
 

 
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA 13ª VARA 

CRIMINAL FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CURITIBA/PR  

 
 

“O problema é que, para se fazer efetiva a regra 
constitucional, há que pagar um preço, o preço da 
democracia. Mas não é isso que se quer, ou faz, pelo menos 
em relação àquelas regras não muito interessantes ao 
intérprete (...) 
Pode-se burlar o juiz natural tanto para beneficiar o réu 
como para prejudicar os réus quando, pelo princípio, o que 
se não quer – e não se pode admitir – é a burla1”. 
 
Origem: Ação Penal nº 5044305-83.2020.4.04.7000/PR  

(Denúncia originária do IPL 2255/2015 - SR/DPF/PR – Inquérito n° 5054533-

93.2015.404.7000) 

 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, brasileiro, viúvo, torneiro 

mecânico e ex-Presidente da República, portador da Cédula de Identidade RG nº 

4.343.648, inscrito no CPF/MF sob o nº 070.680.938-68, com residência na Av. 

Francisco Prestes Maia, nº 1.501, bloco 01, apartamento 122, Bairro Santa Terezinha, 

São Bernardo do Campo (SP), por seus advogados signatários2, respeitosamente, vem à 

presença de Vossa Excelência para, com fundamento nos artigos 5º, incisos XXXV, 

XXXVII e LIII, da Constituição da República e artigos 95, II, 108 e 109 do Código de 

Processo Penal e nos demais normativos de incidência, opor a presente 

 

 EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA 

 

 
1 COUTINHO, Jacinto, Comentários ao art. 5º, XXXVII. In: CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, 
Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L. (Coords.). Comentários à Constituição do Brasil. 
São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013. p. 378. 

2 Doc. 01. 
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em face do Juízo da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de 

Curitiba/PR, pelos motivos fáticos e jurídicos fundamentos a seguir deduzidos. 

 

 

I. BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

 

Em 5/11/2015, foi instaurado o inquérito policial n° 5054533-

93.2015.404.7000 para “apurar possível ocorrência do delito previsto no(s) art. 317 CP 

(corrupção ativa) [sic] e art. 1° da Lei 9.613/98 (lavagem de dinheiro), tendo em vista 

a notícia do recebimento de valores das empresas investigadas no âmbito da Operação 

Lava-Jato (ODEBRECHT, CAMARGO CORREA, UTC, QUEIROZ GALVÃO, 

ANDRADE GUTIERREZ e OAS) por parte da empresa LILS PALESTRAS EVENTOS E 

PUBLICAÇÕES LTDA”3. 

 

De pronto, já se nota que a investigação foi iniciada e processada 

pela Delegacia de Polícia Federal em Curitiba tão somente em razão de existir 

coincidência de empresas e pessoas investigadas pelos fatos da Operação Lava-Jato, o 

que por si só, não é capaz de fixar a competência desta localidade. 

 

Passados quase 5 anos do início das investigações - sendo 8 meses 

aguardando um posicionamento ministerial quando ao Relatório Final apresentado pela 

Polícia Federal em 24 de dezembro de 2019 - em 14 de setembro foi apresentada 

denúncia4 pelo Ministério Público que nada guarda relação com os fatos descritos na 

Portaria de Instauração – sobre tais fatos, apenas para conhecimento, foi requerido o 

arquivamento da investigação. 

 
3 Doc. 2 
4 Doc. 3. 
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Em sua inicial acusatória, disposta em 121 laudas, o Parquet 

denuncia o Excipiente, em resumo, por supostos 4 atos de lavagem de capitais, pelo 

recebimento doações realizadas ao Instituto Lula pela Odebrecht, cuja origem dos 

valores seria, segundo a hipótese acusatória, ilícita. 

 

O mérito da denúncia será objeto de discussão e repreensão por esta 

Defesa em momento oportuno, qual seja, após eventual recebimento da denúncia e 

citação pessoal do acusado, tal como prevê o Código de Processo Penal. 

 

Contudo, uma vez que o Código de Processo Penal dispõe em seu 

artigo 109 que o juiz deve se declarar incompetente em qualquer fase do processo, 

quando verificar motivos para tanto, a Defesa irá se ater, neste momento, tão somente 

quanto à questão da incompetência deste juízo para realizar a análise da exordial 

acusatória apresentada.  

 

De início, ressalta-se que das 121 folhas que compõe a acusação 

formal, 102 são dedicadas a explicar a Operação Lava-Jato e o suposto “esquema de 

corrupção” alegado pela Força-Tarefa locada em Curitiba para denunciar o Excipiente 

em todas as ações penais já oferecidas contra ele. No entanto, todas essas folhas servem 

tão somente de distração e manobra ministerial com o fim de se manter sob a guarda de 

todas as investigações e ações penais contra o Excipiente e tentar induzir o D. Juízo a 

invocar uma competência por prevenção inexistente. 

 

Neste sentido, importante expor os principais pontos da imputação 

feita pelo Parquet do crime de branqueamento de capitais, parte da denúncia que 

realmente importa para a determinação da competência do Juízo apto a analisar a r. 

inicial acusatória. 
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Vejamos. 

 

Diz a acusação que as doações realizadas pelo Grupo Odebrecht ao 

Instituto Lula teriam sido realizadas com o fim de dissimular e ocultar a origem, 

movimentação, disposição e propriedade dos R$ 4.000.000,00 doados. E, sob a ótica 

acusatória, referidos valores seriam “provenientes dos crimes de organização 

criminosa, cartel, fraude à licitação e corrupção praticados pelos executivos do Grupo 

ODEBRECHT e por LULA em detrimento da Administração Pública Federal, 

notadamente da Petrobras” (fls. 102). 

 

A afirmação de que tais valores repassados a título de doação 

formal ao Instituto Lula teriam sido provenientes dos crimes cometidos da Petrobrás 

está baseada na premissa ministerial de que “os valores de tais repasses foram debitados 

do crédito ilícito de propina contabilizado na Planilha Italiano, mais especificamente 

da subconta denominada ‘amigo’” (fls 103). 

 

Sendo que “tanto LULA quanto PAULO OKAMOTO tinham 

ciência da natureza dos créditos acertados na referida planilha, ou seja, que era uma 

retribuição de todos os auxílios feitos à ODEBRECHT pelo governo até 2010, 

decorrentes de contratos com a PETROBRAS, Eletrobras, Belo Monte, dentre outros” 

– afirmação lastreada apenas no termo de colaboração de Antônio Palocci. 

 

Esses três pontos bastam para a questão da análise da competência 

para o julgamento da denúncia apresentada e demonstram de pronto a incompetência 

deste D. Juízo. 
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É que sobre os fatos referentes à afirmada “conta italiano”, já foi 

reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal a desvinculação com os fatos apurados 

com a da Operação Lava-Jato. Outrossim, nos crimes de Lavagem de Dinheiro o juízo 

competente para julgar tais atos é quem tem o poder ou não de determinar a reunião ou 

tramitação conjunta dos processos, podendo, assim determinar a conexão ou continência 

dos fatos. 

 

Mas, ainda que não fosse, os demais critérios Processuais Penais de 

fixação de competência apontam num só sentido: de que a competência para o 

processamento da exordial acusatória não é do D. Juízo da 13ª Vara Federal Criminal, 

conforme se expõe a seguir. 

 

 

II. PRELIMINARMENTE: DO CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ANTES 

DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. 

 

 

Dentre o rol de postulados insertos na Constituição da República 

encontram-se as garantias da isonomia (art. 5º, caput, CR/88: “Todos são iguais perante 

a lei, sem distinção de qualquer natureza”) e do juiz natural (Art. 5º, LIII e XXXVII, 

CR/88: “ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente” 

e “não haverá juízo ou tribunal de exceção”).   

 

Como se depreende do Texto Fundamental, a garantia do juiz natural 

possui um duplo aspecto: positivo e negativo. Este último consiste na vedação da criação 

de tribunais ou juízos de exceção (CR/88, art. 5º, XXXVII) e aquele assegura, a 
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todos(as), o direito a um juiz natural predeterminado por Lei anterior à prática do delito 

(CR/88, art. 5º, LIII)5.    

 

Tratados Internacionais ratificados pelo Brasil também reafirmam o 

direito ao juiz natural como garantia de todo(a) cidadão(ã), como o artigo 14.1 do Pacto 

Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (Decreto nº 592/1992)6 e o artigo 8.1 da 

Convenção Americana Sobre Direitos Humanos (Decreto nº 678/1992)7. 

 

O direito do(a) jurisdicionado(a) de (i) ser tratado de forma impessoal 

e equânime, bem como o (ii) de ser processado e julgado perante o órgão competente 

apresenta-se como condição de legitimação da atividade estatal, mormente em sede 

criminal, na qual vige a (iii) regra da legalidade estrita (CR/88, art. 5º,  XXXIV; CP, 

art. 1º, caput) e (iv) impositiva e irrestrita observância do devido processo penal (art. 5º, 

LIV).  

 

Sem a observância de tais direitos, não há como cogitar a existência de 

um processo penal de índole republicana e democrática.  

 

Como é cediço, o Estado de Direito se funda na existência de regras 

pré-definidas e, ainda na clareza das regras do jogo —as quais devem obedecer a 

 
5 BADARÓ, Gustavo. Juiz Natural no Processo Penal, Editora: Revista dos Tribunais, 2014, p. 253.  

6 PIDCP  
Artigo 14.1. Todas as pessoas são iguais perante os tribunais e as cortes de justiça. Toda pessoa terá o 
direito de ser ouvida publicamente e com devidas garantias por um tribunal competente, independente 
e imparcial, estabelecido por lei, na apuração de qualquer acusação de caráter penal formulada contra 
ela ou na determinação de seus direitos e obrigações de caráter civil. 
7 CADH  
Artigo 8.1. Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, 
por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na 
apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou para que se determinem seus direitos ou 
obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza. 
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critérios racionais e transparentes, de modo a reforçar a segurança jurídica e preservar a 

credibilidade dos Tribunais. Esse é o preço da democracia, como brilhantemente 

ensinado pelo Professor JACINTO COUTINHO: 

 

O problema é que, para se fazer efetiva a regra constitucional, há que pagar um 
preço, o preço da democracia. Mas não é isso que se quer, ou faz, pelo menos em 
relação àquelas regras não muito interessantes ao intérprete. Não é estranho, 
assim, que se criem comarcas e elas já “nasçam” superlotadas; que se criem comarcas, 
por desmembramento, nas quais vão intervir juízes substitutos, em estágio probatório 
e quiçá com menos experiência; que se criem varas para “melhor combater certo 
tipo de crime” (como se coubesse aos juízes que para lá vão tal mister), excluindo 
a competência daqueles para os quais ela já havia sido determinada conforme a 
CR e o CPP; e assim por diante. Por certo, não é assim que se avança – e olhe-se que 
já se vão mais de 20 anos da CR – na consolidação constitucional e efetivação 
democrática. Quando o assunto é deste porte, só não pode prevalecer a aurea 
mediocritas, dado se tratar de matéria fundamental à fixação do grau de civilidade de 
um povo. 
Segue-se manipulando, pela via da interpretação, o conteúdo das regras 
constitucionais, tudo de modo a, depois do crime, alterar-se a competência dos órgãos 
jurisdicionais, com isso alcançando casos pretéritos. A garantia (sim, trata-se de uma 
garantia constitucional!), como água, escapa entre os vãos dos dedos. Pode-se burlar 
o juiz natural tanto para beneficiar o réu como para prejudicar os réus quando, 
pelo princípio, o que se não quer – e não se pode admitir – é a burla. 
Em suma, fixadas as regras do jogo, não mais se modificam, como se sabe da fonte 
histórica do princípio, voltado a garantir isonomia para todos os acusados. Todos 
devem saber, de antemão, quais órgãos jurisdicionais que intervirão no processo. Isso 
não significa engessar o sistema, até porque a lei nova tratando da competência, por 
certo, terá lugar, mas tão só da sua vigência em diante, não retroagindo para alcançar 
casos penais com competência já fixada ao juiz natural, o que afasta o princípio da 
imediatidade expresso no art. 2º do CPP. Trata-se, como se vê, de princípio 
intimamente relacionado com o Estado Democrático de Direito, o qual, não tendo 
ele concreta aplicação, não se efetiva e, assim, ajuda sobremaneira a se 
consolidarem as mais diversas injustiças8 (grifos nossos).  
 

À luz de tais premissas, conclui-se que a absoluta observância da 

garantia do juiz natural (i) concretiza-se como fundamento de legitimação de um 

 
8 COUTINHO, Jacinto, Comentários ao art. 5º, XXXVII. In: CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, 
Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L. (Coords.). Comentários à Constituição do Brasil. 
São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013. p. 378. 
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processo penal constitucional e democrático, enquanto (ii.1) valiosíssimo instrumento 

de salvaguarda dos direitos individuais do acusado e (ii.2) de limitação do poder 

punitivo do Estado. 

 

Ante a elementar importância da garantia do juiz natural, inviável 

cogitar de sua inaplicabilidade antes do recebimento da denúncia pelo Juízo, dado que 

a própria análise da exordial por juiz incompetente afeta significativamente os valores 

mais caros ao ser humano e é ato absolutamente nulo. 

 

Ora, muito embora o comando do art. 108 disponha que que a exceção 

de incompetência poderá ser oposta no “prazo de defesa”, deve-se lembrar que esta 

redação é datada no ano de 1941, antes da mini reforma do r. diploma legal realizada 

pela Lei n° 11.719/2008, quando o recebimento da denúncia só ocorria após a 

apresentação da defesa preliminar pelos acusados, ocasião em que se analisava, em uma 

só tacada os pressupostos processuais e a possibilidade de absolvição sumária do 

acusado. 

 

Não obstante, o comando processual penal em seu artigo 109, garante 

a possibilidade de discutir-se, seja por iniciativa das partes ou por deliberação, ex 

officio, do Estado-Juiz, a competência jurisdicional em qualquer fase do 

procedimento: 

 

Art. 109.  Se em qualquer fase do processo o juiz reconhecer motivo que o torne 
incompetente, declará-lo-á nos autos, haja ou não alegação da parte, prosseguindo-se 
na forma do artigo anterior. 

 

Além do mais, nos termos do art. 567 do Código de Processo Penal a 

declaração de incompetência do Juízo anula os atos decisórios praticados pelo Juiz 
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incompetente. Logo, a fim de se evitar qualquer nulidade, é de rigor que a análise de 

competência se dê antes mesmo do recebimento da Denúncia 

 

Em reforço, registre-se que a doutrina e jurisprudência tem o 

entendimento de que a análise de competência do Juízo pode – e deve - ocorrer até 

mesmo na fase investigativa. 

 

Neste sentido, o Tribunal Regional Federal desta 4ª Região, afirmando 

a possibilidade de se opor exceção de incompetência em fase investigativa entendeu que 

“mostra-se inviável negar a jurisdição à parte que diligentemente se insurge já nos 

primeiros movimentos do inquérito policial, remetendo a solução de importante questão 

para a resposta à acusação”, merecendo especial destaque a posição exposta no 

julgamento de que “ não parece lógico antecipar que a matéria seria examinada em 

sede de resposta à acusação, quando a discussão a respeito da competência atinge 

inclusive o recebimento da denúncia.”9 

 

Depreende-se, com efeito, ter a garantia do juiz natural plena vigência, 

força e eficácia antes do recebimento da denúncia, de modo a permitir a discussão sobre 

a competência jurisdicional, por meio da exceção de incompetência, nesta etapa de 

oferecimento da denúncia.  

 

Cabido, pois, o incidente ora oposto.  

 

 

III.  DA DISSOCIAÇÃO ENTRE A - IMATERIAL – PLANILHA “ITALIANO” E A 

PETROBRAS. DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL DO DISTRITO FEDERAL JÁ 

 
9 . TRF-4, Habeas Corpus n° 5039317-04.2019.4.04.7000, 8ª Turma, Rel. Des. Gebran Neto, DJe. 
21.11.2019. 
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DETERMINADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DOS 

FATOS ADVINDOS DE SUPOSTA CONTA. 

 

 

Como já é de total conhecimento deste D. Juízo e do próprio órgão 

ministerial, o Supremo Tribunal Federal já assentou em reiteradas decisões que “os fatos 

a serem reputados conexos com feitos da Operação Lava Jato são os relativos a 

fraudes e desvios de recursos no âmbito da Petrobrás”10. 

 

Bem por isso, como explicado na síntese dos fatos apresentados nesta 

Exceção de Incompetência, a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal 

tenta relacionar a sua hipótese acusatória à petrolífera afirmando que os valores pagos 

a título de doações ao Instituto Lula teriam sido debitados da suposta “conta italiano”. 

Essa “conta” seria, também de acordo com a hipótese acusatória, mantida por Palocci 

com Marcelo Odebrecht e seria composta por valores em “retribuição de todos os 

auxílios feitos à ODEBRECHT pelo governo até 2010, decorrentes de contratos com a 

PETROBRAS, Eletrobras, Belo Monte, dentre outros”, remetendo-se a um dos termos 

de colaboração – mentirosos - do delator Antônio Palocci. 

 

Nota-se que a tentativa de induzir esse D. Juízo em erro quanto a 

prorrogação de sua competência é tanta que, muito embora naquele termo de 

colaboração o delator — cuja palavra, por força de lei, não tem nenhum valor probatório 

para fins de recebimento da denúncia — mencione as principais empresas mistas e 

estatais, o Parquet faz questão de colocar em negrito e caixa alta tão somente o nome 

de Petrobras. 

 
10 PET n° 7.075, redator para o acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.10.2017. No 
mesmo sentido, QO no Inq n° 4.130. Relator Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, Dje 3.2.2016, Segundo 
AgRg no Inq n° 4483, Relator(a):  Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 5.3.2018.AP 963, Rel. Min. 
Teori Zavascki, julgado em 29.10.2015. 
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De qualquer forma, em que pese a criatividade empreendida pelo 

órgão ministerial para tentar manter o presente procedimento sob sua jurisdição, 

resta dizer que a pretendida concepção de que a planilha italiano seria abastecida 

por supostos desvios ocorridos na Petrobras contraria (i) as declarações dos 

supostos gerenciadores da conta, quais sejam Marcelo Odebrecht e o próprio 

colaborador Antônio Palocci; (ii) decisões prolatadas pelo Supremo Tribunal 

Federal e (iii) trabalhos periciais apresentados por esta Defesa, de teor 

inquestionável. 

 

Verticaliza-se.   

 

a) Da enfática negativa, da suposta relação entre a Petrobras e a conta “Italiano”, 

pelos principais personagens envoltos à temática 

 

Embora o Parquet tente esconder deste D. Juízo as palavras dos demais 

colaboradores que embasaram a inicial acusatória, é fato que nem mesmo o delator 

Antônio Palocci foi capaz de manter a falácia de que a suposta planilha seria composta 

por recursos oriundos da Petrobrás.  

 

Dito isto, calha relembrar que conforme admitido — mais de uma vez 

— por Marcelo Odebrecht, a sua relação com Antonio Palocci e a imaterial conta 

“Italiano”, jamais tratou de qualquer tema afeto à Petrobras. Veja-se: 

 

 

Interrogando Trecho Pertinente 
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Marcelo 
Odebrecht11 

Defesa de Antonio Palocci e Branislav Kontic:- Foi uma conversa 
republicana, então? 
Marcelo Odebrecht:- Foi. Petrobras não fazia, fora essa questão de 
pressão dele pra vir, mas Petrobras não fazia parte da minha agenda 
realmente com o Palocci. Minha agenda com o Palocci era ampla, tinha 
vários temas. Mas a Petrobras não fazia parte da minha agenda com 
o Palocci. 
Defesa de Antonio Palocci e Branislav Kontic:- A próxima pergunta é 
exatamente essa, se alguma vez Palocci solicitou propina em decorrência 
desses contratos da Petrobras, mas o senhor já respondeu que nunca tratou 
desse assunto. 
Marcelo Odebrecht:- A única vez que eu falei foi quando eu fui recorrer 
a ele pra evitar um pedido de propina feito.  

Marcelo 
Odebrecht12 

 
Defesa:- Senhor Marcelo, nesta ação penal o senhor é acusado do crime 
de corrupção ativa relacionado a oito contratos firmados entre consórcios 
dos quais a Odebrecht, a Construtora Odebrecht participava e a Petrobras, 
qual foi a participação do senhor aqui nesses contratos? 
Marcelo Bahia Odebrecht:- Essa é a parte que eu não acho que é 
aderente à realidade dos fatos, eu de fato não participei dos acertos 
desses contratos, não tive nenhuma conversa ou acerto, o que eu disse é 
o seguinte, que houve toda essa questão da planilha Italiano que... 
Defesa:- O senhor não participou então disso aqui, não tem nenhum ato 
do senhor em relação a esses oito contratos? 
Marcelo Bahia Odebrecht:- Não, não, que não seja por omissão. 
 

Marcelo 
Odebrecht13 

Defesa:- Pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu 
começo perguntando ao senhor se o senhor fez uma leitura da denúncia, 
da peça acusatória referente a esta ação penal? 
Marcelo Odebrecht:- Fiz, fiz a leitura. 
Defesa:- O senhor já antecipou aqui em respostas ao Ministério Público 
Federal, mas eu vou enfatizar ao senhor, o Ministério Público Federal 
acusa aqui o senhor, o senhor, cita expressamente o seu nome, de ter feito 
oferta de vantagem indevida ao ex-presidente Lula em relação a quatro 
contratos da Petrobrás, ao consórcio Rnest/Conest, ao consórcio 
Rnest/Conest UDA, ao consórcio Pipe Rack e ao consórcio TUC, o 
senhor tratou desses contratos com o presidente Lula? 
Marcelo Odebrecht:- Não, eu não tratei desses contratos com o 
presidente, o que eu entendo quando eu... 

 
11 Doc. 4– Interrogatório de Marcelo Odebrecht na ação penal nº 5054932-88.2016.4.04.7000/PR.  
12 Doc. 5 – Interrogatório de Marcelo Odebrecht na ação penal nº 5063130-17.2016.4.04.7000/PR. 
13 Doc. 6 – Interrogatório de Marcelo Odebrecht na ação penal nº 5021365-32.2017.4.04.7000/PR.  
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Defesa:- Não, eu quero saber o fato objetivo, o senhor tratou com o 
presidente Lula? 
Juíza Federal Substituta:- Deixe ele responder. 
Marcelo Odebrecht:- Quando eu vejo a denúncia eu entendo que a 
pessoa faz a denúncia, não necessariamente todos os detalhes da 
denúncia são aderentes aos fatos, e você tem a instrução processual para 
provar aquilo que é aderente ou não, o que eu entendo e corroboro da 
denúncia, o que eu vi, é o seguinte, houve de fato a construção de uma 
reforma do sítio que no nosso entendimento era um sítio para Lula a 
pedido seja de Lula, seja de dona Marisa, mas foi um pedido dele, ou 
dela... 
Defesa:- Mas eu estou perguntando dos contratos. 
Marcelo Odebrecht:- Eu sei. E que este dinheiro veio por conta de 
uma relação que meu pai tinha com Lula e da influência que Lula 
tinha dentro de um contexto de uma relação que envolvia atos que a 
gente sabe que são ilícitos, agora não necessariamente esses contratos, 
esses contratos, o que eu discordo dessa denúncia é o fato que houve, 
não houve a relação com Lula, eu acho que ficou provado pela 
instrução processual, não era minha, as tratativas diretas, eu até tinha 
tratativas indireta com Lula e de que tinha ilicitude envolvida, mas que 
estava no contexto da planilha italiano, como eu falei, principalmente na 
questão do Refis da crise, na questão do terreno do instituto que eu já fiz 
aqui, então, quer dizer, existia, agora essa minha relação indireta com Lula 
não era nos contratos da Petrobrás, era em outros temas que estão na 
planilha italiano, aí é o erro, o detalhe que eu discordo da denúncia, agora 
quanto à questão do sítio de fato houve. 
Defesa:- Eu gostaria de focar aqui pra irmos passo a passo, então eu fiz 
uma pergunta bastante objetiva para o senhor, o senhor é acusado aqui 
pelo Ministério Público Federal de que... 
Juíza Federal Substituta:- Doutor, mais uma vez, assim, o senhor 
conclui a acusação do Ministério Público Federal de uma forma não 
necessariamente que é a conclusão. 
Defesa:- Eu posso ler, eu posso ler, a senhora gostaria que eu lesse? 
Juíza Federal Substituta:- Leia, leia. 
Defesa:- Senhor Marcelo, aqui está dito o seguinte na denúncia, que o 
senhor, que o presidente Lula solicitou e aceitou promessas e recebeu 
direta ou indiretamente... 
Ministério Público Federal:- Tem indiretamente aí, doutor? 
Defesa:- Eu vejo que hoje eu tenho dificuldades em fazer as perguntas 
aqui, excelência, eu vou tentar ser objetivo, senhor Marcelo, o senhor 
tratou pessoalmente sobre esses quatro contratos com o presidente Lula? 
Marcelo Odebrecht:- Sobre esse ponto da denúncia não houve, quer 
dizer, eu não fiz nenhuma tratativa direta ou indireta com o 
presidente Lula envolvendo contratos da Petrobrás, mas tive, sim, 
tratativas indiretas com o presidente Lula através de Palocci no 
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contexto da planilha italiano que continham ilicitudes, mas não em 
relação à Petrobrás e não em relação a esses contratos. 

 

Também imprescindível rememorar que, muito embora o delator 

Antonio Palocci coloque a Petrobras em seu termo de colaboração,  ele mesmo já 

reconheceu  perante esse que D. Juízo que “a Petrobrás não era minha área de 

atuação direta14”. 

 

Nesse mesmo sentido, Fernando Migliaccio da Silva, apontado como 

um dos responsáveis por operacionalizar pagamentos não contabilizados da Odebrecht 

através do “Setor de Operações Estruturadas”, afirmou existir uma área de geração de 

recursos que alimentava a citada “Planilha Italiano”.   

 

Especificamente sobre essa “conta”, ao ser inquirido na Ação Penal nº 

5054932-88.2016.4.04.7000/PR15, Fernando Migliaccio da Silva aduziu que a “Planilha 

Italiano” não tinha contratos da Petrobrás com a Odebrecht como fonte: 

 

Interrogando Trecho pertinente 

Fernando 

Migliaccio da 

Silva 

Juiz Federal: - Como que chegavam, como que eram definidos esses 
pagamentos e vinham solicitações? Como... o senhor pode me explicar, 
mais ou menos, como é que ele funcionava? 
Fernando Migliaccio da Silva: - Sim. Como era pagamento paralelo, 
não contabilizada, a origem também teria que ser de uma maneira 
que não tivesse contabilizada. Então existia uma área de geração de 
recursos, dentro da empresa, que era repassado pra meu controle de 
várias empresas e vários bancos. E eu era responsável para repassar 
esses valores adiante. 
Defesa de Marcelo Odebrecht: - A planilha 'Italiano' ela tinha como 
fonte alguns dos contratos da Petrobras com a Odebrecht? Até vou 
fazer uma pergunta mais objetiva pro senhor. O senhor tem 

 
14 Doc. 7 – Interrogatório de Antonio Palocci na ação penal 5063130-17.2016.4.04.7000/PR.  
15 Doc. 8 – Interrogatório de Fernando Migliaccio na ação penal 5054932-88.2016.4.04.7000/PR.  
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conhecimento se os contratos do líder Márcio Faria eram fontes da 
receita da planilha 'Italiano'? 
Fernando Migliaccio da Silva: - Acredito que não porque o Márcio, 
a maioria da operação dele, era no Brasil e nós não fazíamos geração 
no Brasil. 

 

Ainda, Marcelo Odebrecht afirma que sua relação limitava-se a 

supostos pedidos realizados por Antonio Palocci e Guido Mantega, mas não a João 

Vaccari, porque estes pleitos incumbiriam aos seus executivos, “seja da área de 

estrutura, seja que cuidavam da Petrobras, mas não passava por mim”: 

 

 

Interrogando Trecho Pertinente 

Marcelo 
Odebrecht16 

 

Juiz Federal:- O senhor concentrava, eu não sei se eu entendi bem, 
mas assim, o senhor concentrava os pagamentos da sua empresa, o 
senhor concentrava a responsabilidade de definir isso dos pagamentos 
de sua empresa a agentes do Partido dos Trabalhadores? 
Marcelo Bahia Odebrecht:- Não. 
Juiz Federal:- Essa conta não tinha essa natureza? 
Marcelo Bahia Odebrecht:- Não, não, veja bem, aí é que está, eu acho 
até importante esclarecer, o que acontecia era o seguinte: essa era uma 
conta minha, da relação minha com o Palocci, depois com o Guido, 
para atender a presidência. 
Juiz Federal:- Certo. 
(...) 
Juiz Federal:- Com a presidência então que o senhor está dizendo? 
Marcelo Bahia Odebrecht:- É, eu chamava com a presidência. Por 
isso inclusive que uma vez, ou seja, existiam pagamentos feitos ao PT 
ao Vaccari e tudo mais como nas outras empresas pelos meus 
executivos, seja da área de estrutura, seja que cuidavam da Petrobras, 
mas não passava por mim 

 

 

A suposta planilha, mesmo na fantasiosa versão dos delatores, 

possuía uma relação entre “fontes” (créditos) e “usos” (débitos). Tal (suposto) 

 
16 Cf. Doc. 5. 
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documento somente conteria pedidos solicitados por Antonio Palocci17. Marcelo 

Odebrecht afirma que “a origem dos recursos, os recursos da planilha Italiano vinham 

dessas fontes, eles é que pagavam a planilha Italiano”18. Portanto, por expresso 

reconhecimento do “gerenciador” da Planilha, são suas fontes que suportariam o 

pagamento das vantagens indevidas.  

 

Contudo, tais fontes em nada se relacionam com a Petrobras. 

As “fontes” são identificadas pelas siglas LM, BJ, BJ(2), BK e HV: 

 

 

 

 
17 Juiz Federal:- Essa planilha ela retrata então pagamentos que o senhor combinou com o senhor 
Palocci? 
Marcelo Odebrecht:- Sim, pagamentos que foram autorizados ou solicitados por ele, sim. Todos os 
pagamentos que estão aqui no programa Italiano, fora o ‘Pós-Itália’, o ‘Pós-Itália’ já não foi mais com 
ele, mas o 'Italiano', os pagamentos foram autorizados por ele ou solicitados por ele. (Ação Penal 
5054932-88.2016.4.04.7000/PR, Cf. Doc. 20). 
18 Cf. Doc. 5. 
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Em interrogatório tomado na ação penal 5063130-

17.2016.4.04.7000/PR19, Marcelo Odebrecht explicou o significado de cada uma dessas 

supostas siglas, desvinculando-as de negócios com a Petrobras, a saber:  

 

(a) LM (executivo Luiz Mameri). O crédito teria origem na expansão de linha 

de crédito para exportação de bens e serviços a Angola; 

 

(b) BJ e BJ (2) (executivo Benedito Júnior). O crédito teria origem nas obras 

do PROSUB – Programa de Desenvolvimento de Submarinos; 

 
(c) BK (Braskem, braço petroquímico da Odebrecht – que não se confunde com 

a Empresa de Economia Mista). O crédito teria origem na aprovação de 

Medida Provisória conhecida como “REFIS da Crise” (Lei 11.941/2009); e  

 
(d) HV (executivo Henrique Valadares). O crédito teria origem nas obras da 

hidrelétrica de Belo Monte (cujo e suposto destinatário não seria o 

Excipiente).  

 

Conforme o próprio Marcelo Odebrecht: 

 

 

Interrogando Trecho Pertinente 

Marcelo 
Odebrecht20 

 
 

Defesa:- Aqui fontes, o senhor pode explicar o que é isso, fontes? 
Marcelo Bahia Odebrecht:- A fonte é exatamente o seguinte, essa 
fonte é exatamente o tal dos créditos que eu falei, esses 64 milhões que 
está LM, LM é Luiz Mamere que é responsável pela Odebrecht 
Internacional, tem a ver com aprovação da linha de crédito, foi o tal que 
o Paulo Bernardo solicitou, que deu 64 milhões, foi uma contrapartida 
específica. BJ que é 50 mais 50, só que o segundo 50 já vem com 
algumas despesas alocadas, tem a ver com uma alocação interna que eu 

 
19 Cf. Doc 5.  

20 Cf. Doc. 5. 
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fiz por uma questão do peso que a agenda dele tinha na minha agenda 
à época com o Palocci e com o Guido e um, eu sei que 50 milhões desse 
foram alocados ao Prosub e os outros 50 eu não sei onde o Júnior alocou 
internamente. Os 50 da BK é da Braskem, é o do refis que é 
contrapartida específica e o 12 foi alocação interna HV, é o Henrique 
Valadares nosso presidente da área de energia, que foi feita também 
alocação interna, fruto do peso da agenda dele comigo junto a Palocci 
e Guido com o sistema da área de energia. 
Defesa:- Certo. Então isso aqui na verdade seria a origem desses 
recursos, é isso? 
Marcelo Bahia Odebrecht:- É exatamente, a origem dos recursos, os 
recursos da planilha Italiano vinham dessas fontes, eles é que pagavam 
a planilha Italiano, ou seja, eles é que tinham compromisso comigo de 
creditar na planilha italiano para eu fazer frente aos pedidos de Palocci 
e Guido. (...) 

 

 

Assim, todos os valores ilícitos hipoteticamente abrangidos pela 

“Planilha Italiano” não possuem qualquer relação com a Petrobras, segundo a versão do 

próprio delator. A propósito, reforce-se, Marcelo Odebrecht reconhece explicitamente a 

dissociação entre estes elementos ao afirmar que a Petrobras “não estava como fonte da 

planilha Italiano”: 

 

 

Interrogando Trecho de interesse 

Marcelo 
Odebrecht21 

Ministério Público Federal:- Certo. Eu prossigo, então, e a Petrobras 
era então uma grande cliente do grupo Odebrecht? 
Marcelo Bahia Odebrecht:- A Petrobras era uma grande cliente nossa, 
inclusive eu digo o seguinte, eu gosto de dizer, assim, por exemplo, a 
Petrobras não estava na minha relação com o Palocci, portanto ela não 
estava como fonte da planilha Italiano, perfeito? 
 

 

 

 
21 Cf. Doc. 5. 
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 Em outras palavras: mesmo que essa “planilha” não fosse mera 

ficção, o que se admite apenas para desenvolver a argumentação, criada para viabilizar 

o fechamento de acordos de colaboração, não há qualquer relação entre o documento 

e contratos da Petrobras, conforme reconheceram Marcelo Odebrecht, Antonio 

Palocci e Fernando Migliaccio da Silva. 

 

Veja-se, portanto, que o argumento de que a conta “Italiano” possuiria 

correlação com a Petrobras e, destarte, seria elemento a respaldar a competência deste 

juízo ignora a realidade dos fatos, já que (ii.1) o suposto criador e administrador da 

imaterial contabilidade (Marcelo Odebrecht), (ii.2) o suposto controlador político 

(Antonio Palocci) e (ii.3) um dos supostos gerenciadores do Setor de Operações 

Estruturadas, no qual estaria inserida a conta “Italiano” (Fernando Migliaccio), 

rechaçaram a pretendida conexão.   

 

 

b) Das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal que reconheceram a 

dissociação entre a Conta “Italiano” e a Petrobras (PET 6664 e PET 6827) 

 

  

Não obstante todas as palavras dos próprios delatores no sentido de que 

a conta italiano não tinha nenhuma relação com a Petrobrás, também não se pode olvidar 

que a alegada vinculação, entre a conta “Italiano” e a Petrobras, conforme quer fazer 

crer este juízo, contraria duas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal.  

 

No ponto, consigne-se que os depoimentos e anexos delatórios do 

Grupo Odebrecht relacionados à suposta contabilidade “Italiano” encontram-se insertos 

nas Petições 6664 e 6827. São eles os termos de depoimento nº 8 e 10 de Marcelo 

Odebrecht.  
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Ao apreciar tais petitórios, o Supremo Tribunal Federal, em duas 

oportunidades, assentou inexistir qualquer relação dos elementos lá contidos com a 

Petrobras, razão pela qual (i) foi rechaçada a competência deste juízo sobre o tema 

(PET 666422 e PET 682723) e (ii) determinada a remessa dos autos à Seção Judiciária do 

Distrito Federal. 

 

Sobre a PET 6827, o termo de delação de Marcelo Odebrecht enviado 

à Justiça Federal do Distrito Federal, trata exatamente das doações feitas ao Instituto 

Lula que eram supostamente posteriormente descontada da suposta planilha italiano. 

Vejamos o decisium: 

 

“Da análise da petição que inaugura este caderno processual (fls. 2-
5), extrai-se que os fatos relatados pelo colaborador Marcelo Bahia Odebrecht 
retratam pagamentos a João Cerqueira de Santana Filho, no contexto da campanha 
municipal do ano de 2008, com o abatimento da “Planilha Italiano”. Narra, ainda, 
repasses em espécie, doações eleitorais e doações ao Instituto Lula, que resultavam, 
posteriormente, no abatimento na referida planilha” 

 

Diante de tais fatos, afirma o e. Ministro relator, remetendo-se ao 

julgamento colegiado da PET 6664, encaminhou os termos à Justiça Federal da Justiça 

Federal “diante da inexistência, de acordo com o voto vencedor proferido pelo eminente 

Ministro Dias Toffoli, de qualquer conexão com o objeto da operação de repercussão 

nacional que tramita perante a 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba.” 

 

 
22 Doc. 9 – Acórdão da PET 6664 (Pet 6664 AgR-segundo, Relator(a):  Min. EDSON FACHIN, 
Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 14/08/2018) 

23 Doc. 10 – Decisão proferida pelo e. Min. EDSON FACHIN na PET 6827 (Decisão monocrática proferida 
em 26.07.2018).  
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Ou seja, entendeu a Suprema Corte, em fatos idênticos aos aqui 

apurados – prestados em colaboração dos executivos da Odebrecht -, que a suposta 

contabilidade paralela que o Grupo Odebrecht manteria com o colaborador Antônio 

Palocci não possui qualquer relação com o plexo temático apurado perante este 

juízo, devendo seguir, portanto as regras comuns de competência previstas Código de 

Processo Penal. 

 

Diante desta análise, firmou o Pretório Excelso que o órgão competente 

para julgar os fatos referentes à planilha italiano e seus abatimentos é a Justiça Federal 

da Justiça Federal. 

 

No entanto, aqui, o que se discute é a competência para julgar os 

supostos crimes lavagem de dinheiro dos valores abatidos da Planilha Italiano, 

devendo este seguir as regras processuais vigentes conforme passa a se expor. 

 

 

IV. DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL DE SÃO PAULO PARA JULGAR OS 

FATOS NARRADOS NA 1NICIAL OFERECIDA PERANTE A 13ª VARA FEDERAL DE 

CURITIBA 

 

 

Como falado, o crime de lavagem de dinheiro muito embora seja 

interdependente do crime antecedente, não necessariamente deve ser julgado pelo 

mesmo Juízo que aquele. Isso porque determina o art. 2°, II da Lei 9.613/98 que cabe 

ao juiz competente para o julgamento dos crimes previstos naquela lei – lavagem de 

capitais - a decisão sobre a unidade de processo e julgamento entre a lavagem de capitais 

e as infrações antecedentes. 
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Isso é dizer primeiramente que, ainda que se considere que o crime 

de lavagem surgiram de crimes de corrupção ocorridos na Petrobrás - o que só se admite 

por argumentação tendo em vista que a hipótese é rechaçada, inclusive, pelo Supremo 

Tribunal Federal – é claro que a competência desta Vara Federal de Curitiba dependeria 

da decisão do Juízo da localidade onde ocorreu os atos de ocultação para unidade de 

processamento e julgamento. 

 

Antes de passar a tal análise, no entanto, muito embora esteja clara 

a competência da Justiça Federal do Distrito Federal para julgar os  abatimentos 

decorrentes da “Planilha Italiano” ainda mais aqueles relacionados às doações ao 

Instituto Lula, conforme explicado acima, a Defesa se vê no dever de rebater o Parecer 

apresentado pelo órgão ministerial no evento 203 dos autos do inquérito policial 

originário, demonstrando por todos os ângulos a incompetência deste 13ª Vara Federal. 

 

Naquela Manifestação, instado a se manifestar sobre a competência 

da 13ª Vara Federal de Curitiba para julgar os fatos, o Ministério Público Federal 

justifica a manutenção do feito perante essa Vara Federal pois o “feito foi remetido ao 

E. Supremo Tribunal Federal em atenção a liminar concedida no âmbito da 

Reclamação 23.457, tendo o E. Ministro Teori Zavascki, em 13/06/2016, determinado 

a sua devolução, para processamento perante esse Juízo” 

 

No entanto, em que pese mais um artifício utilizado pela Força 

Tarefa tal argumentação não se sustenta. Isso porque o Supremo Tribunal Federal ao 

devolver os autos para esta Vara Federal não reconheceu a competência desta Vara 

Federal para processar o inquérito policial na Reclamação n° 23.457. 

 

Basta observar que, naquela decisão, o e. Ministro Relator é 

enfático ao dizer por mais de uma vez que aquela reclamação só trataria da usurpação 
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da competência da Corte Suprema, afirmando que, quanto aos demais questionamentos 

sobre competência,  “não se mostra apropriada para amplo exame de todo o espectro 

processual ou das diversas questões suscitadas por Luís Inácio Lula da Silva (petições 

15.149/2016 e 15.321/2016), nomeadamente aquelas relacionadas à competência do 

juízo de primeiro grau, as quais poderão ser renovadas pela via adequada”. 

 

Aliás a única decisão sobre a determinação de competência do 

objeto da Denúncia proferida por aquele Pretório Excelso, é posterior àquela acima 

referida. E reconhece, de forma clara e objetiva, que o órgão prevento é a Justiça Federal 

do Distrito Federal. 

 

Logo, a Defesa do Excipiente está, nesta petição, seguindo o que 

foi assentado pelo Supremo Tribunal na Reclamação n° 23.547, utilizando-se da via 

adequada para impugnar a competência deste D. Juízo de Primeiro Grau. Neste sentido, 

já foi demonstrada que a própria Suprema Corte já determinou a incompetência deste 

Juízo para apreciar e julgar o tema. 

 

Outrossim, o caso vertido nos autos não guardam relação alguma 

com a Operação Lava-Jato. Para tal afirmação, socorre-se novamente às reiteradas 

decisões do Pretório Excelso que firmaram o entendimento de que “os fatos a serem 

reputados conexos com feitos da Operação Lava Jato são os relativos a fraudes e 

desvios de recursos no âmbito da Petrobrás”24. 

 

Posto isso, necessário observar o relatório final da autoridade 

policial apresentado no último dia 24 de dezembro nos autos do inquérito policial. 

 
24 PET n° 7.075, redator para o acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.10.2017. No mesmo sentido, 
QO no Inq n° 4.130. Relator Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, Dje 3.2.2016, Segundo AgRg no Inq n° 4483, 
Relator(a):  Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 5.3.2018.AP 963, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 
29.10.2015. 
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Aquela peça evidencia que o presente inquérito policial teve início não por relação aos 

ilícitos ocorridos na Petrobrás, mas com o encontro fortuito de documentos obtidos por 

meio das medidas cautelares autorizadas na Operação. Como exemplo, extrai-se a frase 

do Relatório final: 

 

Os documentos que fazem parte da investigação foram juntados 
eletronicamente nos autos de cada medida cautelar supracitada, sem, 
necessariamente, estarem juntados fisicamente neste inquérito. 

 

Diante do exposto, fica claro a denúncia foi construída — na melhor 

visão acusatória — com base no encontro fortuito de provas e não pela conexão ou 

continência com os fatos da Operação Lava Jato. 

 

Sobre o assunto, importante trazer a lume r. decisão proferida pelo 

e. Ministro GILMAR MENDES nos autos da Reclamação n° 36.542/PR que versava sobre 

a Ação Penal n° 5033771-51.2018.4.04.7000 — no bojo da qual foi definidos alguns 

parâmetros a serem observados pela 13ª Vara Federal de Curitiba para delimitação de 

sua competência em procedimentos: 

 

“Delimitam-se os seguintes critérios para a definição da competência da 13ª Vara 
Federal de Curitiba: 
(i) a colaboração premiada, como meio de obtenção de prova, não constitui critério de 
determinação, de modificação ou de concentração de competência; 
(ii) os elementos de informação trazidos pelo colaborador a respeito de crimes que não 
sejam conexos ao objeto da investigação primária devem receber o mesmo tratamento 
conferido à descoberta fortuita ou encontro fortuito de provas; 
(iii) a prevenção não é critério primário de determinação de competência, mas sim de 
sua concentração, tratando-se de regra de aplicação residual; 
(iv) o estabelecimento de um juízo universal para a apuração de desvios envolvendo 
vantagens indevidas pessoais ou a partidos políticos viola o princípio do juiz natural.” 
25 (destacou-se). 

 

 
25 . STF, RCL n° 36542/PR, Decisão Monocrática, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe. 6.9.2019 
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Ou seja, além de não haver sequer no depoimento de delatores 

qualquer vínculo com a Petrobrás, verifica-se que os documentos utilizados para iniciar 

o inquérito que deu origem à denúncia foram obtidos pelas buscas e apreensões e 

quebras de sigilos fiscais do denunciado e de outros investigados. 

 

A questão aqui, é que é claro que houve uma manobra para manter 

o Juízo Federal de Curitiba como o juízo competente, sendo que, desde o começo das 

apurações é comum as alegações de que a competência se mantém porque as mesmas 

empresas investigadas pela Operação contrataram as palestras do Excipiente ou teriam 

doado ao Instituto Lula. 

 

No entanto, em nenhum momento, é possível estabelecer qualquer 

vínculo entre as doações feitas ao Instituto Lula e a petrolífera. Além do mais, é de se 

frisar a hipótese de que as doações se originam dos ilícitos da Petrobrás, no relatório 

final da Autoridade policial, se devem tão somente pelas conclusões exaradas na ação 

penal n° 5063130-17.2016.4.04.7000 – que não tratam de doações ao Instituto.  

 

Já na exordial acusatória a conclusão é tomada tão somente com 

base em um depoimento de Antônio Palocci que vai completamente de encontro com 

todas as declarações que este mesmo colaborador prestou perante a esse D. Juízo sob o 

crivo do contraditório. 

 

Sobre o estabelecimento de um Juízo universal para tratar os fatos 

remonta-se à r. decisão do Min. Relator GILMAR MENDES na Reclamação 36.542/PR, 

onde há uma séria advertência à Força Tarefa da Operação. Explica o e. Ministro 

GILMAR MENDES naquele procedimento que “se as investigações da força-tarefa 

continuam e novos fatos surgem, haverá sempre uma ligação mecânica do tipo 

conditio sine qua non com os primeiros fatos. Esse raciocínio nos levaria, entretanto, 
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à indevida conclusão de que todos os acontecimentos apurados pela força-tarefa de 

Curitiba seriam ad eternum, atraídos para a Vara Federal de Curitiba, 

independentemente da competência natural para processar e julgar os fatos.”26, sendo 

que tal “tentativa do Juízo de Piso de burlar a delimitação de sua competência material 

para a apreciação do feito (...) possui sérias consequências sobre a restrição das 

garantias fundamentais de caráter processual dos indivíduos, em especial quanto ao 

juiz natural”.27 

 

Assim, diante de tais balizas, o e. Ministro GILMAR MENDES 

declarou a incompetência do D. Juízo a quo para julgamento da ação penal originária da 

Reclamação, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal do Distrito Federal, 

pelo critério territorial (art. 5°, XXVIII e LIII, CF). 

 

Na mesma esteira do entendimento do Supremo Tribunal Federal 

de que o encontro fortuito de provas é incapaz de tornar o Juízo incompetente 

competente, em detrimento das regras processuais de competência penais, é o 

entendimento do Tribunal Federal Regional da 4ª Região , como demonstra o acórdão 

proferido pela 8ª Turma no último dia 13 de março, nos autos do habeas corpus n° 

5052647-68.2019.4.04.0000. 

 

No bojo daquele writ, retirando a competência da mesma 13ª Vara 

Federal em outro inquérito policial instaurado pelos integrantes da Força Tarefa da 

Operação Lava-Jato, afirmou-se que  “a competência se dá em razão de fatos, não pela 

comunhão de investigados ou colaboradores, exceto quando efetivamente conexos. 

Mesmo nos casos de encontro fortuito de provas há de se preservar a regra geral de 

competência. Como já afirmei, anteriormente, não se pode adotar como premissa a 

 
26 . Idem. 
27 . Ibidem. 
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exceção às regras de concentração de competência”, bem como que “ ainda que os 

elementos indiciários a fundamentar a continuação das investigações tenham sido 

encontrados fortuitamente em procedimentos relacionados à "Operação Lava-Jato", 

isso não é suficiente a justificar a prevenção”. 

 

O mesmo TRF4 já assentou também 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”, bem como que “ 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” 28.  

 

Diante de tais balizas, temos que, primeiramente, é necessário 

considerar o critério territorial (CPP, art. 70) para definir o foro competente.  

 

Assim, deve-se observar que os supostos crimes atribuídos ao 

denunciado são 4 atos de lavagem de dinheiro que teriam, em tese, consumado com o 

recibo assinado pelo representante do Instituto Lula (que não se confunde com a pessoa 

do denunciado). Ora, se o ato de ocultação – assinatura do recibo - ocorreu em São Paulo 

e doador e doadora estão localizadas na cidade de São Paulo, só poderia ser o D. Juízo 

desta localidade o competente, nos termos do art. 70 CPP. 

 

Por conseguinte, diante da definição do Juízo competente, deve-se 

atentar se este atrai ou não a competência da Justiça Federal.  

 
28 TRF-4, Habeas Corpus, n° 5039317-04.2019.4.04.0000, Rel. Des. João Pedro Gebran Neto, Disponibilizado 
em 21.11.2019. 
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Nessa esteira, determina o art. 2° III “a” e “b” da Lei 9.613/98 que a 

competência de lavagens de ativos é federal quando a infração penal antecedente atrair 

a competência federal.  

 

Assim, considerando-se que o Supremo Tribunal Federal assentou que 

os fatos referentes à Planilha Italiano são de competência da Justiça Federal de Brasília, 

por força deste artigo a competência para julgar os crimes da ação penal seria, em tese, 

a federal. 

 

No entanto, não há que dizer que seria aquela Justiça Federal a 

competente. Isso porque, conforme já exposto, na mesma lei no art. 2°, II, dispõe o 

legislador que o processo e julgamento dos crimes de branqueamento de capitais 

independem do julgamento das infrações penais antecedentes, “cabendo ao juiz 

competente para os crimes previstos nesta lei a decisão sobre a unidade de processo e 

julgamento”. 

 

Tratando-se de lei especial, é de rigor que a competência se dê em 

seus termos, pelo princípio da especialidade. 

 

Disso se extrai que, para os crimes imputados ao Excipiente na inicial 

acusatória – 4 lavagens de dinheiro -, a competência é, pelo princípio da especialidade 

e pelo critério da territorialidade, da Justiça Federal de São Paulo. 

Eventual decisão de reunião do r. processo com os demais 

procedimentos relacionados com a “Planilha Italiano”, outrossim, deve ser apreciada 

por aquele D. Juízo Federal da Capital Paulista e não por este D. Juízo que, sob qualquer 

prisma, não é o foro competente para julgamento e processamento dos fatos 

narrados autos.  
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Assim, é que, diante do exposto, resta clara que a competência para 

apurar os crimes de lavagem de dinheiro imputados ao Excipiente é da Justiça Federal 

de São Paulo, que deve decidir a pertinência, ou não, da reunião com os procedimentos 

que apuram os supostos fatos relacionados ao abastecimento e abatimento da Planilha 

Italiano – estes que, por sua vez, por ordem do Supremo Tribunal Federal, devem 

tramitar perante a Justiça Federal de Brasília.  

 

V. REQUERIMENTOS 

 

Ex positis, requer-se seja recebida e processada a presente Exceção 

de Incompetência para:   

 

(i) Reconhecer a competência da Justiça Federal de São Paulo, para julgar os 

fatos com a consequente remessa àquela Subseção Judiciária. 

 

(ii) Em caráter subsidiário, caso afastada a competência da Justiça Federal de 

São Paulo, ordenar-se o envio dos autos à Justiça Federal do Distrito 

Federal, considerada pelo Pretório Excelso a justiça competente para 

julgar os supostos abastecimentos e abatimentos da Planilha Italiano. 

 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

De São Paulo (SP) para Curitiba (PR), 16 de setembro de 2020. 

 

CRISTIANO ZANIN MARTINS 

OAB/SP 172.730 

 

VALESKA TEIXEIRA Z. MARTINS 

OAB/SP 153.720 
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MARIA DE LOURDES LOPES 

OAB/SP 77.513 

 

LYZIE DE SOUSA ANDRADE PERFI 

OAB/SP 368.980 

 

ELIAKIN T.Y. P. DOS SANTOS 

                                                                OAB/SP 386.266 


