
 

1 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DA 13ª VARA FEDERAL DA 

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CURITIBA 

 

  

 

(Distribuição por dependência aos autos nº 5034453-06.2018.4.04.7000) 

 

 

 

 

 BO HANS VILHELM LJUNGBERG , já 

qualificado nos autos supracitados, vem, à presença de Vossa Excelência, por seus 

procuradores adiante assinados, expor e requerer o reconhecimento da nulidade 

absoluta do processo ante à incompetência material desse d. Juízo, pelos 

motivos que seguem: 

01.  De início, entende-se que, tratando-se de 

pedido de nulidade absoluta, e não exceção de incompetência, não se mostra aplicável 

o rito previsto pelos art. 95 a 111, do CPP, especialmente porque já transcorrido o 

prazo disposto no art. 108, do CPP1 – o que, por certo, é irrelevante, em razão da não 

preclusão da matéria aqui arguida, a qual pode ser apreciada a qualquer tempo e grau 

de jurisdição. Por consequência, restaria afastada também a necessidade de autuação 

em apartado, nos termos do art. 396-A, §1º, do CPP2. Entretanto, em acatamento à 

 

1 Art. 108, do CPP:  A exceção de incompetência do juízo poderá ser oposta, verbalmente ou por escrito, no 
prazo de defesa. 
2 Art. 396-A:  Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, 
oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 
requerendo sua intimação, quando necessário.            
§ 1o:  A exceção será processada em apartado, nos termos dos arts. 95 a 112 deste Código. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3689.htm#art95
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determinação deste d. Juízo na decisão de EVENTO 2013
 (DOC. 1 – DECISÃO) e com o 

objetivo de evitar qualquer tumulto processual, requer-se a apreciação das alegações 

a seguir, agora apresentadas em autos apartados.  

02. Em 15/8/2018, o i. órgão do MPF denunciou 

o acusado (DOC. 2 - DENÚNCIA) porque teria adequado sua conduta aos tipos 

previstos no art. 288, caput, do CP (associação criminosa), art. 333, caput e parágrafo único, 

do CP (corrupção ativa), e art. 1º, V, c.c. § 1º, I, e § 2º, II, da Lei 9.613/98 (lavagem de 

capitais), visto que, em tese, 1º) associou-se para a prática de crimes contra a 

administração pública, “por intermédio do denominado grupo BRASIL TRADE”; 2º) 

ofereceu vantagem indevida, por 17 vezes, a agentes públicos, para determiná-los a 

praticar ato de ofício, “em razão da negociação, celebração e execução de 05 (cinco) operações 

para fornecimento de asfalto pela SARGEANT MARINE a PETROBRAS” e; 3º) ocultou 

e dissimulou “a natureza, origem, localização, disposição, movimentação e propriedade de 

aproximadamente USD 49.506,04”, provenientes dos supostos crimes antecedentes. 

03. A denúncia foi recebida na r. decisão de 

22/8/2018 (DOC. 3 - RECEBIMENTO). 

04. O acusado ofereceu resposta à acusação em 

12/12/2018 (DOC. 4 - RESPOSTA), tendo pugnado pela absolvição sumária das 

imputações e, subsidiariamente, pela possibilidade de produção de provas ao longo 

do trâmite processual.  

05. O pedido de absolvição sumária foi 

indeferido na decisão de EVENTO 130 (DOC. 5 - DECISÃO), de 12/09/2019. 

06. Ocorre que, em 14/03/2019, isto é, em 

momento posterior à resposta à acusação precitada, o Plenário do Supremo Tribunal 

Federal, em Agravo Regimental interposto no Inquérito sob nº 4.435, firmou 

 

 
3 Referências aos autos principais (nº 5034453-06.2018.4.04.7000), salvo quando indicado o contrário.  
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entendimento no sentido de que, havendo conexão entre crimes comuns e eleitorais, 

compete à Justiça Eleitoral julgá-los em conjunto, por força do disposto nos art. 109, 

IV, e 121, caput, da CR4, no art. 35, II, do Código Eleitoral5, e no art. 78, IV, do CPP6. 

Eis a ementa: 

“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.”7  

07. No presente caso, é evidente que houve 

imputação taxativa da prática do delito de falsidade ideológica eleitoral, 

previsto art. 350, do CE8. No entanto, o i. órgão do MPF optou por não qualificar 

juridicamente o crime eleitoral – talvez propositadamente –, justo para evitar a 

discussão da matéria que levou à referida decisão do e. STF. 

08. Com efeito, com base em elementos de 

informação colhidos por meio de quebra de sigilo telemático dos réus, o órgão 

acusador concluiu que a contratação da empresa Sargeant Marine se deu, dentre 

 

4 “Art. 109, da CR: 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, da CR: Lei complementar disporá sobre a organização e competência dos tribunais, dos juízes de 
direito e das juntas eleitorais”. 
 
5  “Art. 35, do Código Eleitoral: 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”; 

6 “Art. 78, do Código de Processo Penal: 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”.     

7 STF, Inq 4.435, Relator Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 14/03/2019, DJe 045, 21/08/2019. 

8 “Art. 350, do CE: 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: 

Pena – reclusão até cinco anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa, se o documento é público, e reclusão 
até três anos e pagamento de 3 a 10 dias-multa se o documento é particular.” 
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outros motivos, para o fim de obter recursos para a campanha eleitoral do 

corréu Cândido Vaccarezza a Deputado Federal em 2010, os quais não foram 

devidamente declarados.  

09. Após detalhar a ocorrência de reunião em 

19/4/2010 envolvendo os réus Paulo Roberto Costa, Cândido Vaccarezza, Jorge Luz 

e Carlos Herz, bem como e-mail supostamente redigido por este último aos membros 

do grupo Brasil Trade, a denúncia descreveu (DOC. 2 - DENÚNCIA, p. 27): 

“Pelo teor das conversas, fica claro que os integrantes do grupo buscavam 

agilizar a contratação da SARGEANT MARINE, especialmente tendo em 

vista a necessidade de obtenção de recursos espúrios para financiar as 

campanhas eleitorais que ocorreriam em 2010”. – g.n. –. 

10.  Tal conclusão encontra respaldo em outros 

elementos presentes nos autos. 

11.  Em primeiro lugar, nas declarações 

complementares prestadas pelo colaborador Alberto Youssef, ainda em 11/2/2015, 

consta questionamento acerca de reunião entre Jorge Luz, Cândido Vaccarezza e 

Paulo Roberto Costa “para discutir repasses para a campanha de Vaccarezza nas 

eleições de 2010” (DOC. 6 – DECLARAÇÕES YOUSSEF). 

12.  Em segundo lugar, já no âmbito do 

inquérito que deu origem ao presente processo, o colaborador Bruno Gonçalves 

Luz, ao prestar declarações à Polícia Federal em 4/8/2017, afirmou “que soube 

posteriormente que existiu um jantar entre o pai do Declarante [Jorge Luz], Vaccarezza e Paulo 

Roberto Costa, no qual se discutiu o assunto da Sargeant Marine e a ideia de se ajudar 

financeiramente o parlamentar em virtude de campanha eleitoral” (DOC. 7 – 

DECLARAÇÕES BRUNO LUZ).  

13.  Em terceiro lugar, no depoimento prestado 

pelo colaborador Jorge Luz há referência à mesma reunião e é ratificada a 

intenção de uso de verbas na campanha eleitoral de Cândido Vaccarezza. Além 
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disso, o declarante detalha o montante que teria sido solicitado pelo então parlamentar 

(DOC. 8 – DECLARAÇÕES JORGE LUZ): 

“QUE, para demonstrar a PAULO ROBERTO COSTA que 

apadrinhamento de CÂNDIDO VACCAREZZA era real, o 

DECLARANTE organizou um jantar em sua residência no Condomínio 

Mandala, na Barra da Tijuca, com presença do então Diretor de 

Abastecimento e do Deputado do PARTIDO DOS TRABALHADORES, 

no qual DECLARANTE pediu que SARGEANT MARINE pudesse ofertar 

preço à PETROBRAS e, em caso de sucesso, que CÂNDIDO 

VACCAREZZA receberia, para financiamento da campanha eleitoral, 

valor de R$ 400.000,00;” – g.n –. 

14.  Em quarto lugar, consta em um dos termos 

de colaboração de Carlos Henrique Herz – produzido em 16/8/2019, muito depois 

do recebimento da denúncia, portanto –, juntado aos autos principais no EVENTO 

111, ANEXO 5 (DOC. 9 – TERMO CARLOS HERZ), a mesma verba de R$ 400.000,00 

que teria sido acordada como pagamento a Cândido Vaccarezza.  

15.  Em quinto lugar, também há referência à 

reunião ocorrida na casa de Jorge Luz e aos R$ 400.000,00 acordados em favor de 

Cândido Vaccarezza no termo de colaboração nº 38, de Paulo Roberto Costa 

(DOC. 10 – TERMO PAULO ROBERTO COSTA). 

16.  Por último, ao imputar a prática de lavagem 

de dinheiro ao corréu Cândido Vaccarezza, a denúncia faz expressa referência à 

entrega dos mesmos R$ 400.000,00, que teriam sido repassados por Jorge e Bruno 

Luz. Valores que, segundo os termos da própria denúncia, teriam sido 

acordados em 19/04/2010, com o fim específico de “obtenção de recursos 

espúrios para financiar as campanhas eleitorais que ocorreriam em 2010” (DOC. 2 - 

DENÚNCIA, p. 27; e p. 75-76): 

“Foi neste contexto que CÂNDIDO VACCAREZZA, acordado com 

JORGE LUZ e BRUNO LUZ, conhecidos operadores financeiros, com os 

quais tinha uma relação próxima, recebeu valores oriundos dos crimes 

antecedentes, mediante ocultação e dissimulação da natureza, origem, 

localização, disposição, movimentação e propriedade de 
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aproximadamente USD 518.500,00 (quinhentos e dezoito mil e 

quinhentos dólares americanos), dos quais ao menos R$ 400.000,00 

(quatrocentos mil reais) foram entregues a VACCAREZZA, com 

distanciamento da origem ilícita e com quebra do rastro financeiro”. 

17.  Ou seja, desde a lavratura dos termos de 

colaboração no âmbito da Petição nº 5.273, que tramitou perante o Supremo Tribunal 

Federal, passando pelos autos de Inquérito Policial nº 5033355-88.2015.4.04.7000, e, 

finalmente, quando do oferecimento da denúncia pelo órgão do MPF, havia notícia 

da possível prática de crime eleitoral por Cândido Vaccarezza.  

18.  Não à toa, como visto, a denúncia realizou 

a descrição expressa da conduta típica de falsidade ideológica eleitoral (art. 

350, do CE), na medida em que imputou a Cândido Vaccarezza o recebimento de 

verbas destinadas à campanha eleitoral de 2010, verbas essas que não foram 

declaradas pelo candidato, sendo inclusive utilizadas para a prática do delito de 

lavagem. Não a qualificou juridicamente, ao final, por razões que parecem elementares 

e que não alteram a realidade dos fatos, tanto quanto tivesse descrito a morte de 

alguém e não qualificasse o fato como adequado ao tipo do art. 121, do CP, para fugir 

à competência do Júri. 

19.  Cabe ao Juízo controlar (jura novit curia) a 

qualificação jurídica dos fatos realizada na denúncia e, se assim for necessário, 

modificá-la (naha mihi factum dabo tibi ius), como expresso no art. 383, do CPP9. Por 

extensão, tal controle deve ser feito, no juízo de admissibilidade da acusação, justo 

para preservar as regras e princípios que dizem com a jurisdição, ação e processo, em 

especial, no caso, a regra do Juiz natural (art. 5º, XXXV, XXXVII e LIII, da CR10). 

 

9 “Art. 383, do CPP:  O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-
lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.” 
10 “Art. 5º, da CR: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

XXXV – a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; 
XXXVII – não haverá juízo ou tribunal de exceção; 
LIII – ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente”; 
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Imputando-se aqui delito eleitoral (art. 350, do CE), devem os autos ser remetidos à 

Justiça Eleitoral.  

20. A falsidade ideológica eleitoral, como se sabe, 

não tem automática relação com eventual prática de corrupção, nem é 

obrigatoriamente subsumida pelos delitos formalmente qualificados juridicamente na 

denúncia, como corrupção, lavagem de capitais e associação criminosa11. 

21.  De consequência, a despeito da ausência da 

qualificação jurídica de crime eleitoral na denúncia, não há dúvida de que foi descrita 

a prática do delito previsto no art. 350, do Código Eleitoral, sendo tal delito 

claramente conexo (art. 76, do CPP12) às demais imputações contra os réus, em 

respeito ao disposto nos arts. 109, IV, e 121, caput, da CR, art. 35, II, do CE, e art. 78, 

IV, do CPP, de modo que compete à Justiça Eleitoral processar e julgar todo o 

conjunto de crimes conexos descritos na denúncia.  

22. Sob pena de desrespeito aos aludidos 

dispositivos legais e constitucionais e à orientação tomada pelo Plenário do STF no 

âmbito Inquérito sob nº 4.435, deve esse d. Juízo, com fundamento no art. 109, do 

CPP13, reconhecer sua incompetência, com a consequente nulidade de todos os atos 

praticados desde o recebimento da denúncia e a imediata remessa dos autos à Justiça 

 

11 Nesse sentido, ver: LEITE, Alaor; TEIXEIRA, Adriano. Financiamento de partidos políticos, caixa dois eleitoral e 
corrupção. In: LEITE, Alaor; TEIXEIRA, Adriano (org.). Crime e política: corrupção, financiamento irregular de 
partidos políticos, caixa dois eleitoral e enriquecimento ilícito. Rio de Janeiro: FGV, 2017. p. 135-151. 

12 “Art. 76, do CPP:  A competência será determinada pela conexão: 
I – se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas, ao mesmo tempo, por várias 
pessoas reunidas, ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por 
várias pessoas, umas contra as outras; 
II – se, no mesmo caso, houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para 
conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas; 
III – quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na 
prova de outra infração.” 

13 “Art. 109, do CPP:  Se em qualquer fase do processo o juiz reconhecer motivo que o torne incompetente, 
declará-lo-á nos autos, haja ou não alegação da parte, prosseguindo-se na forma do artigo anterior.” 
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Eleitoral, por se tratar de nulidade absoluta, a teor dos disposto nos art. 564, I, e 57214, 

do CPP. Conforme o próprio art. 109, do CPP, o reconhecimento da incompetência 

pode se dar a qualquer tempo, a ponto de prescindir de pedido das partes, até porque 

após o recebimento da denúncia houve juntada de novos elementos que reforçam a 

incompetência absoluta desse d. Juízo. 

23. Vale ressalvar que, ainda que não pairem 

dúvidas acerca da conexão dos demais crimes com o delito eleitoral narrado na 

denúncia, compete à própria Justiça Eleitoral, e não à Justiça Comum Federal, 

também avaliar a efetiva existência de conexão e, se for o caso, desmembrar o 

processo.  

24. Foi o que constou expressamente do voto do 

Ministro Alexandre de Moraes, que acompanhou a maioria no julgamento do AgR no 

Inquérito sob nº 4.435: “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”. 

25. O STF, em julgados ainda mais recentes, tem 

acertadamente acatado essa orientação: 

 “1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem 

suscitada nos autos do INQ 4.435, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, 

decidiu ser a Justiça eleitoral competente para processar e julgar crimes de 

titula eleitoral e os comuns a eles conexos. 2. Em se tratando de inquérito 

criminal deflagrado para apurar a suposta prática de delitos comuns e 

eleitorais, há a sobreposição da esfera jurisdicional especializada para o 

processamento do caso. 3. Declinada a competência em favor da Justiça 

Eleitoral das investigações pertinentes a determinado conjunto de 

fatos ilícitos, não mais incumbe ao Supremo Tribunal Federal proceder 

 

14 “Art. 572. do CPP:  As nulidades previstas no art. 564, III, d e e, segunda parte, g e h, e IV, considerar-se-ão 
sanadas: 

I – se não forem arguidas, em tempo oportuno, de acordo com o disposto no artigo anterior; 
II – se, praticado por outra forma, o ato tiver atingido o seu fim; 
III – se a parte, ainda que tacitamente, tiver aceito os seus efeitos.” 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689compilado.htm#art564
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à revista do inquérito para, sob nova ótica ministerial e ampla cognição 

das provas e dos fatos, proceder ao exame da existência ou não de 

conexão entre as hipóteses delitivas em apuração. Tal avaliação, a 

partir de então, é de competência da Justiça Especializada. ” – g.n –.15 

26. Dito isto, a fim de deixar ainda mais clara a 

imputação de crime eleitoral na denúncia, veja-se a descrição de um dos fatos que 

levou o STF a determinar a remessa integral do Inquérito nº 4.435 à Justiça Eleitoral: 

Voto do Ministro Luís Roberto Barroso, 
com classificação do delito eleitoral 

previsto no art. 350, do CE 

Denúncia no presente processo-crime de 
autos nº 5034453-06.2018.4.04.7000, sem 

classificação do delito eleitoral previsto no 
art. 350, do CE 

“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”. – g.n –. 

“Além disso, Carlos Herz, ao ser ouvido perante 
a autoridade policial (...), confirmou ter se 
reunido com Cândido Vaccarezza, Jorge Luz E 
Paulo Roberto Costa, na sede da PETROBRAS, 
em 19/04/2010, para tratar a respeito de 
negócios com a estatal. (...) Pelo teor das 
conversas, fica claro que os integrantes do 
grupo buscavam agilizar a contratação da 
Sargeant Marine, especialmente tendo em 
vista a necessidade de obtenção de recursos 
espúrios para financiar as campanhas 
eleitorais que ocorreriam em 2010” – g.n –. 

 

27. Não há, como se vê, nenhuma diferença 

significativa entre um dos fatos imputados aos investigados no âmbito do Inquérito 

nº 4.435, origem da posição do Plenário do STF sobre os casos de conexão entre 

crimes comuns e eleitorais, e um dos fatos descritos na denúncia do presente caso.  

28. O que aqui ocorreu foi a mera supressão da 

qualificação jurídica do delito previsto no art. 350, do CE, pelo i. órgão do 

MPF, omissão que de modo algum afasta a competência da Justiça Eleitoral. 

 

15 STF, Pet 8054, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 045, 27/09/2019. Nesse mesmo 
sentido: STF, AgR-ED na Pet 6533, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 108, 22/05/2019. 
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Ao contrário, acarreta o reconhecimento da incompetência desse d. Juízo e a remessa 

integral do processo.  

29. Em situação análoga e paradigmática, em que 

termos de colaboração indicavam a existência de doações eleitorais por meio de caixa 

2 para campanhas nos anos de 2010 e 2014, o i. Ministro Dias Toffoli suspendeu o 

andamento de processo-crime em trâmite na 13ª Vara Federal de Curitiba, justamente 

porque havia narrativa do delito de falsidade ideológica eleitoral (art. 350, do CE) e o 

órgão do MPF denunciara o reclamante apenas por “crimes comuns de corrupção passiva e 

lavagem de dinheiro, o que, a toda evidência, neste exame preliminar, caracterizaria doações eleitorais 

por meio de caixa 2”16.  

30. Muito recentemente, ao apreciar exceção de 

incompetência em que também se alegava mera inexistência de qualificação jurídica 

de delito eleitoral na denúncia, esse d. Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba consignou 

que:  

“A menção de que valores teriam sido destinados a agentes 

políticos, de per si, não induz à existência de crimes eleitorais. Do 

contrário, qualquer pagamento a agente político obrigaria à competência da 

Justiça Eleitoral, demovendo a competência dos demais ramos do Judiciário, 

o que é um equívoco. 

Para a caracterização de crimes eleitorais, é elementar a caracterização 

da intenção de vulnerar a regularidade do processo eleitoral bem 

jurídico protegido pela Lei 4737/1965 (STJ, CC 35.519, Terceira Seção, 

Rel. o Min. Arnaldo Esteves, j. 23/10/2002, Dje. 02/03/2005). Ocorre que 

não há na denúncia da ação penal 5009558-44.2019.404.7000 descrição de 

qualquer elemento que induza à intenção de volatilizar a higidez do sistema 

eleitoral.” – g.n –17. 

 

 

16 STF, Rcl 31.590, Relator Ministro Dias Toffoli, j. 17.09.2018.  

A ação, posteriormente, foi julgada prejudicada, em razão da constatação de inexistência de crime eleitoral pela 
própria Justiça Eleitoral – o que, vale dizer, está em consonância com o aqui argumentado, no sentido de 
competir à Justiça Eleitoral avaliar a existência ou não de crime eleitoral.  

17 Decisão de EVENTO 10, autos nº 5012453-75.2019.4.04.7000.  
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31.  No presente caso, entretanto, há expressa 

descrição de conduta vedada pelo Código Eleitoral (Lei nº 4.737/65), isto é, o 

acerto e recebimento de valores não declarados e destinados à campanha eleitoral do 

réu Cândido Vaccarezza, sendo apenas omitida a qualificação jurídica do delito 

eleitoral.  

32. O próprio órgão do MPF, na justificativa de 

uma das chamadas “10 medidas contra a corrupção”, afirma ser necessária uma 

tipificação mais adequada da prática de caixa 2, “em razão de sua grande repercussão nas 

disputas eleitorais, que podem ser por essa prática desequilibradas”18. Ou seja, descrita na 

denúncia conduta que se adequa ao tipo previsto pelo art. 350, do CE, manifesta a 

acusação o entendimento de que houve atuação contrária à higidez das eleições de 

2010 e, no limite, à democracia, principais bens jurídicos protegidos pela aludida 

tipificação.  

33. Portanto, em razão dos argumentos 

apresentados, como forma de garantir a observância do princípio do Juiz natural (art. 5º, 

XXXV, XXXVII e LIII, da CR) e sob pena de desrespeito à posição do Plenário do 

STF adotada no Inquérito nº 4.435, deve esse d. Juízo reconhecer sua incompetência, 

com fundamento nos arts. 109 e 564, I, do CPP, declarando a nulidade do processo.  

 

POSTO ISTO, 

requer se digne Vossa Excelência receber a 

presente para, ante ao disposto nos arts. 109, IV, e 121, caput, da CR, art. 35, II, do 

CE, e art. 78, IV, do CPP, reconhecer a incompetência material desse d. Juízo, nos 

termos dos arts. 109 e 564, I, do CPP, declarando-se a nulidade absoluta de todos 

 

18  http://www.dezmedidas.mpf.mp.br/apresentacao/conheca-as-medidas/docs/medida_8_versao-2015-06-
25.pdf 

http://www.dezmedidas.mpf.mp.br/apresentacao/conheca-as-medidas/docs/medida_8_versao-2015-06-25.pdf
http://www.dezmedidas.mpf.mp.br/apresentacao/conheca-as-medidas/docs/medida_8_versao-2015-06-25.pdf
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os atos praticados nos autos nº 5034453-06.2018.4.04.7000, com a remessa dos 

autos à Justiça Eleitoral de São Paulo. 

 Pede deferimento. 

 Curitiba, 13 de novembro de 2019 
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