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4ª. Vara Criminal de São Paulo 

RAZÕES EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO  

 

 

 

 

 

     O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

SÃO PAULO, por seus promotores de justiça abaixo-assinados, vem com 

espeque no artigo 581, II, do CPP, apresentar RECURSO EM SENTIDO 

ESTRITO em face da decisão do r. Juízo da 4ª. Vara Criminal que entendeu por 

sua incompetência e determinou o encaminhamento dos autos do presente 

processo crime à 13ª. Vara Federal da Comarca de Curitiba.  

     Apresenta-se, desde já, razões recursais, 

aguardando eventual juízo de retratação, nos termos do artigo 589 do CPP e 

requer-se o encaminhamento a Superior Instância (à 10ª. Câmara Criminal já 

preventa, por conta de um HC preventivo movido pelo Ex-Presidente da 

República, ora denunciado, Luiz Inácio Lula da Silva). Indica-se, desde já, a 

necessidade de extração de cópias integrais dos autos (dada sua 

complexidade), para formação do instrumento necessário. 

     Termos em que, 

     Pede-se deferimento. 

São Paulo, 15 de março de 2016. 

CASSIO ROBERTO CONSERINO 

103º. Promotor de Justiça da Capital 

FERNANDO HENRIQUE DE MORAES ARAÚJO 

44º. Promotor de Justiça Criminal 

JOSÉ CARLOS GUILLEM BLAT 

10º. Promotor de Justiça do Patrimônio Público e Social da Capital 
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4ª. Vara Criminal de São Paulo 

Recorrente: Ministério Público 

Recorrido: Juízo da 4ª. Vara Criminal  

RAZÕES RECURSAIS EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 

 

 

EGRÉGIO TRIBUNAL,  

 

    COLENDA CÂMARA,  

 

 

                       DOUTA PROCURADORIA  

 

 

         Insurgem-se os Promotores de Justiça 

infra-assinados contra a r. decisão da Excelentíssima Senhora Juíza Maria 

Priscilla Ernandes Veiga Oliveira, que entendeu por bem declinar de sua 

competência e encaminhar os autos ao Juízo da 13ª. Vara Federal de 

Curitiba/PR com base no artigo 76, II e III, do CPP.  

 

          Conforme registramos reiteradamente 

na denúncia, não há qualquer conflito de atribuições entre os Ministérios 

Públicos Estadual e Ministério Público Federal e, consequentemente, não há 

qualquer conflito de competência entre os Juízos Estadual e Federal, tampouco 

conexão dos fatos tratados na presente investigação que culminou com o 

ajuizamento de ação penal pública perante a Justiça Estadual, com aqueles 

tratados perante a 13ª Vara Federal de Curitiba (ainda em fase de investigação). 
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         Enfatize-se, por oportuno, que na 

investigação objeto da denúncia ora oferecida pelo Ministério Público Estadual, 

os fatos são relativos a inúmeros crimes de falsidade e estelionato, praticados 

contra “milhares de famílias que ficaram sem seus apartamentos, espoliadas 

que foram por toda sorte de delitos, enquanto o Ex-Presidente Luiz Inácio Lula 

da Silva, sua esposa Marisa Letícia Lula da Silva e o filho foram contemplados 

com um tríplex, na beira da praia”.  

 

         Ao Ministério Público Federal compete a 

análise da aquisição da mobília planejada da cozinha, área de serviço, e demais 

ambientes do tríplex 164 A, do edifício Salinas, do condomínio Solaris, assim 

como dos eletrodomésticos e, igualmente, a análise da progênie dos quase R$ 

800.000,00 que foram gastos na portentosa reforma estrutural com, inclusive, a 

instalação de elevador privativo entre os andares. Benesses materiais todas 

produzidas em momento contemporâneo com a investigação do escândalo da 

Petrobrás (2014).    

 

        Os crimes antecedentes que geraram o 

crime de lavagem de dinheiro mencionado na denúncia são de cunho estadual. 

Ocorreram antes da Lei 12.683/12, por intermédio de organização criminosa 

(art. 1º, VII, da Lei 9.613/98). E ocorreram depois, com o advento da Lei 

12.683/12, na modalidade estelionatos e crime contra a incorporação imobiliária. 

Cumpre lembrar que com a promulgação da Lei 12.683/12 não se fez mais 

necessário o prévio rol taxativo.   

  

        E fizemos questão de explicar na 

denúncia, tópico da contextualização:  
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        E mais.  

 

 

   
  



Página 5 de 13 
 

 

       Enfim, não nos parece, data vênia, 

possa haver interesse da União, nos termos do artigo 109, I, da CF.  

 

       Também não nos parece acertada a 

remessa à Justiça Federal, sob o argumento de que houve falsidade ideológica 

em documento público federal para consecução de crime tributário federal. 

 

        Primeiro porque conforme restou 

explicitado na denúncia, o eventual crime de falsidade se consubstanciou em 

crime antecedente para possível crime de lavagem de dinheiro proveniente 

da prática de crimes estaduais; segundo, porque a eventual falsidade não foi 

produzida para fins tributários federais, já que não se logrou sonegar imposto de 

renda federal, mas sim como ilícito destinado a proporcionar a ocultação de 

patrimônio em decorrência de crimes estaduais. Mais didático: quis-se por 

intermédio dessa consignação falsa, ocultar o apartamento 164 A. Terceiro, 

porque a relação de bens contida no campo próprio do imposto de renda não é 

utilizada para fins de tributação1. Diferentemente do apregoado pela i. 

magistrada, não se trata de sonegação de imposto de renda, porque o 

apartamento 141 A não pertencia ao recorrido Luiz Inácio Lula da Silva, 

consequentemente, não lhe gerava qualquer renda! Como sonegar um bem que 

                                                           
1
 Diferentemente se o apartamento gerasse alugueres...  
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não lhe pertencia?2                                        

  

 

        Parece-nos absolutamente claro que 

essa ‘cota parte’ com numeração de unidade autônoma converter-se-ia na 

unidade 164 A, sempre destinada à família presidencial e em nome da OAS, 

tanto na relação de condôminos, quanto no cartório de registro de imóveis, em 

autêntica integração do crime de lavagem de dinheiro, que não se 

consubstanciou porque a imprensa noticiou a sua relação espúria com o tríplex 

e houve a mudança de condutas para não permitir, à evidência, a prática 

criminosa, o que se verificou em janeiro de 2015.   

 

                                                           
2
 O apartamento é de EDUARDO BARDAVIRA, conforme exaustivamente explicado na denúncia. 
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        A i. magistrada alega que não houve 

detalhamento da origem do dinheiro, com o que se discorda. Na medida do 

possível houve esclarecimento integral de que os recursos materiais utilizados 

na construção do empreendimento são fruto de diversos crimes de falsidades e 

estelionatos, sendo que quanto a estes últimos houve esclarecimento em 

minúcias tais crimes, inclusive, com a quantificação deles, até mesmo com 

vítimas específicas do condomínio Solaris, onde está estabelecido o tríplex do 

Ex-Presidente da República.   

 

       Também mencionamos, 

especificamente, crime de estelionato com a não construção de torres que 

importaram, aproximadamente, em R$ 20.000,00 (vinte milhões de reais)3, R$ 

43.000.000,00 (quarenta e três milhões de reais)4, R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de 

reais)5, R$ 100.800,00 (cem milhões e oitocentos mil reais)6, as duas últimas hipóteses 

guardando relação com vítimas do residencial Ilhas d’ Itália que, em tese, 

tiveram criminosamente seu terreno desmembrado em autentico crime de 

estelionato, mas também contra a incorporação imobiliária. Também expusemos 

hipótese de fraudes em hipoteca que geraram R$ 13.060.000,00 (treze milhões e 

sessenta mil reais)7 para a OAS; sem prejuízo, repita-se, de dezenas de dezenas 

de estelionatos específicos. 

 

       Portanto, a alegação do r. Juízo de que 

não nos preocupamos em apresentar a origem do dinheiro é indevida. Ora, seria 

impossível especificar, milimetricamente, a origem de todos os valores, razão 

por que mencionamos também o instituto COMMINGLING (que permite a hipótese 

de lavagem com a mescla entre dinheiro lícito e ilícito), assim como os termos da 

exposição de motivos da Lei 9.613/98 e, finalmente, os termos da Convenção de 

Viena, da qual o Brasil é signatário, conforme restou transcrito abaixo: 

 

                                                           
3
 Empreendimento CASA VERDE 

4
 Empreendimento LIBERTY BOULEVARD 

5
 Do terreno do residencial ILHAS D’ITÁLIA indevidamente desdobrado e que serviu para a feitura do 

empreendimento A’BSOLUTO, em que a OAS vendeu as unidades a preço de mercado.  
6
 Venda das unidades a preço de mercado do empreendimento A’BSOLUTO  

7
 Empreendimento LIBERTY BOULEVARD 
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       Não se justifica a fundamentação de que 

não houve menção do motivo. Ora, textualmente foi explicitado que um dos 

motes para o privilégio foi relação de amizade, quase simbiótica. Não só o Ex-

Presidente da República mantinha relação fraternal com JOÃO VACCARI 

NETO, o Diretor Presidente da BANCOOP à época, que, depois de “quebrar” a 

cooperativa foi alçado a tesoureiro nacional do Partido dos Trabalhadores, como 

também com JOSÉ ALDEMÁRIO PINHEIRO FILHO (LÉO PINHEIRO), o 

generoso Presidente de Fato da OAS que lhe contemplou com diversos 

presentes (reforma, eletrodomésticos, móveis planejados), todos objetos de 

investigação do Ministério Público Federal e já provados documentalmente.   

      

       Afirma-se que o caso BANCOOP é 

absolutamente independente da Operação Lava Jato, com possível desvio de 

recursos da PETROBRÁS. Não por outra razão já tramita processo crime 

perante a 5ª. Vara Criminal do Foro Central de São Paulo (Barra Funda) sobre o 

mesmo assunto. Afirma-se que o repasse de diversos empreendimentos 

imobiliários da BANCOOP para a OAS com a ocorrência de inúmeros crimes de 

estelionato, falsidades ideológicas e crimes contra incorporação imobiliária é 

independente da PETROBRÁS. Há de separar-se o ‘joio do trigo’. Em 

2009/2010 não se falava de escândalo na Petrobrás. Em 2005 quando o casal 

presidencial, em tese, começou a pagar pela cota-parte do imóvel, não havia 

qualquer indicação do escândalo do “petrólão”. Ao contrário, estávamos no 

período temporal referente ao escândalo do ‘mensalão’. Não é possível presumir 

genericamente e sem conhecer detidamente as investigações que tramitam 

perante a 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba que tudo tenha partido de 

corrupção na estatal envolvendo desvio de recursos federais. Aliás, se não é a i. 

juíza competente para apreciação do presente caso, jamais poderia antecipar 

juízo de valor sobre os fatos. Não se mostra devido que decline de sua 

competência, mas enfrente, de forma antecipada, o mérito do caso, chegando a 

estabelecer presunções relativas a investigação que tramita perante outro Juízo 

– cujos elementos não constam dos autos. Verifica-se, cabalmente, que a 
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decisão judicial não levou em conta os inúmeros estelionatos que compõem a 

peça inicial acusatória.  

 

       Ademais, vale frisar que a 

Excelentíssima Ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, em pedido 

formulado pela defesa do Ex-Presidente da República, em ação civil originária, 

negou liminar de suspensão das investigações por eventual bis in idem na 

esfera estadual e federal, porque não vislumbrava ilegalidade irrefutável nos 

procedimentos em tramitação e as investigações possuíam perspectivas 

diferentes.  

 

       Mais uma vez socorremo-nos de 

informações prestadas no oferecimento da denúncia, especificamente na cota 

introdutória, a saber:  

 

 

       

         Cediço, ainda, que as esferas estaduais 

e federais são autônomas e independentes. Todas as provas coligidas no 

presente procedimento investigatório criminal, e que dizem respeito às possíveis 

infrações criminais federais já foram compartilhadas com o Ministério Público 
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Federal e não há qualquer conexão, porquanto já apresentamos denúncia e 

esmiuçamos o objeto da presente demanda estadual.   

        

       Conforme entendimento jurisprudencial:  

 PENAL E PROCESSUAL. LENOCÍNIO E TRÁFICO DE MULHERES. ARMA DE FOGO. 

PORTE ILEGAL. SONEGAÇÃO FISCAL. CONTRABANDO. DESCAMINHO. CONEXÃO 

PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA. Não há falar em competência do Juízo Federal, à custa de conexão 

probatória entre crimes de favorecimento à prostituição, casa de prostituição, rufianismo e porte ilegal de 

arma, objeto da ação penal, com hipótese de sonegação fiscal, contrabando ou descaminho, ainda em 

fase inquisitorial. A identidade dos indiciados, enquanto único ponto de contato entre o fato apurado no 

inquérito policial e os crimes motivadores da denúncia é insuficiente para autorizar o deslocamento da 

competência. A consequência jurídica advinda de eventual conexão probatória, passível de surgir no curso 

do inquérito policial instaurado pela polícia federal, não detém relevância bastante para afastar a garantia 

constitucional do juiz natural. Precedentes da Terceira Seção. Conflito conhecido, para declarar 

competente o Juízo suscitado 1ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo-SP.
8
 

 

                                                          Fundamental a transcrição parcial da 

decisão liminar da i. Min. Rosa Weber na ACO 2833: 

“Retomo os dados. O Ministério 

Público Estadual instaurou 

procedimento para investigar possível 

lesão a interesses e direitos de 

cooperados do BANCOOP, diante de 

certas operações ali realizadas. A 

investigação diz respeito à gestão do 

passivo da cooperativa. Tudo o que 

se refere a operações envolvendo tal 

passivo, à evidência, pode interessar 

à investigação. Assim, em tese, está 

contido nesse objeto qualquer fato 

de reputado interesse sobre 

qualquer imóvel repassado pela 

 

                                                           
8
 CC 41066 SP 2003/0229929-4, Ministro Paulo Medina 
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Cooperativa, nisso incluída a 

unidade 164-A do Edifício Solaris. 

Se a persecução recai sobre atos de 

gestão, parece razoável supor que o 

esclarecimento de eventuais 

favorecimentos seja visto como ponto 

de interesse investigativo, pois, 

muitas vezes, o prejuízo de 

terceiros se demonstra justamente 

pela comprovação do benefício de 

alguns. 

Nesse juízo perfunctório, portanto, 
não parece haver desvirtuamento da 
investigação estadual, no tocante à 
análise da situação da unidade 164-A 
do Edifício Solaris. É preciso lembrar 
que da investigação não se retira, 
necessariamente, imputação certa de 
crime a todos os investigados. 
Também não é certo que todo o 
material coligido, ao final dos 
trabalhos, dirá respeito a crimes de 
competência da justiça comum. De 
qualquer sorte, não é possível 
inverter a ordem das coisas. Primeiro 
se investiga, depois se denuncia, 
se for o caso.” (p.23-24).     
 

Foi exatamente o que o Ministério 

Público do Estado de São Paulo realizou: investigou e denunciou todos os 

investigados sobre os quais recaíam imputações penais, agora recorridos, 

sendo que em relação à investigação criminal que tramita perante a 13ª Vara 

Criminal Federal ainda não houve conclusão da apuração, de modo que a i. 

magistrada que se declarou aqui incompetente avançou de forma indevida em 

seara de caso que sequer conhece a fundo, diga-se, sequer objeto de ação 

penal. 

 

Em outra passagem da bem 
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fundamentada decisão, a i. Min Rosa Weber assim pondera: 

“O conteúdo do conflito ventilado diz 
com o alcance da atuação de órgãos 
do Ministério Público no desempenho 
de atividades que lhes são próprias 
na investigação dos fatos apontados. 
Vale destacar, a propósito, que 
procedimentos investigatórios 
supostamente conflitantes, enquanto 
debruçados sobre os mesmos fatos, 
podem, em tese, ensejar a 
propositura de ações judiciais 
distintas por diferentes órgãos do 
Ministério Público. Tanto que, ao 
julgamento da ACO 1.109, versando 
sobre conflito de atribuições entre os 
Ministérios Públicos Federal e do 
Estado de São Paulo, em 
investigação centrada sobre os 
mesmos fatos relacionados a 
supostas fraudes no âmbito do 
FUNDEF, o Tribunal Pleno desta 
Casa decidiu por atribuir “ao órgão de 
atuação do Ministério Público 
Federal” a averiguação de “eventual 
ocorrência de ilícito penal”, e ao 
Ministério Público do Estado de São 
Paulo “de eventual improbidade 
administrativa, sem prejuízo de 
posterior deslocamento de 
competência à Justiça Federal, caso 
haja intervenção da União ou diante 
do reconhecimento ulterior de lesão 
ao patrimônio nacional nessa última 
hipótese” (Ementa. Relator p/acórdão 
Min. Luiz Fux, DJe 07.3.2012) – p. 
08-09.” 
 

Enaltece-se, por último, que não é 

hipótese do inciso III, do artigo 76, porque a prova de uma infração estadual 

não influi na prova da outra infração federal, que já está provada 

documentalmente. O crime de lavagem de dinheiro, que é fruto de crimes 
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estaduais discriminados na denúncia, se mostra autônomo e suas 

circunstâncias elementares não influem na infração federal. 

                                                     

                                                            Ante o exposto aguarda-se, serenamente, 

que a i. magistrada exerça juízo de retratação no presente caso e, em caso 

negativo, que após a remessa dos autos à Superior Instância, os doutos 

Desembargadores da C. Câmara Criminal reconheçam a competência do 

Juízo Estadual da 4ª. Vara Criminal do Foro Central de São Paulo, 

determinando a análise do recebimento da denúncia ofertada e das medidas 

cautelares pleiteadas, cuja urgência enseja a necessidade de célere 

apreciação. 

 

São Paulo, 15 de março de 2016. 

CASSIO ROBERTO CONSERINO    FERNANDO HENRIQUE M. ARAUJO 

103º. Promotor de Justiça Capital        44º. Promotor de Justiça Criminal 

                                JOSÉ CARLOS GUILLEM BLAT 

            10º. Promotor de Justiça do Patrimônio Público e Social 

 

  

 

  

  

  

 

 


