em sendo assim, a ação penal

n.  5051606-23.2016.4.04.7000/PR já não poderá voltar  a  ter  como objeto  o crime

eleitoral previsto no art. 350 do CE, o que, por si só, torna inviável a pretensão do

reclamante de que tal ação passe a tramitar na Justiça Eleitoral. 

Aliás, a decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Federal de Curitiba/PR foi

benéfica ao ora reclamante,  na medida em que o absolveu de uma das imputações.

Justamente  por  isso,  contra  ela  não  houve recurso  à  época  por  parte  de  Eduardo

Consentino da Cunha; eventual recurso visando à reversão da decisão de absolvição

sumária, inclusive, certamente não seria conhecido por lhe faltar interesse de agir. 

Percebe-se que, 3 anos após ter sido absolvido de um dos crimes imputados na

denúncia que deu origem à ação penal  n. 5051606-23.2016.4.04.7000/PR, e sem que

jamais  tivesse  se  insurgido  contra  tal  decisão,  Eduardo  Consentino  da  Cunha

apresenta esta Reclamação ao STF com a clara intenção não apenas de anular tal ação

penal  (a  qual  já  se  encontra  em  estágio  avançado),  mas,  também,  de  deslocar  a

competência  para  o  seu  julgamento,  tentando  se  beneficiar  do  recente  precedente

proferido por essa Suprema Corte no julgamento no INQ 4435.

Ocorre que, pelas razões aventadas anteriormente, tal pretensão não merece

ser acolhida.
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III – Conclusão

Diante de todo o exposto, o MPF requer que seja negado seguimento a esta

Reclamação.

  

Brasília, 24 de maio de 2019.

Raquel Elias Ferreira Dodge
Procuradora-Geral da República

 
Gabinete da Procuradora Geral da República 

                                                                                                                                                          6


