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Trata-se  de ação penal originária ajuizada pela Procuradoria-Geral da República perante o 
Supremo Tribunal Federal,  contra EDUARDO COSENTINO DA CUNHA, à época Presidente 
da Câmara dos Deputados,  e SOLANGE PEREIRA DE ALMEIDA, em razão de suposta 
prática de condutas criminosas tipificadas no art. 317,  caput, e § 10 c/c art. 327, §§ 10 e 2º, por 
2 (duas) vezes, em concurso material (art. 69), na forma do art. 29, todos do Código Penal, 
imputando-se ao primeiro acusado, ainda, o cometimento do crime de lavagem de dinheiro (art. 
1º, incs. V, I e VII, da Lei 9.613//09), por 60 (sessenta) vezes, em concurso material (art. 69 do 
CP). 
  
De acordo com a denúncia, no período compreendido entre 14/06/2006 e outubro/2012,  e 
fevereiro de 2007 e outubro de 2012,  com condutas praticadas ao menos no Rio de Janeiro, 
Brasília e Distrito Federal, o acusado Eduardo Cunha, solicitou e aceitou para si e para outrem, 
direta e indiretamente, vantagem indevida no montante, respectivamente, de US$ 
15.000.000,00 e US$ 25.000.000,00 , de Júlio Gerim de Almeida Camargo ("Julio Camargo), 
em razão da contratação pela Petrobrás dos navios-sonda Petrobrás 1000 e Vitória 1000 com o 
estaleiro Samsung Heavy Industries Co, na Coreia, para fins de perfuração de águas profundas 
na África e no  Golfo do México, condutas para as quais teria contado com a participação da 2ª 
acusada, Solange, então no exercício de mandato de Deputada Federal, além de  Fernando 
Antônio Falcão Soares e Nestor Cuñat Cerveró.  
 
Narra, ainda, a peça acusatória, que Eduardo Cunha ocultou e dissimulou  a origem dos 
valores provenientes das referidas condutas, mediante o recebimento fracionado de valores no 
exterior, em contas de empresas offshore e por meio de empresas de fachada, mediante 
simulação de contratos de prestação de serviços, e ainda, pagamento de propina sob a falsa 



alegação de doação para uma igreja, condutas para as quais teria contado com a colaboração 
de Fernando Antônio Falcão Soares, Nestor Cuñat Cerveró, Julio Gerin de Almeida Camargo e 
Alberto Youssef.  
 
Fernando Soares, Nestor Cerveró e Júlio Camargo foram condenados pela prática desses fatos 
na respectiva ação penal a que responderam perante o juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, 
em razão de desmembramento efetuado pelo Supremo Tribunal Federal.  
 
Recebida a denúncia e após iniciada a instrução  criminal, foi determinada a remessa dos autos 
a esta Corte de Justiça, tendo em vista a perda do mandato do Deputado Federal de Eduardo 
Cunha (Resolução  18/2016 da Câmara dos Deputados)  e do foro por prerrogativa de função 
ostentado pela acusada Solange, Prefeita do Município de Rio Bonito/RJ, cujo mandato 
terminou em dezembro de 2016.  
 
Remetidos os autos ao órgão do Ministério Público Federal  com assento neste Tribunal, 
requereu o declínio  do feito para 13ª Vara Federal de Curitiba para prosseguimento, diante do 
fato de que os crimes em apreciação nestes autos são conexos com os apurados no âmbito da 
Operação Lava Jato, bem como de não mais subsistir a prerrogativa de foro antes ostentada 
pelos acusados. 
 
É o relatório do necessário. Decido.  
 
Conforme bem observado pelo órgão do Ministério Público Federal em sua manifestação, a 
presente ação penal é resultante do desmembramento de uma das ações originadas a partir de 
investigação realizada no bojo da operação Lava Jato, pois os fatos aqui apreciados são 
conexos com o objeto do processo nº 5083838-59.2014.404.7000, o qual tramitou perante a 
13ª Vara Federal de Curitiba em relação aos corréus Fernando Soares, Nestor Cerveró e Julio 
Camargo, já inclusive condenados.  
 
E não havendo mais a prerrogativa de função dos acusados nestes autos, deve o julgamento 
deste feito ser declinado em favor do juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, nos termos do art. 
76 do Código de Processo Penal.  
 
DIANTE DO EXPOSTO, DECLINO DA COMPETÊNCIA desta C. Corte em favor do juízo da 
13ª. Vara Federal de Curitiba/PR, a quem devem ser  os autos redistribuídos,  para as 
providências cabíveis,  acompanhando o bem lançado parecer emitido pelo douto órgão do 
Parquet Federal. 
 
Rio de Janeiro, 25 de janeiro de 2017. 
 
 
PAULO ESPIRITO SANTO 
Desembargador Federal 
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