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EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN 

 

DD. RELATOR DO INQUÉRITO Nº 4462/STF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELISEU LEMOS PADILHA, Ministro Chefe da Casa Civil, por 

intermédio de seus Advogados signatários, vem, respeitosamente, perante 

Vossa Excelência, apresentar 

 

CONTRARRAZÕES AO AGRAVO REGIMENTAL  

 

interposto pela Procuradoria-Geral República, contra a decisão proferida pelo 

Ministro Relator, no ponto em que ordenou a remessa deste Inquérito ao 

Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo.  
 

 

http://www.danielgerber.com.br/


 
 

 
www.danielgerber.com.br 

Brasília/DF - SHIS QL 10, Conjunto 11, Casa 04 – CEP: 71630-115 
Porto Alegre/RS – Rua Carlos Gomes, 222 – 8º Andar – CEP: 90480-000 

Tel: +55 (61) 3541-9025 / +55 (51) 3541-9032 

EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 

 

EXCELENTÍSSIMO MINISTRO RELATOR, 

 

COLENDA TURMA, 

 

CONTRARRAZÕES AO AGRAVO REGIMENTAL 

 

 

 

 

I – RESUMO FÁTICO 

 

1. O presente Inquérito foi instaurado a partir de relatos obtidos 

em acordos de colaboração premiada que, na equivocada visão acusatória, 

mencionavam ocorrências de corrupção passiva por parte do ora Peticionário, 

do Ministro MOREIRA FRANCO e do Presidente da República MICHEL ELIAS 

TEMER. 

 

2. Para explanação de sua tese, a Procuradoria Geral da 

República dividiu a investigação em dois distintos fatos, a saber: 

 

A - Fato 1: relativo ao suposto evento vinculado à Secretaria de Aviação Civil, 

onde o então titular da pasta, Ministro MOREIRA FRANCO, teria solicitado 

vantagem indevida para a construtora ODEBRECHT com fins de 

direcionamento de edital; 

 

B - Fato 2: relativo ao suposto evento ocorrido no Palácio do Jaburu, onde tanto 

o Peticionário quanto o Presidente da República teriam solicitado contribuição 

de campanha para a referida empresa; 

 

3. Inicialmente cumpre salientar que, ao contrário do que afirma a 

acusação, os colaboradores prestaram depoimentos indicando claramente que 
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toda e qualquer suposta solicitação de valores, se e quando ocorrida, versava 

exclusivamente sobre contribuição de campanha eleitoral, sem qualquer 

oferecimento de contrapartida que pudesse caracterizar a ocorrência do 

delito de corrupção passiva por qualquer um dos investigados. 
 

4. Confira-se os termos de colaborações de números 12 e 14 de 

Cláudio Melo Filho: 

 
Transcrição referente ao Termo de Colaboração nº 12: 
 
(09:14) Representante do MP – O Senhor [CLÁUDIO] já foi 

abordado por ELISEU PADILHA para algum pedido de contribuição 
financeira em favor de campanha dele ou de alguma pessoa ligada a 
ele? 

(09:24) Colaborador Cláudio – Dele especificamente não, mas 

do PMDB sim. 

(09:28) Representante do MP – Como foi essa abordagem? 
(09:27) Colaborador Cláudio – Na verdade quem fez o pedido ao 

PAULO CESENA, a mim, foi o então ministro também da SAC à 
época, o Sr. MOREIRA FRANCO. 

(09:37) Representante do MP – Certo.  
(09:38) Colaborador Cláudio – Mas depois ele [MOREIRA] saiu 

desse cargo e assumiu o Sr. Eliseu Padilha. 

(09:41) Representante do MP – Certo. 
(09:42) Colaborador Cláudio – Então depois o Sr. ELISEU 

PADILHA me perguntou “Cláudio é eu recebi a informação do Sr. 
MOREIRA FRANCO de que a empresa poderia fazer uma 
contribuição de campanha para eleição de 2014, isto procede?” 
Eu disse Sr. ELISEU PADILHA eu já falei isso, a empresa está 
ciente, mas se o Sr. quiser eu posso voltar a falar com o 
responsável da empresa e ele me pediu que assim fizesse e eu 
procedi e falei com o BENEDITO JUNIOR, que é o chefe do 
PAULO CESENA, e com o próprio PAULO CESENA.” 
 

 
 

Transcrição referente ao Termo de Colaboração nº 14: 
 

(09:40) Representante do MP – Gostaria que você detalhasse a 

conversa entre o MICHEL TEMER e MARCELO ODEBRECHT. 

(09:47) Colaborador Cláudio – A conversa se deu sobre a 

perspectiva da eleição de 2014, consequentemente da reeleição 

do próprio Presidente da República e se deu muito em função do 

que o PMDB pensava. Ele [TEMER] tentou transmitir a MARCELO 

a importância do PMDB naquele processo eleitoral que ocorreria 

em 2014. TEMER dizia que tinha alguns candidatos e ele na 

condição de Presidente do Partido PMDB Nacional, gostaria de 

fazer uma solicitação a MARCELO, que MARCELO contribuísse 

com as campanhas do PMDB como um todo. 
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(10:30) Representante do MP – O que foi solicitado nessa 

reunião? 

(10:33) Colaborador Cláudio – Esta contribuição. MARCELO, 

por seu turno, disse que já iria contribuir com algumas pessoas, que 

já estava no direcionamento dele, que atenderia dessa forma.  

(10:50) Representante do MP – Qual a quantia solicitada? 

(10:53) Colaborador Cláudio – Não, ele [TEMER] não solicitou 

valor. Ele [TEMER] pediu ajuda para o partido [PMDB].  

 

 

5. Ainda, observa-se o termo de colaboração nº 25 de MARCELO 

ODEBRECHT, o qual evidencia em seu depoimento os fins eleitorais da 

suposta solicitação, sem dispor sobre qualquer contrapartida: 

 

(01:52) Colaborador Marcelo – PAULO, que era candidato ao 

governo de São Paulo, PAULO SKAF, que tenho uma relação 

empresarial forte com o PAULO, sempre com uma interface 

grande, Fiesp, entre outras coisas. E ele me procurou, dizendo 

que contava com meu apoio e pediu um valor meio irrealista para 

uma candidatura de PAULO em São Paulo, R$ 6.000.000,00.  

(02:23) Colaborador Marcelo – Eu falei, olha PAULO, eu não 

consigo internamente transitar R$ 6.000.000,00, porque se eu 

vou avisar para o Diretor e dar R$ 6.000.000,00 para você [SKAF], 

cria uma referência, imagine, o cara vai ficar com esta referência 

para outros candidatos.  

 

6. Necessário destacar que referido colaborador, mais uma vez 

ouvido sobre o tema - em 06 de junho de 2018 - nestes autos, volta a destacar 

os fins eleitorais das supostas solicitações. Confira-se: 

 
“QUE, no entanto, quando MICHEL TEMER afastou-se 
momentaneamente da mesa, o declarante obteve a 
confirmação explícita, junto a ELISEU PADILHA, de que dos 
R$ 10 milhões pleiteados, R$ 6 milhões seriam redirecionados 
a PAULO SKAF, para fins de campanha eleitoral;” 

 

7. Por fim, o depoimento de PAULO SKAF, realizado no dia 21 de 

março de 2018, reafirmando o teor dos depoimentos já colacionados: 

  
“QUE todas as doações para as campanhas eleitorais das 
quais participou foram feitas oficialmente, nunca recebeu 
doações via "caixa-dois"; QUE essa doação foi solicitada 

http://www.danielgerber.com.br/


 
 

 
www.danielgerber.com.br 

Brasília/DF - SHIS QL 10, Conjunto 11, Casa 04 – CEP: 71630-115 
Porto Alegre/RS – Rua Carlos Gomes, 222 – 8º Andar – CEP: 90480-000 

Tel: +55 (61) 3541-9025 / +55 (51) 3541-9032 

diretamente pelo declarante a MARCELO ODEBRECHT, 
havia solicitado a ele um apoio sem dizer qual seria o valor, 
que o valor da doação foi decidido por MARCELO 
ODEBRECHT, como de praxe; QUE não ficou acertada 
nenhuma contrapartida pela doação, não tinha nada para 
dar em troca a MARCELO ODEBRECHT e se tivesse algo 
nunca daria nada em troca da doação;” 

 

8. Ultrapassado o ponto - mas desde já demonstrado que a 

especulação ministerial sobre o delito de corrupção passiva não está baseada 

em fatos -, continua-se o histórico. 
 

9. Após a autoridade policial entender estarem concluídas as 

investigações, apresentou o relatório imputando ao ora Peticionário a prática 

dos delitos de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.  

 

10. Posteriormente a Procuradoria Geral da República manifestou-

se pelo sobrestamento dos autos em relação ao Senhor Presidente da 

República MICHEL TEMER, bem como pelo reconhecimento da incompetência 

desta Egrégia Corte quanto aos demais investigados, requerendo cisão dos 

autos e remessa da investigação à Secção Judiciária do Distrito Federal. 
 

11. Em face desta manifestação ministerial, o Peticionário 

requereu o reconhecimento da competência da Justiça Eleitoral para análise 

dos autos, sendo deferido o pleito com ordem de remessa dos autos ao Tribunal 

Regional Eleitoral de São Paulo em relação ao Peticionário e ao Ministro 

WELLINGTON MOREIRA FRANCO.  
 

12. De tal decisão o parquet opôs embargos declaratórios, os quais 

foram rejeitados, interpondo agravo regimental em ato contínuo, motivo pelo 

qual apresenta-se estas contrarrazões ao presente recurso ministerial. 
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II. DO DIREITO 
 

 

II.A – DO PRIMEIRO FATO 

 

13. No caso da Secretaria de Aviação Civil o primeiro ponto a se 

destacar é que a Procuradoria Geral da República assumiu, mesmo sem 

querer, que tal fato é atípico em relação ao ora Peticionário. 

 

14. Isso porque afirma em fl. 1.695 que o delito foi supostamente 

CONSUMADO no início de 2014, quando o Ministro MOREIRA FRANCO teria 

solicitado tal vantagem, cabendo ao Peticionário tão somente seu 

recebimento.1 

 

15. Ora, é posição pacífica desta Suprema Corte que o delito de 

corrupção passiva, quando praticado e consumado mediante o verbo “solicitar”, 

encontra no verbo “receber” tão somente seu exaurimento. Vejamos: 
 

“(...) Já na corrupção passiva, sob a forma solicitar, o crime 

é formal (...) No primeiro núcleo, basta a solicitação para 

realizar o tipo; no segundo, todavia, pressupõe-se o efetivo 

recebimento da propina por não se esgotar, o tipo, na mera 

aceitação de vantagem indevida. Logo, em se tratando do 

núcleo solicitar, o efetivo recebimento da propina constitui 

exaurimento do crime; no caso do núcleo receber, a 

percepção da vantagem integra a fase consumativa do delito.” 

(STF. Ação Penal 470 EI-sextos/MG. Voto da Ministra Rosa 

Weber, fl. 48) 

 

                                                           
1 O primeiro deles é integrado por um crime de corrupção passiva que apresenta as seguintes 
características: 
(i) é consumado pela modalidade “solicitar”, ocorrida no início de 2014, em reunião entre o 
Ministro da Secretaria da Aviação Civil MOREIRA FRANCO e executivos da ODEBRECHT, 
oportunidade em que o mencionado Ministro, logo após atender os interesses da empreiteira 
em relação à determinada licitação pública, afirma “espero contar com o apoio de vocês na 
campanha de 2014”; 

http://www.danielgerber.com.br/


 
 

 
www.danielgerber.com.br 

Brasília/DF - SHIS QL 10, Conjunto 11, Casa 04 – CEP: 71630-115 
Porto Alegre/RS – Rua Carlos Gomes, 222 – 8º Andar – CEP: 90480-000 

Tel: +55 (61) 3541-9025 / +55 (51) 3541-9032 

16. Mais: inusitado ao raciocínio jurídico-penal a afirmação de 

que um mesmo crime pode se consumar duas vezes2 (em exemplos de 

primeira geração - sempre mais simples, mas, nem por isso, menos verdadeiros 

- basta perceber não ser possível se matar um cadáver). 

 

17. Dessa forma, o MPF, ao expressamente imputar a 

consumação do delito ao ato de solicitação da vantagem3 por parte de 

MOREIRA FRANCO acaba por fornecer a esta Corte a simples e inegável 

constatação de que ELISEU PADILHA não cometeu e nem participou, 

sequer em tese, da imaginária ilicitude - eis que, repita-se, impossível 

consumar um delito já consumado.  

 

18. Não bastasse o argumento supra, tem-se que destacar que o 

Ministro ELISEU PADILHA, na época dos fatos narrados pelos colaboradores, 

NÃO ERA E NÃO TINHA PREVISÃO DE SE TORNAR TITULAR DA 

SECRETARIA DE AVIAÇÃO. 

 

19. Como poderia praticar o delito de corrupção passiva se 

não mantinha relação alguma – nem sequer em hipótese ou previsão - 

com o cargo necessário para a ocorrência de tal delito? 

 

20. Seja qual for a abordagem que se faça quanto ao “Fato 01”, 

nenhuma delas conduz sequer à suspeita de que o ora Peticionário tenha 

cometido o delito em comento. 

 

                                                           
2 A fragilidade de tal premissa é evidente, ferindo tanto os preceitos da Teoria Geral do Crime 
quando do tipo penal específico e, mais uma vez, ferindo posição pacificada por este Supremo 
Tribunal Federal. 
3 Vale destacar que mesmo para o Ministro MOREIRA FRANCO a PGR se equivoca na 
interpretação dos fatos, pois CLÁUDIO MELLO é cristalino ao afirmar que havia sido procurado 
pelo Ministro ELISEU PADILHA para fins de verificar contribuição de campanha. Confira-se o 
trecho do depoimento: “Mas depois ele saiu e assumiu o senhor Eliseu Padilha. Então depois 
o senhor Eliseu Padilha me perguntou: Cláudio, eu recebi a informação do Senhor Moreira 
Franco de que a empresa poderia fazer uma contribuição de campanha para a eleição de 
2014. Isso procede?”. 
Claro, portanto, que os fatos jamais sugerem o delito de corrupção passiva. Tal 
interpretação está absolutamente descolada da base probatória vigente nos autos e, 
consequentemente, sem justa causa para lhe amparar. 
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21. Ante o exposto, o que se requer é que, em relação ao evento 

relacionado à Secretaria de Aviação Civil, seja o MINISTRO ELISEU PADILHA, 

ora Peticionário, desde já excluído de toda e qualquer investigação na medida 

em que não existe, nem sequer em tese, dupla consumação de um mesmo 

delito. 

 

 

II.B – DO SEGUNDO FATO 

 

22. Quanto ao segundo episódio - Palácio do Jaburu -, salienta-se 

que o órgão ministerial nega os fatos em si para, através de interpretação 

puramente ideológica do ocorrido, imputar a prática de corrupção passiva 

ao Sr. Presidente da República e ao seu Ministro de Estado. 

 

23. Isso porque os delatores afirmam expressamente - e por mais 

de uma vez - que os supostos valores requeridos pelos investigados foram 

solicitados para fins de contribuição de campanha.  

 

24. Desta maneira, se o pretexto das fantasiosas solicitações era 

o financiamento de campanha, nada há que se falar sobre o delito de 

corrupção. 

 

25. Não obstante, vale, pelo amor ao debate, esclarecer que a 

DESTINAÇÃO dos valores NÃO IMPORTA para fins de configuração típica 

penal; dessa maneira, quando o MPF argumenta que não se sabe para onde 

foram destinadas tais quantias o que se tem a responder, dogmaticamente, é 

que TANTO FAZ. 

 

26. Apenas por exemplo, se “X” requer, recebe valores e os destina 

para sua conta corrente, NADA SE SABE SOBRE O ATO COMETIDO, pois 

para formação de Juízo de Tipicidade o que importa é a conduta e os 
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verbos/adjetivos que acompanham a conduta em si, e não o que se fará com o 

produto do delito. 

 

27. Em tal seara, o que se sabe pelo viés acadêmico e 

jurisprudencial é que, independentemente de tal destinação, para que o delito 

de corrupção passiva tivesse ocorrido seria necessário que referida solicitação 

estivesse atrelada a alguma promessa de contrapartida por parte do funcionário 

público, e isso, pela narrativa dos colaboradores, JAMAIS OCORREU.  

 

28. Enfim, necessária a manutenção da decisão agravada por seus 

próprios fundamentos. 

 

 

II.C – CONSEQUÊNCIAIS PROCESSUAIS DO DIREITO ACIMA EXPOSTO 

 

29. Pelas razões expostas, requer: 

 

(a) Arquivamento da Investigação, em relação ao primeiro fato, no que 

toca ao Ministro ELISEU PADILHA, na medida em que a Procuradoria-

Geral da República ADMITIU que tal delito teria sido consumado por 

terceiro, antes de qualquer ato praticado pelo Peticionário; 

 

(b) Manutenção da decisão agravada em relação ao segundo fato, ao passo 

que os argumentos da Procuradoria-Geral da República para a 

delimitação delituosa do delito de corrupção passiva não encontram 

amparo em nenhum depoimento ou prova, e, ainda, caminham em 

franca desarmonia com os preceitos dogmáticos da Teoria Geral do 

Crime e também ressaltados em pacífica jurisprudência nacional. 

   

(c) Subsidiariamente, manutenção da decisão agravada em relação a 

ambos os fatos, eis que mesmo uma suspeita legítima de prática de 

corrupção passiva (suspeita essa que não existe nos autos, diga-se 
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de passagem) seria atraída para o rito especial de jurisdição, por 

conexão probatória estabelecida no artigo 76, inciso III4, combinado com 

artigo 78, IV5, ambos de nosso Código de Processo Penal. 

 

 

Brasília, 18 de dezembro de 2018 
 

 

 
DANIEL GERBER 
OAB/RS 39.879 
OAB/DF 47.827 

JOANA VARGAS 
OAB/RS 75.798 

 
 
 

DANNIEL MOURA 
OAB/DF 55.741 

 

 

                                                           
4 Art. 76 – A competência será determinada pela conexão: 
III - quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir 
na prova de outra infração. 
5 Art. 78 – Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as 
seguintes regras: 
IV - no concurso entre a jurisdição comum e a especial, prevalecerá esta. 
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