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EXMO. SR. DR. JUIZ FEDERAL DA 13ª VARA FEDERAL DE CURITIBA/PR 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESSO Nº 5021365-32.2017.4.04.7000/PR 

 

     ROBERTO TEIXEIRA, por seus advogados infra-

assinados, nos autos da AÇÃO PENAL que lhe move a JUSTIÇA PÚBLICA, vem, 

à presença de Vossa Excelência, expor e requerer o que segue.  

 

     Na data de 24 de abril p.p., o Supremo Tribunal Federal 

proferiu decisão em Embargos de Declaração na Petição (PET) 6780, na qual 

determinou a remessa à Justiça Federal de São Paulo dos termos da delação de 

executivos do Grupo Oderbecht.  

 

     Embora ainda não tenha sido disponibilizado o 

Acórdão, trechos da decisão já se tornaram públicos.  
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     O argumento que motivou o voto condutor aceito pela 

maioria, proferido pelo Ministro Dias Toffoli, é claro e irrespondivelmente correto: 

Como não se divisou “nenhuma imbricação específica dos fatos descritos nos termos 

de colaboração com desvios de valores operados no âmbito da Petrobrás”, não há 

como se falar em conexão com os procedimentos levados a cabo em Curitiba. 

 

     E se não é aplicável a regra exceptuadora, deve-se 

respeitar as regras gerais de competência territorial fixadas pelo Código de Processo 

Penal.  

 

     Esse, em essência, é o entendimento deixado claro da 

Corte Suprema: Em não havendo demonstração objetiva de fatos diretamente ligados 

aos alegados superfaturamentos de contratos com a Petrobras, não é aplicável a regra 

de exceção da conexão. Aplicam-se, pois, as normas gerais de fixação de 

competência.  

 

     Pois bem. No caso concreto1, de fato não se é possível 

apontar nenhum liame objetivo a vincular os fatos descritos na denúncia com 

contratos celebrados por empreiteiras com a Petrobras. E não é possível pela razão 

pura, simples, até pueril, de que tal elo não existe. Nem a parte autora foi capaz de 

distingui-lo e aponta-lo.  

 

     Nos termos do que foi decidido pelo Supremo Tribunal 

Federal, não existe, pois, a conexão incialmente vislumbrada pelo Juízo. E, aplicando-

se as regras de territorialidade previstas em lei, carece ao Juízo, em consequência, 

                                                 
1 Aliás, a exemplo do já reconhecido expressamente pelo Juízo na Ação Penal nº 5046512-94.2016.4.04.7000.  
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competência para julgamento do presente caso. Competente é a Seção Judiciária de 

São Paulo. Como, aliás, já argumentado anteriormente nos autos.  

 

       O respeito às regras processuais – e, agora, à 

autoridade do comando do STF - é imperativo da garantia constitucional do Juiz 

Natural (Art. 5º, LIII e XXXVII da CF).  

 

       O Juízo, seguramente, deve reconhecer que seus 

colegas magistrados paulistas, que têm a competência, em sentido processual, 

igualmente terão a mesma competência, falando agora como sinônimo de capacitação, 

para bem ofertar a prestação jurisdicional cabível à espécie. Não há, pois, qualquer 

prejuízo à pretensão da parte autora.   

 

     Assim, nos termos do artigo 109 do CPP - bem como 

nos temos da já citada garantia constitucional - e à luz do claríssimo entendimento do 

STF, requer-se se digne Vossa Excelência declarar sua incompetência, prosseguindo-

se nos termos do artigo 108 da lei processual.  

            

     Termos em que,  

     p. deferimento.  

     De São Paulo para Curitiba, 26 de abril de 2018.  
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