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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA 13ª VARA 

CRIMINAL FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE CURITIBA – PR. 

 

 

 

“Ninguém será processado nem 
sentenciado senão pela autoridade 
competente.” Constituição Federal 
Art. 5º, LIII. 
 
 
 
 
 
 
Processo n. 5021365-32.2017.4.04.7000 
 
 
 
 
 
 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, brasileiro, viúvo, portador da 

Cédula de Identidade RG nº 4.343.648, inscrito no CPF/MF sob o nº 070.680.938-68, 

residente e domiciliado na Av. Francisco Prestes Maia, nº 1.501, bloco 01, apartamento 

122, Bairro Santa Terezinha, São Bernardo do Campo (SP), vêm, por si e por seus 

advogados signatários (doc. 01), respeitosamente, à presença de Vossa Excelência para, 

com fundamento nos artigos 5º, incisos XXXVII e LIII, da Constituição da República, 

95, II, e 108 do Código de Processo Penal e nos demais normativos de incidência, opor 

a presente 

 

EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA 

 

em face do Juízo da 13ª. Vara Federal da Subseção Judiciária de 

Curitiba/Paraná, pelos motivos fáticos e jurídicos fundamentos a seguir aduzidos. 
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– I –  

SÍNTESE FÁTICA 

 

A presente denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal 

segue o mesmo modus faciendi empregado em outros procedimentos. Trata-se de um 

clichê. 

 

Descreve-se, com inúmeras adjetivações e criatividade, um 

grande conjunto de supostos “fatos” que demonstrariam esquema criminoso em prejuízo 

da Petrobras visando à: (i) obtenção de vantagens pessoais indevidas; (ii) manutenção 

de grupo político no poder; e (iii) governabilidade, a partir do apoio de grupos aliados.  

 

Após cansativa e vazia explanação acerca do suposto esquema 

criminoso, pinça-se um fato isolado qualquer – mesmo sem materialidade existencial, 

neste caso, as reformas que teriam ocorrido na sede da propriedade rural na cidade de 

Atibaia/SP –, e, sem que seja apontado o necessário vínculo entre eventuais desvios 

ocorridos no âmbito da petroleira e as condutas tidas por delituosas na denúncia 

deflagra-se a persecução penal.  

 

O Parquet se limita a afirmar que parcela dos valores desviados e 

oriundos de tal esquema teria sido destinada à reforma do dito imóvel e pronto: está 

fabricada a acusação! Não se digna sequer a apontar a materialidade concreta dos 

elementos que permitiriam o alcance desta mirífica conclusão. Não é por acaso a 

escolha deste formato, como será pormenorizado em tópicos subsequentes. É que à falta 

de elementos empíricos, convém fabricá-los, já que “convicção” existe e é fervorosa. 

 

Em síntese, a denúncia que inaugura o vertente feito criminal se 

ampara no Inquérito Policial instaurado no dia 19.02.2016 (autos nº 5006597-
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38.2016.4.04.7000), que teve como objeto dois imóveis1 localizados na cidade de 

Atibaia/SP.  

 

O procedimento percorreu duas linhas de investigação: 

 

(i) a propriedade dos referidos imóveis teria sido ocultada, já que, 

segundo o que afirma a autoridade policial, o seu real titular seria a 

pessoa do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva; e 

 

(ii) nos dois sítios teriam sido realizadas obras de reformas e melhorias 

levadas a efeito pelas construtoras OAS e Odebrecht, envolvidas com os 

supostos ilícitos que atingiram a Petrobras.  

 

A denúncia em causa, então, foi recebida em data de 01.08.2017 

(evento 07 da ação penal n. 5021365-32.2017.4.04.7000). Este juízo dedicou 

considerável parte de seu despacho de admissão do libelo inicial para justificar sua 

alegada (e injustificável) competência territorial prorrogada, tema que merecerá 

abordagem a seguir. 

 

– II –  

DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA 

 

No ato de recebimento da denúncia de que se cuida, assim se 

manifestou este juízo em relação à sua suposta competência: 

 
“Apesar da existência de um contexto geral de fatos, a formulação de uma 
única denúncia, com dezenas de fatos delitivos e acusados, dificultaria a 
tramitação e julgamento, violando o direito da sociedade e dos acusados à 
razoável duração do processo. 
 

                                                
1 Os referidos terrenos são denominados “Sítio Denise” e “Sítio Santa Bárbara”.  
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Apesar da separação da persecução, oportuna para evitar o agigantamento da 
ação penal com dezenas de crimes e acusados, remanesce o Juízo como 
competente para todos, nos termos dos arts. 80 e 82 do CPP. 
 
[...] 
 
Ainda sobre questões de validade, cabe justificar, provisoriamente, a 
competência da Justiça Federal e a territorial deste Juízo. 
 
Em primeiro lugar, trata-se de imputação de crime de corrupção no qual as 
vantagens indevidas teriam sido pagas a ex-Presidente da República em 
decorrência de seu cargo, o que determina a competência da Justiça Federal 
após o fim do mandato. 
 
Em segundo plano, a denúncia insere-se no contexto do esquema criminoso 
que vitimou a Petrobrás, relacionando o MPF as supostas vantagens 
concedidas ao ex-Presidente a acertos de propinas em contratos da Petrobrás 
com o Grupo Odebrecht e com o Grupo OAS, e para o qual [o esquema 
criminoso] houve prevenção deste Juízo, já que o primeiro crime investigado 
nesse aspecto envolvia operação de lavagem consumada em Londrina/PR. 
 
Considerando os termos da denúncia, é evidente a conexão com os demais 
processos envolvendo o esquema criminoso que vitimou a Petrobrás e em 
especial com as ações penais  acima citadas, 5036528-23.2015.4.04.7000 e 
5083376-05.2014.4.04.7000, além da conexão com ações penais pendentes 
contra dirigentes da Odebrecht e da OAS sobre acertos de corrupção em 
contratos da Petrobrás, como a 5063130-17.2016.4.04.7000. 
 
Não há como, sem dispersar as provas e dificultar a compreensão dos fatos, 
espalhar processos envolvendo esse mesmo esquema criminoso perante Juízos 
diversos no território nacional, considerando a conexão e continência entre os 
diversos fatos delitivos. 
 
Nesse aspecto, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar habeas corpus 
impetrado em relação à ação penal conexa, já reconheceu a 
conexão/continência entre os processos da assim denominada Operação 
Lavajato (HC 302.604/PR - Rel. Min. Newton Trisotto - 5.ª Turma do STJ - un. 
- 25/11/2014).” 
 

Extrai-se, por conseguinte, que o juízo sustenta sua alegada (e 

inexistente) competência: (i) no fato de o Excipiente haver exercido o cargo de 

Presidente da República; (ii) no “contexto” de suposto esquema criminoso que teria 

vitimado a Petrobras, esse tal “contexto” uma espécie de panaceia processual utilizada 

para arrombar as regras legais de fixação de competência, as quais, diga-se, se 

imbricam às garantias do due process of law. Uma espécie de gazua que escancara a 
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porta de uma ilegal e inaceitável competência “planetária” e que atenta 

escandalosamente contra regras constitucionais. Aqueles que nisso cooperam, sejam de 

que grau ou instância forem, são algozes da legalidade (o principio do juiz natural) e 

agressores da ordem constitucional democrática que construímos. Réprobos, serão 

chamados pela História! 

 

II.1. DA EX-PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA  

 

O juízo, como de costume, não fundamenta suas assertivas, em 

desrespeito ao que manda o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como o art. 

11 do Código de Processo Civil – que exigem obediência à necessidade de 

fundamentação de todas as decisões, sob pena de nulidade.  

 

Assim, sem apontar o embasamento do despacho decisório que 

recebeu esta denúncia e fez instaurar a ação penal, afirma a competência da Justiça 

Federal pelo fato de a denúncia trazer acusações de corrupção, que se traduziria em 

vantagens indevidas a um ex-Presidente da República. Tão só por isso, a competência 

seria, então, do Judiciário da União.  

 

Esse asserto, contudo, não apresenta amparo normativo. A 

Constituição da República enunciou a competência da Justiça Federal, limitando-a a rol 

taxativo conforme expresso em seu artigo 109.  

 

Ao longo do exercício do mandato de Presidente da República, o 

Excipiente esteve sujeito ao regime de prerrogativa de foro, em decorrência da função 

pública que exercia, conforme, aliás, determinado no artigo 102, inciso I, alínea b, da 

Carta Magna. Com o término do mandato, a ele passaram a se aplicar as regras 

incidentes a qualquer do povo, qualquer outro cidadão que não ocupa cargo que 

submete seu titular à especial condição de sujeito a foro especial por prerrogativa de 

função. 
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Não existe, na legislação nacional, competência atribuída à 

Justiça Federal em razão de ser o cidadão ex-Presidente da República. Portanto, 

totalmente sem propósito essa razão de decidir do Excepto. Não por isso deve-se 

reconhecê-lo competente para a cognição. 

 

II.2. DO USO DA GRIFE “LAVA JATO” COMO MEIO DE 

USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA 

 

Aponta também o Excepto, como fundamento de sua 

competência, a circunstância de a denúncia referir fatos que inserir-se-iam no suposto 

contexto criminoso que teria causado prejuízo à Petrobras.  

 

Observa-se que tal surrado e reprovável expediente vem sendo 

utilizado nesta persecução, desde a fase extra judicium, com o deliberado escopo de 

justificar a achamboada violação ao princípio do juiz natural, constitucionalmente 

previsto e garantido. 

 

Tal diretriz reitora da mais alta hierarquia normativa se acha 

gravada no artigo 5º da Constituição Federal, mais precisamente em seus incisos 

XXXVII e LIII: 

 
Art. 5º 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: 
 
[...] 
 
XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de exceção; 
 
[...] 
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LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade 
competente; (destacou-se). 

 
O mesmo artifício foi utilizado quando do julgamento da ação 

penal n. 5046512-94.2016.4.04.7000, que versou sobre fatos relativos ao imóvel 

localizado na cidade de Guarujá/São Paulo. Alegou o Ministério Público Federal que os 

fatos ali denunciados estavam dentro do “contexto” (sempre ele!) do esquema 

criminoso que teria afetado a Petrobras. Assim também compreendeu o juízo.  

 

Após a prolação da sentença, que culminou na condenação do 

Excipiente – resultado ainda pendente de revisão por instância superior –, a Defesa 

opôs Embargos de Declaração. Resolvendo-os, afirmou o Excepto: 

 

“3.g. Alega a Defesa, no item 2.6, que haveria contradição na sentença quanto 
à origem dos valores utilizados no custeio do empreendimento imobiliário e na 
reforma do apartamento 164-A: 
 
"Como os valores supostamente desviados dos três contratos da Petrobrás com 
a Construtora OAS suportaram os gastos com o empreendimento Solaris e a 
unidade 164-A se, ao mesmo tempo, o Juízo reconhece que as operações de 
financiamento e cessão de direitos por parte da OAS foram legítimas e 
ocorreram dentro da normalidade?" 
 
Não há nenhuma contradição na sentença quanto ao ponto. 
 
Este Juízo jamais afirmou, na sentença ou em lugar algum, que os valores 
obtidos pela Construtora OAS nos contratos com a Petrobrás foram utilizados 
para pagamento da vantagem indevida para o ex-Presidente. 
 
Aliás, já no curso do processo, este Juízo, ao indeferir desnecessárias perícias 
requeridas pela Defesa para rastrear a origem dos recursos, já havia deixado 
claro que não havia essa correlação (itens 198-199). 
 
Nem a corrupção, nem a lavagem, tendo por crime antecedente a corrupção, 
exigem ou exigiriam que os valores pagos ou ocultados fossem originários 
especificamente dos contratos da Petrobrás. 
 
Não há, portanto, omissão, obscuridade ou contradição no ponto.” (destacou-
se). 
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Isto é, vale-se do puído argumento de que os crimes imputados 

seriam referentes a esquema criminoso no âmbito da Petrobras para justificar a sua 

competência e a condenação. Mas depois — exposto a uma escancarada realidade — 

vem o reconhecimento de que a afirmada vantagem indevida dirigida ao Excipiente 

não têm origem nos contratos da Petrobras supostamente fraudados. 

 

Note-se bem: o próprio juízo reconheceu naquela outra ação que 

não há qualquer elemento que possa justificar a afirmação de que valores provenientes 

de contratos firmados pela Petrobras foram dirigidos ao Excipiente. 

 

Ora, se estes valores alegadamente repassados não possuem 

origem na Petrobras, por qual razão, então, seria este juízo competente para o 

julgamento daquela ação penal? De mais a mais – assumindo-se a existência do crime 

apenas por argumentação – ainda que se tratasse de vantagem obtida em decorrência de 

contratações na Petrobras, não haveria razão para a ação ser processada e julgada em 

Curitiba, visto que a empresa supostamente lesada se trata de Empresa de Economia 

Mista e isso torna competente para a cognição – como é pacífico – a Justiça estadual. 

Também, nenhum dos alegados fatos ocorreu em local que se acha sob a jurisdição do 

Juízo Excepto.  

 

O mesmo vale para a presente denúncia. Verifica-se que grande 

parte da presente acusação guarda extrema similaridade com a exordial acusatória da 

ação penal n. 5046512-94.2016.4.04.7000. Chama atenção, inclusive, o fato de o 

Ministério Público Federal apontar determinados contratos firmados pela Petrobras 

naquela denúncia e outros na ação penal em tela. 

 

Questiona-se: quais elementos materiais permitem ao Parquet 

realizar tal distinção, apontando que tais contratos teriam sido realizados em troca de 

determinada vantagem e outros, em troca de diferente benefício? Livre escolha? 
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Nada disso é apontado na denúncia.  

 

Somando-se essa situação ao fato — também já exposto acima — 

de o Excepto haver afirmado não considerar que os valores supostamente pagos no 

âmbito da ação penal n. 5046512-94.2016.4.04.7000 teriam origem em contratos da 

Petrobras, verifica-se que o discurso construído no sentido de que os fatos ora 

imputados guardam relação com o esquema criminoso que teria vitimado a Petrobras, 

não passa de subterfúgio com o desiderato de manter o desenvolvimento do processo nº. 

5021365-32.2017.4.04.7000 sob a regência da 13ª Vara Federal de Curitiba.  

 

O Ministério Público Federal discorre longamente na peça 

acusatória sobre a existência de um “esquema de macrorrupção”, apontando fatos 

relativos aos mais variados contextos, que envolvem inúmeros personagens, partidos 

políticos, empresas e territórios. Posteriormente, do nada e sem qualquer elo, apresenta 

fato isolado, que supostamente caracterizaria conduta criminosa envolvendo alguns dos 

personagens apontados no extenso discurso. Sem qualquer elemento material, afirma 

haver ligação entre uma coisa e outra.  

 

Tais afirmações — pasme-se — são acatadas pelo juízo, que, só 

por isso, passa a afirmar que estão presentes indícios suficientes de autoria e de 

materialidade, utilizando-se da esdrúxula retórica ministerial para justificar sua 

competência para julgar o caso. Posteriormente, condenará, mais uma vez como sói 

ocorrer, com base em “convicção” já formada, afirmando embora não haver ligação 

entre os valores obtidos nos contratos supostamente fraudados da Petrobras e os 

benefícios recebidos. 

 

É explícito o uso e abuso da “Narrativa Operação Lava Jato” 

unicamente para assegurar que os processos envolvendo o Excipiente permaneçam – 

ilegalmente – sob a jurisdição de Curitiba, em flagrante atentado às regras de 

competência do ordenamento jurídico nacional. Pantomima! 
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Cabe destacar, como de notório conhecimento, todos os 

benefícios auferidos pelas autoridades envolvidas na condução de procedimentos contra 

o Excipiente. Por exemplo, é público o grande número de palestras realizadas por 

membros do MPF, para que sejam apresentadas e comentadas questões relativas à 

Operação.  

 

O Excepto também vem sendo bastante beneficiado com a 

condução destes procedimentos – ainda que negue publicamente qualquer intenção 

neste sentido. É possível apontar a repentina projeção nacional, inclusive com presença 

em lista de indicação a cargo no Supremo Tribunal Federal; as variadas premiações 

recebidas, como de empresas de comunicação; encontros com altas autoridades, 

notadamente opositoras ao Excipiente; até mesmo a cogitação do nome do Excepto 

para o cargo de Presidente da República.  

 

Poder-se-ia se afirmar que este está, apenas, desenvolvendo sua 

função pública, cumprindo seu papel enquanto magistrado federal. No entanto, ao se 

observar tamanhas irregularidades processuais, especialmente no tocante à violação do 

princípio do juiz natural, com o intuito de permanecer à frente dos processos referentes 

a essa Operação, fica difícil aceitar a ideia de um julgamento imparcial.  

 

Resta evidente que os fatos denunciados – que serão devidamente 

contestados em momento oportuno – não apresentam quaisquer liames com eventuais 

crimes cometidos no âmbito da Petrobras. Tal “contexto” existe apenas na narrativa 

industriada pelo Ministério Público Federal, e vem sendo acatada por este juízo, para 

justificar sua competência por prorrogação.   
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– III –  

DAS REGRAS DE COMPETÊNCIA NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL BRASILEIRO 

 

Os fatos denunciados dizem respeito a suposto recebimento de 

vantagem indevida, decorrente de imaginário pacto corrupto, sucedido por atos de 

lavagem de dinheiro.  

 

A denúncia vem formatada de maneira extremamente confusa e 

lacônica, não havendo a necessária individualização de condutas — em razão da 

fragilidade dos argumentos do MPF, dada a inexistência de substrato factual —, e 

também como forma de coarctar o exercício da ampla defesa constitucional.  

 

Os benefícios imaginados teriam sido obtidos por meio de 

reformas em imóvel rural na cidade de Atibaia/São Paulo, cuja real propriedade estaria, 

deliberadamente, dissimulada.  

 

Pois bem. 

 

Após a extensa explanação do Ministério Público Federal acerca 

do “contexto de esquema criminoso no âmbito da Petrobras”, estes são os fatos 

apresentados como sendo as condutas criminosas.  

 

Tem-se por bem delimitado que tais condutas teriam sido 

consumadas, unicamente, na cidade de Atibaia/SP – na qual se encontra o citado 

imóvel rural.  

 

Tais condutas teriam sido: o recebimento da vantagem indevida – 

que configuraria corrupção passiva –, por meio de reformas no imóvel, bem como a 

ocultação da real propriedade – que configuraria a lavagem de dinheiro.  
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Não há indicação de ato de ofício relacionado com a afirmada 

vantagem indevida. 

 

Outrossim, até mesmo corréus colaboradores, cujas palavras são 

todo o suporte da acusação, afastam qualquer ligação das condutas imputadas com 

alguma atividade relacionada à Petrobras. 

 

Em depoimento2, Alexandrino Alencar (executivo da empresa 

Odebrecht), quando questionado sobre as razões para a construtora – conforme tese do 

MPF – ter efetuado reformas na propriedade rural, respondeu: “é um agrado a uma 

pessoa que teve uma relação esse tempo todo com a empresa”. 

 

Ou seja, mesmo corréus utilizados como suporte pela acusação, 

não fazem ligação de qualquer conduta relacionada ao imóvel em Atibaia e atividades 

da Petrobras. Reforça-se, portanto, o aspecto de que a denúncia veicula acusações por 

condutas que se verdadeiras fossem (o que se cogita para desenvolver a argumentação) 

teriam ocorrido no interior do Estado de São Paulo.  

 

As regras de competência sistematizadas pelo Código de Processo 

Penal estão elencadas em seu artigo 69: 

 
Art. 69.  Determinará a competência jurisdicional: 
I - o lugar da infração: 
II - o domicílio ou residência do réu; 
III - a natureza da infração; 
IV - a distribuição; 
V - a conexão ou continência; 
VI - a prevenção; 
VII - a prerrogativa de função. 
 

Traz, ainda, seu artigo 70, a regra geral de competência no 

ordenamento nacional: 

 

                                                
2 Constante do Anexo 13 da PET 6780/STF.  



     
   
    
   

   JOSÉ ROBERTO BATOCHIO 

    ADVOGADOS ASSOCIADOS 

 
 

 
São Paulo 

R. Pe. João Manuel  755 19º andar 
Jd Paulista | 01411-001

Tel.: 55 11 3060-3310 
Fax: 55 11 3061-2323 

 

Rio de Janeiro 
 R. Primeiro de Março 23 Conj. 1606 

Centro| 20010-904 
 Tel.: 55 21 3852-8280 

 

Brasília 
SAS Quadra 1 Bloco M Lote 1 

Ed. Libertas  Conj. 1009  
Asa Sul | 70070-935 

Tel./Fax: 55 61 3326-9905 
 

www.teixeiramartins.com.br 
 
 

Art. 70.  A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se 
consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado 
o último ato de execução. (destacou-se). 

 
Afirmou o Excepto, quando do recebimento da denúncia, que sua 

competência estaria prorrogada por conexão ou continência. Foi acima demonstrada a 

falácia de tal fundamento, ou, mais precisamente, desse expediente.  

 

Mesmo se o “contexto” da acusação fosse tomado como 

verdadeiro e materialmente vinculado aos fatos denunciados, é ampla a jurisprudência 

que determina que a prevenção deve ser utilizada excepcionalmente, observando-se o 

artigo 70 do CPP.  

 

Tem-se bem especificado o local em que teriam sido cometidas as 

condutas e esta regra, para processamento da ação, é a que deve prevalecer: 

 
“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 
TRAFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CORRUPÇÃO ATIVA. 
LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ATUAÇÃO 
INTERESTADUAL. DIVERSIDADE DE CRIMES. CONTEXTOS ESPACIAIS 
DIFERENTES. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DIVERSA. DEFINIÇÃO 
PELA TEORIA DO RESULTADO. CRITÉRIO DA PREVENÇÃO. 
INAPLICABILIDADE. EVENTUAL CONEXÃO PROBATÓRIA. 
PREVALÊNCIA DOS CRITÉRIOS DA INFRAÇÃO MAIS GRAVE E DA 
QUANTIDADE DE CRIMES SOBRE A PREVENÇÃO. NULIDADE 
RELATIVA. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. 
SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA. MATÉRIA A SER EXAMINADA 
EM EVENTUAL APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 
1. Como regra, a fixação da competência de foro ou territorial segue a teoria 
do resultado, sendo determinante o lugar da consumação da infração, ou do 
último ato da execução, nas hipóteses de tentativa (art. 70 do CPP), tendo 
como critério subsidiário o domicílio do réu (CPP, art. 72). A denominada 
competência por prevenção, que pressupõe distribuição (CPP, art. 75, 
parágrafo único), no geral, é utilizado como critério subsidiário de fixação da 
competência territorial, baseado na cronologia do exercício de atividade 
jurisdicional, mesmo que antes de oferecida denúncia ou queixa, 
necessariamente entre dois ou mais juízes igualmente competentes ou com 
competência cumulativa, consoante aponta o art. 83 do CPP. 
2. A prevenção é igualmente eleita pela lei processual como parâmetro 
subsidiário específico de determinação da competência de foro, nas hipóteses 
de incerteza da competência territorial (CPP, art. 70, § 3º); nos crimes 
continuado e permanente (CPP, art. 71); e nas infrações penais ocorridas a 
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bordo de navios e aeronaves em território nacional, mesmo que ficto, nos 
casos em que não é possível determinar o local de embarque ou chegada 
imediatamente anterior ou posterior ao crime (CPP, art. 91). Ressalte-se que, 
quando da determinação do juízo prevalente nas causas conexas e 
continentes, se inservíveis os critérios do art. 78, II, "a" e "b", do CPP (CPP, 
art. 78, II, "c"), atua como verdadeiro critério de concentração da 
competência relativa (...).”3(destacou-se) 

 
A fixação da competência da 13ª Vara Federal de Curitiba, nessas 

circunstâncias, viola o princípio do juiz natural. 

 

A respeito do aludido princípio, assim discorreu GIACOMOLLI: 

 
"No Brasil, consagrou-se a utilização da expressão juiz natural, embora não se 
trate propriamente do juiz, mas de juízo ou de Tribunal, e nem de ordem da 
natureza, mas de delimitação artificial da competência também na dimensão 
temporal (época dos fatos) e espacial (território). Não é a pessoa do juiz que é 
determinada pela lei, mas o juízo competente, cuja composição poderá variar 
desde a prática do fato. Por isso, as expressões juízo 'ordinário' ou 
'predeterminado legalmente' são as mais adequadas ao conteúdo desse 
princípio-garantia."4 (destacou-se) 
 

Oportuno recordar que o Excelso Supremo Tribunal Federal já 

teve a oportunidade de delimitar, no julgamento do INQ. 4.130-QO/PR, da relatoria do 

Eminente Ministro DIAS TOFFOLI, que apenas “fatos que se imbriquem de forma tão 

profunda” com supostos desvios na Petrobras deverão ser apurados pelo Juízo da 13ª 

Vara Federal Criminal de Curitiba. 

 

Confira-se, pela relevância, o seguinte trecho do voto condutor 

proferido pelo Eminente Ministro DIAS TOFFOLI no julgamento da aludida Questão de 

Ordem: 

 
“6. A prevenção, essencialmente, não é um critério primário de determinação 
da competência, mas sim de sua concentração, razão por que, inicialmente, 
devem ser observadas as regras ordinárias de determinação da competência, 
tanto ratione loci (art. 70, CPP) quanto ratione materiae. 7. Nos casos de 

                                                
3 STJ, RHC 50.651/SP, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/10/2015. 
4 GIACOMOLLI, Nereu José. O devido processo penal. Abordagem conforme a Constituição Federal e o 
Pacto de São José da Costa Rica. São Paulo: Atlas, 2014, p. 258. 
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infrações conexas, praticadas em locais diversos, hão de ser observadas as 
regras de determinação do foro prevalente previstas no art. 78 do Código de 
Processo Penal, uma vez que a conexão e a continência importam em unidade 
de processo e julgamento. 8. A prevenção, nos termos do art. 78, II, c, do 
Código de Processo Penal, constitui critério residual de aferição da 
competência. 9. Não haverá prorrogação da competência do juiz processante - 
alargando-a para que conheça de uma causa para a qual, isoladamente, não 
seria competente -, se não estiverem presentes i) uma das hipóteses de conexão 
ou de continência (arts. 76 e 77, CPP) e ii) uma das hipóteses do art. 78, II, do 
Código de Processo Penal. 10. Como já decidido pelo Supremo Tribunal 
Federal, “a conexão intersubjetiva ou instrumental decorrente do simples 
encontro fortuito de prova que nada tem a ver com o objeto da investigação 
principal não tem o condão de impor o unum et idem judex”. Do mesmo modo, 
“o simples encontro fortuito de prova de infração que não possui relação com o 
objeto da investigação em andamento não enseja o simultaneus processus” 
(RHC nº 120.379/RO, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 
24/10/14). (...) 13. Não há relação de dependência entre a apuração desses 
fatos e a investigação de fraudes e desvios de recursos no âmbito da Petrobras, 
a afastar a existência de conexão (art. 76, CPP) e de continência (art. 77, CPP) 
que pudessem ensejar o simultaneus processus, ainda que os esquemas 
fraudulentos possam eventualmente ter um operador comum e destinação 
semelhante (repasse de recursos a partido político ou candidato a cargo 
eletivo). 14. O fato de a polícia judiciária ou o Ministério Público Federal 
denominarem de “fases da operação Lava-jato” uma sequência de 
investigações sobre crimes diversos - ainda que sua gênese seja a obtenção de 
recursos escusos para a obtenção de vantagens pessoais e financiamento de 
partidos políticos ou candidaturas - não se sobrepõe às normas disciplinadoras 
da competência. 15. Nenhum órgão jurisdicional pode-se arvorar de juízo 
universal de todo e qualquer crime relacionado a desvio de verbas para fins 
político-partidários, à revelia das regras de competência. 16. A mesma razão 
(inexistência de conexão) que motivou o não reconhecimento da prevenção de 
Ministro da Suprema Corte que supervisiona a investigação de crimes 
relacionados à Petrobras estende-se ao juízo de primeiro grau. (...) 19. 
Considerando que o ilícito tipificado no art. 12.850/13 e a maior parte dos 
crimes de lavagem de dinheiro e de falsidade ideológica se consumaram em 
São Paulo, justifica-se a atração de todos eles para a Seção Judiciária do 
Estado de São Paulo, ressalvada a posterior apuração de outras infrações 
conexas que, por força das regras do art. 78 do Código de Processo Penal, 
justifiquem conclusão diversa quanto ao foro prevalente.” (destacou-se) 

 

Tal posicionamento foi reiterado no julgamento da ação penal 

963: 

 
“Como é sabido, a competência no processo penal é fixada, em regra, pelo 
lugar em que se consumar a infração (art. 70 do CPP). Contudo, a legislação 
processual penal admite outros critérios de concentração e modificação de 
competência, como a conexão, a continência e a prevenção. 
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Em rigor, a conexão ‘é o liame que se estabelece entre dois ou mais fatos que, 
desse modo, se tornam ligados por algum motivo, oportunizando sua reunião 
no mesmo processo, de modo a permitir que os fatos sejam julgados por um só 
juiz, com base no mesmo substrato probatório, evitando o surgimento de 
decisões contraditórias’, revelando, portanto, causa de alteração de 
competência mediante a prorrogação desta (HC 96.453, Rel. Min. ELLEN 
GRACIE, Segunda Turma, Dje 14/11/2008). 
Nesse sentido, a competência por conexão tem previsão legal específica (art. 
76, I a III, do Código de Processo Penal) e visa a reunir em um só os processos 
conexos, de modo a racionalizar a apuração dos fatos, evitar decisões 
contraditórias em situações correlatas, permitir a análise do processo com 
maior amplitude e, principalmente, facilitar a colheita e o exame da prova. 
Diante desse quadro, o encontro de evidências sobre outro ilícito enquanto se 
persegue uma linha investigatória diversa não constitui e nem determina, por si 
só, nenhuma das modalidades de conexão previstas na lei processual. É dizer: 
‘o simples encontro fortuito de prova de infração que não possui relação com o 
objeto da investigação em andamento não enseja o simultaneous processus 
(RHC 120.379, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 26/8/2014). (...) 
8. No caso, não se verifica a existência de conexão ou continência que 
determine o acolhimento da manifestação do Ministério Público de remessa 
dos autos ao Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba. Pelo contrário, a análise 
dos autos, tendo em vista as balizas fixadas por esta Corte no julgamento da 
questão de ordem no Inquérito 4130, Rel. Min. Dias Toffoli, leva a conclusão 
de que os fatos objeto da presente ação penal, embora tenham relação com os 
que são objeto do inquérito 4075, em curso perante esta Suprema Corte (já 
que nele figura como investigado parlamentar federal), não há indicativo de 
que guardem estrita relação de conexão com imputações objeto de outra ação 
penal que seja de competência da 13ª Vara Federal de Curitiba e com a qual 
deva ser reunida para processo e julgamento conjunto. 
(...) 
9. Assentadas essas premissas, cumpre indicar, segundo os critérios 
estabelecidos na legislação processual penal, o juízo competente para o 
processamento e julgamento da ação. Ao que se depreende da denúncia 
oferecida (fls. 4/138), os fatos apontados como criminosos teriam ocorrido, 
fundamentalmente, no Município do Rio de Janeiro/RJ, onde está a sede da 
Eletrobrás/Eletronuclear (R. Candelária, 65 – Centro, Rio de Janeiro – RJ. 
20091-020) e da Construtora UTC (Rua Nilo Peçanha, 50 – Centro, Rio de 
Janeiro – RJ, 20020-100) e onde também teriam ocorrido as reuniões entre os 
réus para tratar dos crimes praticados. Ademais, as licitações e os contratos 
em geral tinham como objeto a prestação de serviços na cidade do Rio de 
Janeiro/RJ, além de ser o foro de eleição e ter como local da contratação a 
mesma capital. (...) 
Portanto, a se manter perante o Supremo Tribunal Federal apenas as 
investigações que digam respeito a pessoas com prerrogativa de foro, impõe-
se reconhecer que a competência para a presente ação penal passa a ser de 
uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro”.5 
(destacou-se). 

                                                
5 STF, AP 963, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 29.10.2015. 
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O Saudoso Ministro TEORI ZAVASCKI, relator de todos os 

procedimentos relativos à denominada “Lava Jato” na Suprema Corte, prolatou decisão 

consignando não ser a competência deste juízo absoluta no que tange à referida 

operação. Em seu entendimento, deve haver conexão necessária com os delitos 

apurados pela 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, para só então justificar a sua 

competência. Citou o já mencionado precedente firmado pelo Inq 4130 (Relatoria: 

Ministro DIAS TOFFOLI). Veja-se: 

 
“Como visto, os fatos narrados pelo colaborador Delcídio Amaral indicam que 
o nominado Luiz Inácio Lula da Silva teria supostamente tentado persuadir 
Senadores a praticar atos que, em tese, configurariam crime de obstrução, 
assédio que se teria consumado no âmbito do Senado Federal, em Brasília (art. 
70, II, do Código de Processo Penal).  
Nesse contexto, evidencia-se, em princípio, a inexistência de conexão 
necessária com os processos em trâmite na 13ª Vara Federal da Subseção 
Judiciária de Curitiba. Relembre-se, a propósito, o que decidido pelo Plenário 
desta Corte nos autos do Inq 4130, no sentido de que a ‘competência para 
processar e julgar os crimes delatados pelo colaborador que não sejam 
conexos com os fatos objeto da investigação matriz dependerá do local em que 
consumados, de sua natureza e da condição das pessoas incriminadas 
(prerrogativas de foro)’”6 

 
O mesmo Ministro, indeferindo pedido da Procuradoria-Geral da 

República de envio do processo para este juízo, decidiu: 

 
“Da análise dos autos, é possível constatar que este procedimento tem como 
objetivo apurar, em síntese, condutas que ‘constituem embaraço e 
seguimentos da Operação Lava Jato que investigam infrações penais que 
envolvam organização criminosa (...)’. Como visto, tais fatos não possuem 
relação de pertinência imediata com as demais investigações relacionadas às 
fraudes no âmbito da Petrobras. Na verdade, dizem respeito à suposta prática 
de atos, pelos investigados, com a finalidade de impedir e aviltar colaboração 
premiada entre Nestor Cerveró e o Ministério Público, a qual se voltava a um 
plexo de investigações, entre as quais as de maior abrangência, a começar pelo 
Inquérito 3.989, tramitam nesta Corte. Nesse contexto, evidencia-se, em 
princípio, a inexistência de vínculo nem exclusivo nem preponderante com os 
processos em trâmite na 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de 
Curitiba. Relembre-se, a propósito, o que decidido pelo Plenário desta Corte 
nos autos do Inq. 4130, no sentido de que a ‘competência para processar e 
julgar os crimes delatados pelo colaborador que não sejam conexos com os 

                                                
6 Decisão do Ministro Teori Zavascki no Inq. 4243. 
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fatos objeto da investigação matriz dependerá do local em que consumados, 
de sua natureza e da condição das pessoas incriminadas (prerrogativa de 
foro)”.7 
 

O cenário aqui delineado é exatamente o mesmo: ainda que se 

considere que os fatos imputados ao Excipiente na ação penal nº 5021365-

32.2017.4.04.7000/PR resguardam alguma relação com o suposto esquema delituoso da 

Petrobras, o que só se cogita por dever da defesa, tais condutas devem ser apuradas no 

local em que se consumaram os supostos atos de recebimento da vantagem indevida e 

de lavagem de dinheiro, ou seja, a Justiça de São Paulo.  

 

Nessa toada, seguindo delimitação estabelecida pelo Excelso 

Supremo Tribunal Federal, tem-se que o caso em tela não tem qualquer relação com a 

“Operação Lava Jato”, nem com ela se conecta. E, pelo entendimento exarado pela 

nossa mais alta Corte, deve prevalecer o critério da territorialidade. 

 

Cumpre mais uma vez lembrar que todos os atos de recebimento 

de vantagem indevida e lavagem de dinheiro atribuídos ao Excipiente teriam ocorrido 

no Estado de São Paulo, especificamente na cidade de Atibaia. Não há qualquer dúvida 

sobre ser a Justiça paulista o órgão jurisdicional competente para o julgamento do feito, 

em seguimento da norma procedimental e do entendimento sedimentado pela nossa 

mais alta Corte. 

 

Assim, também sob esse enfoque, há de se reconhecer a 

incompetência da Justiça Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR para apuração 

dos fatos pertinentes às condutas imputadas ao Excipiente, observando, como 

derradeiro, a regra de competência territorial do Código de Processo Penal, uma vez que 

todos os fatos ocorreram no Estado de São Paulo. 

 

 

                                                
7 STF, Inq. 4170, Relator: Ministro Teori Zavascki. 
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– V –  

REQUERIMENTOS 

  

Diante de todo o exposto, requer-se seja recebida e processada a 

presente Exceção de Incompetência, intimando-se o Ministério Público Federal para 

manifestação, com a posterior aceitação da declinatória e consequente remessa dos 

autos ao juízo competente, na forma do art. 108, §1º, do Código de Processo Penal, bem 

como a ulterior declaração da nulidade de todos os atos praticados pelo juízo 

incompetente. 

 

Outrossim, requer-se que todas as informações e intimações 

relativas a este feito sejam expedidas em nome do advogado Cristiano Zanin Martins, 

OAB/SP 172.730, sob pena de nulidade absoluta do ato. 

 
Termos em que, 

Pede deferimento. 

 
De São Paulo (SP) para Curitiba (PR), 24 de agosto de 2017. 

 

CRISTIANO ZANIN MARTINS 

OAB/SP 172.730 

 

JOSÉ ROBERTO BATOCHIO 

OAB/SP 20.685 

LARISSA TEIXEIRA QUATTRINI 

OAB/SP 175.235 

 

VALESKA TEIXEIRA Z. MARTINS 

OAB/SP 153.720 

SOFIA LARRIERA SANTURIO 

OAB/SP 283.240  

 

PAULA NUNES MAMEDE ROSA 

OAB/SP 309.696 

AMANDA ZECCHIN DAS CHAGAS  

OAB/SP 401.096 

PEDRO H. VIANA MARTINEZ 

OAB/SP 374.207 
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