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 VOTO VOGAL

 O SENHOR MINISTRO NUNES MARQUES : como já delimitado pelo
Relator, o objeto da presente reclamação consiste no alegado desrespeito
pela autoridade judicial apontada como reclamada à anterior decisão,
também de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que concedeu a ordem de 

 habeas corpus de ofício, nos autos da Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamental n. 444, para revogar a prisão temporária do
Reclamante, no âmbito da Operação Rádio-Patrulha.

Entretanto, há nos autos o acréscimo de outras questões que, embora
tangenciem o objeto principal desta ação reclamatória, não guardam estrita
aderência à decisão invocada como paradigma pelo  Reclamante, tais como: 

 a) recurso de agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal
apontando a ausência de conexão entre as Operações Integração e Rádio-
Patrulha;  b ) alegação, por parte de Carlos Alberto Richa, de suspeição ou
impedimento de membro do Ministério Público que atua na origem;  c)
diversos Requerentes pleiteando o reconhecimento da incompetência da
Justiça Federal para processar e julgar o presente feito, em razão da
existência de crime eleitoral conexo a crime comum e,  d) vários pedidos de
extensão da decisão que concedeu acesso aos autos da Operação  Spoofing.

I – do desrespeito à autoridade da decisão concessiva de  habeas corpus
 proferida nos autos da ADPF n. 444:

No que se refere ao objeto dessa reclamação, entendo assistir razão ao
 Reclamante.

Isso porque o Ministro Relator demonstrou em seu voto o desrespeito
da autoridade reclamada à decisão apontada como paradigma nesta
reclamação pois, embora ocorridas em Operações distintas (Integração e
Rádio-Patrulha), as decisões que decretaram a prisão do Reclamante
(temporária e preventiva) foram proferidas em um mesmo contexto e sob
idêntica fundamentação.
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Vale reproduzir, no ponto, o seguinte fragmento do voto do Relator
desta reclamação:

“(...), a anterior decisão concessiva de habeas corpus tratava de
prisão temporária dos requerentes realizada em 11.09.2018, por fatos
supostamente ocorridos no período de 2010 a 2013, período em que o
requerente JOSÉ RICHA FILHO ocupava cargo de Secretário de
Estado no governo do CARLOS ALBERTO RICHA 

 (…)
Com efeito, tem-se, mais uma vez, a descrição de situações não

contemporâneas ocorridas no período de 2011 a 2015, quando BETO
RICHA, PEPE RICHA e os demais denunciados ocupavam funções
públicas no Governo do Estado do Paraná. 

Ocorre que tais fatos remotos são incapazes de justificar a prisão
dos denunciados, tendo em vista inclusive a expressa proibição
constante do art. 312, §2º, do CPP (”A decisão que decretar a prisão
preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e
existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem

 a aplicação da medida adotada.”)
 (…)

Veja-se que os “novos elementos” utilizados para a prisão do
reclamante e dos demais investigados foram os mesmos fatos que já
tinham sido anteriormente considerados como insuscetíveis de ensejar

 a prisão provisória.
 (…)

Além disso, observo que não consta da decisão impugnada a
indicação adequada de crimes previstos no rol do inciso III do art. 1º
da Lei nº 7.960/89, o que desautoriza essa espécie de prisão pela

 ausência desse pressuposto especifico.
 (…)

Além disso, é importante ressaltar que essas duas circunstâncias -
garantia do aprofundamento das investigações e melhor exame dos
pressupostos da prisão preventiva - foram anteriormente refutadas, ao
se rejeitar os fundamentos da primeira prisão dos reclamantes em
termos bem semelhantes, para “garantia do cumprimento dos

 mandados de busca e apreensão” e “análise dos elementos de provas”
 (...)

Destaque-se que os fundamentos da prisão temporária foram
reutilizados na decisão que decretou a prisão preventiva, em especial
no que se refere à indicação de fatos não contemporâneos e da não
demonstração da influência política atual e subsistente dos
reclamantes sobre o Governo do Estado do Paraná. 
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Portanto, não se vislumbra o grave e atual risco à ordem pública
ou à ordem econômica mencionada pelo Juízo de primeira instância e
nem a necessidade de desarticular o suposto grupo criminoso,
considerando inclusive que houve a mudança de governo no estado
do Paraná e que os reclamantes não mais ocupam os cargos e

 mandatos que teriam sido utilizados para a prática dos crimes.”

Nesse sentido,  acompanho o Ministro Relator para confirmar a
revogação da prisão preventiva de José Richa Filho decretada pelo Juízo da
23ª Vara Federal de Curitiba/PR e a concessão de salvo conduto para o
reclamante e todos os presos que se encontravam em situação equivalente,
com a imposição das medidas cautelares já anteriormente determinadas ( 

 itens ‘b`e ‘c` da conclusão do voto do Ministro Relator ).

II – da incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o
presente feito, em razão da existência de crime eleitoral conexo a crime

 comum:

Como de sabe, mesmo não conhecendo desta reclamação, há a
possibilidade excepcional de concessão da ordem de  habeas corpus de
ofício quando evidenciada situação de flagrante ilegalidade ou de
teratologia (  art. 654, §2º, do CPP ).

No caso ora em exame, o Ministro Relator demonstrou em seu voto a
existência de conexão de crime eleitoral com os delitos comuns objeto da
persecução criminal na origem eis que “(...) há diversos elementos de prova
– depoimentos e provas materiais – que apontam para a existência de
indícios de crimes de caixa dois (art. 350 do Código Eleitoral) desde o início

 das investigações (...)”.

Assim, tal como o Ministro Gilmar Mendes, vislumbro ocorrer, no caso, 
 flagrante ilegalidade no ato reclamado apta à  concessão de  habeas corpus

de ofício para saná-la.

 É que ,  tal como fez o Ministro Relator , entendo assistir razão aos
 Requerentes , no ponto em que alegam conexão de suposto crime eleitoral

por eles cometido com os crimes comuns pelos quais são investigados.
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Nesse sentido, caberia à autoridade judiciária reclamada remeter os
autos da persecução criminal em trâmite na 23ª Vara Federal de Curitiba à
Justiça Eleitoral do Estado do Paraná.

O exame dos presentes autos, notadamente dos depoimentos firmados
na origem pelos colaboradores premiados, dá conta de que os recursos
obtidos com a suposta corrupção seriam destinados à campanhas eleitorais.

Em suma: considero ser a Justiça Eleitoral – e não a Justiça Federal – o
juízo competente para a continuidade persecução penal em questão
(Operação Integração), pois esse é o juízo competente para apreciação dos
crimes comuns conexos ao crime eleitoral, nos termos da jurisprudência
desta Suprema Corte (  Pet 6.820-AgR-ED/DF , Redator para o acórdão
Ministro Ricardo Lewandowski;  CC 7.033/SP , Ministro Sydney Sanches; RE

 398.042/BA , Ministro Sepúlveda Pertence).

Vale destacar que, em caso similar ao ora em análise e apontado como
paradigma nesta reclamação, o Plenário do Supremo Tribunal Federal
determinou a remessa dos autos à Justiça Eleitoral, fazendo-o em acórdão
cuja ementa transcrevo abaixo:

“ CONEXOS. Compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes
eleitorais e os comuns que lhe forem conexos – inteligência dosartigos
109, inciso IV, e 121 da Constituição Federal, 35, inciso II,do Código

 Eleitoral e 78, inciso IV, do Código de Processo Penal .”
(  Inq 4.435-AgR-quarto/DF , Ministro Marco Aurélio)

Nesse sentido,  acompanho o Ministro Relator para, embora não
conhecendo do pleito de incompetência do Juízo reclamado por ausência de
aderência com a decisão paradigma invocada nesta reclamação, conceder a
ordem de  habeas corpus de ofício (art. 654, §2º do CPP) determinando a
remessa dos autos da Operação Integração à Justiça Eleitoral do Paraná, que
deverá decidir sobre a ratificação dos atos processuais já praticados ( item

 ‘e` da conclusão do voto do Ministro Relator ).

III –  da alegada suspeição de membro do Ministério Público:
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De plano, entendo não assistir razão à Carlos Alberto Richa quando
aduz a suspeição ou impedimento de membro do Ministério Público, pois
não é esta reclamação a via adequada para o debate desta questão.

Ademais, quaisquer questionamentos acerca da atuação ilegal de
membro do Ministério Público devem ser debatidos pelas instâncias
ordinárias pois, como se sabe, a reclamação não pode ser utilizada como

 sucedâneo de recursos (  Rcl 4.381 AgR/RJ , Ministro Celso de Mello).

Portanto, acompanho o Relator para  não conhecer do pleito de
declaração de suspeição ou impedimento do Procurador da República
Diogo Castor Mattos (item ‘a’ da conclusão do voto do Ministro Gilmar

 Mendes ).

IV –  do recurso de agravo regimental do Ministério Público Federal:

Do mesmo modo, observo que, a partir dos fragmentos do voto do
Relator já transcritos em meu voto, entendo estar evidenciado o efetivo
desrespeito, pela autoridade reclamada, à decisão concessiva de habeas

 corpus anteriormente proferida pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos da
ADPF n. 444.

Mais uma vez, por bem esclarecer a questão, o Ministro Gilmar Mendes
destacou que:

“Em relação às prisões decretadas nos autos da denominada
operação Integração, entendo que assiste razão aos requerentes, uma
vez que o Juízo da 23ª Vara Federal de Curitiba reutilizou fatos e
fundamentos jurídicos já refutados em anterior decisão concessiva de
habeas corpus de ofício, prolatada por esta Relatoria em relação à

 denominada operação Rádio Patrulha. “

Encontra-se, assim, afastada a alegação do Ministério Público Federal de
ausência de conexão entre as Operações Integração e Rádio-Patrulha.

Desse modo, acompanho o Ministro Relator para  negar provimento ao
recurso de agravo regimental interposto pela Procuradoria-Geral da
República  (item ‘d` da conclusão do voto do Ministro Gilmar Mendes )
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V – dos vários pedidos de extensão da decisão que concedeu acesso aos
autos da Operação  Spoofing  :

As  hipóteses de cabimento da reclamação encontram-se previstas em rol
 taxativo constante do  art. 988 do CPC , assim redigido:

“ Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do
 Ministério Público para:

 I – preservar a competência do tribunal;
 II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e
de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de

 constitucionalidade;
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento

de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de
 assunção de competência. ”

Assim, tal fato indica o  não conhecimento desta reclamação no ponto
em que é pretendido acesso aos autos da Operação  Spoofing, eis que tal
pleito não guarda pertinência à decisão invocada como paradigma nesta
reclamação que, como já mencionado, apenas concedeu a ordem de habeas

 corpus de ofício, nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental n. 444, para revogar a prisão temporária do Reclamante, no
âmbito da Operação Rádio-Patrulha.

De outro lado, não vislumbro caso de flagrante ilegalidade ou de
teratologia apta a concessão de  habeas corpus de ofício (art. 654, §2º do
CPP), uma vez que os Requerentes podem apresentar o pedido de extensão
da decisão que concedeu acesso aos autos da Operação  Spoofing ao
Ministro Ricardo Lewandowski, Relator da  Rcl n. 43.007 , autos em que a
decisão a que se pretende extensão foi originalmente proferida, não me
afigurando cabível a apreciação da questão sobre a extensão ou não da
decisão proferida naquele autos nesta reclamação.

Assim, tenho que  falta à espécie aderência estrita o que leva à
inadmissibilidade deste pleito.

No mesmo sentido, confira-se:
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“ AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO
PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE
ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. ALEGAÇÃO DE
DESCUMPRIMENTO DAS ADPFs 395 E 444. AUSÊNCIA DE

 ADERÊNCIA ESTRITA.  AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento

 monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.
2. A ausência de aderência estrita entre a situação reclamada e os

 precedentes vinculantes impede o conhecimento da reclamação.
3. Agravo regimental desprovido. ”
(  Rcl 40.285-AgR/SC , Ministro Edson Fachin – s em grifos no

 original )

Desse modo, com a devida vênia dos fundamentos lançados pelo
Ministro Gilmar Mendes em seu voto,  divirjo do Relator quanto ao item ‘f`

 da conclusão de seu voto , para  não conhecer do pedido de extensão
formulado pelos Requerentes.

 Dispositivo

Em face do exposto,  acompanho o Relator quanto aos itens ‘a`, ‘b`, ‘c`,
‘d` e ‘e` constantes na conclusão de seu voto, mas, com a devida vênia, 

 divirjo da conclusão a que chegou o Ministro Gilmar Mendes no  item ‘f` do
seu voto e, portanto,  não conheço do pedido de extensão formulado pelos
Requerentes.

É como voto.


