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RELATÓRIO

O Procurador-Geral da República ofereceu denúncia em
face de EDUARDO COSENTINO DA CUNHA, nascido em
29/09/1958, e SOLANGE PEREIRA DE ALMEIDA, nascida em
26/02/1961, pela suposta prática dos delitos de corrupção passiva e
lavagem de dinheiro.

A denúncia e seu aditamento foram parcialmente recebidos
pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em 03/03/2016 (processo
5053013-30.2017.4.04.7000/PR, evento 8, DEC1). 

A Petrobras foi admitida como assistente de acusação.

https://eproc.trf4.jus.br/eproc2trf4/controlador.php?acao=exibir_documento_evento&StrNumProcesso=50530133020174047000&is2g=false&strSigUfProcesso=PR&iddocumento=701512999678508060080287288974


Diante da cassação do mandato parlamentar de EDUARDO
CUNHA, o ministro Teori Zavascki declinou da competência da Ação
Penal nº 982/DF para o Tribunal Regional Federal da 2ª Região.

Encerrado o mandato de SOLANGE DE ALMEIDA como
Prefeita Municipal de Rio Bonito/RJ, houve o declínio da competência do
feito em favor do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR. 

Instruído o feito sobreveio sentença, disponibilizada em
09/09/2020, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva
para:

(a) absolver SOLANGE PEREIRA DE ALMEIDA da
imputação do crime de corrupção passiva do artigo 317 do Código Penal
por falta de prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, do CPP); e  

(b) condenar EDUARDO COSENTINO DA CUNHA:

(b.1.) por um crime de corrupção passiva do art. 317 do CP,
com a causa de aumento na forma do §1º do mesmo artigo, pela
solicitação e recebimento de vantagem indevida no âmbito dos contratos
de fornecimento dos navios-sonda Petrobras 10.000 e Vitoria 10.000;

(b.2.) por seis crimes de lavagem de dinheiro do art.
1º, caput, inciso V, da Lei nº 9.613/1998, com a redação vigente à época, e
do art. 1º, caput, da Lei 9613/1998, com a redação dada pela Lei nº
12.683/2012, pelo recebimento e movimentação posterior de produto de
crime de corrupção, mediante condutas de ocultação e dissimulação,
envolvendo transferências internacionais em contas de offshores, com
posterior repasse em espécie no Brasil, doações simuladas à instituição
religiosa e utilização de voos afretados em companhia de táxi aéreo pagos
por empresa interposta.

Reconhecido o concurso material as penas resultaram em
15 (quinze) anos, 11 (onze) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em
regime inicialmente fechado, e 399 (trezentos e noventa e nove) dias-
multa.

Foi decretada, com base no art. 7º, II, da Lei nº 9.613/98, a
interdição de EDUARDO CUNHA para o exercício de cargo ou função
pública ou de diretor, membro de conselho ou de gerência das pessoas
jurídicas referidas no art. 9º da mesma Lei pelo dobro do tempo da pena
privativa de liberdade.



Decretado, também, o confisco por equivalência de quatro
veículos, nos termos do art. 91, II, "b", e §1º, do Código Penal, a ser
revertido em favor da vítima, a Petrobras.

Com fundamento no art. 387, IV, do Código de Processo
Penal, foi fixado em R$ 1.504.495,00 o valor mínimo necessário para
indenização dos danos decorrentes dos crimes, a serem pagos à Petrobras,
o que corresponde ao montante comprovadamente pago em propina ao
acusado e que, incluído como custo dos contratos, foi suportado pela
vítima. O valor deverá ser corrigido monetariamente até o pagamento. Do
valor, deverão ser descontados o montante arrecadado com o confisco
criminal.

Foram opostos embargos de declaração pela defesa de
EDUARDO CUNHA, os quais foram desprovidos (eventos 416, 421 e
431 do processo originário).

Apelaram a assistente de acusação, o Ministério Público
Federal e o acusado EDUARDO CUNHA (eventos 415, 417 e 427 do
processo originário).

A Petrobras desistiu do recurso interposto, o que foi
homologado pelo magistrado a quo (eventos 437 e 440 do processo
originário). 

Em síntese, o órgão ministerial insurgiu-se contra a
absolvição de SOLANGE DE ALMEIDA e em relação à dosimetria da
pena fixada a EDUARDO CUNHA e ao montante estabelecido para
reparação mínima do dano.

Apresentadas contrarrazões (eventos 450 e 451 do processo
originário), vieram os autos. 

A defesa de EDUARDO CUNHA, em suas razões de
apelação, alegou uma série de preliminares, dentre elas a nulidade da
sentença por incompetência da Justiça Federal e remessa dos autos à
Justiça Eleitoral. No mérito, requereu a absolvição do apelante e a reforma
da dosimetria das penas (evento 07). 

Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal opinou
pelo desprovimento da apelação do réu EDUARDO CUNHA e pelo
parcial provimento da apelação da acusação para "1) condenar a ré
SOLANGE DE ALMEIDA pelo crime de corrupção passiva; 2) aumentar
a pena-base dos crimes de corrupção e lavagem imputados a EDUARDO
CUNHA em razão da valoração negativa da personalidade e motivos do



crime; 3) exasperar o valor do dia-multa aplicado ao réu EDUARDO
CUNHA, na forma do art. 60, §1º, do CP; e 4) majorar o valor da
reparação mínima dos danos, fixando-a em R$ 5.000.000,00" (evento 15).

A defesa de EDUARDO CUNHA requereu nova abertura de
vista à Procuradoria Regional da República para manifestação sobre os
recursos e respectivas contrarrazões, o que foi indeferido pelo Relator
(eventos 17 e 18).

Peticionou a defesa de EDUARDO CUNHA, invocando a
existência de fatos novos, revelados pela "Operação Spoofing", a fim de
que seja reconhecida a suspeição do Juiz Federal Sérgio Fernando Moro,
então titular da 13ª Vara Federal de Curitiba, juiz instrutor e sentenciante
da Ação Penal nº 5051606-23.2016.4.04.7000. Cumulativamente, pleiteou
pelo reconhecimento da suspeição dos Procuradores da República à época
atuantes na "Força-Tarefa da Lava-Jato". Requereu, ainda, a nulidade dos
depoimentos complementares de Júlio Camargo prestados perante a 13ª
Vara Federal, por usurpação de competência do Supremo Tribunal
Federal, e a cassação da sentença a fim de que seja determinada a oitiva
do representante da empresa Samsung (evento 24).

Com nova vista dos autos, o Ministério Público Federal
manifestou-se pelo não conhecimento das alegações e requerimentos
apresentados pela defesa, "porquanto foram formulados em aditamento às
razões recursais, em violação ao óbice da preclusão consumativa e
temporal, caracterizando, inclusive, no tocante à alegada suspeição do
órgão de acusação, indevida inovação recursal e supressão de instância".
Caso conhecidos, pela rejeição dos argumentos e indeferimento dos
requerimentos (evento 29).

A defesa de EDUARDO CUNHA acostou nova petição,
ratificando ponto objeto das razões de apelação, e requerendo a imediata
remessa dos autos à Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro (evento 31). 

É o relatório. Apresento em mesa.

Documento eletrônico assinado por JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, Relator, 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 40002983747v5 e do código CRC efa473b7.
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QUESTÃO DE ORDEM

1. Breves considerações sobre o caso em exame

1.1. Versam os presentes autos de recursos interposto contra
sentença proferida em um dos processos da conhecida "Operação Lava-
Jato", no qual foram denunciados EDUARDO COSENTINO DA CUNHA
e SOLANGE PEREIRA DE ALMEIDA pela prática dos delitos de
corrupção e lavagem de dinheiro.

Os fatos imputados foram assim sintetizados na sentença:

Trata-se de denúncia formulada pelo MPF contra Solange Pereira
de Almeida e Eduardo Cosentino da Cunha, pela prática de crimes
de corrupção passiva majorada (art. 317, caput, e § 1º c/c art. 327,
ambos do CP), em concurso material, e de lavagem de dinheiro, por
sessenta vezes, (art. 1º, incisos V, VI e VII, da Lei n.º 9.613/1998),
em concurso material, imputação essa restrita ao segundo
acusado, no âmbito da assim denominada Operação
Lavajato (evento 3, denuncia1, denuncia 2, denuncia3 e adit_den4). 

A denúncia tem por base o Inquérito 3.983/DF, que tramitou
originariamente perante o Egrégio Supremo Tribunal Federal, e os
processos conexos. Todos esses processos estão disponíveis e
acessíveis às partes deste feito, sendo a eles ainda feita ampla
referência no curso da ação penal. Todos os documentos neles
constantes instruem, portanto, os autos da presente ação penal.

Em síntese, segundo a denúncia, no âmbito das investigações da
assim denominada Operação Lavajato, foram colhidas provas de
que empresas fornecedoras da Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás



pagariam, de forma sistemática, vantagem indevida a dirigentes da
estatal.

Surgiram, porém, elementos probatórios de que o caso transcende a
corrupção - e lavagem decorrente - de agentes da Petrobrás,
servindo o esquema criminoso para também corromper
agentes políticos e financiar, com recursos provenientes do crime,
partidos políticos.

Aos agentes políticos cabia dar sustentação à nomeação e à
permanência nos cargos da Petrobrás dos referidos Diretores. Para
tanto, recebiam remuneração periódica.

Entre as empreiteiras, os Diretores da Petrobrás e os agentes
políticos, atuavam terceiros encarregados do repasse das vantagens
indevidas e da lavagem de dinheiro, os chamados operadores.

A presente ação penal tem por objeto uma fração desses crimes do
esquema criminoso da Petrobras.

Em síntese, segundo a denúncia, o então Presidente da Câmara dos
Deputados, Eduardo Cosentino da Cunha, e a então Deputada
Federal Solange Pereira de Almeida, teriam praticado crimes de
corrupção e de lavagem de dinheiro, esses, somente o acusado
Eduardo Cunha, envolvendo o pagamento de vantagem indevida em
contratos de fornecimento dos Navios-Sondas Petrobras 10.000 e
Vitoria 10.000. 

O pagamento da vantagem indevida ocorreu por intermédio de
contratos de construção dos dois navios-sonda acima referidos
formalizados entre a Petrobras e a Samsung Heavy Industries, no
valor total de USD 1.202.000.000,00.

Tais fatos foram apurados no bojo da ação penal nº 5083838-
59.2014.404.7000, na qual o ex-Diretor da Petrobras, Nestor Cuñat
Cerveró, Fernando Antônio Falcão Soares e Julio Gerin de Almeida
Camargo foram condenados por crimes de corrupção e lavagem de
dinheiro. 

A propina teria sido paga por Julio Camargo, representante do
estaleiro sul-coreano Samsung Heavy Industries, e acertada com o
então Diretor Internacional da Petrobras, Nestor Cerveró. 

Teria sido intermediada pelo operador Fernando Soares e paga
mediante transferências em contas secretas no exterior.

O primeiro contrato formalizado entre a Petrobras, por meio da
subsidiária Petrobrás International Braspetro BV, e a Samsung
Heavy Industries, em 14/07/2006, teve por objeto a construção do
navio-sonda Petrobras 10.000, destinado à perfuração em águas
profundas na África, no valor de USD 586.000.000,00. 



Aduz a Acusação que o valor pactuado a título de propina
decorrente desse contrato foi de USD 15.000.000,00, a ser paga por
meio de transferências em contas no exterior. 

Julio Camargo firmou contrato para recebimento de USD
20.000.000,00 da Samsung Heavy Industries Ltd. a título de
comissão pelo negócio, recebendo, porém, apenas duas parcelas de
USD 6.250.000,00 e USD 7.500.000,00, nas datas de 08/09/2006 e
31/03/2007, mediante depósitos em conta da offshore Piemont
Investment Corp no Banco Winterbothan, no Uruguai. A terceira
parcela, de USD 6.250.000,00, acabou não sendo paga.

Após o recebimento dos valores, Julio Camargo promoveu o
pagamento da propina a Fernando Soares por intermédio de
transações, tendo por beneficiárias contas indicadas por Fernando
Soares.

O segundo contrato formalizado entre a Petrobras, por meio da
subsidiária Petrobrás Oil and Gas B.V., e a Samsung Heavy
Industries, em 09/03/2007, teve por objeto a construção do navio-
sonda Vitória 10.000, destinado à exploração de campos de petróleo
no Golfo do México, no valor de USD 616.000.000,00.

Aduz a Acusação que o valor pactuado a título de propina
decorrente desse segundo contrato foi de USD 25.000.000,00, a ser
paga de forma fracionada, conforme as comissões fossem sendo
pagas pela Samsung a Júlio Gerin Camargo.  

Julio Camargo firmou contrato para recebimento de USD
33.000.000,00 da Samsung Heavy Industries Ltd. a título de
comissão pelo negócio, sendo oito milhões a ele destinados.
Relativamente a este contrato, foram pagas apenas três parcelas de
USD 10.230.000,00, USD 12.375.000,00 e USD 4.000.000,00, em
20/04/2007, 02/07/2007 e 28/09/2007, respectivamente, isso
mediante depósitos em conta da offshore Piemont Investment Corp
no Banco Winterbothan, no Uruguai. A quarta parcela, de USD
6.395.000,00, não foi paga.

Após o recebimento dos valores, Julio Camargo promoveu o
pagamento de propina a Fernando Soares por intermédio de
transações, tendo por beneficiárias contas indicadas por Fernando
Soares. 

Com a entrega das duas sondas, em julho de 2009 e julho de 2010,
respectivamente, o pagamento de parte da comissão devida pela
Samsung a Júlio Camargo teria sido interrompido, fato pelo qual
esse teria deixado de pagar Fernando Antônio Soares, que acabou
recorrendo a Eduardo Cosentino da Cunha para pressionar o
primeiro, prometendo-lhe o pagamento de metade da propina
faltante, ou seja, USD 5 milhões. 



Segundo consta da peça acusatória, Eduardo Cosentino da Cunha,
então Deputado Federal, com a finalidade de pressionar a retomada
dos pagamentos indevidos, teria, com o auxílio da então Deputada
Federal Solange Almeida, formulado os Requerimentos de nº.s
114/2011 e 115/2011, apresentando-os perante a Comissão de
Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados no
dia 11 de julho de 2011, com a finalidade de apurar irregularidades
em contratos da Petrobras celebrados com o grupo Mitsui,
representado por Julio Camargo. O primeiro requerimento tinha por
destino o Tribunal de Contas da União e o segundo solicitava
informações ao Ministério de Minas e Energia. 

Após ter ciência dos requerimentos, prossegue a denúncia, Julio
Camargo teria se encontrado com o então Ministro das Minas e
Energia, Edison Lobão, no aeroporto Santos Dumont, no dia 31 de
agosto de 2011, com o objetivo de tentar resolver a questão,
resultado esse que não teria sido alcançado.

Julio Camargo teria ainda tentado resolver a situação com o auxílio
de Alberto Youssef, igualmente sem resultado frutífero. 

Segundo a Acusação, Julio Camargo teria solicitado, então, a
Fernando Soares, reunião pessoal com Eduardo Cunha, que logrou
acontecer no dia 18 de setembro de 2011, entre os três acima
nominados, no Edifício Leblon Empresarial, no Rio de Janeiro/RJ,
por meio da qual foi acertado o pagamento da propina restante, no
valor total de USD 10 milhões, sendo metade para Eduardo Cunha e
a outra metade para Fernando Soares.   

Em virtude da pressão exercida, o pagamento das vantagens
indevidas teria sido retomado, conforme aduzido pelo MPF,
envolvendo cinco processos distintos de lavagem de dinheiro.

O primeiro modo teve por objeto três transferências, no valor de
USD 2.350.044,06, em 20/10/2011, USD 2.350.052,31, em
08/06/2012, e USD 400.052,37, em 26/07/2012, de conta mantida
por Julio Camargo em nome da Vigela Associated para as empresas
RFY Import & Export Limited e DGX Imp. e Ex. LTD, de Leonardo
Meirelles, com posterior entrega dos valores por Alberto Youssef a
Fernando Soares, e desse ao destinatário final, Eduardo Cunha. 

A segunda forma teria ocorrido por meio de transferências, entre 21
de dezembro de 2011 e 30 de outubro de 2012, no valor de R$
3.690.021,00, de contas mantidas pelas empresas Piemonte e
Treviso, de Julio Camargo, mediante simulação de prestação de
serviços, para as empresas Hawk Eyes Administração de Bens Ltda
e Techinis Planejamento e Gestão em Negócios Ltda, ambas de
Fernando Soares. 

A terceira forma de pagamento teria sido pelo repasse de R$
11.700.000,00, pela empresa Treviso, de Julio Camargo, para as
contas da empresa GFD Investimentos no Brasil, de propriedade de



Alberto Youssef, mediante simulação de contratos de mútuo para
investimento. Alberto Youssef teria então repassado os valores a
Fernando Soares, e esse a Eduardo Cunha.

A quarta forma de repasses compreendeu duas transferências, a
título de doação, feitas pela Piemonte e pela Treviso, empresas de
Julio Camargo, à Igreja Evangelica Assembleia de Deus, por
orientação de Eduardo Cunha, cada uma no valor de R$
125.000,00, em 31 de agosto de 2012.

A quinta e última forma de pagamento foi efetivada por meio da
disponibilização do valor de até R$ 300 mil em afretamento de táxi
aéreo em favor de Eduardo Cunha, junto à Global Táxi Aéreo,
empresa na qual Julio Camargo mantinha aeronave. Desse total,
Eduardo Cunha e pessoas próximas a ele teriam gasto R$
122.245,00. 

Essa é a síntese da denúncia (com seu aditamento). 

1.2. A denúncia foi oferecida pelo Procurador-Geral da
República uma vez que, à época, EDUARDO CUNHA exercia o mandato
de Deputado Federal, sendo o então Presidente da Câmara dos Deputados.

A peça inicial e seu aditamento foram parcialmente
recebidos em sessão realizada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal,
em julgamento concluído em 03/03/2016, dando origem à Ação Penal nº
982/DF (processo 5053013-30.2017.4.04.7000/PR, evento 8, DEC1). 

Tendo em vista a perda do mandato de deputado federal do
acusado e o fato de a corré SOLANGE ALMEIDA exercer naquela
ocasião o mandato de prefeita do munício de Rio Bonito/RJ, o Ministro
Teori Zavascki determinou, em 14/09/2016, a remessa dos autos ao
Tribunal Regional da 2ª Região (processo 5053013-
30.2017.4.04.7000/PR, evento 9, DECSTJSTF1).

Considerando o término do mandato de Prefeita Municipal
da denunciada SOLANGE e a conexão dos fatos com o objeto do
processo nº 5083838-59.2014.404.7000, o Desembargador Federal Paulo
Espirito Santo, Relator da Ação Penal nº 2016.00.00.100707-4, declinou
da competência do feito em favor do Juízo da 13ª Vara Federal de
Curitiba/PR. 

Interposto agravo regimental, a decisão foi mantida pela
Primeira Seção Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região
(processo 5053013-30.2017.4.04.7000/PR, evento 10, DEC1).

https://eproc.trf4.jus.br/eproc2trf4/controlador.php?acao=exibir_documento_evento&StrNumProcesso=50530133020174047000&is2g=false&strSigUfProcesso=PR&iddocumento=701512999678508060080287288974
https://eproc.trf4.jus.br/eproc2trf4/controlador.php?acao=exibir_documento_evento&StrNumProcesso=50530133020174047000&is2g=false&strSigUfProcesso=PR&iddocumento=701512999678508060081166744866
https://eproc.trf4.jus.br/eproc2trf4/controlador.php?acao=exibir_documento_evento&StrNumProcesso=50530133020174047000&is2g=false&strSigUfProcesso=PR&iddocumento=701512999678508060081174475527


Como consignou o magistrado de origem, "Houve
interposição de recurso extraordinário e especial pela Defesa de Eduardo
Cosentino da Cunha (fls. 4.352-4.416). Como os recursos não têm efeito
suspensivo, foi remetido, em 30/11/2017, a este Juízo o processo original
e extraída cópia para a subida do recurso (fls. 4.452-4.455), vindo os
autos através do Ofício TRF2-OF-2017/24113".

Foi autuada, então, a Ação Penal originária de nº 5053013-
30.2017.4.04.7000/PR.

Recebidos os autos, o Juízo a quo determinou o
prosseguimento do curso do processo, com a oitiva das testemunhas
restantes (processo 5053013-30.2017.4.04.7000/PR, evento 21,
DESPADEC1).

O Juízo de origem julgou parcialmente procedente a
pretensão punitiva para absolver SOLANGE ALMEIDA, por
insuficiência probatória, e condenar EDUARDO CUNHA pela prática de
um delito de corrupção passiva e de seis delitos de lavagem de dinheiro. 

Em face da sentença apelaram o Ministério Público Federal
e a defesa do réu condenado. 

1.3. Em suas razões de apelação (evento 07), a defesa
sustenta, preliminarmente, a necessidade de reconhecimento da
competência da Justiça Eleitoral para o processamento e julgamento do
feito. 

Alega que: (a) o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao
apreciar matéria no julgamento do Agravo Regimental interposto no bojo
do Inquérito nº 4.435/DF, decidiu, em 14/03/2019, pela reafirmação da
orientação jurisprudencial no sentido da competência da Justiça Eleitoral
para processar e julgar crimes comuns conexos a delitos eleitorais,
cabendo à Justiça Federal julgar apenas as causas remanescentes de
interesse da União; (b) no caso, a delação que constitui o insumo basilar
da hipótese acusatória revela a manifesta conexão dos supostos ilícitos
com doações eleitorais não oficiais; (c) ainda, outra questão apontada por
diversas vezes pela acusação como prova do delito de lavagem de
dinheiro seriam as supostas doações não oficiais para campanha eleitoral
do oral apelante pela Igreja Assembleia de Deus; (d) o órgão acusatório
colaciona em suas alegações finais mensagens em que se depreenderia
que a corré Solange teria, em tese, solicitado ao ora apelante montante que
supostamente seria utilizado em sua campanha para a Prefeitura de Rio
Bonito no Rio de Janeiro; e (e) o próprio recorrente em seu interrogatório
reconheceu as doações eleitorais.

https://eproc.trf4.jus.br/eproc2trf4/controlador.php?acao=exibir_documento_evento&StrNumProcesso=50530133020174047000&is2g=false&strSigUfProcesso=PR&iddocumento=701513175342018250068915259224


Requer, assim, a cassação da sentença a fim de que seja
determinada a efetiva remessa dos presentes autos e demais
procedimentos conexos à Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro ou,
subsidiariamente, de Brasília, para que tenha regular processamento, sob
pena de violação aos artigos 78, IV, do Código de Processo Penal, 35, II,
do Código Eleitoral e 121 da Constituição Federal. 

1.4. Na petição acostada no evento 31, a defesa de
EDUARDO CUNHA ratifica o quanto exposto nas razões de apelação.
Afirma que "a consolidação jurisprudencial do Superior Tribunal de
Justiça e do Supremo Tribunal Federal – especialmente das Turmas
preventas para processar e julgar o presente caso – ocasiona indeclinável
fato novo apto a ensejar a imediata remessa dos presentes autos à Justiça
Eleitoral". Argumenta que, como já decidido pelo Supremo Tribunal
Federal, meros indícios da prática de crimes eleitorais conexos a crimes
comuns atraem a competência da Justiça especializada. Diz, também, que,
"mesmo que haja supostos pagamentos em benefício de agentes públicos
para obtenção de vantagens, se esses pagamentos têm “conotação
eleitoral”, deve a Justiça Eleitoral julgar o caso".

1.5. Ainda, no evento 32, há a notícia do ajuizamento pela
defesa de EDUARDO CUNHA da Reclamação nº 46.733 perante o
Supremo Tribunal Federal, pleiteando o reconhecimento da incompetência
da Justiça Federal, a declaração de nulidade deste processo e a sua
remessa à Justiça Eleitoral.

O pedido liminar foi indeferido pelo Ministro Relator Edson
Fachin (evento 32, OFIC1).

1.6. Feitas tais considerações, entendo por propor a presente
questão de ordem, para que seja apreciada por esta Oitava Turma a
alegação da defesa de incompetência da Justiça Federal para o
processamento e julgamento do presente feito.

2. Da controvérsia a respeito da competência da Justiça
Eleitoral

2.1. Como sabido, partidos e agentes políticos passaram a
"apadrinhar" indicações de servidores públicos para ocupar cargos de
elevado escalão junto a órgãos da administração pública direta e indireta.
Os indicados, por sua vez, envidavam esforços para verter recursos para
os cofres de tais partidos e para os bolsos de alguns de seus dirigentes.

Também os agentes nomeados repartiam, como
compensação, parte do dinheiro desviado por meio de licitações ou
procedimentos administrativos realizados de modo ilícito, usando de
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contratos bilionários superfaturados, firmados entre algumas das maiores
empresas nacionais e a Petrobras.

Um percentual do valor desses contratos era transferido, em
operações de lavagem de dinheiro e/ou evasão de divisas ou, ainda, por
mero pagamento em espécie, para os partidos políticos, para seus
dirigentes e para os afilhados indicados.

Esse é o contexto dos processos conexos relativos à
denominada "Operação Lava-Jato".  Em alguns casos, há ligeira variação
de implicados, de partidos, de empresas e seus administradores, de
percentuais destinados ou, ainda, de modos de drenagem e de lavagem dos
recursos públicos, mas, na essência, a narrativa segue no mesmo caminho.

Como fartamente demonstrado ao longo dos anos, a
corrupção sistematizada e estável que se instalou em diversos órgãos da
Administração Pública - e digo isso no sentido mais amplo - não teve por
finalidade exclusiva a manutenção de um projeto de poder por parte das
principais agremiações políticas nacionais.

Nesse ambiente contaminado, muitos são os agentes
públicos, políticos e empresários que se utilizaram da fragilidade
instaurada para enriquecimento pessoal.

Em se cuidando, portanto, de corrupção para fins pessoais -
e vertem exemplos de agentes que se tornaram milionários com a
corrupção - não se há falar em criminalização da política, ainda que o
esquema criminoso tenha contado com a complacência (e participação) de
muito detentores de cargos eletivos. Inexiste a tão propalada
criminalização da política. Quando muito, poder-se-ia indicar
uma politização do crime, fenômeno este, porém, que certamente não
atinge toda a classe política, de importância tão singular nos regimes
democráticos.

Assim, não se pode escudar condutas pessoais criminosas
relacionadas a corrupção e atividades financeiras à margem do sistema
legal, pela singela tentativa de associação dos fatos apurados em dezenas
de processos de mérito à natureza eleitoral, desconsiderando que, a um, a
denúncia não traz qualquer imputação neste sentido e, a dois, os crimes
narrados têm caráter pessoal e apontam para o enriquecimento ilícitos dos
réus.

2.2. Em julgamento finalizado em 14/03/2019, no âmbito do
Agravo Regimental no Inquérito nº 4.435/DF, o Plenário do STF, por
maioria, reconheceu a competência da Justiça Eleitoral para julgar os



crimes eleitorais e os crimes comuns conexos a estes, considerando o
princípio da especialidade.

Na oportunidade, o Ministro Marco Aurélio salientou que a
Justiça especializada, estabelecida em razão da matéria, se sobrepõe à
competência 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.

Mencionou que o art. 109, IV, da Constituição Federal, 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. 

A matéria é tratada no art. 35 do Código Eleitoral.

Segundo decidido pela Corte Constitucional, cabe, portanto,
à Justiça Eleitoral verificar a existência ou não do vínculo de conexidade
entre o delito eleitoral e o crime comum supostamente a ele vinculado.

Em conclusão, naquela oportunidade, por força do
afastamento do foro por prerrogativa de função de parte dos acusados, o
STF declinou da competência e determinou a remessa de cópia do
inquérito para a Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro, a qual caberia dar
continuidade da apuração de supostos crimes de falsidade
ideológica eleitoral, corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de
capitais e evasão de divisas. Todos conexos.

No leading case da Corte Suprema existia investigação em
andamento de crime eleitoral de falsidade ideológica (art. 350 do Código
Eleitoral). Tanto que os votos firmaram posição no sentido da
possibilidade de desmembramento do inquérito, parte sendo remetida à
Justiça Eleitoral, e parte à Justiça Federal, para apuração dos crimes
comuns. 

Posteriormente ao julgamento pelo Pleno do STF, o Relator
do agravo regimental, Ministro Marco Aurélio, indeferiu
liminarmente habeas corpus impetrado pela defesa EDUARDO
COSENTINO DA CUNHA, que, sob o fundamento de conexão de crimes
de lavagem de dinheiro com delitos eleitorais, postulava a remessa de
ação penal à Justiça Eleitoral.



Ao negar o pleito, aduziu o e. ministro Marco Aurélio que
"quanto à alegação de conexão do delito de lavagem de dinheiro com
suposto crime eleitoral, observem não ter o Ministério Público Federal,
na peça acusatória, imputado ao paciente ou a qualquer dos demais
corréus, o cometimento de delito tipificado no Código Eleitoral" (HC
169312 MC, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado em
26/03/2019, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-061
DIVULG 27/03/2019 PUBLIC 28/03/2019).

2.3. A questão foi igualmente objeto de orientação do
Superior Tribunal de Justiça. Chamado a enfrentar a matéria em processo
relacionado à "Operação Lava-Jato", pouco depois da decisão do STF, no
âmbito do Agravo Regimental no REsp nº 1.765.139, aquele Tribunal
Superior avançou pelo mesmo caminho.

Entendeu a 5ª Turma, de forma unânime, que além de a
competência do Juízo Federal da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR já ter
sido amplamente examinada e decidida em todas as instâncias, no
caso não havia imputação de autoria e materialidade de crimes eleitorais,
o que afastaria a necessidade de remessa do feito à Justiça Especializada.
O acórdão restou assim ementado, no que se refere ao ponto:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE
CONHECEU EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NEGOU
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
MONOCRÁTICA. SUSTENTAÇÃO ORAL. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA 7 DO STJ, 283 E 284 DO C. STF. APLICABILIDADE.
DOSIMETRIA DE PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.
ARTIGO 59 CP. CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS. ARTIGO 65, I, CP.
READEQUAÇÃO. NECESSIDADE. PENA DE MULTA. DIAS-
MULTA. CRITÉRIO TRIFÁSICO. PROPORCIONALIDADE.
REPARAÇÃO DO DANO. REMODULAÇÃO. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...) XI - Quanto à
remessa do feito à Justiça Eleitoral, razão também não merece ao
agravante, quanto mais ao se levar em consideração o fato de que
a questão da competência do Juízo Federal da 13a Vara Federal de
Curitiba/PR já foi amplamente examinada e decidida em todos os
graus de jurisdição, cabendo ressaltar as Exceções de
Incompetência Criminal nº 5051562-04.2016.4.04.7000/PR e nº
505365707.2016.4.04.7000/PR, apreciadas pelo Juízo Federal da
13a Vara Federal de Curitiba/PR e pela 8a Turma do e. TRF/4a
Região, RHC nº 62.176/PR, apreciado pela 5a Turma desta Corte de
Justiça, Reclamação nº 17.623, Reclamação nº 20.175/PR e
Reclamação nº 25. 048/PR, julgada pela 2a Turma do c. Supremo
Tribunal Federal. XII - Ademais, não há imputação alguma de
autoria e materialidade dos crimes eleitorais, alegados pela defesa,
valendo ressaltar, obiter dictum, que muito embora suscite o
agravante um cenário de hipotético crime eleitoral, trazendo à baila
a conduta capitulada no artigo 350 do Código Eleitoral (falsidade
ideológica eleitoral), a ação de usar dinheiro oriundo de origem



criminosa na campanha eleitoral não está prevista como
crime eleitoral na respectiva legislação (Lei nº 9.504/97 ou no
Código Eleitoral). XIII - No mesmo compasso, o quadro também
narrado pela defesa, de eventual cometimento de crime de
apropriação indébita eleitoral (art. 354-A do Código Eleitoral -
Apropriar-se o candidato, o administrador financeiro da campanha,
ou quem de fato exerça essa função, de bens, recursos ou valores
destinados ao financiamento eleitoral, em proveito próprio ou
alheio), sequer merece ser considerado, uma vez que os fatos
descritos na denúncia foram cometidos antes da criação do tipo em
questão (06/10/2017), não havendo que se aplicar retroativamente a
norma, para se firmar competência, eis que modula tipificação
absolutamente diversa, quanto mais ao se levar em conta que a
verba nesse procedimento narrada como desviada possui origem
ilícita, vale dizer, produto de corrupção. Ainda, qualquer intelecção
no sentido de se avaliar possível subsunção fática ao referido tipo
escaparia à ideia de mera revaloração da prova, ao passo em que
demandaria profunda análise de circunstâncias alheias à moldura
fática estampada no acórdão, indo de encontro ao Verbete 07 do
STJ. (...) Agravo Regimental parcialmente provido. (AgRg no REsp
1765139/PR, Rel. Ministro FÉLIX FISCHER, QUINTA TURMA,
julgado em 23/04/2019, DJe 08/05/2019).

Do voto condutor proferido pelo e. Relator, Ministro Félix
Fischer, colhe-se:

Além disso, no caso, não há imputação alguma de autoria e
materialidade dos crimes eleitorais, alegados pela defesa. Denota-
se por meio do voto ora guerreado que "(...) a denúncia é clara ao
relatar elos entre os contratos da construtora OAS firmados com a
Petrobras (destacadamente nos Consórcio CONEST/RNEST em
obras na Refinaria do Nordeste Abreu e Lima - RNEST e CONPAR,
em obras na Refinaria Presidente Getúlio Vargas - REPAR) e as
vantagens ilícitas obtidas pelos réus em razão de tais contratos"
(fl.72.784).

Vê-se que o acórdão regional sequer debateu a prática de delitos
afetos à seara eleitoral, sendo que, ao fazer referência a outros
processos conexos da operação Lava-Jato, o e. Desembargador
Relator concluiu que houve a imputação apenas da prática dos
crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de capitais,
peculato, organização criminosa e evasão de divisas (fl. 72.896), o
que permite verificar que o ambiente de corrupção sistêmica que se
instaurou no seio da maior companhia brasileira, onde a influência
política, aliada à ambição e ganância de empresários, agentes do
mercado paralelo de câmbio e 'lavadores' profissionais de dinheiro,
culminaram com desvios de elevada monta em prejuízo da estatal e
também da sociedade (fl. 72.906).

Restou, por fim, que "a circunstância de o agravante ter
participado do esquema criminoso, inclusive anuindo com a indicação de
Diretores da Petrobras, os quais utilizavam seus cargos em favor de



agentes e partidos políticos, não permite concluir, desde logo, que houve
a ocorrência dos crimes eleitorais".

O e. Ministro Jorge Mussi destacou que o fato de os crimes
julgados serem comuns, sem natureza eleitoral por consequência,
afastava a tese de incompetência absoluta. Adicionalmente, anotou que
mesmo que os ilícitos estivessem de alguma forma relacionados à
infração eleitoral, a pretensão de que todos fossem analisados pela
Justiça Eleitoral estaria superada, uma vez que já proferida sentença
condenatória, "inexistindo razões para o envio do processo à Justiça
Especializada, onde sequer há procedimento instaurado para apuração
de eventual crime eleitoral conexo". 

2.4. A reunião de processos pela conexão somente deve
ocorrer entre procedimentos que se encontram em fases compatíveis, o
que não é o caso quando em um deles já foi proferida sentença, conforme
dispõem, respectivamente, o art. 82 do CPP e a Súmula nº 235 do STJ:

Art. 82 do CPP.  Se, não obstante a conexão ou continência, forem
instaurados processos diferentes, a autoridade de jurisdição
prevalente deverá avocar os processos que corram perante os outros
juízes, salvo se já estiverem com sentença definitiva. Neste caso, a
unidade dos processos só se dará, ulteriormente, para o efeito de
soma ou de unificação das penas.

Súmula 235 do STJ: A conexão não determina a reunião dos
processos, se um deles já foi julgado.

Ou seja, se a ação supostamente conexa já foi sentenciada,
não há mais razão para o simultaneus processus, pois a eficácia probatória
e a prevenção contra decisões conflitantes - objetos da conexão - não
poderiam mais ser obtidas. No sentido, o precedente que segue:

PENAL E PROCESSO PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. 1.
"OPERAÇÃO SANGUESSUGA". FRAUDE EM LICITAÇÕES.
CONDUTA PRATICADA EM JAPERI/RJ. DENÚNCIA
OFERECIDA NA JUSTIÇA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO.
NÚCLEO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PROCESSADO NA
JUSTIÇA FEDERAL DO MATO GROSSO. CONFLITO
SUSCITADO. 2. AFERIÇÃO ACERCA DE EVENTUAL CONEXÃO.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM RAMIFICAÇÕES EM VÁRIOS
ESTADOS (MG, RJ, SP, MT, MA, BA, ETC). CRIMES PRATICADOS
EM CONCURSO COM AGENTES DIFERENTES EM CADA
LOCALIDADE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE LUGAR E TEMPO.
REPERCUSSÃO DOS FATOS NO MUNICÍPIO EM QUE
PRATICADA A CONDUTA. MELHOR COLHEITA E ANÁLISE DE
PROVAS. 3. CONEXÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE DE
JULGAMENTO CONJUNTO. AUSÊNCIA DE UTILIDADE. FATOS
PRATICADOS EM CIRCUNSTÂNCIAS DE TEMPO E LUGAR



DISTINTOS. EXCESSIVO NÚMERO DE ACUSADOS. ART. 80 DO
CPP. 4. AÇÕES PENAIS EM ESTÁGIOS DIFERENTES.
PROCESSO DA JUSTIÇA FEDERAL DO MATO GROSSO JÁ
SENTENCIADO. SÚMULA 235/STJ. 5. CONFLITO CONHECIDO
PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO. 1. (...). 2. As causas modificadoras da
competência - conexão e continência - se apresentam com o objetivo
de melhor esclarecer os fatos, auxiliando o juiz a formar seu livre
convencimento motivado. Dessarte, só se justifica a alteração da
competência originária quando devidamente demonstrada a
possibilidade de alcançar os benefícios visados pelos referidos
institutos. Embora sejam crimes investigados por meio da
"Operação Sanguessuga", não foram praticados em concurso pelos
mesmos agentes em todas as localidades, além de não guardarem
relação de lugar e tempo. Ademais, os fatos praticados repercutem
diretamente sobre a população do Município de Japeri/RJ, a
demonstrar a relevância da apuração dos fatos naquele local. 3. O
próprio Código de Processo Penal, ao disciplinar os casos
de conexão e continência, ressalva, no art. 80, a possibilidade de
separação facultativa dos processos: "Será facultativa a separação
dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em
circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo
excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão
provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente
a separação". Note-se que o caso dos presentes autos se insere em
ambas as hipóteses de separação facultativa. 4. Não se pode
descurar também que, em 23/1/2014, foi proferida sentença pelo
Juízo Federal da 7ª Vara Criminal da Seção Judiciária de Mato
Grosso, na Ação Penal n. 2006.36.00.007594-5, julgando
parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal. Dessa forma,
conforme dispõe o verbete n. 235 da Súmula do Superior Tribunal
de Justiça: "A conexão não determina a reunião dos processos, se
um deles já foi julgado". Manifesta, assim, a ausência de utilidade
na reunião dos processos, porquanto não atenderia aos princípios
da celeridade e da economia processual. 5. Conflito conhecido para
declarar competente o Juízo Federal da 1ª Vara Criminal
Especializada em Crimes praticados por Organização Criminosa da
Seção Judiciária do Rio de Janeiro/RJ, o suscitado. (CC -
CONFLITO DE COMPETÊNCIA - 127140 2013.00.60458-6, Marco
Aurélio Bellizze, STJ - Terceira Seção, DJE DATA:20/08/2014) G.N.

Nessa mesma linha, seguiram-se os demais votos no Agravo
Regimental no REsp nº 1.765.139, sendo pertinente o esclarecimento feito
pelo e. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no sentido de que o
entendimento firmado pelo STF refere-se à competência por conexão, e
não à competência originária da Justiça Eleitoral.

A controvérsia também já foi exaustivamente debatida neste
Tribunal. 



Embora absoluta, a competência da Justiça Eleitoral para
crimes comuns firma-se exclusivamente por conexão. Significa dizer,
ausente crime eleitoral, não se sustenta a premissa básica de definição de
alteração de competência, porquanto inexistente o liame fático necessário.

Em síntese do que até aqui se ponderou (a) a competência
para os crimes comuns de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro
relacionados aos ilícitos da Petrobras é da Justiça Federal; (b) a
competência da Justiça Eleitoral para julgar esses crimes dá-se tão
somente por conexão ao crime previsto no art. 350 da Lei n.º
4.737/1965; (c) compete à Justiça Especializada, por força do disposto no
art. 35, II do Código Eleitoral "processar e julgar os crimes eleitorais e
os comuns que lhe forem conexos, ressalvada a competência originária
do Tribunal Superior e dos Tribunais Regionais". GRIFEI

Pois bem.

2.5. É assente na jurisprudência que a parte se defende dos
fatos e não da capitulação jurídica dada pelo órgão de acusação. Sobre o
tema:

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL.
PECULATO EM CONCURSO DE PESSOAS. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO E DE DENÚNCIA
ALTERNATIVA. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. (...) 3.
O juiz pode dar aos eventos delituosos descritos na inicial
acusatória a classificação legal que entender mais adequada,
procedendo à emenda na acusação (emendatio libelli), sem que isso
gere surpresa para a defesa. 4. A peça inicial acusatória, na forma
redigida, possibilitou ao Paciente saber exatamente os fatos que lhe
eram imputados, não havendo que se falar em acusação incerta, que
tivesse dificultado ou inviabilizado o exercício da defesa. 5. Ordem
denegada. (HC 102375, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA,
Primeira Turma, julgado em 29/06/2010, DJe-154 DIVULG 19-08-
2010 PUBLIC 20-08-2010 EMENT VOL-02411-04 PP-00721 RT v.
99, n. 902, 2010, p. 522-527)

Ademais, para aferição da competência jurisdicional, deve-
se ter como norte os fatos delineados na peça acusatória, in status
assertionis, confrontados o conjunto de elementos de informação colhidos
na fase inquisitorial (STJ/HC n.º 295.458/SP, Quinta Turma, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca e RHC n.º 122.155/PR, Quinta Turma, Rel.
Min, Leopoldo de Arruda Raposo - Desembargador Convocado TJ/PE). 

2.6. No caso, a exordial trata, por certo, de imputações pela
prática de crimes comuns e que em nada se confundem com o crime
previsto no art. 350 do Código Eleitoral, mesmo porque seria inócua
perante juízo incompetente. 



A EDUARDO CUNHA foi imputada a prática de crimes de
corrupção passiva, previsto no art. 317 do Código Penal, e de lavagem de
dinheiro, previsto no art. 1º da Lei n.º 9.613/98.

Como ponderado anteriormente, a adequação típica da qual
o titular da ação penal lançou mão não é preponderante no momento de
definição de competência. Não são poucos os processos já julgados por
este Tribunal em que agentes buscam o deslocamento da competência sob
o mero argumento de que as condutas estariam associadas ao
financiamento do processo eleitoral. 

O exame, pois, deve ocorrer sob uma ótica mais ampliada.

2.7. De qualquer sorte, na hipótese em exame, não obstante
os argumentos da defesa, não se observa dos fatos narrados na peça
acusatória e nos elementos probatórios que a embasam, a descrição da
ocorrência de delito eleitoral.

De acordo com a denúncia e seu aditamento, bem como com
a delimitação realizada pelo Supremo Tribunal Federal quando do
recebimento da exordial, EDUARDO CUNHA teria praticado crimes de
corrupção e de lavagem de dinheiro envolvendo o pagamento de
vantagem indevida em contratos de fornecimento dos navios-sonda
Petrobras 10.000 e Vitoria 10.000. O apelante, à época Deputado Federal,
teria pressionado Júlio Camargo, por solicitação de Fernando Antônio
Soares, para retomar o pagamento indevido da propina anteriormente
acertada como "comissão" pela Samsung Heavy Industries Co em razão
da contratação pela Petrobras, que havia sido interrompido com a entrega
das duas sondas. De acordo com a acusação, em razão da pressão
exercida, o pagamento do valor da propina restante foi retomado, de US$
10 milhões, sendo metade para EDUARDO CUNHA e a outra metade
para Fernando Soares, envolvendo cinco processos distintos de lavagem
de dinheiro. 

Tampouco se observa dos elementos probatórios
colacionados durante a instrução processual a ocorrência de delito
tipificado no Código Eleitoral, como bem fundamentou o magistrado de
origem ao afastar a preliminar de incompetência na sentença:

[...]

A competência absoluta para o julgamento da presente causa é da
Justiça Federal por vários motivos.

Embora a Petrobrás seja sociedade de economia mista, a
imputação originária tem por objeto crimes de corrupção e de
lavagem de dinheiro, sendo que parcela desses crimes foram



cometidos por intermédio de depósitos no exterior de vantagem
indevida e a ocultação e a dissimulação do produto do crime em
contas secretas no exterior, de titularidade de Fernando Antônio
Falcão Soares, Julio Gerin de Almeida Camargo e Leonardo
Meirelles, por exemplo. Em outras palavras, crimes que se iniciaram
no Brasil e consumaram-se no exterior. O Brasil assumiu o
compromisso de prevenir ou reprimir os crimes de corrupção e de
lavagem transnacionais, conforme Convenção das Nações Unidas
contra a Corrupção de 2003 e que foi promulgada no Brasil pelo
Decreto 5.687/2006. Havendo previsão em tratado e sendo os crimes
de corrupção e lavagem transnacionais, incide o art. 109, V, da
Constituição Federal, que estabelece o foro federal como
competente.

E, como o caso envolve propina paga à pessoa que então exercia o
mandato de Deputado Federal, a competência, após a perda do
mandato, passa do Egrégio Supremo Tribunal Federal para a
Justiça Federal, já que se trata de vantagem indevida paga a agente
público federal.

Por outro lado, não há que se falar em competência da Justiça
Eleitoral no presente caso, seja ela do Rio de Janeiro ou de
Brasília. 

Isso porque a menção de que valores teriam sido destinados a
agentes políticos, por si só, não induz à existência
de crimes eleitorais.

Para a caracterização de crimes eleitorais, é elementar a
caracterização da intenção de vulnerar a regularidade do
processo eleitoral, bem jurídico protegido pela Lei 4737/1965 (STJ,
CC 35.519, Terceira Seção, Rel. o Min. Arnaldo Esteves, j.
23/10/2002, Dje. 02/03/2005).

Do contrário, qualquer processo envolvendo doações a partidos
políticos tornaria competente a Justiça Eleitoral, demovendo
a competência dos demais ramos do Judiciário, o que é um
equívoco.

O Ministério Público Federal não imputou aos acusados, na peça
acusatória, o cometimento de delito tipificado no Código Eleitoral. 

Tampouco decorreu da instrução processual quaisquer provas que
indiquem que os pagamentos de vantagens indevidas objeto destes
autos tenham sido destinados ao financiamento de
campanhas eleitorais de agentes políticos, comprometendo a
higidez do sistema eleitoral, razão pela qual não há que se falar
em competência da Justiça Eleitoral para processamento e
julgamento do presente caso penal. 

De fato, nada é mencionado na denúncia acerca de eventual
falsidade ideológica ou omissão de informações em documento
oficial encaminhado à Justiça Eleitoral; ou ainda de ausência de



contabilização oficial de valor recebido, a título de vantagem
indevida, para pagamento de supostas dívidas eleitorais ou por fim,
de qualquer outro elemento que denote o nítido propósito de
vulnerar a regularidade do processo eleitoral.

Há somente menções genéricas a uma possível intenção, relatada
por Fernando Soares, de que os valores que viessem a ser obtidos
por Eduardo Cunha seriam utilizados em sua campanha eleitoral,
o que de longe não é suficiente para dizer que houve a narrativa de
crime eleitoral. 

Havendo entrega de dinheiro por solicitação de agente público
federal em contrapartida a ato de ofício, é de corrupção que se está
tratando e não mero caixa dois de campanha eleitoral. 

O crime de corrupção é especial em relação ao crime do art. 350 do
Código Eleitoral. 

Assim, a falta de elementos relacionados à atuação dos acusados
especificamente em detrimento do processo eleitoral afasta o
precedente do Ag.Rg. no Inq. 4435/DF, invocado pela Defesa, no
qual o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu, por
maioria, a competência da Justiça Eleitoral para
julgar crimes eleitorais e os crimes comuns a eles conexos.

Em resumo, não sendo competência da Justiça Eleitoral, e
havendo pertinência ao esquema criminoso que vitimou a Petrobrás
e que é objeto de investigação e persecução na denominada
Operação Lavajato, a competência é inequivocadamente deste
Juízo.

[...] (destaquei)

Os depoimentos dos colaboradores Fernando Antonio
Falcão Soares e Julio Camargo, citados pela defesa, tampouco evidenciam
o cometimento de delito tipificado no Código Eleitoral. Transcreve-se, por
oportuno, excerto da sentença em que analisada parte da prática delitiva
pela qual foi condenado o apelante:

O MPF, na peça acusatória, imputou aos acusados Eduardo
Cosentino da Cunha e Solange Pereira de Almeida o crime de
corrupção relativamente aos fatos havidos em 2006 e 2007, época
da contratação, e igualmente em relação aos fatos ocorridos a
partir de 2010 e 2011, quando Eduardo Cunha e Solange Almeida
teriam, segundo a acusação, aderido à exigência e ao recebimento
de valores ilícitos.  

Vale repisar, entretanto, que a denúncia foi parcialmente recebida,
em 03 de março de 2016, ocasião em que se entendeu que não
estavam presentes elementos mínimos de autoria "em relação à
efetiva participação dos denunciados nos supostos crimes ocorridos
nos anos de 2006 e 2007, ou mesmo que tenham eles, no período



imediato, recebido vantagem indevida em razão do mandato
parlamentar." Igualmente, entendeu-se, no que diz respeito às
imputações de lavagem de dinheiro, que "as diversas operações
financeiras descritas pela acusação e que teriam sido realizadas
entre setembro de 2006 a 2010, por também não apresentarem
índicios de que teriam a participação do denunciado, não ensejam o
recebimento da denúncia, nessa parte". Foi ainda excluída da
denúncia a causa de aumento prevista no art. 327, §2º, para o crime
do art. 317, todos do CP, incabível "pelo mero exercício do mandato
popular" (fl. 5, dec1, evento 8). 

Conforme consta da denúncia e do seu aditamento, o pagamento das
vantagens indevidas seguiu continuamente em parcelas transferidas
de Julio Camargo para Fernando Soares e desse para terceiros, até
o recebimento das sondas pela Petrobras, em 30 de julho de 2009
(navio-sonda Petrobras 10000) e 09 de julho de 2010 (navio-sonda
Vitoria 10000).

A partir da entrega das embarcações, entretanto, a Samsung deixou
de pagar o comissionamento a Julio Camargo, por desavenças
contratuais, faltando, nos dois casos, as duas últimas parcelas, de
USD 6.250.000,00 e USD 6.395.000,00, respectivamente.
Consequentemente, conforme alegado por Julio Camargo, ele
deixou de repassar a propina a Fernando Soares. 

Fernando Soares teria então tentado cobrar por diversas vezes de
Julio Camargo o saldo remanescente - de forma infrutífera -, até que
teria acertado com o então Deputado Federal Eduardo Cunha para
que ele participasse da empreitada e em contrapartida recebesse a
metade da propina faltante, um total de USD 10 milhões. 

Os fatos acima mencionados, bastante sintetizados, são descritos
com riqueza de detalhes nos depoimentos extrajudiciais e judiciais
dos colaboradores Fernando Antônio Falcão Soares e Julio Gerin
de Almeida Camargo.

Julio Gerin de Almeida Camargo, na condição de colaborador,
prestou depoimentos cujos termos instruem a presente ação penal
(termos de colaboração nºs 4 e 7, fls. 6/17, anexo1, evento 4,
e termos de declarações complementares nºs 1 a 3, fl. 25, anexo10 a
fl. 10, anexo12 do evento 4). 

Fernando Antônio Falcão Soares, igualmente na condição de
colaborador, prestou depoimentos que também instruem o presente
processo criminal (por exemplo, termo de declarações nº 1, apenso
físico IV da ação penal).

Posteriormente, foram ambos ouvidos como testemunhas no
presente processo, ocasião em que confirmaram e detalharam, em
grande parte, o teor de seus depoimentos tomados no bojo dos seus
acordos de colaboração premiada. 



Julio Gerin de Almeida Camargo, colaborador, foi ouvido como
testemunha arrolada pela Acusação pelo Juiz Instrutor do STF
Paulo Marcos de Farias, eis que à época a Ação Penal 982
tramitava perante o STF. Os vídeos de seu depoimento foram
colacionados no evento 15, video27 a video32.

Em seu depoimento judicial, Julio Gerin de Almeida
Camargo relatou que houve acordo para pagamento de propinas a
Fernando Antônio Falcão Soares nos dois contratos de fornecimento
de navios-sonda. No primeiro contrato, Petrobras 10.000, teriam
sido avençados 10 milhões de dólares, e no segundo contrato,
Vitoria 10.000, teriam sido 25 milhões de dólares. Após ajustes,
Julio Camargo declarou que iria receber 53 milhões de dólares da
Samsung, repassando a Fernando Soares 35 milhões de dólares. Os
repasses ocorreriam a partir do recebimento dos valores da
Samsung por Julio Camargo, em conta no Uruguai mantida no
Banco Winterbotham, em nome da empresa Piemonte. Fernando
Soares indicou a Julio Camargo contas da empresa Three Lions,
Hawk Eyes, dentre outras, para o recebimento dos valores no
exterior. Segundo Julio Camargo, nesse primeiro momento o nome
de Eduardo Cunha não foi mencionada por Fernando Soares. 

Ainda segundo o depoimento judicial do colaborador Julio
Camargo, em virtude de uma divergência quanto à interpretação de
uma cláusula contratual, a Samsung deixou de pagar a última
parcela relativa à primeira sonda, o que, inicialmente, não afetou o
fluxo de pagamentos a Fernando Soares, já que os valores referentes
à segunda sonda continuaram a ser pagos. Porém, em julho de
2010, com a entrega da segunda sonda, os pagamentos cessaram de
vez, sem que tivesse havido igualmente o pagamento da última
parcela. Nesse momento, segundo Julio Camargo, seriam devidos
ainda, aproximadamente, 10 milhões de dólares a Fernando Soares.
Julio Camargo teria então informado a ausência do pagamento de
suas comissões a Fernando Soares, ao que esse teria lhe respondido
que tinha uma série de compromissos inadiáveis e que era para
Julio Camargo resolver o problema. Decorrido um tempo, segundo o
colaborador, Fernando Soares teria lhe procurado e expressamente
mencionado a existência de um compromisso com o Deputado
Eduardo Consentino da Cunha e que esse iria tomar providências
caso não recebesse o que lhe era devido.  

Extrai-se, nessa seara, o seguinte trecho pertinente do depoimento
judicial de Julio Gerin de Almeida Camargo:

Julio Gerin de Almeida Camargo: "E aí antes de eu retornar
ao Fernando, o Fernando me procura novamente, disse “você
está no Rio de Janeiro? Quero ir aí para falar com você.” Me
procura e diz “Olha Júlio, estou vindo aqui a última vez na
qualidade do seu amigo. Conforme eu disse para você eu
tenho compromissos inadiáveis e eu não posso esperar mais,
não que eu não queira, eu não posso esperar mais.” Falei
“Fernando, não seria interessante você trazer aqui quem está
te pressionando, quem está falando, eu poderia ter uma



conversa com ele da mesma maneira.” Ele falou “Júlio,
ninguém quer conversar com você, todo mundo quer receber.”
“Mas quem é que não quer receber?” “Eu tenho um
compromisso com o deputado Eduardo Cunha e eu não
consigo mais, estou preocupado, falei para você que vinha
aqui como o seu amigo porque no último encontro que tive
com o deputado Eduardo Cunha, ele me falou que iria fazer
um requerimento para que fossem investigados todos os
contratos da Mitsui, das suas representadas e também sua
pessoalmente. E isso pode ser ruim para mim, mas para você
vai ser muito pior.” Disse “Fernando, eu acredito que se eu
conversar com o deputado Eduardo Cunha, eu consigo
explicar a ele.” “Júlio, o deputado Eduardo Cunha quer
receber. Então não quero falar isso, não quero marcar essa
reunião.” Eu, particularmente, achei esse requerimento, essa
ameaça, não passava de mais uma obra de pressão do
Fernando quando no mês de julho de 2011, eu recebo um
telefonema do diretor regional da Mitsui no Rio de Janeiro,
senhor Takagi, dizendo que precisava falar comigo urgente,
tivemos uma conversa no meu escritório, me disse “Júlio,
recebemos esses requerimentos.” Eu naquele momento pensei,
“bom, deve ser os requerimentos do deputado Eduardo Cunha
que o Fernando falou que era a pressão que ele iria fazer.”
Para a minha surpresa estavam assinados pela deputada
Solange Amaral. Esse mesmo diretor da Mitsui que esteve
comigo disse “Júlio, eu só trouxe aqui porque você também
está envolvido, porque tem um requerimento também em seu
nome. Quero lhe pedir um favor que é uma instrução da
Mitsui no Japão, que você não tome nenhuma providência
porque isso já está em mãos do departamento jurídico da
Mitsui que vai tratar do caso e como não tem nada de
irregular, vai atender todas as questões que forem formuladas,
seja pelo Ministério de Minas e Energia, seja pelo TCU, seja
pela Petrobrás, nós não temos nada o que temer. Portanto não
mexa nisso.”    

Fernando Antônio Falcão Soares, colaborador, foi igualmente
ouvido como testemunha arrolada pela Acusação no presente feito
pelo Juiz Instrutor do STF Paulo Marcos de Farias, eis que à época
a Ação Penal 982 tramitava perante o STF. Os vídeos de seu
depoimento foram colacionados no evento 15, video16 a video18.

Em seu depoimento judicial, Fernando Soares declarou que no
primeiro contrato para fornecimento de navio-sonda a propina
avençada teria sido de 15 milhões de dólares, sendo que ele ficaria
com a maior parte e repassaria o resto a Nestor Cerveró e a alguns
subordinados desse na Diretoria Internacional da Petrobras. A
propina da segunda contratação teria sido estipulada em 20 milhões
de dólares. 

Veja-se que a diferença constante dos depoimentos de Julio
Camargo e de Fernando Soares em relação ao montante de propina
que teria sido acordada em relação aos dois contratos (10/15



milhões, no primeiro contrato, e 25/20 milhões, no segundo
contrato), pode ser explicada pelo fato de que, ao final, as
vantagens indevidas relativas ao primeiro e ao segundo contrato
acabaram se misturando, resultando em um total, reconhecido de
forma convergente por ambos, de 35 milhões de dólares. Destaco do
depoimento judicial de Fernando Soares: 

 "Ministério Público Federal: Então. E a contratação do
segundo navio, como é que surgiu? Só pra ficar, esses quinze
milhões de dólares foram pagos, essa primeira...

Fernando Antônio Falcão Soares: Não, na verdade, essa
história toda pela dificuldade que tinha de receber esse
dinheiro do Júlio que ele começou a enrolar muito, ele então.
Do total...

Ministério Público Federal: Acabou misturando os dois?

Fernando Antônio Falcão Soares: Misturando.

Ministério Público Federal: Estou entendendo.

Fernando Antônio Falcão Soares: Então se me perguntasse,
como é que ficou? O que foi pago, o que não foi pago? Sei o
total que foi pago.

Ministério Público Federal: Sim.

Fernando Antônio Falcão Soares: Agora o que foi de um e
de outro.

Ministério Público Federal: Tá.

Fernando Antônio Falcão Soares: Sinceramente...

Ministério Público Federal: É porque a segunda contratação
veio logo junto. Tá.

Fernando Antônio Falcão Soares: Em seguida".

Fernando Soares relatou dificuldades no recebimento dos valores
desde 2008, quando Nestor Cerveró deixou o cargo de Diretor da
Área Internacional da Petrobras. A dificuldade teria se estendido até
o ano de 2011, com o surgimento da atuação de Eduardo Cosentino
da Cunha. 

Declarou Fernando Soares, em seu depoimento judicial, que
conheceu o então Deputado Federal Eduardo Cosentino da Cunha
em 2009, em um café da manhã no Hotel Marriot, tendo sido eles
apresentados pelo Deputado Alexandre Santos. Entretanto, apenas
em 2010, segundo o colaborador, houve a primeira conversa entre
ambos relativa aos pagamentos pendentes nos contratos dos navios-



sonda. Narrou Fernando Soares que Eduardo Cunha lhe indagara a
respeito da possibilidade de contribuição para a sua campanha, eis
que se tratava de ano eleitoral. Diante da negativa das empresas
espanholas que Fernando Soares representava, Eduardo Cunha
questionou se não haveria outra forma de contribuir com a sua
campanha. O depoente então relatou a dificuldade de receber os
valores de Julio Camargo referente aos contratos para fornecimento
de navios-sonda com a Petrobras. Teria ficado acertado entre ambos
que se fosse autorizada a utilização do nome de Eduardo Cunha,
Fernando Soares lhe pagaria vinte porcento do valor devido. Em um
primeiro momento, mesmo com a utilização do nome de Eduardo
Cunha não houve muito resultado. No segundo semestre de 2010, o
Deputado Eduardo Cunha, ao ser informado do impasse, teria dito a
Fernando Soares que, por ser momento de campanha, não poderia
dar atenção ao assunto. Em 2011, por volta de março, o depoente
voltou a falar com Eduardo Cunha sobre o assunto, perguntando se
não seria o caso de marcar uma reunião de ambos com Julio
Camargo, sugestão refutada por Eduardo Cunha na ocasião. O
depoente afirmou que chegou a dizer que o percentual destinado a
Eduardo Cunha poderia chegar a cinquenta porcento e que explicou
a ele todo o contexto, toda a história da qual se originou a dívida,
da participação do PMDB, da contratação dos navios sonda, e que
se tratava de pagamento de propina. Eduardo Cunha teria ficado de
pensar qual seria a forma mais eficaz de cobrar o dinheiro. Depois
de algum tempo, segundo Fernando Soares, Eduardo Cunha teria
lhe apresentado como solução a elaboração de requerimentos sobre
a atuação de Julio Camargo e das empresas que ele representava
junto à Petrobras com a finalidade de pressionar Julio Camargo
para que procedesse ao pagamento. 

Importante destacar do depoimento judicial do colaborador
Fernando Soares trecho no qual ele afirma que Eduardo Cunha
estava ciente da origem da dívida, vale dizer, que se tratava de
pagamento de propina. Vejamos: 

"Ministério Público Federal: Me diz uma coisa, Fernando.
Quando o senhor estava conversando com o deputado e
estabelecendo então essas formas de cobrança, o senhor disse
pra ele do quê que se referia essa dívida? O senhor explicou a
situação?

Fernando Antônio Falcão Soares: Sim, expliquei. Expliquei
toda, contei toda história da operação, inclusive da
participação do PMDB, porque foi aí que eu disse que
poderia usar o nome dele como ele sendo a pessoa do PMDB
que estava indo cobrar, não sei o que.

Ministério Público Federal: Então o Deputado sabia a quê
que se referia esse valor? Contratação de navio sonda, sabia
que esse valor era pagamento de propina? O Deputado tinha
conhecimento disso?

Fernando Antônio Falcão Soares: Sim.



Ministério Público Federal: Falou pra ele?

Fernando Antônio Falcão Soares: Sim, tinha conhecimento.

Ministério Público Federal: Tá. Propina pra integrantes da
Petrobras? Ele sabia que tinha...

Fernando Antônio Falcão Soares: É, o que eu sempre digo é
o seguinte, na época ninguém usa esse termo propina, mas é
propina...

Ministério Público Federal: Comissão?

Fernando Antônio Falcão Soares: É. A gente falava de
comissão. Mas o termo seria propina.

Ministério Público Federal: Comissão pra funcionário
público...

Fernando Antônio Falcão Soares: Exatamente. O termo
seria propina, vantagens indevidas pra os funcionários
públicos que estavam comigo nesse negócio na Petrobras e
pra os políticos do PMDB que receberam também.

Ministério Público Federal: O senhor conversou com ele
sobre isso, então? Ele sabia disso?

Fernando Antônio Falcão Soares: Comentei. Comentei do
que tinha acontecido.

Ministério Público Federal: Eu imagino até que seria até de
interesse dele saber porque ele estaria ajudando você a
cobrar. Não, estou só fazendo um pensamento. Ele perguntou?
O senhor falou? O senhor lembra de detalhes disso?

Fernando Antônio Falcão Soares: Eu relatei a ele toda
história? Eu comentei.

Ministério Público Federal: O senhor relatou aquela história
da onde que vinha essa dívida?

Fernando Antônio Falcão Soares: Do contrato, exatamente.
Qual era a dívida. Essa coisa toda".

Nestor Cuñat Cerveró foi ouvido igualmente como testemunha no
presente processo. Os vídeos de seu depoimento foram colacionados
no evento 15, video19. Em síntese, o ex-Diretor da Área
Internacional da Petrobras confirmou que recebeu vantagem
indevida nos contratos para fornecimento dos navios-sonda, e que
essa propina compreendeu 15 milhões de dólares no primeiro
contrato e 20 milhões de dólares no segundo contrato. Julio
Camargo não teria lhe pagado toda a propina devida referente ao



segundo contrato, apenas 2 milhões de dólares. Segundo o depoente,
Fernando Soares, após a sua saída da Diretoria Internacional, teria
lhe dito que realizou uma aproximação com o Deputado Eduardo
Cunha para fazer pressão em Julio Camargo, a fim de que ele
pagasse o valor remanescente devido. Fernando Soares teria depois
dito ao depoente, por volta de 2010 ou 2011, que conseguira, com o
auxílio de Eduardo Cunha, receber uma parcela da vantagem
indevida faltante. Transcrevo:

"Nestor Cunat Cerveró: Não. É que eu me antecipei a, é
porque é, a única informação que eu tenho, foi é, que nós,
quer dizer é, o processo de pagamentos complicou, o Júlio
alegou que a Samsung não fazia questão de que fossem
colocados uma série de aditivos, de novos é, de maneira a
permitir ou justificar internamente, o pessoal que negociou a
propina que, não é? A justificar que o pagamento da propina
é, de vinte milhões. O que nos chamou atenção, porque na
primeira não houve nenhuma é, requisição, nenhuma
insistência, foi pago muito, com muito mais facilidade. Nessa
segunda, a alegação do Júlio, não sei se procede ou não, é
que só haveria esse pagamento, e aí claro, isso aí já
complicou o processo, isso já foi em 2007, dois mil eu saí da
Petrobras, diretoria da Petrobras em 2008, em março de
2008. Depois isso continuou sendo negociado pelo meu
sucessor e pelo pessoal da nossa área lá internacional.
Quando eu tive uma, algumas conversas com o Júlio sobre
isso, o Júlio repetia essa justificativa. Acabei desistindo e dois
ou três anos depois, eu não me lembro precisar se foi em
2010, 2011, o Fernando me disse isso, que tinha conversado
com o Deputado Eduardo Cunha e que eles teriam conseguido
pressionar. Quer dizer, no caso o deputado. O Júlio, e o Júlio
teria pago parte dos dezoito milhões de dólares que eram
devidos em termos de contrato que havia..."

 Alberto Youssef, colaborador, foi igualmente ouvido como
testemunha arrolada pela Acusação no presente feito. Os vídeos de
seu depoimento foram colacionados no evento 15, video2 a video5.

O colaborador Alberto Youssef afirmou que Julio Camargo o
chamou no escritório, em uma ocasião, bastante nervoso, receoso, e
contou-lhe que Eduardo Cunha havia solicitado, por meio de
deputados terceiros, um pedido de investigação em relação a todos
os contratos da Mitsui, da Toyo, e da própria pessoa física de Julio
Camargo. Segundo o depoente, Julio Camargo lhe confidenciou que
possuía um saldo a pagar para Fernando Soares por locação de
sondas e que a Samsung teria deixado de pagar os
comissionamentos a ele, que assim teria parado de pagar Fernando
Soares. E que, por isso, haveria pressão de Fernando Soares e de
Eduardo Cunha para o pagamento, através desses requerimentos.
Afirmou ainda o depoente que Julio Camargo pediu-lhe que
conversasse com Fernando Soares, o que Alberto Youssef afirma ter
feito. Transcrevo do seu depoimento judicial:



"Ministério Público Federal: O senhor se recorda, no início
da relação de trabalho, um episódio específico que está
narrado na denúncia, que ele chamou o senhor no escritório
dele, Júlio Camargo, em que ele estava um pouco nervoso?

Alberto Youssef: Sim, eu me recordo...

Ministério Público Federal: O senhor pode explicar para nós
nos Autos?

Alberto Youssef: Certo dia o Júlio Camargo me chamou no
escritório dele, bastante nervoso, receoso também, e aí me
contou o que havia acontecido, que entre o Fernando Soares e
o Eduardo Cunha, e que o Eduardo Cunha tinha pedido a
Petrobras através de uma Comissão e através de Deputados
terceiros, não ele mesmo, uma investigação perante a todos os
contratos da Mitsui, da Toyo e da própria pessoa física do
Júlio Camargo com a Petrobras. E que ele tinha um saldo a
pagar pro senhor Fernando Soares, por uma questão de
locação de algumas sondas, e que determinado momento, no
caso, a Samsung, que era uma das empresas, deixou de pagar
os valores de comissionamento e aí ele também parou de
pagar o Fernando Soares, consequentemente, começou haver
uma pressão do senhor Fernando Soares, junto com Eduardo
Cunha, através dessa reclamação dessa Comissão, do
requerimento, e aí ele me pediu que intercedesse perante ao
Fernando e que ele ia resolver o problema e foi o que eu fiz, e
acabei inclusive trazendo parte desses valores para o Júlio e
entregando isso ao Fernando Soares no Rio de Janeiro.

Ministério Público Federal: E nessa ocasião o Júlio
Camargo, por que que ele estava preocupado com os
requerimentos?

Alberto Youssef: Olha, ele estava preocupado com os
requerimentos porque, na verdade, ele era representante da
Mitsui aqui no país, representante da Toyo perante a
Petrobras, e a questão desses requerimentos, a empresa
japonesa lá fora, tanto lá fora quanto aqui, a Toyo, poderiam
basicamente romper o seu contrato e também uma
investigação dessas não seria bom para os contratos.

Ministério Público Federal: Ele relacionou diretamente o
requerimento, inclusive falou, ele mencionou se os
requerimentos foram feitos por conta da omissão dos
pagamentos?

Alberto Youssef: Ele deixou muito claro isso.

Ministério Público Federal: Que foram feitos porque os
pagamentos?



Alberto Youssef: Foram feitos porque ele parou de pagar. E,
também, tive uma conversa com o Fernando Soares e o
Fernando Soares, na conversa que eu tive com o Fernando,
para que retirasse esses requerimentos e tal, o próprio
Fernando disse que pediu ao Eduardo Cunha que fizesse isso,
para que realmente o Júlio Fizesse os pagamentos.

Ministério Público Federal: Então o senhor chegou a
conversar com o Fernando Soares, foi a pedido do Júlio?

Alberto Youssef: Sim, eu fiz isso a pedido do Júlio, tudo a
pedido do Júlio".

Em síntese, tem-se que os depoimentos dos colaboradores Julio
Gerin de Almeida Camargo, Fernando Antônio Falcão Soares,
Alberto Youssef e de Nestor Cuñat Cerveró são convergentes no que
diz respeito à existência do pagamento de vantagens indevidas nos
dois contratos de fornecimento de navios-sonda à Petrobras, e
igualmente no sentido de que Fernando Antônio Falcão Soares
utilizou-se do nome de Eduardo Cunha, com a ciência e anuência
desse, para fazer pressão em Julio Camargo a fim de que fosse
efetuado o pagamento das vantagens indevidas remanescentes. 

A utilização do nome do então Deputado Federal Eduardo Cunha
não teria sido suficiente, conforme visto, para que Julio Camargo
restasse compelido a realizar a quitação dos valores ainda devidos.  

Assim, segundo declarou o colaborador Fernando Soares,
Eduardo Cosentino da Cunha teria lhe dito que a solução seria a
realização de requerimentos na Câmara dos Deputados solicitando
informações a respeito de Julio Camargo e das empresas que ele
representava junto à Petrobras, como forma de pressão. 

Transcrevo trechos do depoimento judicial de Fernando Soares a
respeito desses fatos:

"Ministério Público Federal: Tá. Muito bem. Aí então
chegou aos cinquenta por cento. E aí quê que ele disse pro
senhor? Qual que ia ser a forma de cobrança?

Fernando Antônio Falcão Soares: Ele ficou de pensar ainda
efetivamente qual seria a forma mais eficaz de cobrar o Júlio
e depois de me dizer alguma coisa.

Ministério Público Federal: Tá.

Fernando Antônio Falcão Soares: E aí depois de um tempo a
gente se encontrou novamente, foi quando ele me veio com,
que ele tinha pensado uma solução que seria entrar com uns
requerimentos pra pressionar o Júlio. Uns requerimentos
pedindo informações sobre atuação do Júlio e das empresas



que o Júlio representava junto a Petrobras. Foi aí que veio
essa ideia. Aí pediu algumas informações a respeito dos
negócios do Júlio, não sei o que, eu passei essas informações.

Ministério Público Federal: Pra quê que ele pediu essas
informações?

Fernando Antônio Falcão Soares: Pra poder, eu acho que
preparar os requerimentos.

Ministério Público Federal: Tá.

Fernando Antônio Falcão Soares: Acredito que pra preparar
esses requerimentos.

Ministério Público Federal: Ele disse se era ele que ia fazer
os requerimentos? Se ia ser outro deputado?

Fernando Antônio Falcão Soares: Não, essa informação
nunca me foi passado.

Ministério Público Federal: E aí ele disse que ia fazer os
requerimentos, e o quê que o senhor disse pra ele? “Ah, é
uma boa”, ou, “eu vou falar com o Júlio”.

Fernando Antônio Falcão Soares: Eu achei que era uma
forma interessante só que eu quis antes de levar adiante fazer
mais uma tentativa de voltar ao Júlio e dar uma
pressão, dizendo a ele que a coisa estava chegando a um
limite, que eu estava perdendo o controle, que eu não teria
mais como ajudar ele, ou ele pagava ou a coisa ia. Voltei ao
Júlio, o Júlio mais uma vez veio com aquela história.

Ministério Público Federal: O senhor chegou a falar dos
requerimentos pro Júlio quando o senhor voltou dessa vez a
ele? Que poderiam ser feitos requerimentos, ou o senhor não?

Fernando Antônio Falcão Soares: Eu acho que eu cheguei a
comentar com o Júlio, eu acho que eu cheguei. Eu não tenho
certeza absoluta, mas eu acredito que sim.

Ministério Público Federal: Tá.

Fernando Antônio Falcão Soares: Que eu falei a ele que o
pessoal estava muito insatisfeito, que essa coisa já vinha se
postergando por muito tempo, ele sempre vinha adiando,
ganhando, e que não tinha mais espaço, que eu precisava de
uma resposta dele em uma semana. Se ele não me desse uma
resposta eu ia lavar as mãos e deixar que a coisa caminhasse
do jeito que as pessoas que estavam me cobrando achassem
melhor.



Ministério Público Federal: E aí? Passou uma semana.

Fernando Antônio Falcão Soares: Passou, eu liguei pro
Júlio, ele pediu um pouco mais tempo, que estava vendo quê
que conseguia, que a Mitsui estava ajudando ele também
pressionando a Samsung, mas eu disse, “Júlio, eu não tenho
mais tempo”. E aí eu voltei pro Deputado e disse a ele que
podia seguir em frente, que não tinha mais nenhuma posição.

(...)

Ministério Público Federal: Certo. E aí o Júlio procurou o
senhor, então? Como é que foi?

Fernando Antônio Falcão Soares: Me procurou falando dos
requerimentos, falando, eu disse, “oh Júlio, eu te falei que o
pessoal estava muito chateado, que eu estava sendo muito
pressionado e que eu não tinha mais o que fazer”. Aí ele,
“não, eu quero resolver isso, eu não posso ficar nessa
situação, é muito ruim pra minha imagem, muito ruim pra
imagem da Mitsui, da Toyo, a gente precisava resolver isso”.

Ministério Público Federal: Quando o Júlio procurou o
senhor pra falar dos requerimentos ele disse “os
requerimentos são do Deputado Eduardo Cunha”. Ele chegou
a mostrar os requerimentos? O senhor viu os requerimentos
aquele tempo? O senhor recorda?

Fernando Antônio Falcão Soares: Não. Não cheguei a ver os
requerimentos não. Não lembro. Eu tenho quase certeza que
eu não vi. Tenho quase certeza que eu não vi esses
requerimentos. Posso até em algum momento o Júlio ter me
mostrado esse requerimento, mas eu nunca fiquei com cópia
deles, então.

Ministério Público Federal: Mas o Júlio associou por conta
dessa reunião o senhor relatou os requerimentos...

Fernando Antônio Falcão Soares: Sim.

Ministério Público Federal: ... Ao senhor e a dívida que ele
tinha com o senhor?

Fernando Antônio Falcão Soares: Exatamente. Exatamente.
E porque o Ministro Lobão, segundo ele, quando ele teve com
o Ministro Lobão, o Ministro Lobão disse a ele que ele
deveria procurar a mim porque ele tinha uma pendência
comigo. Foi isso que ele me relatou".

E efetivamente houve a apresentação dos Requerimentos de nº.s
114/2011 e 115/2011, ambos datados de 07 de julho de 2011, perante
a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos



Deputados, por intermédio da igualmente então Deputada Federal
Solange Almeida, com a finalidade de apurar irregularidades em
contratos da Petrobras celebrados com o grupo Mitsui, representado
por Julio Camargo. O primeiro requerimento teve por destinatário o
Tribunal de Contas da União, e o segundo destinou-se ao Ministério
de Minas e Energia. 

[...]

Deixo de transcrever o restante da sentença, uma vez que o
seu mérito somente será analisado por ocasião do julgamento das
apelações interpostas.

O que importa consignar é que não é possível depreender
dos depoimentos mencionados pela defesa e citados no decisum sequer
indícios da prática de crimes eleitorais. 

O que há é mera menção de uma tentativa anterior de
doação para campanha. Não é demais lembrar que a sentença, assim como
os depoimentos que a embasam, devem ser analisados em seu conjunto e
não em tiras, não se justificando a declinação de competência com base
em declarações isoladas de seu contexto.

Nessa mesma linha, é cristalino que as mensagens trocadas
entre os réus a respeito de doações para campanha foram citadas na
sentença como elemento probatório apenas para evidenciar a relação de
proximidade entre eles e não para para tratar da tipicidade dos delitos
imputados. 

Da mesma forma, com relação às indicadas "doações" à
igreja Universal de Deus, concluiu o magistrado sentenciante que "Em
que pese constar o termo "doação", tratou-se, na realidade,
conforme admitido pelos colaboradores Julio Camargo e Fernando
Soares, do pagamento de propina, de forma dissimulada, à pessoa
jurídica indicada por Eduardo Cosentino da Cunha".

Assim, não há falar em incompetência da Justiça Federal.

No mesmo sentido, o parecer ministerial:

Inicialmente, nada obstante os argumentos defensivos, a menção de
que os valores seriam utilizados para ilegal financiamento da
campanha eleitoral do recorrente, de per si, não induz à existência
de crimes eleitorais, tampouco autoriza o reconhecimento da
competência da justiça eleitoral para apreciação dos fatos.



Do contrário, qualquer pagamento a agente político obrigaria a
competência da Justiça Eleitoral, demovendo a competência dos
demais ramos do Judiciário, o que é um equívoco. 

Com efeito, tal como destacado pelo magistrado singular no item
II.1.2 da sentença (e. 407), para a configuração de crimes eleitorais
é elementar a caracterização da intenção de vulnerar a regularidade
do processo eleitoral, bem jurídico protegido pela Lei nº 4.737/65 (v.
STJ, CC 35.519, Terceira Seção, Relator Min. Arnaldo Esteves, DJE
02/03/2005).

 É dizer, mostra-se necessária a identificação do dolo de vulnerar a
regularidade do processo eleitoral, circunstância que não se verifica
nos fatos imputados na prefacial acusatória. 

Ademais, sequer socorre à defesa o precedente, sem força
vinculante, do Inq. nº 4.435/STF, na medida em que, encerrada a
fase investigativa, não tendo sido identificados elementos concretos
da existência de crime eleitoral, resultaram as apurações em
imputação de “crimes de corrupção (art. 317, §1º, CP) e de lavagem
de dinheiro (art. 1º, caput, da Lei nº 9.613/98)”, face a atuação dos
denunciados no sentido de aceitar o oferecimento de vantagens
ilícitas e, em face delas pressionar o pagamento de vantagens
indevidas prometidas no âmbito das contratações dos navios-sondas
Petrobras 10.000 e Vitória 10.000 pela Petrobras junto ao Estaleiro
Samsung Heavy Industries, que passaram, efetivamente, a serem
destinadas, inclusive, a EDUARDO CUNHA, sem qualquer
referência à fraude eleitoral, consoante bem sintetizou a sentença. 

Aliás, mesmo após o encerramento da instrução processual, restou
confirmada pelo juízo a quo a prática, tão somente, de crimes de
corrupção e lavagem de dinheiro, sem qualquer referência a delitos
eleitorais. 

Gize-se que, conforme bem observado pelo magistrado singular, a
irresignação da defesa fundamenta-se, especialmente, em relato
genérico do colaborador Fernando Soares no sentido de que o
recorrente intencionava utilizar os valores ilicitamente obtidos em
sua campanha eleitoral. Todavia, evidente que a simples menção no
depoimento do colaborador quanto à suposta intenção de
destinação dos valores ilícitos que EDUARDO CUNHA receberia
afigura-se insuficiente a evidenciar o efetivo emprego dos valores
em campanha eleitoral e, principalmente, a omissão da origem
(ilícita) em informações oficiais prestadas à Justiça Eleitoral, a fim
de caracterizar o crime de falsidade previsto no art. 350 do Código
Eleitoral. 

Nessa linha, a despeito da alegada pretensa destinação de recursos
à campanha eleitoral, restou comprovado o repasse de valores, tão
somente, a funcionários públicos, particulares e, sobretudo, a
EDUARDO CUNHA que aceitou oferta e recebeu efetivo pagamento
de vantagens indevidas em razão da condição de Deputado Federal,
utilizando-se das funções e prestígios inerentes ao cargo político



para pressionar a retomada do pagamento de vantagens indevidas
cuja parcela lhe fora prometida, ajustadas no âmbito de
contratações da Petrobras, beneficiando-se, pois, direta ou
indiretamente, de parte destes valores, através de valores em
espécie, doações à instituição religiosa e pagamento de afretamento
de voos, tal como reconhecido na sentença que confirmou a
condenação do recorrente pela prática, tão somente, de crime de
corrupção e lavagem de dinheiro.

Nesse contexto, repita-se que os fatos provados são insuficientes a
identificar atuação no sentido de vilipendiar processos eleitorais, de
fato não verificada pelo titular da ação penal quando da veiculação
da opinio delicti e, tampouco, pelo magistrado singular, após o
encerramento da instrução probatória. 

A propósito, conforme já destacado no âmbito do Eg. Superior
Tribunal de Justiça em apreciação de questionamentos veiculados
em feito igualmente vinculado à Operação Lava Jato, a
circunstância de valores ilícitos “destinarem-se a agentes e
agremiações políticas não é condição suficiente para a configuração
de crime eleitoral”, sendo certo, ainda, que eventual repercussão em
efeitos político-eleitorais “não demonstra a existência de delito
eleitoral, nem mesmo em tese, que atraia a incidência da Justiça
especial, especialmente se considerado o princípio da legalidade
estrita que orienta a aplicação das normas penais pelo julgador” (v.
STJ, RHC 122.155, Dec. Mon. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, DJ
12/02/2020). 

Ademais, na linha do recente pronunciamento desta Colenda Turma
nos autos da Apelação Criminal nº 5054186-89.2017.404.7000, não
se pode deixar de observar que, “a concessão de vantagens ilícitas a
integrantes de grupos políticos responsáveis pela indicação dos
ocupantes de cargos de elevado escalão em órgãos da
administração pública direta e indireta, em troca de benefícios
referentes a licitações e contratos públicos, faz parte da tônica da
‘Operação Lava-Jato’ e não implica por si só contexto eleitoral” (v.
TRF4, ACR 5054186-89.2017.4.04.7000, OITAVA TURMA, Relator
JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, juntado aos autos em 28/06/2019). 

Destarte, irretocável a conclusão do magistrado singular no sentido
de que “Havendo entrega de dinheiro por solicitação de agente
público federal em contrapartida a ato de ofício, é de corrupção que
se está tratando e não mero caixa dois de campanha eleitoral.”. 

Assim, nos limites em que a denúncia foi apresentada pelo órgão
acusatório e recebida pelo Supremo Tribunal Federal e, ainda, nos
moldes em que consideradas comprovadas as práticas ilícitas em
sede de sentença condenatória, não há crime eleitoral conexo capaz
de atrair a competência da Justiça Eleitoral, não cabendo a
pretendida modificação da competência jurisdicional no âmbito de
imputação da prática de corrupção e lavagem do produto daquele
ilícito, praticados em benefício do recorrente, de agentes públicos e
em prol de interesses particulares, mostrando-se, pois, inadmissível



acolher a pretensão de revisão da competência em sede de processo
já sentenciado e com base na caracterização de ilícitos não
visualizados pelo titular da ação penal e, ainda, pelo magistrado
singular ao final da instrução. 

Deve, portanto, ser rechaçada a alegada incompetência em razão da
matéria.

3. Assim, diferente de outros feitos já julgados por esta
Turma, na presente ação penal não há clara referência a alocação
específica de valores para finalidade eleitoral, não se justificando a
pretendida declinação da competência, razão pela qual rejeito a presente
questão de ordem. 

Oficie-se, com cópia do presente julgado, ao e.
Ministro EDSON FACHIN do Supremo Tribunal Federal, Relator da
Reclamação nº 46.733/PR.

Ante o exposto, proponho a presente questão de ordem e
voto por rejeitar o pedido de remessa dos autos à Justiça Eleitoral.

Documento eletrônico assinado por JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, Relator, 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 40002983894v39 e do código CRC b212b2f5.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOÃO PEDRO GEBRAN NETO
Data e Hora: 10/2/2022, às 14:20:49
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ADVOGADO: CLAUDIO ORAINDI RODRIGUES NETO (OAB RS058311)
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INTERESSADO: JULIO GERIN DE ALMEIDA CAMARGO (INTERESSADO)
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EMENTA

QUESTÃO DE ORDEM. PENAL. PROCESSO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. "OPERAÇÃO LAVA-JATO".
CORRUPÇÃO E LAVAGEM DE DINHEIRO.
DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA A
JUSTIÇA ELEITORAL. NÃO JUSTIFICADA. 

1. Em julgamento finalizado em 14/03/2019, no âmbito do
Agravo Regimental no Inquérito nº 4.435/DF, o Plenário do STF, por
maioria, reconheceu a competência da Justiça Eleitoral para julgar os
crimes eleitorais e os crimes comuns conexos a estes, considerando o
princípio da especialidade.  



2. Hipótese em que o Ministério Público Federal não imputa
aos acusados o cometimento de delito tipificado no Código Eleitoral e não
decorre da instrução processual quaisquer elementos probatórios que
indiquem sequer indícios da prática de crimes eleitorais, não havendo que
se falar em competência da Justiça Especializada para o processamento e
julgamento do feito.

3. Questão de ordem rejeitada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima
indicadas, a Egrégia 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região
decidiu, por unanimidade, acatar a questão de ordem apresentada para
rejeitar o pedido de remessa dos autos à Justiça Eleitoral, nos termos do
relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante
do presente julgado.

Porto Alegre, 09 de fevereiro de 2022.

Documento eletrônico assinado por JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, Relator, 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 40002983749v6 e do código CRC 9eb80bf6.
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