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DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO 35/2022 (PRR3ª-00010655/2022)

Cuida-se de Notícia de Fato instaurada a partir de
requerimento formulado pela Sra. ROBERTA MOREIRA LUCHSINGER, relatando
suposta prática de crimes eleitorais (artigos 348 e 349 do Código Eleitoral)
praticados por SERGIO FERNANDO MORO e sua esposa ROSÂNGELA MARIA WOLFF
MORO.
Confira-se:
Os requeridos recentemente filiaram-se ao União Brasil e ambos
declararam que pretendem a concorrer ao cargo de deputados por
referida legenda.
Ocorre que em evidente transgressão legal, há relatos de que os
requeridos transferiram seu domicílio eleitoral para o Estado de São
Paulo, conforme notícias a seguir colacionadas:
“Menos de uma semana depois de se filiar ao Podemos, a advogada
Rosângela Moro, esposa do ex-juiz Sergio Moro, juntou-se ao marido
no União Brasil. Além da mudança de partido, a jurista mudou de
domicílio eleitoral, deixando sua terra natal no Paraná e transferindo
seu título para a capital paulista a fim de concorrer para deputada
estadual.
Sergio Moro também transferiu o domicílio para São Paulo, onde
pretende concorrer para deputado federal. A mudança dos dois ses
deu na mesma semana em que Moro desistiu de concorrer à
Presidência da República, e migrou para o União Brasil, onde apesar
de não contar com a mesma autoridade dentro da sigla, passa a ter
acesso a uma maior oferta de recursos para sua campanha.” (https://
congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/esposa-de-moro-se-filia-aouniao-poucos-dias-depois-do-podemos/)
E ainda:
- Rosângela Moro se filiou a dois partidos em dois dias e decidiu pelo
União Brasil
- Assim como Moro, ela mudou o domicílio eleitoral e deve concorrer
a deputada estadual por SP
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- Sergio Moro abriu mão da candidatura presidencial e sairá a
deputado federal
Rosângela Moro, esposa do ex-juiz Sergio Moro, se filiou ao
Podemos – mas ficou apenas um dia no partido. Ela decidiu seguir o
marido e se filiou ao União Brasil.
O Podemos estudava lançar Rosângela para algum cargo legislativo.
Renata Abreu, presidente do partido, afirmou que se surpreendeu na
última quinta-feira (31) quando soube da mudança de legenda.
Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, o plano de Rosângela Moro
é tentar uma vaga como deputada estadual por São Paulo – assim
como Moro, ela vai mudar o domicílio eleitoral. O ex-juiz e ex-ministro
de Bolsonaro deve tentar se eleger como deputado federal. (https:
//br.noticias.yahool.com/rosangela-moro-se-filia-a-dois-partidos-emdois-dias-e-escolhe-uniao-brasil-152417549.html)
Ocorre que a citada mudança de domicílio eleitoral se deu mediante
possível fraude e inserção de informação falsa no cadastro eleitoral
eis que os representados não possuem domicílio neste estado de
acordo com os ditames previstos no artigo 42 do código Eleitoral, que
assim prevê:
(...)
É certo que muito embora na sistemática eleitoral o conceito de
domicílio seja mais amplo que o conceito civil, inclusive com a
jurisprudência sendo bastante flexível reconhecendo como domicílio o
lugar da residência ou moradia ou ainda o local em que o eleitor
possua algum vínculo familiar, econômico, social ou político, certo é
que os requeridos não possuem qualquer ligação com o Estado de
São Paulo.
Na verdade, como é público e notório, até pouco tempo os
representados se dividiam entre o estado do Paraná e os Estados
Unidos, após o primeiro ser vergonhosamente reconhecido como juiz
suspeito e parcial pelo C. Supremo Tribunal Federal que em
julgamento inédito no bojo dos autos HABEAS CORPUS 164.493
PARANÁ decidiu pela sua atuação suspeita e parcial.
As barbaridades do ex-juiz contra o sistema judicial brasileiro, em
evidente desvio de finalidade foram inclusive expostas a público
através de inúmeras reportagens do jornal Intercept.
Destarte, diante de todos os fatores elencados acima é que se conclui
pelo possível cometimento de fraude na mudança de domicílio
eleitoral, dado o amoldamento da situação fática aos requisitos
estipulados pela doutrina e jurisprudência.
Há portanto, fortes indícios de eventuais ilícitos eleitorais – fraude
eleitoral e falsidade ideológica -, por parte dos requeridos, sendo de
rigor a instauração de procedimento para investigação.

Requer, assim, a apuração – por essa PROCURADORIA
REGIONAL ELEITORAL – da prática de crimes eleitorais relatados.
É o breve relato.
Inicialmente e, ao contrário do que defende a
representante, a acusação relatada na presente Notícia de Fato, caso
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comprovada, pode caracterizar a prática do crime tipificado no artigo 289 do
Código Eleitoral, in verbis:

Importante ressaltar que o termo “inscrever-se”, utilizado
pelo legislador, refere-se não apenas à primeira inscrição do eleitor, mas
contempla a transferência de domicílio eleitoral, quando praticada da forma
fraudulenta.
Na lição de José Jairo Gomes1, a inscrição fraudulenta
pode ser originária ou derivada. Enquanto aquela consiste no primeiro
alistamento, esta se refere à mudança de título para local diverso do que o
cidadão se encontra inscrito.
Dessa forma, a eventual conduta de transferência
fraudulenta de inscrição eleitoral abordada na denúncia, se comprovada,
amolda-se ao tipo penal descrito no art. 289 do Código Eleitoral.
Entretanto, é cediço que a atribuição originária desta
Procuradoria Regional Eleitoral, a teor do que determina o art. 77 da Lei
Complementar nº 75/932, somente se estabelece para causas cujo processo e
julgamento esteja inserido na competência do Tribunal Regional Eleitoral.
Na esfera criminal, os feitos serão processados e julgados
perante o juiz eleitoral de primeiro grau, exceto se o agente ostentar foro por
prerrogativa de função, o que não se verifica no presente caso, afastando-se,
assim, a atribuição da Procuradoria Regional Eleitoral para atuar no feito.
Ante ao exposto, promovo o DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO em
favor do Ministério Público Eleitoral em São Paulo, para adoção das
providências reputadas pertinentes.
São Paulo, na data da assinatura eletrônica.
(assinatura digital)
PAULO TAUBEMBLATT
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL SUBSTITUTO
mm
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GOMES, José Jairo. Crimes Eleitorais e Processo Penal Eleitoral. Editora Atlas, 2018, página 45.
Art. 77. Compete ao Procurador Regional Eleitoral exercer as funções do Ministério Público nas causas de
competência do Tribunal Regional Eleitoral respectivo, além de dirigir, no Estado, as atividades do setor.
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Art. 289. Inscrever-se fraudulentamente eleitor:
Pena – reclusão até 5 anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa.

