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EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA CRIMINAL Nº 5014314-96.2019.4.04.7000/PR

EXCIPIENTE: DELCIDIO DO AMARAL GOMEZ

EXCEPTO: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

DESPACHO/DECISÃO

A Defesa de Delcídio do Amaral Gomez apresenta exceção de incompetência
em relação à ação penal n. 5055008-78.2017.4.04.7000.

Afirma, em síntese, a inexistência de conexão ou continência apta a justificar a
tramitação dos autos perante a 13ª Vara Federal de Curitiba, ante a alegada ausência de nexo
probatório ou de causalidade entre as investigações originais da Lavajato e os fatos ora em
discussão,  pois,  conforme consta  da  peça  acusatória,  Delcídio  do Amaral  teria  praticado
crime de  caixa  2  eleitoral,  ao  receber  montante  de  origem ilícita  para  financiamento  de
dívidas eleitorais. Assim, requer a remessa do feito à Justiça Federal Eleitoral competente,
conforme recente decisão do STF no Inquérito n. 4.435/DF (evento 1).

Ainda,  no evento  11,  a  título  de  reforço do presente  pedido,  informa que  o
processo n. 000227813.2017.4.01.0000/DF, no qual o excipiente figura como indiciado, teve
sua competência declinada à Justiça Federal Eleitoral do Mato Grosso do Sul, ante decisão
proferida pelo TRF-1ª Região, com base no citado julgamento do STF.

Intimado acerca dos documentos juntados, o MPF aduz, inicialmente, que deve
ser afastado o precedente do STF utilizado pela Defesa,  uma vez que não consta decisão
definitiva no Inquérito n. 4.435/DF, assim, sem possibilidade de segurança quanto à extensão
da sua aplicação, bem como quanto ao alcance dos efeitos da sua modulação. No mérito,
defende a inexistência de competência da Justiça Eleitoral no presente caso, vez que não
houve a imputação expressa na denúncia da prática de eventual crime eleitoral no presente
caso, destacadamente quanto à falsidade na prestação de contas e prática do caixa 2 eleitoral.
Conclui, pela rejeição da exceção de incompetência (evento 7).

Vieram os autos conclusos para decisão.

Decido.

Trata-se de Exceção de Incompetência oposta por Delcídio do Amaral Gomez,
denunciado nos autos 5055008-78.2017.4.04.7000,  por meio da qual  alega que este  Juízo
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mostra-se  incompetente,  ante  a  competência  da  Justiça  Eleitoral  para  atuar  no  caso  em
questão, vez que haveria a imputação de crime eleitoral de caixa 2, devendo serem os autos
remetidos à Justiça Eleitoral competente (evento 1).

Afirma o MPF que não há competência da Justiça Eleitoral a ser observada no
presente caso, vez que não houve a imputação expressa na denúncia de eventual prática de
crime  eleitoral  por  parte  do  excipiente,  nos  termos  do  artigo  350  do  Código  Eleitoral,
devendo, desta forma, a tramitação do feito permanecer junto à 13ª Vara Federal de Curitiba,
ante a sua relação com as investigações originais da Lavajato (evento 7).

Pois bem.

Inicialmente, é de ser registrado que, em se tratando de competência absoluta,
matéria  de  ordem  pública,  pode  ser  arguida  e  examinada  a  qualquer  tempo,  não  sendo
atingida pela preclusão.

É certo que, ao contrário do aventado pelo Excipiente, a denúncia oferecida nos
autos 5055008-78.2017.4.04.7000 descreve atos de corrupção passiva e lavagem de dinheiro
que envolvem a Petrobrás, em decorrência de vantagem financeira indevida,  recebida por
ocasião  da  compra  da  Refinaria  de  Pasadena  pela  Petrobrás,  no  importe  de  USD  1,5
milhão, repassada da parcela da propina destinada a Nestor Cerveró, da totalidade dos USD
15 milhões de dólares pactuados e efetivamente pagos por Alberto Feilhaber,  então vice-
presidente da empresa ASTRA OIL. O Excipiente estava ciente de que tal valor decorria de
propina relacionada a compra da Represa de Pasadena pela Petrobrás. Tal é razão para atrair
a competência deste Juízo para o processo e julgamento, como já sedimentado nos casos que
envolvem a operação Lava Jato.

Entretanto, em análise à peça acusatória, já agora ao contrário do afirmado pelo
Parquet Federal, pode também ser observada a descrição de fatos que apontam para indícios
da  prática  de  caixa  2  eleitoral,  pelo  Excipiente,  o  que  encontra  ressonância  nos
depoimentos que a instruem, como no caso do próprio depoimento do Excipiente, por ocasião
da celebração de sua colaboração premiada, constante do anexo 18 dos autos originários.
Nesse sentido relata ele sobre a ausência de contabilização oficial do valor recebido, a título
de vantagem indevida , que utilizou para pagamento de dívidas eleitorais da campanha de
2006 ao governo do  Estado  do  Mato Grosso  do  Sul,  o  que  denota  a  nítida  intenção de
vulnerar a regularidade do processo eleitoral.

Nesse sentido, cabe a transcrição de excertos da denúncia:

(…)

O acerto para pagamento das vantagens indevidas, no valor de USD 15.000.000,00 (quinze
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milhões de dólares), foi estabelecido após tratativas realizadas entre ALBERTO FEILHABER,
LUIS MOREIRA e AGOSTHILDE MONACO, sendo que, como já referido, o valor de propina
oferecida  por  ALBERTO  FEILHABER e  solicitada  por  LUIS  MOREIRA e  AGOSTHILDE
MONACO tinha como destinatários, além deles, os também funcionários da Petrobras PAULO
ROBERTO COSTA, NESTOR CERVERÓ, RAFAEL COMINO, 4 ANEXO 04 5 ANEXO 04 8/73
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL AURÉLIO TELLES e o consultor CEZAR TAVARES. Além
disso, parte do valor seria ainda destinada a DELCÍDIO DO AMARAL, político que já havia
ajustado com NESTOR CERVERÓ o recebimento de parte de propina solicitada de empresas
que firmassem contratos com a Petrobras. (fls. 8-9) (....)

Dentre o valor total de propina pactuado e efetivamente pago por ALBERTO FEILHABER, o
então Diretor  da Área Internacional da Petrobras,  NESTOR CERVERÓ, recebeu USD 2,5
milhões, tendo repassado USD 1,5 milhão a DELCÍDIO DO AMARAL, o qual recebeu tal
quantia ciente de que os valores eram provenientes de crimes de corrupção e organização
criminosa cometidos no âmbito da Petrobras. (fls.31-32).

Segundo  relatado  pelo  próprio  DELCÍDIO  DO  AMARAL,  a  parcela  de  propina  por  ele
recebida relativamente a Pasadena foi decorrente de um acerto previamente realizado entre
ele (DELCÍDIO DO AMARAL) e os diretores RENATO DUQUE e NESTOR CERVERÓ, acerto
esse  segundo  o  qual  NESTOR  CERVERÓ  e  RENATO  DUQUE  solicitariam  vantagens
indevidas  de  empresas  contratantes  da  Petrobras  e  repassariam parte  de  tais  vantagens
indevidas a DELCÍDIO DO AMARAL, que empregaria tais valores para atender despesas de
sua última campanha eleitoral, que ainda restavam pendentes. (fls.32)

No ano de 2006, DELCÍDIO DO AMARAL, como admitido em sua colaboração, procurou o
então  Diretor  de  Serviços  da  Petrobras  RENATO  DUQUE  para  solicitar  que  este
providenciasse o direcionamento de recursos ilícitos provenientes de contratos firmados com
a Petrobras para custear as despesas de sua campanha eleitoral. Naquele momento, após
receber a solicitação de DELCÍDIO DO AMARAL, RENATO DUQUE chamou NESTOR
CERVERÓ para que providenciasse a remessa de recursos ilícitos para custear as despesas
de DELCÍDIO DO AMARAL. (fls.52)

Retira-se dos autos, assim, que DELCÍDIO DO AMARAL utilizou-se da estrutura de lavagem
de dinheiro, da organização criminosa encabeçada por FERNANDO SOARES para dissimular
a origem ilícita dos valores que recebeu. (fls.53).

Deixa, todavia, de ofertar denúncia em face de ALBERTO GODINHO, tendo em vista não ter
identificado  elementos  suficientes  de  que  tenha  concorrido  para a  prática  de  lavagem de
ativos,  sobretudo  de  seu  conhecimento  do  caráter  ilícito  dos  valores  que  manipulou  em
benefício  de  DELCIDIO  DO  AMARAL,  especificamente  para  atender  suas  despesas  de
campanha. (fls. 72)

A denúncia vem corroborada pelos depoimentos de colaboradores, diga-se, que
abrem mão do silêncio, por força de seus acordos, relatando o que sabem, o que não implica
em juízo conclusivo, mas que não podem ser desconsiderados, vez que acompanhados de
outros elementos de prova, o que motivou o recebimento da denúncia. Assim, cabe trazer
extrato de depoimentos que instruiram a denúncia:
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Nestor Cerveró:
"QUE parte da propina recebida pelo declarante, no valor de US$ 1,5 milhão de dólares foi
repassada  a  DELCÍDIO  DO  AMARAL  (...)  QUE  DELCIDIO  DO  AMARAL  estava
pressionando  o  declarante  e  RENATO  DUQUE  para  obtenção  de  valores  para  o
financiamento de sua campanha do governo de Mato Grosso do Sul" (termo de declarações 6 -
anexo 10).

Fernando Antonio Falcão Soares: 
Que em determinado momento, ainda em 2006, NESTOR CERVERÓ procurou o depoente e
disse que estava sendo muito pressionado pelo Senador DELCÍDIO DO AMARAL, que na
época, salvo engano, era candidato ao Governo do Mato Grosso do Suyl; QUE, em razão
desta campanha DELCÍDIO estava tendo gastos elevados; QUE em razão disso, NESTOR
CERVERÓ pediu ao depoente que repassasse a DELCÍDIO DO AMARAL ou a maior parte do
valor que cabia ESTE VALOR REPRESENTAVA ENTRE UM  MILHÃO OU UM MILHÃO E
MEIO DE DÓLARES; que ao NESTOR em Pasadena ou o  valor integral, não se recordando
ao certo; QUE o depoente questionou CERVERÓ."  (termo de declarações nº 05 - anexo 11)

Delcídio do Amaral: (termo de declarações nº  12 - anexo 18 - p.184):
QUE o depoente, então, pediu apoio a NESTOR CERVERÓ e a RENATO DUQUE, para a
quitação das dívidas de campanha; QUE tal apoio consistiria no fato de ambos estarem em
contato com fornecedores da PETROBRÁS, para o citado pagamento de dívidas eleitorais;
QUE  soube,  posteriormente,  que  RENATO  DUQUE  deixou  nas  mãos  de  NESTOR
CERVERÓ o atendimento do pedido do depoente; (...)   QUE esse valor recebido não foi
contabilizado oficialmente pelo depoente; QUE as dívidas de campanha foram pagas e o
valor  recebido por  ALBERTO GODINHO foi  usado,  unicamente,  para o  pagamento  de
fornecedores;...QUE   o  depoente  não  utilizou  o  mesmo  tipo  de  conduta  em
outras campanhas eleitorais..." (termo de declarações 12 - anexo 18 - destaquei).

Assim,  embora  a  presença  de  razões  para  se  concluir  pela  existência  de
corrupção passiva e lavagem de dinheiro, em detrimento da Petrobrás, conforme descrito por
ocasião do recebimento da denúncia, firmando a competência deste Juízo para o processo e
julgamento, como acima exposto, também é possível concluir pela existência de indícios, em
tese, da prática do crime de falsidade ideológica (caixa 2 eleitoral) por parte de Delcídio do
Amaral Gomez, conforme previsão do artigo 350 do Código Eleitoral. 

Diante  desse  fato,  embora  a  denúncia  tenha  sido  recebida  em  data  de
14.03.2018, não pode ser desconsiderado o fato novo, decorrente do recente julgamento, pelo
Supremo  Tribunal  Federal,  no  âmbito  de  Agravo  Regimental  no  Inquérito  n.  4.435/DF,
quando reconheceu a competência da Justiça Eleitoral para julgar os crimes eleitorais e os
crimes comuns conexos a estes, considerando o princípio da especialidade, nos termos da
ementa a seguir relacionada:

COMPETÊNCIA –  JUSTIÇA ELEITORAL –  CRIMES CONEXOS.  Compete  à  Justiça
Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos – inteligência dos
artigos 109, inciso IV, e 121 da Constituição Federal, 35, inciso II, do Código Eleitoral e 78,
inciso IV, do Código de Processo Penal. (Inq 4435 AgR-quarto,  Relator(a): Min.  MARCO
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AURÉLIO,  Tribunal  Pleno,  julgado  em  14/03/2019,  ACÓRDÃO  ELETRÔNICO  DJe-182
DIVULG 20-08-2019 PUBLIC 21-08-2019 - destaquei).

Em  seu  voto,  o  Ministro  Relator  Marco  Aurélio  salientou  que  a  Justiça
especializada, estabelecida em razão da matéria, se sobrepõe à competência - de  natureza
residual - da Justiça comum, seja estadual ou federal, nos termos do art. 78, IV, do Código de
Processo  Penal.  Por  esse  motivo,  reconheceu  ser  inviável  o  desmembramento  das
investigações dos crimes eleitorais e de crimes comuns que lhes sejam conexos.

Destacou  o  Ministro  que  o  art.  109,  IV,  da  Constituição,  ao  tratar  da
competência criminal da Justiça Federal, ressalva expressamente os casos afeitos à Justiça
Eleitoral,  os  quais,  por  força  do  art.  121  também da  Carta  Magna,  foram submetidos  à
delimitação pela legislação complementar:

Tendo  em  vista  o  suposto  cometimento  de  crime  eleitoral  e  delitos  comuns  conexos,
considerado  o  princípio  da  especialidade,  tem-se  caracterizada  a  competência  da  Justiça
especializada, no que, nos termos dos artigos 35, inciso II, do Código Eleitoral e 78, inciso IV,
do  Código  de  Processo  Penal,  por  prevalecer  sobre  as  demais,  alcança  os  delitos  de
competência da Justiça comum.

Observem que a Constituição Federal, no artigo 109, inciso IV, ao estipular a competência
criminal da Justiça Federal, ressalva, expressamente, os casos da competência da Eleitoral:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: [...] IV – os crimes políticos e as
infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas
entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas,  excluídas  as  contravenções  e  ressalvada  a
competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral;

A definição da competência da Justiça Eleitoral, conforme dispõe o artigo 121, cabeça, da
Constituição Federal, foi submetida à legislação complementar:

[...] Art. 121. Lei complementar disporá sobre a organização e competência dos tribunais, dos
juízes de direito e das juntas eleitorais. [...]

A  ressalva  prevista  no  artigo  109,  inciso  IV,  bem  assim  a  interpretação  sistemática  dos
dispositivos constitucionais, afastam, no caso, a competência da Justiça comum, federal ou
estadual,  e,  ante  a  conexão,  implica  a  configuração,  em  relação  a  todos  os  delitos,  da
competência  da  Justiça  Eleitoral.  A  solução  preconizada  pela  Procuradoria-Geral  da
República, consistente no desmembramento das investigações no tocante aos delitos comuns e
eleitoral, mostra-se inviável, porquanto a competência da Justiça comum, federal ou estadual,
é residual quanto à Justiça especializada – seja eleitoral ou militar –, estabelecida em razão
da matéria, e não se revela passível de sobrepor-se à última.

Ainda,  o  Supremo Tribunal  Federal  acabou por deliberar  que cabe à  Justiça
Eleitoral a verificação da existência ou não do vínculo de conexidade entre o delito eleitoral e
o crime comum supostamente vinculado a este. Assim constou expressamente do voto do
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Min. Celso de Mello, que pelo Relator, Min. Marco Aurélio, ficou destacado  que comporia o
Acórdão, nos termos seguintes:

"Nos casos de crimes eleitorais e  de delitos  comuns que lhes forem conexos,  compete  à
Justiça Eleitoral – e a esta apenas –, como “forum attractionis”, dizer sobre a existência, ou
não, de conexão entre os ilícitos eleitorais e as infrações penais comuns, de tal modo que, em
não reconhecendo a configuração do vínculo de conexidade,  caber-lhe-á remeter para a
Justiça Comum (que tanto pode ser a Federal como a Estadual) as peças veiculadoras da
“informatio delicti”. (Inq. 4435-AgR-quarto/DF - 14/03/2019 - destaquei)

Desta  forma,  mesmo que  o  precedente  do  STF ainda  não  apresente  caráter
definitivo, sendo necessária uma definição quanto à extensão da sua aplicação, bem como
quanto à abrangência dos efeitos de sua modulação, por ora, ante os fortes indícios da prática
de caixa 2 eleitoral nos presentes autos, mostra-se suficiente o fundamento para a remessa do
feito  à  Justiça  Eleitoral,  até  porque,  conforme restou decidido pelo  próprio  STF,  será  na
Justiça Eleitoral que deverá ocorrer a análise mais aprofundada acerca da existência ou não de
delito eleitoral e a eventual conexão entre o delito eleitoral e o crime comum supostamente
vinculado a ele.

Assim,  diante  das  razões  antes  apresentadas,  evidenciada  a  existência
de indícios da atuação do Excipiente em detrimento do processo eleitoral, o que caracterizaria
a possível prática do crime de falsidade ideológica (caixa 2 eleitoral), nos termos do artigo
350 do Código Eleitoral, atraindo a aplicação do que decidiu o Supremo Tribunal Federal no
Ag.Rg.  no  Inq.  4435/DF  acima  referido,  concluo  por  declinar  da  competência  para  o
processo e julgamento dos autos de ação penal n. 5055008-78.2017.4.04.7000, em favor
da Justiça Federal Eleitoral do Estado de Mato Grosso do Sul.

Pelo exposto, acolho a exceção de incompetência.

Traslade-se  cópia  desta  decisão  para  os  autos  de  ações  penais  nºs  
5055008-78.2017.4.04.7000 e 5014087-43.2018.4.04.7000 (esta  desmembrada),  bem assim
para os feitos vinculados.

Procedam-se às baixas e anotações necessárias, encaminhando-se os autos ao
Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso do Sul.

Ciência às partes. Comunique-se a autoridade policial.

Documento eletrônico assinado por LUIZ ANTONIO BONAT, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº  17, de 26 de março de 2010. A conferência da
autenticidade do documento  está  disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php,
mediante o preenchimento do código verificador 700007750043v43 e do código CRC 867483eb.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LUIZ ANTONIO BONAT
Data e Hora: 19/12/2019, às 14:0:49
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