
 

 
 

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: Inquérito Policial nº 5054008-14.2015.4.04.7000/PR  

(IPL 2255/2015 - SR/DPF/PR) 

 

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), vem, por si e por seus advogados signatários2, 

respeitosamente, 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 03.11.2015, o presente inquérito foi instaurado para apurar 

 

possível ocorrência do delito previsto no art. 1º da Lei nº 9.613/98), sem prejuízo de 
outros conexos, diante dos indícios de lavagem de dinheiro contidos nas 
movimentações suspeitas apontadas no Relatorio (sic) de Análise Judiciária nº 558, 
do Grupo de Trabalho LAVAJATO/DRCOR/SR/DPF/PR, sobre a empresa 
PROJETO – CONSULTORIA EMPRESARIAL E FINANCEIRA LTDA, seus 
sócios e relacionados, entre eles as empresas do Grupo Unipar já investigadas por 
meio do IPL 599/2014-SR/DPF/PR pelo qual seus responsáveis foram indiciados, 
juntamente com ALBERTO YOUSSEF e PAULO ROBERTO COSTA, em razão de 
desvios de verbas de contratos da PETROBRAS S/A3.  

 

Em 25.10.2016, a d. Autoridade Policial apresentou o Relatório Final 

do caderno apuratório e determinou o formal indiciamento de Antonio Palocci Filho, 

Juscelino Antonio Dourado, Branislav Kontic, João Cerqueira de Santana Filho, 

Mônica Regina Cunha Moura e Marcelo Bahia Odebrecht4.  

 

O presente inquérito originou diretamente a ação penal 5054988-

32.2016.4.04.7000/PR5.   

 

Em 21.09.20176, a d. Autoridade Policial (i) consignou “que estes 

autos estão relatados, já houve oferecimento de duas denúncias contra ANTONIO 

                                                
3 Doc. 02 – Portaria de instauração (Evento 1, PORT_INST_IPL1, página 01).  
4 Doc. 03 – Relatório Final apresentado (Evento 44, REL_FINAL_IPL11).  
5 Denúncia ofertada em 28.10.2016 e recebida em 03.11.2016. Sentença prolatada em 26.06.2017. 
Julgamento em segundo grau ocorrido em 05.12.2018.    
6 Doc. 04 – Despacho da autoridade policial manifestando-se pelo arquivamento do feito (Evento 82, 
DESP1)  
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PALOCCI FILHO e outros, sendo que se encontram em curso as Ações Penais nº 

50549328820164047000 e 5063130-17.2016.4.04.7000, no entanto, para o 

arquivamento e baixa dos autos há necessidade de decisão judicial, conforme 

determina o artigo 48, § 1º, da Resolução nº 17/2010 do Tribunal Regional Federal da 

4ª Região” e (ii) determinou que “aguardem em arquivo provisório a manifestação 

judicial sobre o arquivamento”.  

 

Em 30.11.2017, a Força-Tarefa “Lava Jato”, ao manifestar-se pelo não 

arquivamento do caderno de investigação e pela continuidade das investigações, 

assentou que  

 

De fato, o presente inquérito já foi relatado pela autoridade policial e os elementos 
apurados nesta sede subsidiaram o oferecimento de duas denúncias contra 
ANTÔNIO PALOCCI FILHO e outros (ações penais n° 50549328820164047000 
506313017.2016.4.04.7000). Não obstante, eventual arquivamento dos autos, nesta 
fase, afigura-se prematura, na medida em que o presente apuratório e os elementos 
nele arrecadados ainda não exauriram as linhas de investigação respectivas, como 
atestam os documentos constantes do evento 64 e aqueles recentemente trasladados 
no evento 847. 

 

Com a homologação do acordo delatório de Antonio Palocci, pelo 

Tribunal Regional Federal da 4ª Região, houve o impulsionamento das investigações, 

determinando-se a realização de diversas diligências. Dentre estas, a oitiva do ex-

Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (doravante, Excipiente), realizada 

em 05.04.2019, que, diante do não atendimento da Súmula Vinculante nº 14/STF, 

reservou-se no direito de aguardar a resolução da controvérsia, sub judice perante o 

Tribunal Supremo (Rcl. 33803), para então prestar seus esclarecimentos, nas 

condições asseguradas pelo arcabouço normativo.  

 

Sem prejuízo de tal discussão, cumpre aduzir a patente 

incompetência deste juízo para supervisionar a presente investigação.  

                                                
7 Doc. 05 – Manifestação da FT “Lava Jato” Evento 90, PET1.  



  

 

4 
 

 

Isso pois, os elementos até o momento angariados, incluindo-se as 

declarações do delator Palocci — medula espinhal e circunstância propulsora das 

investigações — apontam a clara incompetência deste Juízo para exercer o controle 

normativo do caderno investigatório, dado que:  

 

(i) Há inúmeros elementos indiciários que, em tese e no limite, poderiam 

sugerir a prática de crime de natureza eleitoral (CE, art. 3508) — 

registrada desde logo a ausência de qualquer conduta do Excipiente em 

tal direção —, incidindo a prevalente competência da Justiça Eleitoral; 

 

(ii) Subsidiariamente, deve-se reconhecer a não incidência das — taxativas 

— hipóteses de competência da Justiça Federal previstas na Constituição 

da República, devendo-se remeter os autos à Justiça Estadual; 

 

Por fim, seja qual for o ente do Poder Judiciário definido 

(Eleitoral, Estadual Comum ou Federal), não é a Subseção Judiciária de 

Curitiba/PR o foro competente para supervisionar as investigações.  

 

Fundamenta-se.  

  

                                                
8 Art. 350. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dêle devia constar, ou nele 
inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, para fins eleitorais: 



  

 

5 
 

II. Premissas conceituais que respaldam a argumentação 

 

II.1. Da garantia da jurisdição. Direito fundamental do cidadão 

 

Preambularmente, afigura-se pertinente definir a força normativa da 

garantia da jurisdição, eis que não raro tal conceito é equivocadamente valorado.  

 

Majoritariamente concebido como um poder-dever do Estado, a 

garantia da jurisdição, que concebe (i) o direito a um juiz (i.1) natural, (i.2) imparcial 

e (i.3) no prazo razoável, (ii) deve ser reputada, à luz da Carta da República, como um 

direito fundamental do(a) cidadão(a).  

 

Muito mais do que uma discussão meramente acadêmica, a distinção 

em questão constitui pressuposto indispensável à existência de um processo penal 

constitucional e democrático.  

 

Ao pensarmos na jurisdição enquanto um direito fundamental — não 

mais como somente poder-dever do Estado — duas relevantíssimas consequências 

emergem: (i) descarta-se o manejo utilitarista de tal conceito, pelo Estado, segundo 

suas necessidades e conveniências e (ii) passa-se a concebê-lo enquanto instrumento 

de tutela do indivíduo: 

 

(...) pensamos que a jurisdição é um direito fundamental, tanto que, ao 
tratarmos dos princípios/garantias do processo penal, o primeiro a ser analisado 
é exatamente esse: a garantia da jurisdição. Ou seja, o direito fundamental de ser 
julgado por um juiz, natural (cuja competência está prefixada em lei), imparcial e no 
prazo razoável. É nessa dimensão que a jurisdição deve ser tratada, como direito 
fundamental, e não apenas como um poder-dever do Estado.  
Significa descolar da estrutura de pensamento no qual a jurisdição é um poder do 
Estado e que, portanto, pode pelo Estado ser utilizado e definido segundo suas 
necessidades. Ao desvelarmos a jurisdição como direito fundamental, 
consagrado que está na Constituição, ela passa a exigir uma nova estrutura de 
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pensamento, como instrumento a serviço da tutela do indivíduo (...). (grifos 
nossos).  

 

A força e eficácia normativa da garantia da jurisdição, enquanto 

direito fundamental, encontram-se em perfeita consonância com o basilar postulado da 

dignidade da pessoa humana (CR/88, art. 1º, III9), valor fundamental e estruturante 

do Estado Democrático de Direito, sob a perspectiva de que o Estado existe em razão 

da pessoa humana e não o contrário:  

 

(...) consagrado expressamente, no título dos princípios fundamentais, a dignidade da 
pessoa humana como um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito (art. 1º, 
III, da CF) a CF – a exemplo do que ocorreu pela primeira vez e de modo 
particularmente significativo na Lei Fundamental da Alemanha (1949) –, além de 
ter tomado uma decisão fundamental a respeito do sentido, da finalidade e da 
justificação do exercício do poder estatal e do próprio Estado, reconheceu 
categoricamente que é o Estado que existe em função da pessoa humana, e não o 
contrário, já que o ser humano constitui a finalidade precípua, e não o meio da 
atividade estatal. Em outras palavras, no momento em que é a dignidade é guindada 
à condição de princípio estruturante como instrumento para a garantia e 
promoção da dignidade das pessoas individual e coletivamente consideradas10 
(grifos nossos). 
 

Vale acentuar, por relevante, que o postulado da dignidade humana 

representa (i) verdadeiro vetor de interpretação e (ii) concreto valor-fonte de integral 

conformação e inspiração do ordenamento constitucional vigente, como leciona o e. 

Min. Decano CELSO DE MELLO: 

 

[O] postulado da dignidade da pessoa humana, que representa – considerada a 
centralidade desse princípio essencial (CF, art. 1º, III) – significativo vetor 
interpretativo, verdadeiro valor-fonte que conforma e inspira todo o ordenamento 
constitucional vigente em nosso País e que traduz, de modo expressivo, um dos 
fundamentos em que se assenta, entre nós, a ordem republicana e democrática 

                                                
9 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios 
e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 
(...) 
III - a dignidade da pessoa humana; 
10 SARLET, Ingo Wolfgang e outros. Curso de Direito Constitucional. Editora: Saraiva, 6ª edição, 
2017, p. 263.  
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consagrada pelo sistema de direito constitucional positivo. Constituição Federal (Art. 
5º, incisos LIV e LXXVIII). EC45/2004. Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos (Art.7º, ns. 5 e 6). Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (Art. 9º, 
n. 3)11.    

 

Especificamente, no que concerne à incidência da dignidade humana 

no campo penal, pontue-se que o irrestrito respeito a tal predicado (i) constitui a linha 

que separa um Estado Democrático de Direito de um Estado totalitário e serve (ii) de 

limitação do poder de punir e de (iii) parâmetro de criação, aplicação e execução das 

normas jurídicas:  

 

[A] imposição de que a definição da conduta criminosa se revista de elementos 
empíricos que a façam compreensível é decorrência de um Estado Democrático de 
Direito, que tem sua estrutura alicerçada na proteção da pessoa humana, à qual se 
atribui o predicado de dignidade. Esse predicado delimita os poderes interventivos do 
próprio Estado (princípio da dignidade da pessoa humana). Se a pessoa não pode 
compreender o que lhe é proibido ou o que lhe é imposto, nem estiver em condições 
de atender à proibição ou determinação, por não se situar no mesmo contexto levado 
em conta pelas normas do Estado, não pode ser objeto da atuação de seus órgãos. Se 
o Estado ainda assim atuar contra a pessoa, deixará de ser um Estado 
Democrático de Direito e se transformará, então, em Estado autoritário.  
(...) 
Relativamente ao campo penal, o princípio da proteção da dignidade humana 
deve servir de limitação do poder de punir e ainda de parâmetro para a criação 
de normas jurídicas, sua aplicação e execução, afetando todos os poderes da 
República12 (grifos nossos).   

 

Destaque-se mais uma vez, pois imprescindível, que as premissas ora 

aduzidas não se limitam a mera discussão retórica ou acadêmica.  

 

É dizer: se é a dignidade humana um valor fundamental que conforma, 

inspira e limita todo o ordenamento jurídico e se é o processo penal um valioso 

instrumento de salvaguarda das garantias do cidadão, não há outra compreensão senão 

conceber a garantia da jurisdição como um direito fundamental assegurado a qualquer 

                                                
11 HC 142177, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 06/06/2017.  
12 TAVARES, Juarez. Fundamentos da Teoria do Delito. Ed. Tirant, 2018, p. 66 e 70. 
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cidadão. Desse modo, constitui insuprimível prerrogativa de qualquer cidadão(a) ser 

julgado por seu juiz Natural, imparcial e com prazo razoável.  

 

No presente caso, convém discutir a garantia do juiz Natural, em 

consonância com a garantia da isonomia.   

 

II.2. Das cláusulas constitucionais da isonomia e do juiz natural 

 

Dentre o rol de postulados insertos no Texto Maior, 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 consiste na vedação da criação de 

tribunais ou juízos de exceção (CR/88, art. 5º, XXXVII) e aquele assegura, a todos(as), 

o direito a um juiz natural predeterminado por Lei anterior à prática do delito (CR/88, 

art. 5º, LIII)13.    

 

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)14 e o artigo 

8.1 da Convenção Americana Sobre Direitos Humanos (Decreto nº 678/1992)15. 

                                                
13 BADARÓ, Gustavo. Juiz Natural no Processo Penal, Editora: Revista dos Tribunais, 2014, p. 253.  
14 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. 
15 CADH  
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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. Nessa direção é a precisa 

advertência do e. Min. MARCO AURÉLIO, cujo compromisso e respeito à Ordem 

Constitucional são sempre dignos de registro e máximo respeito: 

  

A consagração constitucional do princípio do juiz natural (CF, art. 5º, LIII) tem o 
condão de reafirmar o compromisso do Estado brasileiro com a construção das bases 
jurídicas necessárias à formulação do processo penal democrático. O princípio da 
naturalidade do juízo representa uma das matrizes político-ideológicas que 
conformam a própria atividade legislativa do Estado, condicionando, ainda, o 
desempenho, em juízo, das funções estatais de caráter penal-persecutório. A lei não 
pode frustrar a garantia derivada do postulado do juiz natural. Assiste, a qualquer 
pessoa, quando eventualmente submetida a juízo penal, o direito de ser processada 
perante magistrado imparcial e independente, cuja competência é predeterminada, 
em abstrato, pelo próprio ordenamento constitucional16. 

  

Como é cediço, o Estado de Direito se funda no preestabelecimento e 

clareza das regras do jogo, as quais devem obedecer a 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: 

 

                                                                                                                                                   
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. 
16 STF, HC 73801, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 25/06/1996. 
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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 injustiças17 (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 

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. 

 

 

                                                
17 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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II.2.1 DO ALCANCE DA GARANTIA DO JUIZ NATURAL NA FASE INVESTIGATIVA. 

CABIMENTO DA EXCEPTIO 

 

Ante a elementar importância da garantia do juiz natural, inviável 

cogitar de sua inaplicabilidade à fase pré-processual, dado que também nesta etapa 

preliminar podem ocorrer diversas medidas e providências cuja autorização demanda o 

crivo judicial, caso de medidas ostensivas como a prisão cautelar e a busca e apreensão 

(CPP, art. 312 e art. 240), as quais afetam significativamente os valores mais caros ao 

ser humano.   

 

Com efeito, o próprio Texto Constitucional assenta que “ninguém 

será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de 

autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime 

propriamente militar, definidos em lei (CR/88, art. 5º, inciso LXI)”; 

 

O art. 283 do CPP, cuja intelecção espelha as cláusulas constitucionais 

dos incisos LVII e LXI do art. 5º, preceitua  que “[n]inguém poderá ser preso senão 

em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária 

competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no 

curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão 

preventiva”.  

 

Ressalte-se, por relevante, que a decretação de medidas invasivas por 

autoridade incompetente, seja qual for a etapa em que o procedimento penal se 

encontre, é nula e sanável pela via do habeas corpus (CPP, art. 648, III18).   

 

                                                
18 Art. 648.  A coação considerar-se-á ilegal: 
(...) 
III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; 
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Em reforço, veja-se que o arcabouço normativo fez questão de 

positivar a necessidade de a investigação ser presidida pela autoridade policial 

competente:  

 

Constituição da República: 

 

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, 
é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 
patrimônio, através dos seguintes órgãos: 
I - polícia federal; 
II - polícia rodoviária federal; 
III - polícia ferroviária federal; 
IV - polícias civis; 
V - polícias militares e corpos de bombeiros militares. 
§ 1º A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e 
mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a:  
I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de 
bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas 
públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual 
ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei; 
II - prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando 
e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas 
respectivas áreas de competência; 
(...) 

§ 4º Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, 
ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração 
de infrações penais, exceto as militares.  
 
Código de Processo Penal: 

 

Art. 4º A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território 
de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e 
da sua autoria.            
Parágrafo único.  A competência definida neste artigo não excluirá a de 
autoridades administrativas, a quem por lei seja cometida a mesma função. 

 

Com efeito, se se exige a condução do caderno investigatório pela 

autoridade competente, evidentemente demanda-se o seu controle de legalidade por 

autoridade jurisdicional idoneamente competente.  

 



  

 

13 
 

Ademais, rememore-se que o comando processual penal, em seus 

artigos 108 e 109, (i) não impõe limitação temporal à oposição da declinatoria fori 

e, ainda, (ii) 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. 108.  A exceção de incompetência do juízo poderá ser oposta, verbalmente ou 
por escrito, no prazo de defesa. 
§ 1o Se, ouvido o Ministério Público, for aceita a declinatória, o feito será remetido 
ao juízo competente, onde, ratificados os atos anteriores, o processo prosseguirá. 
§ 2o Recusada a incompetência, o juiz continuará no feito, fazendo tomar por termo 
a declinatória, se formulada verbalmente. 
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. 

 

Em reforço, nessa vereda, é a lição de GUSTAVO BADARÓ
19: 

 

Ora, se no curso da investigação o juiz é chamado a proferir decisões de suma 
relevância, com possibilidade de produzir graves efeitos sobre a vida, a 
intimidade e o patrimônio do investigado, não há nenhuma razão para 
considerar que este juiz não precisa ser ‘tão imparcial’ quanto o juiz do 
processo. Nada justifica que se possa dispensar ou abrir mão de relevante 
mecanismo que permite afastar situações de risco de um julgador parcial, como o 
caso da garantia do juiz natural.  
Por tudo isso, é de se concluir que a garantia do juiz natural também se aplica ao 
juiz que atua durante a fase de investigação preliminar (grifos nossos).   

 

A compreensão do Tribunal Supremo, de forma reiterada, (i) assenta a 

plena vigência da garantia do juiz natural na fase investigatória e (ii) que o desrespeito 

a tal postulado, no estágio preambular, é causa de nulidade: 

 

EMENTA Questão de ordem na ação penal. Processual Penal. Procedimento 
instituído pela Lei nº 11.719/08, que alterou o Código de Processo Penal. Aplicação 
em matéria eleitoral, em primeiro grau de jurisdição. Admissibilidade. Denúncia. 
Recebimento, em primeira instância, antes da diplomação do réu como deputado 

                                                
19 BADARÓ, Gustavo. Juiz Natural no Processo Penal. Editora: Revista dos Tribunais, 2014, p. 237 e 
238.  
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federal. Resposta à acusação. Competência do Supremo Tribunal Federal para 
examinar eventuais nulidades nela suscitadas e a possibilidade de absolvição sumária 
(art. 397, CPP), mesmo que o rito passe a ser o da Lei 8.038/90. Precedentes. Crime 
eleitoral. Imputação a prefeito. Foro, por prerrogativa de função, junto ao Tribunal 
Regional Eleitoral. Competência dessa Corte para supervisionar as investigações. 
Súmula 702 do Supremo Tribunal Federal. Apuração criminal em primeiro grau de 
jurisdição, com indiciamento do prefeito. Inadmissibilidade. Usurpação de 
competência caracterizada. Impossibilidade de os elementos colhidos nesse inquérito 
servirem de substrato probatório válido para embasar a denúncia contra o titular de 
prerrogativa de foro. Falta de justa causa para a ação penal (art. 395, III, CPP). 
Questão de ordem que se resolve pela concessão de habeas corpus, de ofício, para 
extinguir a ação penal, por falta de justa causa. 1. O rito instituído pela Lei nº 
11.719/08, que alterou o Código de Processo Penal, aplica-se, no primeiro grau de 
jurisdição, em matéria eleitoral. 2. Recebida a denúncia, em primeira instância, antes 
de o réu ter sido diplomado como deputado federal e apresentada a resposta à 
acusação, compete ao Supremo Tribunal Federal, em face do deslocamento de 
competência, examinar, em questão de ordem, eventuais nulidades suscitadas e a 
possibilidade de absolvição sumária (art. 397 CPP), mesmo que o rito passe a ser o 
da Lei 8.038/90. Precedentes. 3. Tratando-se de crime eleitoral imputado a prefeito, a 
competência para supervisionar as investigações é do Tribunal Regional Eleitoral, 
nos termos da Súmula 702 do Supremo Tribunal Federal. 4. Na espécie, no limiar das 
investigações, havia indícios de que o então Prefeito teria praticado crime eleitoral, 
por ter supostamente oferecido emprego a eleitores em troca de voto, valendo-se, 
para tanto, de sua condição de alcaide, por intermédio de uma empresa contratada 
pela municipalidade. 5. Nesse contexto, não poderia o inquérito ter sido 
supervisionado por juízo eleitoral de primeiro grau nem, muito menos, poderia a 
autoridade policial direcionar as diligências apuratórias para investigar o Prefeito e 
tê-lo indiciado. 6. A usurpação da competência do Tribunal Regional Eleitoral 
para supervisionar as investigações constitui vício que contamina de nulidade a 
investigação realizada em relação ao detentor de prerrogativa de foro, por 
violação do princípio do juiz natural (art. 5º, LIII, CF). Precedentes. 7. Questão 
de ordem que se resolve pela concessão de habeas corpus, de ofício, em favor do 
acusado, para extinguir a ação penal, por falta de justa causa (art. 395, III, 
CPP)20 (grifos nossos).  

 

EMENTA Reclamação constitucional. Alegada usurpação de competência do 
Supremo Tribunal Federal. Diligências investigativas levadas a cabo perante a 
autoridade reclamada que teriam apontado continência por cumulação subjetiva 
(CPP, art. 77, inciso I) entre o reclamante e a autoridade investida de foro na Corte 
por prerrogativa da função. Circunstância que, por si só, não justifica o simultaneus 
processus perante a Suprema Corte, que determinou a cisão do feito e o 
prosseguimento das investigações em primeiro grau de jurisdição em relação àqueles 
não detentores de prerrogativa de foro. Precedentes (...). Impossibilidade de se 
emitir juízo de valor no tocante a essa nova moldura fático-jurídica 
apresentada, sob pena de se incorrer em substituição ao relator do inquérito, 

                                                
20 AP 933 QO, Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 06/10/2015.  
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juiz natural da causa (CF, art. 5º, LIII). Improcedência da reclamação e a 
consequente prejudicialidade do agravo regimental do Parquet. Presença de flagrante 
constrangimento ilegal passível de correção por habeas corpus de ofício (...). 3. A 
configuração de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal para 
supervisionar investigações criminais tem como conseqüência inexorável a nulidade 
dos atos eventualmente praticados na persecução penal, o que não é a hipótese dos 
autos. 4. A apontada continência por cumulação subjetiva (CPP, art. 77, I), por si só, 
não justifica o simultaneus processus perante a Suprema Corte, que já havia 
determinado a cisão do feito e o prosseguimento das investigações, quanto a não 
detentores de prerrogativa de foro, em primeiro grau de jurisdição, ora sob a 
supervisão da autoridade reclamada. 5. Os fatos imputados ao ora reclamante, além 
de muito mais extensos do que aqueles imputados à Senadora, são dotados de 
autonomia probatória. 6. Os documentos alusivos ao prosseguimento das 
investigações perante a autoridade reclamada não indicam novas condutas criminosas 
imputáveis à Senadora da República que pudessem justificar a remessa do feito ao 
Supremo Tribunal Federal. Tampouco a Senadora seria alvo de investigação naquela 
instância, o que, inegavelmente, configuraria a invocada usurpação de competência 
da Corte. (...). Impossibilidade de se emitir juízo de valor no tocante a essa nova 
moldura fático-jurídica apresentada para se concluir, como pretendido, pela 
usurpação de competência da Corte, sob pena de se incorrer em substituição ao 
próprio relator do inquérito em questão, juiz natural da causa (CF, art. 5º, 
LIII), que, oportunamente, analisará a questão sob o ângulo apontado, em 
campo próprio e propício para tanto (...). 23. A decisão da autoridade judiciária 
lastreou-se em argumentos frágeis, pois, ainda que amparada em elementos concretos 
de materialidade, os fatos que deram ensejo a custódia estão longe de ser 
contemporâneos do decreto prisional. 24. É do entendimento da Corte que, "ainda 
que graves, fatos antigos não autorizam a prisão preventiva, sob pena de 
esvaziamento da presunção de não culpabilidade (art. 5º, inciso LVII, da CF)” (HC 
nº 147.192/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 23/2/18. 
25. Habeas corpus concedido de ofício para ratificar a decisão revogadora da prisão 
preventiva do reclamante nos exatos termos em que proferida, a qual foi estendida a 
outros investigados especificados, na forma do art. 580 do CPP21. (grifos nossos).  
 
Ementa Recurso ordinário em habeas corpus. Constitucional. Processual Penal. 
Crimes de corrupção passiva e advocacia administrativa. Interceptações telefônicas 
realizadas em primeiro grau de jurisdição. Operação Vegas. Surgimento de indícios 
do envolvimento de Senador da República, detentor de prerrogativa de foro, em fatos 
criminosos em apuração. Competência do Supremo Tribunal Federal para processar e 
julgar originariamente a causa (CF, art. 102, I, b e c). Necessidade de imediata 
remessa dos autos à Corte. Não ocorrência. Usurpação de sua competência 
constitucional configurada. Prosseguimento das investigações em primeiro grau. 
Tentativa de arrecadar maiores elementos de informação por via oblíqua sem a 
autorização do Supremo Tribunal Federal. Violação do princípio do juiz 
natural (CF, art. 5º, LIII). Operação Monte Carlo. Surgimento de indícios do 
envolvimento de detentor de prerrogativa de foro nos fatos em apuração. 

                                                
21 Rcl 24506, Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 26/06/2018.  
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Sobrestamento em autos apartados dos elementos arrecadados em relação ao referido 
titular de prerrogativa. Prosseguimento das diligências em relação aos demais 
investigados. Desmembramento caraterizado. Violação de competência 
exclusiva da Corte, juiz natural da causa. Invalidade das interceptações 
telefônicas relacionadas ao recorrente nas operações Vegas e Monte Carlo e das 
provas diretamente delas derivadas. Teoria dos frutos da árvore envenenada (fruit 
of the poisonous tree). Precedentes. Recurso parcialmente provido. 1. Nos termos do 
art. 102, inciso I, alíneas b e c, da Constituição de 1988, compete ao Supremo 
Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, nas infrações penais comuns, o 
presidente da República, o vice-presidente, os membros do Congresso Nacional, seus 
próprios ministros e o procurador-geral da República, e, nas infrações penais comuns 
e nos crimes de responsabilidade, os ministros de Estado e os comandantes da 
Marinha, do Exército e da Aeronáutica, os membros dos tribunais superiores, os do 
Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter 
permanente. 2. A prerrogativa de foro não tem como objetivo favorecer aqueles que 
exercem os cargos listados na Constituição, mas garantir a independência do 
exercício de suas funções, além de evitar manipulações políticas nos julgamentos e a 
subversão da hierarquia. 3. O papel do Supremo Tribunal Federal como Corte 
Criminal relaciona-se intrinsecamente com o princípio constitucional do juiz 
natural, segundo o qual ninguém será processado nem sentenciado senão pela 
autoridade competente (CF, art. 5º, inciso LIII). Portanto, em estrita 
observância a esse princípio, somente o juiz constitucionalmente competente 
pode validamente ordenar medidas de interceptação de comunicações 
telefônicas em desfavor de titular de prerrogativa de foro. (...). 13. Restou 
configurado, portanto, que as interceptações telefônicas levadas a cabo, tanto na 
operação Vegas, quanto na operação Monte Carlo, revelaram que seu conteúdo 
passou por análise que, indiscutivelmente, não competia a juízo de primeiro 
grau, mas ao Supremo Tribunal Federal, o que contaminou de nulidade os 
elementos de prova angariados em desfavor do recorrente nas operações 
policiais em evidência, por violação do princípio do juiz natural (CF, art. 5º, 
LIII). 14. Recurso parcialmente provido para se conceder a ordem de habeas corpus 
no sentido de invalidar as interceptações telefônicas relacionadas ao recorrente nas 
operações Vegas e Monte Carlo, realizadas em primeiro grau, bem como as provas 
diretamente delas derivadas, determinando-se seu desentranhamento dos autos da 
ação penal à qual responde perante o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, a quem 
compete avaliar se remanesce justa causa para o prosseguimento do feito, a partir de 
eventual constatação de outras provas autônomas suficientes ao embasamento da 
acusação, uma vez que a via estreita do habeas corpus, na linha de precedentes, não 
permite revolver o acervo fático-probatório para melhor se reanalisar essa questão22 
23 (grifos nossos).   

                                                
22 RHC 135683, Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 25/10/2016.  
23 Em igual sentido: Rcl 1150, Relator(a):  Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 
14/11/2002; Rcl 555, Relator(a):  Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 
25/04/2002; Rcl 10908, Relator(a):  Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 
01/09/2011; HC 104957, Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 
22/03/2011; HC 78749, Relator(a):  Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 
25/05/1999;  
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Depreende-se, com efeito, ter a garantia do juiz natural plena 

vigência, força e eficácia na fase investigatória, de modo a permitir a discussão sobre a 

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

preambular.  

 

Cabido, pois então, o incidente ora oposto.  

 

II.2.2. DA OFENSA ÀS GARANTIAS DA JURISDIÇÃO E DO JUIZ NATURAL. NULIDADE 

ABSOLUTA.  

 

Conforme verticalizado alhures, as garantias da jurisdição e do juiz 

natural, consectários do devido processo penal, (i) possuem força e eficácia de direitos 

fundamentais, (ii) incidem desde a fase investigativa e (iii) caracterizam verdadeiro 

pressuposto de legitimação da atividade persecutória estatal.  

 

Nessa toada, qualquer violação a tais postulados — acaso efetiva e 

concretamente lhes sejam conferidos o valor e eficácia que a Constituição prescreve — 

é causa de nulidade absoluta. 

 

Não se descura, no ponto, que o atual entendimento jurisprudencial 

caminha no sentido de reconhecer que eventual nulidade decorrente da incompetência 

territorial (ofensa ao juiz natural, nada obstante) tem caráter relativo. Ademais, ao 

reconhecimento de tal nulidade, exige-se a demonstração do efetivo prejuízo24 (pas de 

nullité sans grief). 

 

Primeiramente, tal compreensão é manifestamente contrária ao Texto 

Legal. Isso porque o Código de Processo Penal, em seu art. 108, (i) assenta que o 
                                                
24 CPP, Art. 563.  Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a 
acusação ou para a defesa. 
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órgão julgador pode, de ofício, reconhecer a sua incompetência em qualquer momento 

do processo, (ii) sem fazer qualquer distinção sobre a razão ou natureza da 

incompetência. Verbis: 

 

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. 
 

Também oportuno pontuar que o Código dos Ritos Penais 

categoricamente enquadra a incompetência como uma causa de nulidade: 

 
Art. 564.  A nulidade ocorrerá nos seguintes casos:  
I - por incompetência, suspeição ou suborno do juiz; 

 

Não bastasse isso, o caráter relativo conferido à competência 

territorial caracteriza indevido transplante de concepções civilistas à seara penal, as 

quais não se compatibilizam com um processo penal inspirado pela dignidade da 

pessoa humana e balizado pelo devido processo legal. Com efeito, a permissão 

franqueada pelo artigo 3º do CPP25 deve ser utilizada em benefício daquele submetido 

à tutela penal, parte hipossuficiente no processo penal, e não em seu desfavor.  

 

É dizer: subsistindo violação às normas processuais definidoras da 

competência, há ofensa às garantias da jurisdição e do juiz natural, configurando-se 

nulidade absoluta e insanável. Precisa, nesse ponto, é a lição de AURY LOPES JR:  

  

[D]estacamos que não se pode mais desconectar a garantia do juiz natural das 
regras de competência. Assim, deve-se dar um basta às verdadeiras 
manipulações feitas nos critérios de competência a partir de equivocadas 
analogias com o processo civil (o costumeiro desrespeito às categorias jurídicas 
próprias do processo penal), permitindo que se desloquem processos da cidade onde 
ocorreu o crime para outras, atendendo a duvidosos e censuráveis critérios de maior 
eficiência no “combate ao crime”, mas ferindo de morte a garantia constitucional.   

                                                
25 Art. 3o  A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o 
suplemento dos princípios gerais de direito. 
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Em geral, isso é feito sob o argumento de que a competência em razão do lugar é 
relativa, uma construção civilista, inadequada ao processo penal. Como explica 
COUTINHO, isso abre a possibilidade de escolher o juiz “mais interessante” (pra 
quem?) para o julgamento de determinados casos, atendendo a critérios pessoais 
(mais liberal ou conservador, por exemplo). Nenhuma dúvida existe de que essas 
manipulações violam a garantia da imparcialidade e do juiz natural. Mas, para além 
disso, eles estão comprometendo a credibilidade da Justiça.   
(...) 
Atualmente, consagrada que está a garantia do juiz natural e do devido processo 
legal, uma vez reconhecida a incompetência do juiz, deve ser anulado o ato decisório 
e, principalmente, todo o processo. A anulação deve ser ab initio (...) 
A garantia da jurisdição (incluindo o juiz natural) e do devido processo impõe que 
todo processo e todos os seus atos sejam praticados na frente do juiz natural, 
competente e de forma válida26.    
 

Vale lembrar, por expressivo, que a distinção entre competência 

relativa e absoluta, no campo processual civil, tem por razão de existir a aptidão do 

juiz (rationa materiae) e a comodidade do réu (ratione loci), objetivos que não se 

compatibilizam com um processo penal democrático, o qual, é importante 

novamente reforçar, consubstancia-se em imprescindível instrumento de salvaguarda 

dos direitos individuais e das garantias constitucionais do acusado. Nesse diapasão, a 

lição do Professor HÉLIO TORNAGHI: 

 

Não distinguiu o Código, quanto à validade, a incompetência em razão da 
matéria da incompetência territorial. Ambas acarretam a nulidade. E ao meu ver 
andou bem. Enquanto na órbita civil a competência ratione materiae se baseia na 
maior aptidão de um juiz e a ratione loci atende apenas à comodidade do réu, que 
deve ser o mais poupado possível, na esfera do processo penal também a 
proximidade do local da infração é penhor de maior acerto e segurança de mais 
perfeita justiça27.   

 

Desse modo, (i) seja pela previsão legal, que não prescreve qualquer 

distinção entre as modalidades de competência, (ii) seja pela impossibilidade de 

acriticamente suplantar conceitos oriundos do direito civil à seara penal, eis que 

enquanto o primeiro tutela questões disponíveis (como o patrimônio), o segundo 

                                                
26 LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. Editora: Saraiva, 15ª edição, 2018, p. 249 e 303.  
27 TORNAGHI, Hélio. Instituições de processo penal. Editora: Saraiva, 2ª edição, volume II, 1977, p. 
119 e 120.  
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protege os bens mais caros ao/à cidadão(a) (sua liberdade e dignidade), não há como 

cogitar de nulidade relativa no campo do processo penal.      

 

Conforme será posteriormente fundamentado, deve ser reconhecida a 

incompetência da Justiça Federal de Curitiba/PR enquanto foro da investigação, a fim 

de evitar indesejável nulidade decorrente de violação à garantia do juiz natural 

(CR/88, art. 5º, incisos XXXVII e LIII; CPP, art. 564, I)  
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III. Da competência jurisdicional no campo processual penal 
 

Como fundamentado nos itens supra, não há como dissociar as 

garantias da jurisdição e do juiz natural das regras definidoras da competência. Nessa 

toada, em sendo a jurisdição (juiz natural e imparcial) um direito fundamental 

irrenunciável do(a) jurisdicionado(a), a competência tem enquanto funções 

precípuas e concomitantes, (i) limitar o poder do Estado-Juiz e (ii) criar condições 

de eficácia da garantia da jurisdição (juiz natural e imparcial)28.  

 

Assim o sendo, à definição do órgão jurisdicional competente devem 

ser integralmente observadas as hipóteses estabelecidas pelo legislador, as quais 

passam a ser abordadas.  

 

III.1. Da concretização da competência jurisdicional  

 

Preceitua o Código de Processo Penal: 

 

Art. 69.  Determinará a competência jurisdicional: 
I - o lugar da infração: 
II - o domicílio ou residência do réu; 
III - a natureza da infração; 
IV - a distribuição; 
V - a conexão ou continência; 
VI - a prevenção; 
VII - a prerrogativa de função. 
 

Impõe-se salientar que a sistematização adotada pelo legislador carece 

de clareza e coerência, não sendo possível abstrair uma regra de aplicação conforme o 

rol acima colacionado.  

 

                                                
28 LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. Editora: Saraiva, 15ª edição, 2018, p. 246.  
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Destarte, recorre-se ao magistério doutrinário para guiar a 

argumentação. Sobre o tema, de forma didática, o Professor AURY LOPES JR propõe 

que sejam observados, enquanto circunstâncias de determinação da competência 

jurisdicional, ordenadamente, os seguintes critérios: (i) a matéria, (ii) a pessoa e, por 

último, (iii) o critério territorial: 

 

[A] disciplina feita pelo Código de Processo Penal nessa matéria (e em outras) é 
péssima, sem uma sistemática clara e coerente (...) 
Desde logo, advertimos que não existe nenhuma hierarquia ou ordem entre os 
incisos, e qualquer tentativa de extrair uma regra de aplicação a partir daí esbarrará 
em tantas exceções que a regra se diluirá. Propomos definir a competência a partir de 
três perguntas básicas: 
1ª Qual é a Justiça e órgão competente?  
(...) 
Sempre, para definição da “Justiça” competente, deve-se considerar a matéria 
em julgamento e começar a análise pela esfera mais restrita das Justiças Especiais 
(começando pela Justiça Militar Federal, depois Estadual e, por fim, a Eleitoral, para, 
por exclusão, chegar às Justiças Comuns (Primeiro a Federal), para só então chegar à 
Justiça mais residual de todas: a Justiça Comum Estadual. (...) 
Definida a Justiça, deve-se analisar ainda em qual será o nível de jurisdição que terá 
atuação originária, pois pode ocorrer que, por exemplo, em virtude do cargo que o 
réu ocupe, o processo já nasça no Tribunal de Justiça, no Superior Tribunal de 
Justiça ou mesmo no Supremo Tribunal Federal.  
(...) Mas o problema poderá não estar resolvido ainda, com a mera definição da 
Justiça e órgão julgador. Em se tratando de primeiro grau de jurisdição, deve-se 
ainda definir qual é o foro competente, passando então à segunda pergunta.  
2º Qual é o foro competente (local)? 
Quando, em razão da natureza do delito (matéria) e qualidade do agente (pessoa), o 
julgamento for de competência da Justiça de primeiro grau, deve-se ainda definir 
qual será o foro competente (lugar), atendendo, nesse caso, às regras do art. 70 e 71 
do CPP (...). 
3ª Qual é a vara ou juízo? 
Ainda que respondidas as duas perguntas anteriores, pode a competência não estar 
definida, como ocorre, por exemplo, com um crime de roubo cometido na cidade de 
Porto Alegre. A justiça será a comum estadual (diante da não incidência das demais), 
o órgão é o juiz de direito (de primeiro grau) e o local será a comarca de Porto 
Alegre. Contudo, ainda assim, quantos juízes igualmente competentes em razão da 
matéria, pessoa e lugar existem nessa cidade? Dezenas. Logo, qual deles irá julgar? 
Deveremos recorrer aos critérios de prevenção (art. 83) ou da distribuição, conforme 
o caso29.  
 

                                                
29 LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. Editora: Saraiva, 15ª edição, 2018, p. 251-253.  
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Também elucidativa, no ponto, é a lição do Professor GUSTAVO 

BADARÓ, ao segmentar a definição da competência em quatro etapas:  

  

Embora a regra legal que define a competência territorial não estabeleça 
expressamente o conjunto de causas a ser atribuído ao juiz de um determinado 
território, tal definição decorre das etapas anteriores do processo de concretização de 
competência. Por exemplo, já tendo sido definido que não é caso de competência 
originária do STF e do STJ (1ª etapa), nem de nenhuma das justiças especializadas 
ou Federal (2ª etapa), já está definido tratar-se de crime de competência da Justiça 
Estadual. Seguindo o processo de concretização de competência, verificando-se que 
o crime não é de competência originária do TJ (3ª etapa), resta saber qual será, entre 
os juízes de primeiro grau, o órgão competente. É nessa 4ª etapa que irá operar o 
critério de competência territorial. Qual será o conjunto de causas a serem 
atribuídas ao juiz com competência territorial em primeiro grau? A resposta é: 
o conjunto dos crimes que não sejam de competência originária do STF e do 
STJ (1ª etapa), nem das justiças especializadas ou Justiça Federal (2ª etapa), 
nem de competência originária do TJ (3ª etapa). Para este conjunto de causas, 
qual será o fator de coligamento? A resposta é: o local em que se consumou o 
crime (grifos nossos)30.   
 

Arremata-se das valiosas lições supramencionadas, que, à definição 

do órgão competente, primeiramente devem ser observados os critérios por pessoa 

(prerrogativa de foro) e por matéria (justiças especializadas).  

 

No caso em mesa, cabido abordar as Justiças Eleitoral e Estadual.  

 

III.2. Das disposições normativas acerca da competência da Justiça 

Eleitoral 

 

Ao dispor sobre a competência da Justiça Federal, a Constituição da 

República categoricamente exclui de tal escopo os crimes de natureza eleitoral:  

 

Art. 109, CR/88. Aos juízes federais compete processar e julgar: (...) IV - os crimes 
políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou 
interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas 

                                                
30 BADARÓ, Gustavo. Juiz Natural no Processo Penal, Editora: Revista dos Tribunais, 2014, p. 291. 
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as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça 
Eleitoral;  
 

Em breve retrospectiva histórica, registre-se que os Estatutos 

Constitucionais de 193431, 194632, 196733 e de 196934 incluíram na esfera de 

competência da Justiça Eleitoral a atribuição para processar e julgar os crimes 

eleitorais e, também, as espécies penais comuns a eles conexos.  

 

A Constituição Federal de 1988, em clara instituição de reserva 

constitucional de lei complementar, definiu que as balizas jurisdicionais da Justiça 

Eleitoral seriam definidas no seio da legislação infraconstitucional. É o que se observa 

do teor do art. 121, cuja intelecção preceitua que “Lei complementar disporá sobre a 

organização e competência dos tribunais, dos juízes de direito e das juntas eleitorais”. 

 

À luz do princípio da recepção, as normas de competência da Justiça 

Eleitoral, incluindo-se as de cunho processual penal, são inequivocamente imbuídas de 

força, valor e eficácia de Lei Complementar35, a começar pelo art. 35, inciso II, do 

Código Eleitoral. In verbis: 

 

Código Eleitoral: 

                                                
31 Art 83 - À Justiça Eleitoral, que terá competência privativa para o processo das eleições federais, 
estaduais e municipais, inclusive as dos representantes das profissões, e excetuada a de que trata o art. 
52, § 3º, caberá: h) processar e julgar os delitos, eleitorais e os comuns que lhes forem conexos; 
32 Art 119 - A lei regulará a competência dos Juízes e Tribunais Eleitorais. Entre as atribuições da 
Justiça Eleitoral, inclui-se: VII - o processo e julgamento dos crimes eleitorais e dos comuns que lhes 
forem conexos, e bem assim o de habeas corpus e mandado de segurança em matéria eleitoral; 
33 Art 130 - A lei estabelecerá a competência dos Juízes e Tribunais Eleitorais, incluindo-se entre as 
suas atribuições: VII - o processo e julgamento dos crimes eleitorais e os conexos, e bem assim o de 
habeas corpus e mandado de segurança em matéria eleitoral: 
34 Art. 137. A lei estabelecerá a competência dos juízes e Tribunais Eleitorais, incluindo entre as suas 
atribuições: VII - o processo e julgamento dos crimes eleitorais e os que lhes são conexos, bem como 
os de habeas corpus e mandado de segurança em matéria eleitoral; 
35 JOSÉ JAIRO GOMES, “Crimes Eleitorais e Processo Penal Eleitoral”, p. 318 item n. 3.8.2.1, 2ª ed., 
2016, Atlas, v.g. Extraído do voto do Min. Celso de Mello no INQ 4435.  
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Art. 35. Compete aos juízes […] II - processar e julgar os crimes eleitorais e os 
comuns que lhe forem conexos, ressalvada a competência originária do Tribunal 
Superior e dos Tribunais Regionais. 

  

Conforme leciona o e. Min. Decano CELSO DE MELLO, em razão do 

princípio da recepção, “o art. 35, inciso II, não representa hipótese ilegítima de 

atribuições jurisdicionais ou irrazoável prorrogação legal de competência, não 

afetando, por isso mesmo, o âmbito de atuação da Justiça Federal comum ou, quando 

for o caso, da Justiça Estadual Comum”.  

 

Sublinha-se, no ponto, por extrema relevância, que o Código de 

Processo Penal, ao dispor sobre as situações configuradoras de conexão ou continência 

de causas (i) impõe, em regra, a tramitação conjunta da controvérsia penal 

(simultaneous processus) e (ii) a primazia da Justiça Especializada enquanto foro 

competente para processar e julgar as imputações penais (princípio da especialidade).  

 

Veja-se o categórico teor dos dispositivos processuais:  

 

Código de Processo Penal: 
Art. 78. Na determinação da competência por conexão ou continência, serão 
observadas as seguintes regras: [...] IV - no concurso entre a jurisdição comum e a 
especial, prevalecerá esta. 
 
Art. 79. A conexão e a continência importarão unidade de processo e 
julgamento, salvo: I - no concurso entre a jurisdição comum e a militar; II - no 
concurso entre a jurisdição comum e a do juízo de menores. 
 

 
Vale lembrar, ainda, que a faculdade positivada no art. 80 do Diploma 

Processual36 só pode ser exercida pela autoridade competente. No caso, subsistindo-se 

hipótese de conexidade ou continência de causas envolvendo delitos eleitorais e 

                                                
36 Art. 80.  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 Ihes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a 
separação. 
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comuns, compete privativamente à Justiça Eleitoral — especializada e, portanto, 

prevalente — deliberar sobre a tramitação simultânea ou apartada.   

 

Frente aos argumentos deduzidos, arremata-se que o Estatuto 

Político de 1988 (i) excetuou da competência da Justiça Federal os crimes de caráter 

eleitoral (art. 109, inciso IV) e (ii) delegou à legislação complementar a definição 

quanto ao alcance da competência da Justiça Eleitoral (art. 121).  

 

Ademais, os preceitos infraconstitucionais que dispõem sobre o tema 

(CE, art. 35, inciso II; CPP, art. 78, inciso IV, art. 79, inciso I e art. 80) (iii) possuem, à 

luz do princípio da recepção, força, valor e eficácia de lei complementar, (iv) 

determinam que, em casos de conexão e continência de feitos, a Justiça Eleitoral tem 

competência prevalecente sobre a Justiça comum (princípio da especialidade), (v) para 

processar e julgar as infrações penais eleitorais e os eventuais delitos que lhe forem 

conexos, (vi) competindo-lhe deliberar sobre a forma de tramitação do processo 

(conjunta ou separada).  

 

III.2.1. DA SEDIMENTADA ACEPÇÃO JURISPRUDENCIAL A RESPEITO DO TEMA 

 

a) Da preponderante competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar os 

delitos eleitorais e os eventualmente conexos  

 

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, desde pelo menos 

1977, assenta que a Justiça Eleitoral possui competência para processar e julgar (i) os 

crimes de índole eleitoral e também as infrações penais que apresentarem relação de 

conexidade em relação àquelas, (ii) e que, destarte, o fato de subsistir conexão com 

crime comum em nada afeta a predominância da Justiça Eleitoral.   

 

Não são poucos os precedentes que caminham em tal direção. Sem a 

pretensão de resgatar todos, é possível citar: Inq 4.428-QO/DF, Rel. Min. GILMAR 
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MENDES; Pet 6.694-AgR-AgR/DF, Red. p/ o acórdão Min. DIAS TOFFOLI; Pet 

6.986-AgR-ED/DF, Red. p/ o acórdão Min. DIAS TOFFOLI; CC 7.033/SP, Rel. Min. 

SYDNEY SANCHES; CJ 6.070/MG, Rel. Min. MOREIRA ALVES (RTJ 84/386-

389); Pet 5.801-AgR-segundo/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO; Pet 6533 AgR, 

Rel. Min. EDSON FACHIN, Red. p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Segunda 

Turma, julgado em 14/08/2018; Pet 7319, Rel. Min. EDSON FACHIN, Rel. p/ 

Acórdão:  Min. DIAS TOFFOLI; Inq 4399 AgR, Relator(a):  Min. RICARDO  

LEWANDOWSKI; Pet 7832, Relator(a): Min. EDSON FACHIN.    

 

Embora notório, cabe trazer à baila o recentíssimo julgamento do INQ 

4.435, no qual o Supremo Tribunal Federal, em sede plenária, manteve integralmente o 

seu entendimento37. Em reforço, oportuno transcrever trechos dos votos dos eminentes 

Ministros CELSO DE MELLO e MARCO AURÉLIO, que compuseram a corrente 

vencedora:  

 

Vale assinalar, por relevante, que esse entendimento já vinha sendo igualmente 
perfilhado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, mesmo sob a égide 
da vigente Constituição de 1988, no sentido de que, nos casos de crime eleitoral e 
de delitos comuns a ele conexos, instaurar-se-á a competência penal da Justiça 
Eleitoral em relação a todas essas infrações, o que significa dizer que esta 
Suprema Corte, em sua atual composição, em nada está inovando na matéria no 
presente julgamento, pois limita-se a meramente reafirmar anterior diretriz 
jurisprudencial já prevalecente, pelo menos, desde outubro de 1996, 
circunstância essa que – enfatize-se – jamais impediu a punição de autores de 
delitos comuns, como, por exemplo, o de corrupção, ativa ou passiva38. 

 

Tendo em vista o suposto cometimento de crime eleitoral e delitos comuns 
conexos, considerado o princípio da especialidade, tem-se caracterizada a 
competência da justiça especializada, no que, nos termos dos artigos 35, inciso 

                                                
37 Registre-se que o acórdão ainda não foi publicado. De todo modo, na ata do julgamento em questão, 
registrou-se que “(...) O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Ministro Marco Aurélio 
(Relator), no que foi acompanhado pelos Ministros Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, 
Gilmar Mendes, Celso de Mello e Dias Toffoli (Presidente), manteve sua jurisprudência e deu parcial 
provimento ao agravo interposto pelos investigados (...)”.  
38 Voto do e. Min. CELSO DE MELLO disponível em: https://www.conjur.com.br/2019-mar-15/leia-
voto-celso-mello-crimes-comuns-justica-eleitoral - Acesso em 26.04.2019. 
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II, do Código Eleitoral e 78, inciso IV, do Código de Processo Penal, por 
prevalecer sobre as demais, alcança os delitos de competência da Justiça 
Comum.  
(...) 
A ressalva prevista no art. 109, inciso IV, bem como a interpretação sistemática 
dos dispositivos constitucionais, afastam, no caso, a competência da Justiça 
Comum, federal ou estadual, e, ante a conexão, implica a configuração, em relação a 
todos os delitos, da competência da Justiça Eleitoral. A solução preconizada pela 
Procuradoria-Geral da República, consistente no desmembramento das investigações 
no tocante aos delitos comuns e eleitoral, mostra-se inviável, porquanto a 
competência da Justiça comum, estadual ou federal, é residual quanto à justiça 
especializada – seja eleitoral ou militar – estabelecida em razão da matéria, e não se 
revela possível de sobrepor-se à última39.  

   

Idêntica é a compreensão adotada pelo Superior Tribunal de Justiça: 

 

PENAL E PROCESSUAL PENAL. COMPETÊNCIA. CRIME ELEITORAL 
CONEXO A CRIME COMUM. INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 35, INCISO II, DO 
CÓDIGO ELEITORAL, E 78, INCISO IV, DO CPP. RECEPÇÃO DESTES DOIS 
DISPOSITIVOS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREVALÊNCIA DA 
JUSTIÇA ESPECIAL ELEITORAL (...) 5. Conexão entre os crimes comuns de 
tráfico de influência e de lavagem de dinheiro com o crime eleitoral de falsidade 
ideológica para fins eleitorais que é incontroversa, não sendo objeto de 
questionamento, de forma a não demandar análise. 6. Ponto de dissenso que 
reside exclusivamente na vigência ou não do artigo 35, inciso II, do Código Eleitoral, 
e na incidência do artigo 78, inciso IV, do Código de Processo Penal. 7. Dispõe o 
artigo 35, incido II, do Código Eleitoral competir aos Juízes Eleitorais "processar e 
julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos, ressalvada a 
competência originária do Tribunal Superior e dos Tribunais Regionais". Estipulação 
em consonância com o artigo 78, inciso IV, do Código de Processo Penal, que dita 
que, "no concurso entre a jurisdição comum e a especial, prevalecerá esta". 8. 
Argumento do Ministério Público Federal que é, em verdade, de não receptação 
dessas disposições legais, frente ao texto da Constituição Federal, que estipulou o 
âmbito de competência da Justiça Federal. 9. Entendimento, todavia, que se afasta da 
interpretação dada pelo Plenário do STF (CC 7033/SP, Rel. Min. Sydney Sanches, 
2/10/1996) e de recentes julgados da Segunda Turma daquele Tribunal (um datado 
de março e outro de abril de 2018), onde, pela maioria de 4 (quatro) votos a 1 (um), 
foi reiterada a jurisprudência consolidada e reconhecida a vis attractiva da Justiça 
Eleitoral (Pet 6820 AgR-ED, Relator Ministro Edson Fachin, Relator para Acórdão 
Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. em 6/2/2018, DJe-058, de 26/3/2018, 
e AgReg na Pet 6.986, Relator Ministro Edson Fachin, Relator para Acórdão 
Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 10/4/2018, DJe-122, 20/6/2018). 10. 
Segundo a jurisprudência do STF, "(...) em se verificando (...) que há processo penal 

                                                
39 Voto do e. Min. MARCO AURÉLIO disponível em:  https://www.conjur.com.br/2019-mar-18/leia-
voto-marco-aurelio-crimes-comuns-justica-eleitoral - Acesso em 26.04.2019.  
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em andamento na Justiça Federal, por crimes eleitorais e crimes comuns conexos, é 
de se conceder habeas corpus, de ofício, para anulação, a partir da denúncia oferecida 
pelo Ministério Público Federal, e encaminhamento dos autos respectivos à Justiça 
Eleitoral de primeira instância" (CC 7033/SP, já citado); "nos casos de doações 
eleitorais por meio de caixa 2 - fatos que poderiam constituir o crime eleitoral de 
falsidade ideológica (art. 350, Código Eleitoral) -, a competência para processar e 
julgar os fatos é da Justiça Eleitoral", e "a existência de crimes conexos de 
competência da Justiça Comum, como corrupção passiva e lavagem de capitais, não 
afasta a competência da Justiça Eleitoral, por força do art. 35, II, do Código Eleitoral 
e do art. 78, IV, do Código de Processo Penal" (STF, AgReg na Pet 6.986, 
igualmente já acima citado).11. O Supremo Tribunal Federal, intérprete maior da 
Constituição Federal, já teve oportunidade de se debruçar sobre o tema por 
diversas vezes, firmando entendimento de que a Justiça Eleitoral é competente 
para o processo e julgamento dos crimes eleitorais e dos comuns que lhe sejam 
conexos, na exata dicção dos artigos 35, inciso II, do Código Eleitoral, e 78, 
inciso IV, do Código de Processo Penal. 12. A mesma orientação se vê em outros 
julgados recentes do STF, a exemplo da Pet 5.700/DF, no qual se descrevia 
suposto pagamento de "Caixa 2" para as campanhas ao Senado, ambos por 
meio de recursos de origem afirmadamente ilícita, com consequente remessa dos 
alegados fatos típicos eleitorais conexos a comuns para a justiça especializada. 
13. Não cabe afastar a incidência dos dois dispositivos atrás colacionados, sob 
argumento de não receptação pela Constituição Federal, quando 
reiteradamente o STF vem reconhecendo a sua validade e conferindo-lhes 
aplicação. 14. Assim, tratando-se de possível crime de falsidade ideológica 
relativo à campanha eleitoral para Governador do Estado de Minas Gerais, em 
que a prestação de contas é feita ao Tribunal Regional Eleitoral, o foro 
territorialmente competente é o de Belo Horizonte/MG.40 (grifos nossos) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
[...] 3. Nos termos do art. 35, II, do Código Eleitoral, compete aos juízes eleitorais 
processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos, ressalvada 
a competência originária do Tribunal Superior e dos Tribunais Regionais.  
4. Diante disso, compete à Justiça Eleitoral de Primeiro Grau do Estado do 
Paraná apurar a possível prática de crimes eleitorais pelo Ex-Governador deste 
Estado, competindo a esta mesma jurisdição, nos termos do art. 35 do CE, 
averiguar se existem eventuais indícios de crimes comuns a serem atribuídos ao 
investigado, bem como sobre a ocorrência de conexão ou não destes com os 
eventuais crimes eleitorais, de forma a determinar, se for o caso e assim entender, o 
compartilhamento das informações com a Justiça Federal de Curitiba, para que haja 
apuração em separado dos fatos41. 
 

                                                
40 AgRg na APn 865/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 
07/11/2018. 
41 AgRg no Inq 1.181/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 
20/06/2018. 



  

 

30 
 

Depreende-se, pois, que o mandamento jurisprudencial dos Tribunais 

Superiores, de forma pacífica e reiterada, assenta a predominância e absorvência 

da Justiça Eleitoral sobre a Justiça Comum.  

 

b) A mera possibilidade da ocorrência de crime eleitoral, na fase investigatória, já 

enseja a competência da Justiça Especializada 

 

Mostra-se confirmadora a recentíssima decisão proferida em 

19.03.2019, em que a Segunda Turma do STF, por unanimidade, aos vislumbrar a 

possível ocorrência de crime eleitoral, determinou que os autos do Inquérito nº 4415 

fossem remetidos da Justiça Federal em Nova Iguaçu/RJ para a Justiça Eleitoral 

fluminense. A decisão foi tomada em sede da Petição nº 7832. 

 

Segundo consta em notícia publicada no endereço eletrônico da 

Suprema Corte (haja vista que o inteiro teor do aresto ainda não se encontra 

disponível): 

 

De acordo com o ministro [Edson Fachin], as narrativas dos colaboradores apontam 
que os pagamentos das vantagens indevidas ocorreram em favor da campanha 
eleitoral do investigado. Segundo a PGR, o então prefeito teria viabilizado o pedido 
de vantagem indevida à Odebrecht e o repasse financeiro teria sido pago ao 
responsável pelo marketing de sua campanha eleitoral. Na concepção da 
autoridade policial, disse o ministro, verifica-se, das condutas narradas, 
possíveis atos de falsidade ideológica eleitoral. “À luz desse quadro, do cotejo das 
razões recursais com os depoimentos prestados pelos colaboradores, constato a 
existência de efetivas suspeitas da prática de crime eleitoral”, disse. 
Por considerar que há no caso crimes cuja imputação ou possível prática também 
compreende a falsidade ideológica eleitoral, o ministro deu parcial provimento ao 
agravo para determinar à Subseção Judiciária de Nova Iguaçu que proceda à imediata 
remessa do inquérito à Justiça Eleitoral. 
Os ministros Gilmar Mendes, Celso de Mello e Ricardo Lewandowski 
acompanharam o voto do relator para enviar à investigação à Justiça Eleitoral42.  

 

                                                
42 Disponível em: http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=406216. Acesso 
em 27.04.2019. 
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De igual modo, no bojo do INQ. 4133, o e. Ministro CELSO DE MELLO 

determinou o envio dos autos do inquérito “À Justiça Eleitoral de São Paulo, para as 

providências cabíveis no que diz respeito à suposta prática, pelo ex-Ministro de 

Estado ALOIZIO MERCADANTE, dos crimes previstos no art. 350 do Código 

Eleitoral e no art. 1º, § 1º, I, da Lei 9.613/98”43 (“caixa dois” e lavagem de dinheiro).  

 

Vale observar que a jurisprudência da Suprema Corte determina que a 

mera possibilidade de, em fase embrionária, estar-se a investigar crime relacionado às 

práticas eleitorais, já é circunstância suficiente a fixar a competência da Justiça 

Eleitoral44.  

 

Por esse motivo, em tais assentadas determinou-se o encaminhamento 

à Justiça Eleitoral, em atenção às regras previstas no art. 35, II, do Código Eleitoral e 

art. 78, IV, do Código de Processo Penal.  

 

III.3. Das disposições normativas acerca da competência da Justiça Federal 

e Estadual  

 

Relembre-se, forte nas balizas conceituais já deduzidas, que na 

hipótese de não ser caso de competência das Cortes Superiores ou de Justiças 

Especializadas, cabe definir, no âmbito da Justiça Comum, se o processamento e 

julgamento devem ocorrer perante a Justiça Estadual ou a Justiça Federal.  

 

                                                
43 Inq. 4133, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, decisão proferida em 06.06.2016.  
44 Inq 4.428-QO/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES; Pet 6.694-AgR-AgR/DF, Red. p/ o acórdão 
Min. DIAS TOFFOLI; Pet 6.986-AgR-ED/DF, Red. p/ o acórdão Min. DIAS TOFFOLI; CC 
7.033/SP, Rel. Min. SYDNEY SANCHES; CJ 6.070/MG, Rel. Min. MOREIRA ALVES (RTJ 
84/386-389); Pet 5.801-AgR-segundo/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO; Pet 6533 AgR, Rel. Min. 
EDSON FACHIN, Red. p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 14/08/2018; 
Pet 7319, Rel. Min. EDSON FACHIN, Rel. p/ Acórdão:  Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, 
julgado em 27/03/2018; Inq 4399 AgR, Relator(a):  Min. RICARDO  LEWANDOWSKI, Segunda 
Turma, julgado em 07/12/2018; Pet 7832, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, julgado em 19.03.2019.    
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Hierarquicamente superior, a competência da Justiça Federal, no 

âmbito penal, é taxativamente prevista no art. 109, incisos IV e V, da Carta 

Fundamental: 

 

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: 
(...) 
IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, 
serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas 
públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e 
da Justiça Eleitoral; 
V - os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando, iniciada a 
execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou 
reciprocamente; 

 

 Especificamente no que toca à lavagem de dinheiro, modalidade 

penal em tese apurada no corrente feito, preceitua o art. 2º, III, “a” e “b”, da Lei 

9.613/98: 

 

Art. 2º O processo e julgamento dos crimes previstos nesta Lei: 
III - são da competência da Justiça Federal: 
a) quando praticados contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira, ou 
em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, ou de suas entidades 
autárquicas ou empresas públicas; 
b) quando a infração penal antecedente for de competência da Justiça 
Federal.                          

  

Para fins de adequadamente delinear a competência da Justiça Federal, 

o cerne da questão reside em interpretar, à luz dos princípios da reserva legal e do juiz 

natural, os termos e conceitos (i) “empresas públicas” e (ii) “bem, serviços ou 

interesses da União”.  

 

Ainda, (iii) pertinente abordar que a previsão do crime imputado em 

tratado internacional, só por si, não tem o condão de atrair a competência da Justiça 

Federal.  
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III.3.1. DA RESTRIÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL ÀS EMPRESAS 

PÚBLICAS. INAPLICABILIDADE EM RELAÇÃO ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 

 

Leciona o Professor CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELLO, com o 

habitual brilho, que pessoa pública federal  

 

[É] a pessoa jurídica criada por força de autorização legal como instrumento de ação 
do Estado, dotada de personalidade de Direito Privado, mas submetida a certas regras 
especiais decorrentes de ser coadjuvante da ação governamental, constituída sob 
quaisquer das formas admitidas em Direito e cujo capital seja formado unicamente 
por recursos de pessoas de Direito Público interno ou de pessoas de suas 
Administrações indiretas, com predominância acionária residente na esfera federal 
(grifos nossos)45. 

 

No que respeita à conceituação da sociedade de economia mista, 

ensina o distinto jurista que esta  

 

[Há] de ser entendida como a pessoa jurídica cuja criação é autorizada por lei, como 
um instrumento de ação do Estado, dotada de personalidade de Direito Privado, mas 
submetida a certas regras especiais decorrentes desta sua natureza auxiliar da atuação 
governamental, constituída sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com 
direito a voto pertençam eu sua maioria à União ou entidade de sua Administração 
indireta, sobre remanescente acionário de propriedade particular46. 

 

Para que fique claro, ainda socorrendo-se da abalizada doutrina, 

veja-se as diferenças entre a empresa pública e a sociedade de economia mista: 

 

Os pontos diferenciais entre elas [empresas públicas e sociedades de economia 
mista], que merecem realce, são os seguintes: 
a) enquanto o capital das empresas públicas é constituído por recursos 
integralmente provenientes de pessoas de Direito Público ou de entidades de 
suas Administrações indiretas, nas sociedades de economia mista há conjugação 
de recursos particulares com recursos provenientes de pessoas de Direito Público 
ou de entidades de suas Administrações indiretas, com prevalência acionária votante 
da esfera governamental; 

                                                
45 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo, 33ª edição, 2016. 
Malheiros Editores, p. 191. 
46 Idem, p. 195.  
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b) empresas públicas podem adotar qualquer forma societária dentre as em Direito 
admitidas (inclusive a forma de sociedade “unipessoal”), ao passo que as sociedades 
de economia mista terão obrigatoriamente a forma de sociedade anônima (art. 5º do 
Decreto-lei 200) 
c) os feitos em que empresas públicas sejam parte, na condição de autoras, 
rés, assistentes ou opoentes (salvo algumas exceções), são processados e julgados 
perante a Justiça Federal (art. 109, I, da Constituição), enquanto as ações 
relativas a sociedades de economia mista são apreciáveis pela Justiça Estadual 
nas mesmas hipóteses em que lhe compete conhecer das lides concernentes a 
quaisquer outros sujeitos (grifos nossos)47.  

 

Clarividentes, portanto, as diferenças entre empresa pública e 

sociedade de economia mista, bem como a sua influência para definir a competência 

jurisdicional.  

 

Desse modo, a extensiva interpretação do Texto Constitucional, a fim 

de estender as hipóteses de deslocamento de competência à Justiça Federal em casos 

envolvendo sociedades de economia mista, vulnera os princípios da reserva legal e do 

juiz natural48. 

 

III.3.2. DA ABRANGÊNCIA DOS CONCEITOS DE BENS, SERVIÇOS E INTERESSES DA 

UNIÃO 

  

No que concerne a “bens, serviços e interesses da União”, a primeira 

diretriz é encontrada no rol previsto nos artigos 20 e 21 do Estatuto Constitucional: 

 

Art. 20. São bens da União: 
I - os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos; II - as terras 
devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções 
militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental, definidas em 
lei; III - os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou 
que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam 
a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as 
praias fluviais; IV as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países; 
as praias marítimas; as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas, destas, as que 

                                                
47 Ibidem, p. 197 e 198.  
48 LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. Editora: Saraiva, 15ª edição, 2018, p. 263.  
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contenham a sede de Municípios, exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público e 
a unidade ambiental federal, e as referidas no art. 26, II; V - os recursos naturais da 
plataforma continental e da zona econômica exclusiva; VI - o mar territorial; VII - os 
terrenos de marinha e seus acrescidos; VIII - os potenciais de energia hidráulica; IX - 
os recursos minerais, inclusive os do subsolo; X - as cavidades naturais subterrâneas 
e os sítios arqueológicos e pré-históricos; XI - as terras tradicionalmente ocupadas 
pelos índios. 
§ 1º É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios, bem como a órgãos da administração direta da União, participação no 
resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de 
geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, 
plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação 
financeira por essa exploração. 
§ 2º A faixa de até cento e cinqüenta quilômetros de largura, ao longo das fronteiras 
terrestres, designada como faixa de fronteira, é considerada fundamental para defesa 
do território nacional, e sua ocupação e utilização serão reguladas em lei. 
Art. 21. Compete à União: 
I - manter relações com Estados estrangeiros e participar de organizações 
internacionais; II - declarar a guerra e celebrar a paz; III - assegurar a defesa 
nacional; IV - permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças 
estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente; 
V - decretar o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção federal; VI - 
autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico; VII - emitir moeda; 
VIII - administrar as reservas cambiais do País e fiscalizar as operações de natureza 
financeira, especialmente as de crédito, câmbio e capitalização, bem como as de 
seguros e de previdência privada; IX - elaborar e executar planos nacionais e 
regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social;  X - 
manter o serviço postal e o correio aéreo nacional; XI - explorar, diretamente ou 
mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações, nos 
termos da lei, que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão 
regulador e outros aspectos institucionais; XII - explorar, diretamente ou mediante 
autorização, concessão ou permissão: 
a) os serviços de radiodifusão sonora, e de sons e imagens; b) os serviços e 
instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água, em 
articulação com os Estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos; c) a 
navegação aérea, aeroespacial e a infra-estrutura aeroportuária; d) os serviços de 
transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais, ou 
que transponham os limites de Estado ou Território; e) os serviços de transporte 
rodoviário interestadual e internacional de passageiros; f) os portos marítimos, 
fluviais e lacustres; 
XIII - organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do Distrito Federal 
e dos Territórios e a Defensoria Pública dos Territórios; XIV - organizar e manter a 
polícia civil, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem 
como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços 
públicos, por meio de fundo próprio; XV - organizar e manter os serviços oficiais de 
estatística, geografia, geologia e cartografia de âmbito nacional; XVI - exercer a 
classificação, para efeito indicativo, de diversões públicas e de programas de rádio e 
televisão; XVII - conceder anistia; 
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XVIII - planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, 
especialmente as secas e as inundações; XIX - instituir sistema nacional de 
gerenciamento de recursos hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seu 
uso; XX - instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, 
saneamento básico e transportes urbanos; XXI - estabelecer princípios e diretrizes 
para o sistema nacional de viação; XXII - executar os serviços de polícia marítima, 
aeroportuária e de fronteiras; XXIII - explorar os serviços e instalações nucleares de 
qualquer natureza e exercer monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o 
enriquecimento e reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios 
nucleares e seus derivados, atendidos os seguintes princípios e condições: 
a) toda atividade nuclear em território nacional somente será admitida para fins 
pacíficos e mediante aprovação do Congresso Nacional; b) sob regime de permissão, 
são autorizadas a comercialização e a utilização de radioisótopos para a pesquisa e 
usos médicos, agrícolas e industriais; c) sob regime de permissão, são autorizadas a 
produção, comercialização e utilização de radioisótopos de meia-vida igual ou 
inferior a duas horas; d) a responsabilidade civil por danos nucleares independe da 
existência de culpa;     
XXIV - organizar, manter e executar a inspeção do trabalho; XXV - estabelecer as 
áreas e as condições para o exercício da atividade de garimpagem, em forma 
associativa. 

 

Serviços, por sua vez, “são todas as atividades que os entes federais 

realizam para alcançar seus objetivos”, enquanto interesse consubstancia “tudo que 

possa dar vantagem, lucro, proveito a alguém”. Com efeito, “para que a competência 

seja da Justiça Federal, será preciso que fique demonstrado o efetivo interesse do 

ofendido e não apenas um interesse genérico (grifos nossos)49”.   

 

Cabido advertir que o trecho do dispositivo constitucional (art. 109, 

IV) deve ser interpretado restritivamente, limitando-se aos bens, interesses e serviços 

decorrentes de Lei e com a demonstração concreta e efetiva de um dos aludidos liames 

com a União Federal.  

 

Eventual leitura extensiva do preceito não só contrariaria o Texto 

Magno, como também acarretaria insegurança e, consequentemente, constantes 

violações à garantia do juiz natural, fazendo com que a definição da competência 

                                                
49 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. 1462 e 1463.  
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jurisdicional, como bem alertado pelo Professor EUGÊNIO PACELLI, “[navegue] ao 

sabor das circunstâncias e peculiaridades do caso concreto e do órgão julgador50”.     

 

III.3.3. DA PREVISÃO DO CRIME EM TRATADO INTERNACIONAL. IMPOSITIVA E 

SIMULTÂNEA CONSUMAÇÃO DO DELITO NO EXTERIOR PARA ATRAIR A 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL 

 

Relembre-se que, em seu artigo 109, inciso V, o Estatuto Político 

assenta a competência da Justiça Federal para o julgamento dos “crimes previstos em 

tratado ou convenção internacional, quando, iniciada a execução no País, o resultado 

tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente”.  

 

Desse modo, como categoricamente positivado, não basta que o delito 

encontre-se previsto em tratado ou convenção internacional, exigindo-se que, 

concomitantemente, a sua concreta e demonstrada transnacionalidade, ou seja, 

execução tenha se iniciado no território nacional e o resultado ocorra (ou viria a 

ocorrer, em caso de tentativa) no estrangeiro, ou vice-versa. 

 

Novamente, no ponto, o abalizado magistério doutrinário: 

 

Para que se afirme que a competência federal para o processo e julgamento de tais 
delitos, não basta apenas a previsão do crime em tratado ou convenção 
internacional. Se assim fosse, todos os crimes de tráfico de drogas, os de racismo ou 
tortura, por exemplo, seriam sempre da competência federal, o que sabemos não ser 
verdadeiro.  
Assim, é preciso que, além de ter sido previsto em tratado ou convenção 
internacional, a sua execução tenha se iniciado no país e o resultado ocorrido 
(ou que devesse ocorrer, na hipótese de tentativa) no estrangeiro, ou vice-versa. 
Em outras palavras, é preciso a presença de uma relação de internacionalidade, em 
que conduta e resultado (jurídico, daí a inclusão do crime tentado).  

 

Destarte, o fato de os crimes de corrupção e lavagem de dinheiro 

situarem-se preceituados na Convenção das Nações Unidas (Decreto nº 5.687/2006) 

                                                
50 PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal. Editora: Atlas, 20ª edição, 2016, p. 242.  
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não atrai, per se, a competência da Justiça Federal, exigindo-se, para tal, o 

concomitante caráter transnacional das supostas ilicitudes.  

 

III.3.4. DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL A RESPEITO DA COMPETÊNCIA DA 

JUSTIÇA FEDERAL EM SEDE PENAL 

 

 Ressalte-se que o magistério jurisprudencial dos Tribunais Superiores 

é pacífico ao cimentar a competência da Justiça Estadual à apuração de crimes 

praticados em detrimento das sociedades de economia mista. Veja-se, primeiramente, 

o claro teor da Súmula 42 do Superior Tribunal de Justiça: 

 

Súmula 42: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis 
em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu 
detrimento. (grifos nossos) 

 

Também vale destacar que a presença de sociedade de economia mista 

no polo passivo da causa penal não caracteriza situação de seu interesse e, por 

decorrência, causa de competência da Justiça Federal. Essa é a posição do Supremo 

Tribunal Federal, desde sempre: 

 

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA 
FEDERAL. POR TRATAR-SE DE CRIME PRATICADO CONTRA SOCIEDADE 
DE ECONOMIA MISTA. PROCEDENCIA DO CONFLITO, PARA JULGAR-SE 
COMPETENTE A JUSTIÇA COMUM51.  
 

CRIME EM DETRIMENTO DA REDE FERROVIARIA FEDERAL, SOCIEDADE 
ECONOMIA MISTA. CONFLITO DE JURISDIÇÃO JULGADO PROCEDENTE, 
COM O RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL52. 
 
Ementa: Agravo Regimental em Ação Cível Originária. Conflito de Atribuições. 
Membros do Ministério Público. Suposta irregularidade em concurso do Banco 
do Brasil S/A. Atribuição do Ministério Público estadual. 1. Nos termos da 
orientação ainda vigente no Supremo Tribunal Federal, compete a esta Corte o 
julgamento dos conflitos de atribuição entre os órgãos do Ministério Público Federal 

                                                
51 CJ 4665, Relator(a):  Min. ADALÍCIO NOGUEIRA, Segunda Turma, julgado em 18/06/1968.  
52 CJ 5156, Relator(a):  Min. BARROS MONTEIRO, Primeira Turma, julgado em 30/09/1969.  
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e dos Estados (art. 102, I, f, da CF). Precedentes específicos da Primeira Turma. 2. A 
simples instauração de procedimento administrativo para apurar eventual 
irregularidade em concurso público promovido por sociedade de economia mista não 
configura a automática atribuição do Ministério Público Federal. Precedentes. 3. 
Agravo regimental a que se nega provimento53.  
 
NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E 
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA POR ATOS DE DIRIGENTE DE SOCIEDADE DE 
ECONOMIA MISTA DA QUAL A UNIÃO É ACIONISTA MAJORITÁRIA. 
INTERESSE DA UNIÃO QUE NÃO SE CARACTERIZA POR SI SÓ. 
CONFLITO RESOLVIDO PARA ASSENTAR A ATRIBUIÇÃO DO 
MINISTÉRIO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO PARA ATUAR NO CASO 
SUB EXAMINE, RESSALVADO O DESLOCAMENTO PARA A JUSTIÇA 
FEDERAL, E, CONSECTARIAMENTE, PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO 
FEDERAL, NO CASO DE EVENTUAL INTERESSE SUPERVENIENTE DA 
UNIÃO. SÚMULA Nº 517/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. 
A ação de improbidade administrativa que se volta contra dirigente de sociedade de 
economia mista da qual a União é acionista majoritária não acarreta, por si só, 
a presunção de violação de interesse, econômico ou jurídico, da União. 2. In 
casu, não se vislumbra, a priori, interesse jurídico direto da União apto a fixar a 
competência da justiça federal, e por conseguinte, a atribuição do Parquet 
Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento54.  
 

O teor da Súmula 517 do Supremo Tribunal Federal assenta, de forma 

expressa, que “[a]s sociedades de economia mista só têm foro na Justiça Federal, 

quando a União intervém como assistente ou opoente”. Não havendo, portanto, 

expressa manifestação da União Federal e o deferimento do seu ingresso pelo Estado-

Juiz, acaso vislumbrado o seu concreto interesse, não há o que se falar em competência 

da Justiça Federal5556.  

 

Outros importantes precedentes emanados do Tribunal Supremo, no 

tocante à concreta e efetiva demonstração de prejuízo a bem, serviço ou interesse da 

                                                
53 ACO 1213 AgR, Relator(a):  Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 
07/10/2014.  
54 ACO 2438 AgR, Relator(a):  Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 24/02/2015. 
55 RE 750142 AgR, Relator(a):  Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 23/02/2016.  
56 ACO 2438 AgR, Relator(a):  Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 24/02/2015.  
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União, enquanto causa indispensável ao deslocamento da competência jurisdicional, 

são dignos de nota:  

 

EMENTA: Competência. Crime previsto no artigo 46, parágrafo único, da Lei nº 
9.605/98. Depósito de madeira nativa proveniente da Mata Atlântica. Artigo 225, § 
4º, da Constituição Federal. - Não é a Mata Atlântica, que integra o patrimônio 
nacional a que alude o artigo 225, § 4º, da Constituição Federal, bem da União. - Por 
outro lado, o interesse da União para que ocorra a competência da Justiça 
Federal prevista no artigo 109, IV, da Carta Magna tem de ser direto e 
específico, e não, como ocorre no caso, interesse genérico da coletividade, 
embora aí também incluído genericamente o interesse da União. - 
Conseqüentemente, a competência, no caso, é da Justiça Comum estadual. 
Recurso extraordinário não conhecido57.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
EMENTA: (1) Habeas Corpus. Crime previsto no art. 46, parágrafo único, da Lei nº 
9.605, de 1998 (Lei de Crimes Ambientais). Competência da Justiça Comum (2) 
Denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal perante a Justiça Federal com 
base em auto de infração expedido pelo IBAMA. (3) A atividade de fiscalização 
ambiental exercida pelo IBAMA, ainda que relativa ao cumprimento do art. 46 da 
Lei de Crimes Ambientais, configura interesse genérico, mediato ou indireto da 
União, para os fins do art. 109, IV, da Constituição. (4) A presença de interesse 
direto e específico da União, de suas entidades autárquicas e empresas públicas - 
o que não se verifica, no caso -, constitui pressuposto para que ocorra a 
competência da Justiça Federal prevista no art. 109, IV, da Constituição. (5) 
Habeas Corpus conhecido e provido58  
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
EMENTA: COMPETÊNCIA. Criminal. Ação penal. Crime contra a ordem 
econômica. Comercialização de combustível fora dos padrões fixados pela Agência 
Nacional do Petróleo. Art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.176/91. Interesse direto e 
específico da União. Lesão à atividade fiscalizadora da ANP. Inexistência. Feito da 
competência da Justiça estadual. Recurso improvido. Precedentes. Inteligência do 
art. 109, IV e VI, da CF. Para que se defina a competência da Justiça Federal, 
objeto do art. 109, IV, da Constituição da República, é preciso tenha havido, em 
tese, lesão a interesse direto e específico da União, não bastando que esta, por si 
ou por autarquia, exerça atividade fiscalizadora sobre o bem objeto do delito59 
60.  
 

                                                
57 RE 300244, Relator(a):  Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em 20/11/2001.  
58 HC 81916, Relator(a):  Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 17/09/2002.  
59 RE 513446, Relator(a):  Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, julgado em 16/12/2008.  
60 Na mesma toada, exigindo a demonstração empírica do direto interesse da União para deslocar a 
competência à Justiça Federal: AP 618, Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado 
em 13/12/2016; RE 835558, Relator(a):  Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/02/2017; 
HC 123784 AgR, Relator(a):  Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28/08/2018 
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No que toca à Súmula 147 do STJ61, só há competência da Justiça 

Federal quando o funcionário público for vítima dos eventos tipificados, competindo à 

Justiça Estadual o processamento e julgamento de casos penais em que ao intraneus é 

imputada a autoria ou participação: 

 

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DO 
RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. 
FRAUDE EM CONCURSOS PÚBLICOS. CORRUPÇÃO PASSIVA. 
CORRUPÇÃO ATIVA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA 
JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULAS 122 E 147 DO STJ. CONEXÃO 
PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim 
de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de 
quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de 
ofício. 
2. A reunião de processos deve se mostrar útil, servindo aos propósitos de dar mais 
celeridade e eficiência à prestação jurisdicional em razão da conexão probatória entre 
os feitos reunidos. Essa situação, contudo, não foi constatada pelo Tribunal de 
origem ao analisar o conjunto de evidências coletados no curso da investigação 
preliminar. 
2. O servidor público envolvido nos fatos narrados na inicial acusatória não é 
vítima, mas coautor ou partícipe dos eventos relatados, de modo que não há que 
se falar em incidência do enunciado n. 147 da Súmula desta Corte Superior de 
Justiça. 
3. O fato de as investigações terem noticiado a suposta ocorrência de crimes contra 
certames públicos de interesse da União não é suficiente para determinar o 
deslocamento da competência para o processamento e julgamento do crime objeto da 
ação penal aqui debatida, uma vez que a conduta apurada teria sido praticada em 
concurso público destinado à seleção de Delegados Substitutos da Polícia Civil do 
Estado de Goiás. 
4. Habeas corpus não conhecido62. 

 

Trazidas as premissas pertinentes à discussão, é possível exarar as 

respectivas conclusões a respeito da taxativa competência da Justiça Federal.  

 

 

                                                
61 Súmula 147 - Compete a Justiça Federal processar e julgar os crimes praticados contra funcionário 
público federal, quando relacionados com o exercício da função.  
62 HC 487.177/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, 
julgado em 12/03/2019.  
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III.3.5. CONCLUSÕES PARCIAIS 

 

De acordo as bases conceituais expostas, conclui-se que:  

 

(i) Compete à Justiça Estadual apurar os crimes em tese praticados contra 

sociedade de economia mista (CR/88, art. 109, IV; STF: ACO 1213 e 

ACO 2438; STJ: Súmula 42);  

 

(ii) O deslocamento da competência à Justiça Federal, no caso de crimes 

supostamente praticados em detrimento de sociedade de economia mista 

demanda a expressa manifestação da União e o seu ingresso no feito 

(STF: Súmula 517; RE 750142; ACO 2438); 

 

(iii) O interesse da União, para fins de deslocação da competência à Justiça 

Federal, deve ser concretamente demonstrado, não bastando alegações 

genéricas de interesse da sociedade civil (STF: HC 81.916; RE 512.446; 

STJ: Súmula 42); 

 

(iv) Apenas os delitos cometidos contra o funcionário público e relacionados 

ao exercício da função (propter officium) ocasionam o deslocamento da 

competência à Justiça Federal (STJ: Súmula 147 e HC 487.177);   

 

(v) A previsão do crime em tratado ou convenção internacional, como é o 

caso da lavagem de capitais, não enseja a competência da Justiça Federal 

se não restar empiricamente demonstrado a simultânea 

transnacionalidade no iter criminis (CR/88, art. 109, V; STF: RE 

835.558);  
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  III.4. Dos critérios territoriais definidores da competência jurisdicional 

 

Lembrando-se das lições doutrinárias já citadas, quando já definidos o 

órgão e a justiça competente, é hora de determinar o foro a quem incumbirá apreciar e 

julgar a causa penal, atentando-se aos parâmetros impostos pelos artigos 70 e 71 do 

Código de Processo Penal.  

 

Em outras palavras: depois de definidos a justiça e o órgão 

competente, é o local da consumação do delito (ou no caso da tentativa, o local da 

prática do último ato executório) o critério determinante à fixação do foro competente.  

 

No que concerne ao critério territorial, prescreve a norma processual, 

em seu art. 70, que “[a] competência será, de regra, determinada pelo lugar em que 

se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o 

último ato de execução”. 

 

Para fins de definição do órgão territorialmente competente, impele-se 

considerar os conceitos de consumação e tentativa insculpidos no Código Penal: 

 

Art. 14 - Diz-se o crime:  
Crime consumado  
I - consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal; 
Tentativa 
II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias 
à vontade do agente. 

 

Ou seja, para fins de definição do foro competente, o local da 

consumação da infração (ou local do último ato executório, no caso da tentativa) é 

aquele onde foram reunidos todos os seus elementos caracterizadores (CP, art. 14, I) 

ou, ainda, onde ocorreu o último ato do iter criminis, não consumado por 

circunstâncias alheias à vontade do agente (CP, art. 14, II). 
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Permitir a existência de distintos conceitos de consumação, um para a 

seara penal e outro para o campo processual penal, é claramente incompatível com a 

regra da legalidade e o princípio da segurança jurídica (CR/88, art. 5º, II, incisos 

XXXVI e XXXIX), o que não pode ser admitido.  

 

No ponto, pertinente a lição da e. Min. MARIA THEREZA ROCHA DE 

ASSIS MOURA, a qual assenta que o CPP (i) expressamente definiu que o lugar onde 

fora consumada a infração (ou no caso da tentativa, o local do último ato executório) 

é a circunstância determinante à fixação do foro competente, (ii) optando-se como 

regra pela teoria do resultado, (ii.1) adotada em prol do interesse público, (a) já que 

maximiza  a coleta de provas e, por decorrência, (b) a prestação jurisdicional: 

 

O Código [CPP], expressamente, definiu que o lugar em que consumada a 
infração ou, no caso de tentativa, o do último ato de execução, será 
determinante para fixar o foro competente – ou seja, o território de exercício da 
jurisdição. Toma-se, pois, como regra, a teoria do resultado para fixação da 
denominada competência de foro, a qual se contrapõe à teoria da atividade (que 
considera o lugar da ação ou omissão, independentemente do lugar em que ocorreu o 
resultado) ou ainda à teoria da ubiquidade (que leva em consideração tanto o local da 
conduta quanto o do resultado). 
De se registrar que o resultado exigido para a determinação da competência, in casu, 
é o normativo, nos moldes do art. 14, I, do Código Penal, que define como 
consumado o crime “quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição 
legal”. Assim, considerando que nos delitos formais e de mera conduta o resultado 
naturalístico não integra a definição do tipo penal, tem-se por consumada a infração 
com a prática da conduta, relevando-se, pois, irrelevante a eventual ocorrência 
daquele (...) 
A adoção da teoria do resultado para se determinar a competência ratione loci 
se justifica, primeiro, em razão da maior possibilidade de acesso a um conjunto 
probatório mais robusto e, segundo, para que a resposta penal por parte do 
Estado possa ser mais facilmente identificada, visualizada, percebida no local, 
em regra, de maior repercussão do delito.  
Note-se que o interesse público é o fator determinante para a escolha desse 
critério de fixação de competência63 (grifos nossos).  

 

                                                
63 ASSIS MOURA, Maria Thereza e outros(as). Código de Processo Penal Comentado. Editora: 
Revista dos Tribunais, 2018, p. 257 e 258.  
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Conclui-se, ante as razões aduzidas, (i) que o local de consumação do 

delito (ou do último ato executório, no caso da tentativa) é o critério determinante de 

determinação da competência, depois de definidos o órgão e a justiça competente, (ii) 

e que, para fins de fixação do foro, impõe-se observar os conceitos de consumação e 

tentativa positivados no Estatuto Repressor (art. 14, incisos I e II).  

 

Passa-se a abordar, abaixo, as exceções às regras territoriais, as causas 

de modificação e concentração de competência.  

 

III.4.1. DAS CAUSAS MODIFICADORAS DA COMPETÊNCIA JURISDICIONAL 

 

No processo penal, são circunstâncias alteradoras da competência a 

prorrogação (CPP, art. 76-79) e o desaforamento (CPP, art. 427 e 428). 

 

Aqui, importa abordar as hipóteses de prorrogação, quais sejam a 

conexão e a continência. Verbis: 

 

Art. 76.  A competência será determinada pela conexão: 
I - se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas, ao mesmo tempo, 
por várias pessoas reunidas, ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o 
tempo e o lugar, ou por várias pessoas, umas contra as outras; 
II - se, no mesmo caso, houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as 
outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas; 
III - quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias 
elementares influir na prova de outra infração. 
 
Art. 77.  A competência será determinada pela continência quando: 
I - duas ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração; 
II - no caso de infração cometida nas condições previstas nos arts. 51, § 1o, 53, 
segunda parte, e 54 do Código Penal. 
 
Art. 78. Na determinação da competência por conexão ou continência, serão 
observadas as seguintes regras:              
I - no concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, 
prevalecerá a competência do júri 
II - no concurso de jurisdições da mesma categoria:                        
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 a) preponderará a do lugar da infração, à qual for cominada a pena mais 
grave;                        
b) prevalecerá a do lugar em que houver ocorrido o maior número de infrações, se as 
respectivas penas forem de igual gravidade;                  
c) firmar-se-á a competência pela prevenção, nos outros casos;                     
III - no concurso de jurisdições de diversas categorias, predominará a de maior 
graduação; 
IV - no concurso entre a jurisdição comum e a especial, prevalecerá esta.  
                      
Art. 79.  A conexão e a continência importarão unidade de processo e julgamento, 
salvo: 
I - no concurso entre a jurisdição comum e a militar; 
II - no concurso entre a jurisdição comum e a do juízo de menores. 
§ 1o Cessará, em qualquer caso, a unidade do processo, se, em relação a algum co-
réu, sobrevier o caso previsto no art. 152. 
§ 2o A unidade do processo não importará a do julgamento, se houver co-réu 
foragido que não possa ser julgado à revelia, ou ocorrer a hipótese do art. 461. 
 
Art. 80.  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 Ihes prolongar a prisão provisória, ou por 
outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação. 
 
Art. 81.  Verificada a reunião dos processos por conexão ou continência, ainda que 
no processo da sua competência própria venha o juiz ou tribunal a proferir sentença 
absolutória ou que desclassifique a infração para outra que não se inclua na sua 
competência, continuará competente em relação aos demais processos. 
Parágrafo único.   Reconhecida inicialmente ao júri a competência por conexão ou 
continência, o juiz, se vier a desclassificar a infração ou impronunciar ou absolver o 
acusado, de maneira que exclua a competência do júri, remeterá o processo ao juízo 
competente. 
 
Art. 82.  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. 

 

Ensina o Professor AURY LOPES JR. que a conexão e a continência são 

“verdadeiras causas modificadoras da competência e que têm por fundamento a 

necessidade de reunir os diversos delitos conexos ou os diferentes agentes num mesmo 

processo, para julgamento simultâneo”.  
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Na conexão, “o interesse é evidentemente probatório, pois o vínculo 

estabelecido entre os delitos decorre da sua estreita ligação”, enquanto na 

continência “o que se pretende é, diante de um mesmo fato praticado por duas ou 

mais pessoas, manter uma coerência na decisão, evitando o tratamento diferenciado 

que poderia ocorrer caso o processo fosse desmembrado e os agentes julgados em 

separado64”. 

 

  Ainda, conforme leciona o e. autor, ao definir-se a concentração 

jurisdicional em casos de conexão ou continência, devem ser primeiramente 

descartadas (i) a competência das Justiças Especializadas (Militar e Eleitoral65), (ii) a 

existência de agente dotado de prerrogativa de função e (iii) a incidência de jurisdições 

de diferentes graduações. Só depois de dirimidas tais questões, é possível passar ao 

exame da competência entre juízes da idêntica categoria66.  

 

No que toca às modalidades de conexão, preceitua o diploma 

processual três categorias: (i) as conexões intersubjetivas (CPP, art. 76, I), (ii) a 

conexão objetiva (CPP, art. 76, II) e (iii) a conexão probatória (CPP, art. 76, III). 

Sobre tais conceituações, recorre-se à lição do Professor JOSÉ FREDERICO MARQUES: 

 

Na conexão intersubjetiva por simultaneidade, o que se exige é unidade temporal 
do acontecimento complexo, e não unidade jurídica dos atos (...). Não é necessário 
que o desenvolvimento temporal das infrações coincida estritamente, no sentido de 
identidade dos respectivos atos de execução e de identidade do início dos respectivos 
atos de execução e de identidade na consumação, o que é quase impossível (...) 
Na conexão por concurso, aquela resulta do fim comum, do concerto prévio, do 
“ajuste” entre os autores da infração, como, por exemplo, nos delitos cometidos em 
diversas localidades pelos membros de associação de malfeitores.  

                                                
64 LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. Editora: Saraiva, 15ª edição, 2018, p. 293.  
65 Saliente-se que as bases dogmáticas e a consequência processual decorrentes da existência conexão 
e continência com delitos eleitorais já foram anteriormente abordadas (Item III.2). De igual modo, a 
continência com pessoas dotadas de prerrogativa de foro, ante a sua aparente inexistência in casu, não 
será enfrentada.   
66 Idem, p. 297.  
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Nessa forma de conexão, não se exige relação alguma de lugar, tempo ou pessoas, 
pois o único nexo é o concerto anterior entre os autores, conforme se depreende do 
próprio texto legal (...).  
Na conexão objetiva, as infrações ligadas entre si, ou derivam da mesma causa, ou 
são engendradas umas pelas outras. Para existir a conexão objetiva, não há 
necessidade de mais nada que a relação de causalidade, não se cogitando, por isso, de 
concomitância, pluralidade de agentes ou concerto prévio. Isso quer dizer que nesse 
conjunto de fatos que se encadeiam uns aos outros, pelos elos da relação de causa e 
efeito, podem ser vários os autores, ou haver um só agente.  
Há também conexão objetiva, mas de caráter meramente instrumental, “quando 
a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias influir na prova de 
outra infração”, segundo o disposto no art. 76, III, do Código de Processo Penal.  
É a chamada conexão probatória, em que os nexos e laços entre duas ou mais 
infrações estão apenas nos elementos destinados a trazer ao processo os dados 
instrutórios sobre os fatos delituosos67 (grifos nossos).  
   

Por sua vez, as hipóteses de continentia causarum abarcam (i) a 

unidade de infração e pluralidade de agentes (CPP, art. 77, I) e (ii) unidade de agentes 

e pluralidade de infrações (CPP, art. 77, II): 

 

O art. 77, I, diz respeito aos crimes plurissubjetivos e à co-autoria, em que a unidade 
de infração torna incindível e inseparável o processo e julgamento dos que 
participaram do delito (...). 
No art. 77, II, ao revés, há pluralidade de infrações, que se juntam e reúnem, porém, 
em virtude de concurso formal por terem resultado todas elas de uma só ação ou 
omissão68.  

 

Com efeito, há de ser demonstrado, para fins de modificação da 

competência, o concreto liame de crimes (conexão) ou agentes (continência), não 

sendo suficiente, por óbvio, a genérica alegação em tal sentido. Em outras palavras: A 

existência de circunstância de elastecimento da competência jurisdicional de um 

órgão, em detrimento de outros, deve ser comprovado empírica e idoneamente.  

 

No caso sub examine, importa enfrentar a forma de conexidade ou 

continência de causas entre jurisdições de idêntica categoria, preceituadas no art. 78, 

                                                
67 FREDERICO MARQUES, José. Tratado de Direito Processual Penal, Editora: Saraiva, 1980, 
volume I, p. 372-375.   
68 Idem, p. 376.  
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inciso II, do Código de Processo Penal e que determinam que, em tais casos, “a) 

preponderará a do lugar da infração, à qual foi cominada a pena mais grave; b) 

prevalecerá a do lugar em que houver ocorrido o maior número de infrações, se as 

respectivas penas forem de igual gravidade; c) firmar-se-á a competência pela 

prevenção, nos outros casos”. 

 

Ressalte-se que a prevenção decorrente de conexão e continência 

(CPP, art. 78, II, “c”) será retomada posteriormente.  

 

Nada obstante, adianta-se que as alíneas estatuídas no art. 78, inciso 

II, não possuem relação de alternatividade. Ao revés, resguardam entre elas uma 

hierarquia que deve ser observada, de modo que, para definição do órgão 

jurisdicional competente, somente é lícito recorrer-se à prevenção (alínea “c”) depois 

de descartadas a incidência das alíneas anteriores (“a” e “b”): 

 

As alíneas do inciso II do art. 78 não são alternativas, mas sim subsidiárias. Há 
uma hierarquia entre elas, devendo inicialmente prevalecer a alínea a, e somente 
de esta não dirimir a questão, por ambos os processos terem por objeto crimes cujas 
penas máximas sejam de igual gravidade, passa-se para a alínea b, que considera, 
então, subsidiariamente, o número de infrações cometidas. E, finalmente, se os 
crimes forem de mesma gravidade e em igual número, apenas neste caso é que o 
magistrado deverá se valer da alínea c e considerar a prevenção critério 
definidor do foro prevalecente para a reunião dos processos69.  
 

Dessarte, somente é lícito falar em prevenção decorrente de 

conexidade ou continência (CPP, art. 79, II, “c”) quando tratar-se de crimes com 

idêntica pena máxima cominada e em igual número, ou seja, quando impossível 

identificar o foro por meio das hipóteses anteriores (CPP, art. 79, II, “a” e “b”).    

 

 

                                                
69 Idem, p. 265. 
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III.4.2. DA POSSIBILIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS ENQUANTO RATIO ESSENDI 

DA CONEXÃO E DA CONTINÊNCIA 

 

A conexão e a continência, em regra70, determinam a reunião das 

causas penais para processamento e julgamento (CPP, art. 79, III).  

 

Essencial consignar que, sem a possibilidade de processamento e 

julgamento conjunto, não há o que se falar em modificação da competência pela 

conexão ou continência.  

 

Como aduz o Professor GUSTAVO BADARÓ, com precisão, (i) essa é a 

razão de ser de tais institutos, (ii) de modo que a junção tem caráter obrigatório, 

(iii) não se tratando de simples faculdade ou poder discricionário do órgão 

julgador:  

 

A conexão e a continência implicam a reunião dos processos que tenham por objeto 
os crimes conexos ou em relação de continência. Aliás, a razão de ser da conexão é 
possibilitar a mudança de competência para que dois ou mais feitos por crimes 
tenham relação entre si sejam julgados conjuntamente (...). 
Como claramente previsto na regra, há obrigatoriedade na formação do processo 
único no caso de conexão ou continência. Não se trata de simples faculdade ou 
de poder discricionário. Se o juiz tivesse o poder discricionário de decidir se um 
determinado processo conexo com outro deveria continuar a permanecer sujeito 
a um juiz, ou ao outro, seria ele o árbitro de determinar quando se deveria ou 
não prorrogar a competência, o que seria incompatível com a garantia do juiz 
natural. Se o juiz considera que há conexão ou continência, a regra é impositiva e a 
união dos processos obrigatória (grifos nossos)71.  

 

Também é importante acentuar que a facultativa cisão prevista no art. 

80 do CPP pressupõe, necessariamente, (i) a regular competência do órgão julgador, 

                                                
70 Pertinente salientar que as exceções abordadas nos incisos I e II do art. 79 não serão confrontadas, 
eis que não incidentes no corrente feito.  
71 BADARÓ, Gustavo. Juiz Natural no Processo Penal. Editora: Revista dos Tribunais, 2014, p. 353 e 
354.  
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(ii) a precedente cisão do feito perante este juízo regularmente competente e (iii) que 

ambas as controvérsias penais tramitem perante o mesmo órgão jurisdicional.  

 

Ou seja, “o art. 80 [do CPP] não pode ser invocado para evitar a 

reunião do processo. Primeiro todos os processos devem ser reunidos no juízo de 

competência prevalente. A ele incumbe, se for o caso, decidir sobre a cisão processual 

(...)72”.    

 

Nessa vereda, enfatize-se que o Codex processual penal estabelece 

uma limitação quanto ao momento processual em que o juízo prevalecente pode 

avocar os feitos em casos de conexão ou conexidade de causas: 

 

Art. 82.  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. 

 

No que tange à expressão “sentença definitiva”, é evidente que a sua 

interpretação deve ser no sentido de estabelecer a sentença em primeiro grau enquanto 

marco limitador para que o juízo prevalente avoque o feito.  

 

Isso porque, depois de prolatada a sentença, esgota-se a jurisdição do 

órgão de primeiro grau, sendo óbvia a impossibilidade de este avocar um processo 

com sentença proferida por juízo distinto ou, ainda, situado perante órgão 

hierarquicamente superior. Passada tal etapa processual, portanto, a unidade das causas 

competirá, posteriormente, ao juízo da execução para fins de somatória da pena.  

 

Tal compreensão encontra o beneplácito do magistério doutrinário: 

 

                                                
72 LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. Editora: Saraiva, 15ª edição, 2018, p. 302. 
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[Existe] um limite temporal para a reunião dos processos, qual seja, a fase da 
prolação da sentença. É o que se contém no disposto no art. 82 do CPP, em que se 
estabelece que, no caso de já se encontrar sentenciado algum dos processos conexos 
e/ou continentes, a unidade de processos se dará posteriormente, para o efeito de 
soma ou de unificação das penas, quando uma e outra tiverem cabimento. Explica-se: 
a necessidade de reunião para a soma ou unificação das penas somente ocorrerá em 
hipóteses de concurso de crimes (material, formal ou continuado), sentenciados sem 
o conhecimento de tais circunstâncias, ou seja, sem o conhecimento da existência de 
processos distintos sobre fatos conexos e/ou continentes (...). 
Ainda que preclusa para as partes tal possibilidade, nada impede – e o art. 82 mesmo 
o impõe – que o juiz que estiver atuando na jurisdição prevalecente, isto é, aquela na 
qual se reunirão os processos conexos e/ou continentes, dê conhecimento do fato, 
avocando a si, junto aos demais, a competência para o julgamento simultâneo dos 
delitos.  
Relembre-se, porém: mesmo o juiz somente poderá arguir ou suscitar a conexão 
e/ou continência até a prolação da sentença por um dos juízes envolvidos. E 
assim é porque, a partir daí, como aquele processo sentenciado não poderá ser 
modificado naquela instância, ele não terá qualquer utilidade para a pretendida 
unidade de processo e de julgamento (quando esse, como visto, já tiver sido realizado 
em um deles) (grifos nossos)73. 
 

Extremamente relevantes são as assertivas do Professor AFRÂNIO 

SILVA JARDIM, em artigo que aborda especificamente a equivocada invocação dos 

conceitos de conexão e/ou continência, por este juízo, para justificar a tramitação de 

inúmeros procedimentos perante esta Subseção Judiciária sem a correlação com o 

procedimento originário. Salientou-se que (i) a genérica alegação de vínculo com a 

Petrobras e (ii) se o procedimento-mãe, invocado como feito conexo, já se encontra 

julgado, não são circunstâncias hábeis a amparar a prorrogatio fori:  

 

Pelo nosso sistema processual penal, a ampliação da competência de foro ou juízo 
pressupõe a existência de conexão entre as infrações, a fim de que haja unidade de 
processo e julgamento. São questões jurídicas e que estão tratadas expressamente no 
Código de Processo Penal. 
Direito não é para leigos, mormente se são jornalistas a serviço de um trágico 
punitivismo. 
Desta forma, cabe realçar que, para que o juiz Sergio Moro tenha competência para 
os três processos em que o ex-presidente Lula figura como réu, se faz necessário que 
fique claro que os supostos crimes ocorridos no estado de São Paulo são conexos 
com o "crime-mãe" da competência do juiz Sergio Moro, bem como que este delito 

                                                
73 PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal. Editora: Atlas, 20ª edição, 2016, p. 288. 
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poderia atrair para a sua competência os demais crimes conexos, consumados em 
locais diversos. 
Vejam quando ocorre a conexão, segundo previsão legal (Código de Processo Penal): 
"Art. 76. A competência será determinada pela conexão: (na verdade, trata-se de 
modificação por prorrogação de competência) 
I - se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas, ao mesmo tempo, 
por várias pessoas reunidas, ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o 
tempo e o lugar, ou por várias pessoas, umas contra as outras; 
II - se, no mesmo caso, houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as 
outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas; 
III - quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias 
elementares influir na prova de outra infração". 
Ora, diante do que está disposto na lei processual, não basta que um suposto 
crime tenha alguma "ligação com os crimes contra a Petrobras". Para que seja 
subtraída a competência do foro de São Paulo, se faz absolutamente necessária a 
presença de uma das hipóteses de conexão acima transcritas. 
Por outro lado, se o "primitivo" delito — o que teria força para atrair os delitos 
conexos — já foi objeto de julgamento de mérito, não faz mais sentido subtrair a 
competência do foro de São Paulo, pois não haverá possibilidade de unidade de 
processo e julgamento dos crimes conexos, escopo que levaria à prorrogação da 
competência do juiz Sergio Moro74.  
 

Certo, pois, (i) que a conexão e continência importam primeiramente 

na obrigatória cisão das causas penais e (ii) que a avocação do feito, pela autoridade 

prevalente, encontra na sentença de primeiro grau a sua divisa temporal.  

 

III.4.3. DAS CAUSAS DE CONCENTRAÇÃO DA COMPETÊNCIA JURISDICIONAL 

 

A concentração da competência jurisdicional significa a exclusão da 

competência dos órgãos em tese competentes para determinada causa, à exceção de 

um, o qual ficará incumbido de seu processamento e julgamento.  

 

Importa, aqui, enfrentar o instituto da prevenção, que se encontra 

positivado no art. 83 do Caderno Processual Penal: 

 

                                                
74 Disponível em: https://www.conjur.com.br/2018-abr-29/afranio-jardim-incompetencia-juizo-
curitiba-lula - Acessado em 22.04.2019.  
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Art. 83.  Verificar-se-á a competência por prevenção toda vez que, concorrendo dois 
ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles 
tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este 
relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa.  
 

A prevenção, enquanto critério fixador (e não modificador) da 

competência pressupõe a existência de dois ou mais órgãos jurisdicionais 

abstratamente competentes, de modo que o juiz que primeiramente conheceu do feito 

se tornará concretamente competente, retirando a competência dos demais.  

 

Importante, nesta toada, estabelecer a diferenciação entre a prevenção 

(enquanto modalidade de concentração da competência) e a conexão/continência 

(formas de modificação da competência). Socorre-se, ante o seu preciso conteúdo, da 

doutrina do Professor JOSÉ FREDERICO MARQUES:  

 

A prevenção fixa a competência: não a determina. Por isso denomina jurisdição 
preventa a de um juiz competente antecipada em face à de outro, também 
competente. Enquanto, na prorrogatio fori, o “juiz continua fazendo-se competente”, 
na prevenção, “o juiz que conheceu, preestabelece a exclusividade do seu juízo. A 
prorrogação enche o futuro do juízo prorrogado; a prevenção exclui o futuro dos 
outros juízos75”.  

 

Calha destacar, também, que a prevenção (CPP, art. 69, inciso VI e 

art. 83) pressupõe anterior distribuição (art. 69, inciso IV e art. 75) a um juízo 

competente, ou seja, com estrita observância das balizas constitucionais e 

processuais sobre a temática. Pontue-se que a distribuição realizada à margem do 

arcabouço normativo não legitima a avocação das causas mediante a alegação de 

prevenção. 

 

Segundo GUSTAVO BADARÓ, a prevenção, “em tema de competência, 

assume diferentes naturezas: (1) critério de definição de foro subsidiário (CPP, art. 

                                                
75 FREDERICO MARQUES, José. Tratado de Direito Processual Penal, Editora: Saraiva, 1980, 
volume I, p. 354-355.   
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72, §§ 1º e 2º); (2) critério de especificação do foro; (3) fator de fixação da 

competência, em caso de conexão ou continência (CPP, art. 78, II, c)”.  

 

De todo modo adverte-se, com precisão, que “o elemento comum em 

todos os casos que o CPP se vale da prevenção, independentemente de sua natureza, 

é que se trata de ‘regras de encerramento’ aplicáveis nos casos em que as regras de 

competência são insuficientes para a definição do juiz competente, evitando os 

‘vazios de competência. Tem, pois, um caráter meramente residual76”.  

 

Com efeito, não há o que se falar em prevenção se for identificável o 

local onde se consumou a infração (CPP, art. 70) dado que tal critério, repita-se, possui 

índole subsidiária.  

 

Exemplificando: Se um juiz da cidade de São Paulo/SP decreta, no 

âmbito do inquérito policial, uma medida cautelar em desfavor de investigado e, 

posteriormente, venha a ser apurado que o delito imputado consumou-se na comarca 

do Rio de Janeiro/RJ, tal medida, isoladamente, não enseja a sua prevenção nos termos 

do art. 83 do CPP. Deve predominar, eis que conhecido, o forum delicti commissi 

(Rio de Janeiro/RJ) enquanto critério definidor da competência.  

 

Retoma-se77 agora, eis que imprescindível, a prevenção resultante de 

suposta conexão ou continência (CPP, art. 78, II, c).  

 

Como já aduzido, nos casos de infrações conexas, em trâmite perante 

jurisdições de idêntica categoria, à definição do foro prevalente deve-se observar, em 

primeiro lugar, o local da infração em que cominada a pena mais grave (CPP, art. 78, 

II, “a”) e, sendo hipótese de infrações com sanções idênticas, predominará a 

                                                
76 BADARÓ, Gustavo. Processo Penal. Editora: Revista dos Tribunais, 4ª edição, 2016, p. 243 e 244.  
77 Já parcialmente enfrentada no item III.4.1. 
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competência da localidade onde ocorrer o maior número das infrações  (CPP, art. 78, 

II, “b”).  

 

Ressalte-se — e esse ponto é indispensável — que somente quando 

não houver distinção na gravidade dos crimes ou em relação ao número das infrações 

(descartadas, pois, as hipóteses das alíneas “a” e “b”), a competência será cimentada 

pela prevenção (CPP, art. 78, II, “c”). 

 

De forma didática: Se for possível identificar o local de consumação 

da infração com pena mais grave (CPP, art. 78, II, “a”) ou o local onde houver 

ocorrido o maior número de infrações (CPP, art. 78, II, “b”), caso estas possuírem 

cominações distintas no preceito incriminador secundário, não haverá prorrogação 

da competência do juiz processante em decorrência da prevenção (CPP, art. 78, 

II, “c”). 

 

Outra não é, como se demonstrará, a posição jurisprudencial.  

 

III.4.4. DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL A RESPEITO DAS CAUSAS DE 

MODIFICAÇÃO E CONCENTRAÇÃO DE COMPETÊNCIA 

 

a)  Da imperatória reunião dos feitos em casos de conexão e continência. Cisão 

facultativa que só pode ser exercida pelo juízo cumulativamente competente 

 

De forma cediça, a jurisprudência da Suprema Corte assoalha que em 

caso de incidir uma das hipóteses de prorrogação da competência jurisdicional, (i) a 

junção das causas penais conexas ou continentes é obrigatória (CPP, 79) e (ii) que a 

facultativa cisão prevista na legislação processual só pode exercida pelo juízo 

competente quando, depois de reunidos os feitos, incidir uma das situações 

objetivamente previstas (CPP, art. 80):     
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HABEAS CORPUS. JULGAMENTO. PEDIDO DE ADIAMENTO. 
SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DO ADVOGADO NA SESSÃO. 
PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. PREVENÇÃO. PRINCÍPIO DO JUIZ 
NATURAL. SÚMULA/STF 394. CANCELAMENTO. CONEXÃO ENTRE TRÊS 
AÇÕES PENAIS. ALEGAÇÃO DE OBRIGATORIEDADE DE REUNIÃO DE 
PROCESSOS AFASTADA. CPP, ART. 80. PRISÃO PREVENTIVA. 
REVOGAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PREENCHIDOS. 
APLICAÇÃO DO ART. 30 DA LEI Nº 7.492/86. 1. Alegação de nulidade do 
julgamento de habeas corpus pelo TRF-3ª Região rejeitada, por não configurar a falta 
de sustentação oral violação ao princípio da ampla defesa, ante seu caráter 
facultativo. Ademais, encontrava-se presente à sessão outra advogada, igualmente 
constituída nos autos, com os mesmos poderes outorgados ao patrono ausente. 2. 
Prevento é o juízo da 1ª Vara Federal Criminal de São Paulo, por ter, antes de 
qualquer outro, despachado, determinando a quebra do sigilo bancário de co-réus em 
processo conexo anterior, o que impede a livre distribuição de denúncias posteriores. 
Excluída a competência originária do STJ para proceder à perquirição, em razão da 
prerrogativa de função do réu, ante o cancelamento da Súmula/STF 394. 3. Desde 
que submetidos ao mesmo juízo, pode o magistrado utilizar-se da faculdade de 
não reunir processos conexos, por força do que dispõe o art. 80 do CPP. 4. 
Verificados os pressupostos estabelecidos pela norma processual (CPP, art. 312), 
coadjuvando-os ao disposto no art. 30 da Lei nº 7.492/86, que reforça os motivos de 
decretação da prisão preventiva em razão da magnitude da lesão causada, não há 
falar em revogação da medida acautelatória. A necessidade de se resguardar a ordem 
pública revela-se em conseqüência dos graves prejuízos causados à credibilidade das 
instituições públicas. 5. Habeas Corpus indeferido78.  
 
EMENTA Habeas corpus. Crime continuado. Dilação probatória. Conexão. Reunião 
facultativa de processos. Prejuízo ao direito de ampla defesa em vista da 
multiplicidade de ações penais instauradas. 1. Não é possível, em sede de habeas 
corpus, examinar se estão presentes os requisitos fáticos caracterizadores da 
continuidade delitiva. Tal exame exigiria dilação probatória, não admitida nesta via 
processual. Ademais, no caso, o Superior Tribunal de Justiça não cuidou do tema no 
seu mérito, o que configura inviabilidade de seu exame nesta Suprema Corte, 
porquanto haveria supressão de instância. 2. "Desde que submetidos ao mesmo 
juízo, pode o magistrado utilizar-se da faculdade de não reunir processos 
conexos, por força do que dispõe o art. 80 do CPP." (HC nº 80.717/SP, Tribunal 
Pleno, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 5/3/04). 3. Embora a 
conexão não implique, necessariamente, a reunião dos feitos em curso num 
único processo, devem eles ser submetidos à competência do mesmo Juízo 
prevento. 4. A multiplicidade de ações penais não constitui, por si só, obstáculo ao 
exercício do direito de ampla defesa do paciente. Somente é possível aferir eventual 
desrespeito a essa garantia constitucional diante de situação concreta. 5. Habeas 
corpus conhecido em parte e, nessa parte, deferido79.  

                                                
78 HC 80717, Relator(a):  Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. ELLEN 
GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2001.  
79 HC 91895, Relator(a):  Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, julgado em 01/04/2008.  
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PENAL E PROCESSUAL PENAL. COMPETÊNCIA. CRIME ELEITORAL 
CONEXO A CRIME COMUM. INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 35, INCISO II, DO 
CÓDIGO ELEITORAL, E 78, INCISO IV, DO CPP. RECEPÇÃO DESTES DOIS 
DISPOSITIVOS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREVALÊNCIA DA 
JUSTIÇA ESPECIAL ELEITORAL. 1. Agravo Regimental interposto pelo 
Ministério Público Federal contra a Decisão de fls. 673-677, que declinou a 
competência para processo e julgamento da integralidade da Ação Penal para a 
Justiça Eleitoral de Minas Gerais. 
2. Processo desencadeado pela suposta prática de tráfico de influência, lavagem de 
(...) 
15. Entretanto, cumprirá ao Juízo Eleitoral, que fará o exame das provas de forma 
certamente mais aprofundada, aferir se existe, efetivamente, conexão que implique 
julgamento conjunto, podendo aquele magistrado concluir que, mesmo que presente 
o nexo, seja apropriado aplicar a regra do artigo 80 do Código de Processo 
Penal, a dispor que "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 Ihes 
prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar 
conveniente a separação". 
16. Isso porque, no caso de haver certa independência entre o crime de corrupção 
passiva e o crime eleitoral, é sempre viável ao magistrado competente deliberar 
sobre o desmembramento, com a remessa à Justiça Federal daquela parte que 
entender não ser de obrigatório julgamento conjunto. De qualquer sorte, essa decisão 
só pode incumbir ao Juízo inicialmente competente, que é o Eleitoral. 
17. Agravo Regimental não provido, com determinação de remessa dos autos à 
Justiça Eleitoral de Minas Gerais, facultando-se ao Juízo competente decidir sobre a 
necessidade ou não de julgamento conjunto e sobre a eventual remessa de parte da 
acusação à Justiça Federal, nos termos do artigo 80 do CPP80. 
 

Como se vê, a utilização da faculdade prescrita no art. 80 do CPP 

pressupõe, indispensavelmente, (i) a precedente junção dos feitos pelo juízo 

competente e (ii) a incidência de uma das situações justificadoras da excepcional 

cisão.  

  

 

 

 

                                                
80 AgRg na APn 865/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 
07/11/2018.  
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b) Da sentença em primeiro grau como limite temporal para a avocação dos feitos 

pelo juízo com jurisdição prevalente   

 

No que concerne à sentença proferida pelo juiz de primeiro grau 

enquanto o marco processual limitador da avocação do feito por conexão ou 

continência (CPP, art. 82), dado que é nesse momento que exaure a jurisdição de piso, 

cimentada é a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a começar pela Súmula 235 do 

Superior Tribunal de Justiça: 

 

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

 

EMENTA: Habeas corpus: pretensão à reunião de diversos processos instaurados 
contra o paciente, por delitos contra a ordem tributária e contra a previdência social, 
sob alegada caracterização de crime continuado. Competência, por prevenção: 
nulidade relativa: preclusão. 1. É da jurisprudência do Tribunal que é relativa a 
incompetência resultante de infração às regras legais da prevenção: daí a ocorrência 
de preclusão se, como sucedeu no caso, não foi argüida, no procedimento ordinário 
de primeiro grau, no prazo da defesa prévia. 2. Resulta, pois, nos termos da parte 
final do art. 82 C.Pr.Pen., que, tanto o juízo da existência do crime continuado, 
quanto, se for o caso, a unificação das penas, hão de proceder-se no juízo da 
execução. 3. Habeas corpus indeferido81.  
 
HABEAS CORPUS. FORO PRIVILEGIADO. PROCURADOR DO ESTADO. 
COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FORMAÇÃO DE 
QUADRILHA, ESTELIONATO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, 
INUTILIZAÇÃO DE DOCUMENTO E FRAUDE PROCESSUAL. EXTENSÃO 
DOS EFEITOS AO CORRÉU. AÇÃO PENAL CONEXA. IMPOSSIBILIDADE. 
PROCESSO SENTENCIADO. 
1. Trata-se de crimes comuns imputados ao ora paciente em coautoria com outros 
indivíduos, um deles Procurador do Estado do Rio de Janeiro, e pretende-se a 
extensão da ordem de habeas corpus a fim de garantir ao ora paciente o mesmo foro 
por prerrogativa de função. 
2. Na linha do disposto no art. 580 do CPP, no caso de concurso de agentes, a 
decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam 
de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros, o que não se vislumbra na 
presente hipótese. 
3. A providência de reunião dos processos, em virtude de conexão, sofre 
limitação no que tange à fase processual em que se encontram os feitos conexos, 

                                                
81 HC 81134, Relator(a):  Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 07/08/2007.  
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não podendo alcançar os processos já sentenciados, de acordo com o que 
preceitua o art. 82 do CPP. 
4. Nesse sentido, o enunciado da Súmula 235 deste Superior Tribunal de Justiça, 
segundo o qual "a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles 
já foi julgado". 
5. Ordem de habeas corpus denegada82. 
 
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. UNIFICAÇÃO DE PROCESSOS. 
RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE DE 
PROCEDER-SE A TAL EXAME NA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. ALEGADA 
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS SENTENÇAS. INSTRUÇÃO 
DEFICIENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
I - Nos termos do art. 82 do CPP, após ser proferida sentença definitiva, a 
unidade dos processos só se dará, ulteriormente, para o efeito de soma ou de 
unificação das penas. 
II - Compete ao juízo da Execução proceder à unificação de penas (art. 66, inciso III, 
"a", da LEP) acaso constatada a configuração de continuidade delitiva entre delitos 
apurados em processos distintos (Precedentes desta Corte e do Pretório Excelso). 
Inviável tal exame na via eleita por demandar aprofundado exame de material fático-
probatório. 
III - A deficiência de instrução dos autos, em razão da ausência das cópias das rr. 
sentenças condenatórias, impede o conhecimento do presente habeas corpus quanto à 
análise da dosimetria das penas.' Habeas corpus não conhecido83. 
 

Com efeito, clarividente que a avocação do feito pelo juízo prevalente, 

sob a ótica de conexão ou continência, só pode ocorrer até a prolação da sentença em 

primeira instância.  

 

c) Do entendimento jurisprudencial acerca da restrita competência deste Juízo 

Federal 

 

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Questão de Ordem no 

Inquérito nº 4130/PR, delimitou quais fatos podem ser processados perante o Juízo da 

13ª Vara Federal de Curitiba/PR, no bojo da Operação “Lava Jato”. Confiram-se os 

principais excertos da ementa:  

 

                                                
82 HC 260.009/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2013.  
83 HC 319.282/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2016.  
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3. A colaboração premiada, como meio de obtenção de prova, não constitui 
critério de determinação, de modificação ou de concentração de competência. 4. 
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 (prerrogativa de foro). 5. 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 ao 
encontro fortuito de provas em outros meios de obtenção de prova, como a busca e 
apreensão e a interceptação telefônica. 6. 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. 7. Nos casos de infrações conexas, praticadas em locais 
diversos, hão de ser observadas as regras de determinação do foro prevalente 
previstas no art. 78 do Código de Processo Penal, uma vez que a conexão e a 
continência importam em unidade de processo e julgamento. 8. A prevenção, nos 
termos do art. 78, II, c, do Código de Processo Penal, constitui critério residual de 
aferição da competência. 9. Não haverá prorrogação da competência do juiz 
processante - alargando-a para que conheça de uma causa para a qual, isoladamente, 
não seria competente -, se não estiverem presentes i) uma das hipóteses de conexão 
ou de continência (arts. 76 e 77, CPP) e ii) uma das hipóteses do art. 78, II, do 
Código de Processo Penal. 10. [...]11. Ainda que o juízo de origem, com base nos 
depoimentos do imputado colaborador e nas provas por ele apresentadas, tenha 
decretado prisões cautelares e ordenado a quebra de sigilos bancário ou fiscal e a 
realização de busca e apreensão ou de interceptação telefônica, essas medidas, por si 
sós, não geram sua prevenção, com base no art. 83 do Código de Processo Penal, 
caso devam ser primariamente aplicadas as regras de competência do art. 70 do 
Código de Processo Penal (local da consumação) ou do art. 78, II, a ou b, do Código 
de Processo Penal (determinação do foro prevalente, no caso de conexão ou 
continência). 12. Os ilícitos em apuração nos procedimentos encaminhados pelo 
juízo da 13ª Vara da Seção Judiciária do Paraná se referem, dentre outros fatos, a 
repasses de valores por empresa prestadora de serviços de informática na gestão de 
empréstimos consignados de servidores federais, no âmbito do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, com a utilização, em tese, de notas fiscais falsas 
e de empresas de fachada. 13. Não há relação de dependência entre a apuração desses 
fatos e a investigação de fraudes e desvios de recursos no âmbito da Petrobras, a 
afastar a existência de conexão (art. 76, CPP) e de continência (art. 77, CPP) que 
pudessem ensejar o simultaneus processus, ainda que os esquemas fraudulentos 
possam eventualmente ter um operador comum e destinação semelhante (repasse de 
recursos a partido político ou candidato a cargo eletivo). 14. O fato de a polícia 
judiciária ou o Ministério Público Federal denominarem de ‘fases da operação Lava-
jato’ uma sequência de investigações sobre crimes diversos - ainda que sua gênese 
seja a obtenção de recursos escusos para a obtenção de vantagens pessoais e 
financiamento de partidos políticos ou candidaturas - não se sobrepõe às normas 
disciplinadoras da competência. 15. Nenhum órgão jurisdicional pode-se arvorar 
de juízo universal de todo e qualquer crime relacionado a desvio de verbas para 
fins político-partidários, à revelia das regras de competência. 16. A mesma razão 
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(inexistência de conexão) que motivou o não reconhecimento da prevenção de 
Ministro da Suprema Corte que supervisiona a investigação de crimes relacionados à 
Petrobras estende-se ao juízo de primeiro grau. (...)84 (grifos nossos). 

 

Como se vê, no que diz à “competência do Juízo da 13ª Vara Federal 

de Curitiba, por conexão ou continência”, entende o Supremo Tribunal “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 Petrobras’”85.  

 

Ainda, na mesma assentada, é preciso insistir, decidiu-se que “fatos 

que se imbriquem de forma tão profunda” com supostos desvios no âmbito da 

Petrobras podem ser investigados pela chamada Operação Lava Jato e, 

consequentemente, pelo Juízo da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba. 

 

Como precisamente advertido no voto-condutor do leading case 

mencionado, o fato de os órgãos persecutórios denominarem as etapas de diferentes 

apurações como “fases da lava jato” — clara e proposital manobra que midiatiza o 

procedimento e vulnera a presunção de inocência dos investigados — não tem o 

efeito de modificar os critérios legais balizadores da competência jurisdicional. 

Oportuno transcrever a notável assertiva:  

 

14. O fato de a polícia judiciária ou o Ministério Público Federal denominarem de 
‘fases da operação Lava-jato’ uma sequência de investigações sobre crimes 
diversos - ainda que sua gênese seja a obtenção de recursos escusos para a obtenção 
de vantagens pessoais e financiamento de partidos políticos ou candidaturas - não se 
sobrepõe às normas disciplinadoras da competência. 15. Nenhum órgão 
jurisdicional pode-se arvorar de juízo universal de todo e qualquer crime 

                                                
84 Inq 4130 QO, Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 23/09/2015.  
85 Cf. Pet. 7075, Rel. Min. EDSON FACHIN, redator do acórdão Min. GILMAR MENDES, Segunda 
Turma, julgado em 15/08/2017; e Pet 7076, Rel. Min. EDSON FACHIN, redator do acórdão Min. 
GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 15/08/2017; Pet 6780 AgR-quarto-ED, Rel. Min. 
EDSON FACHIN, redator do acórdão:  Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 
24/04/2018; Pet 6820 AgR-ED, Rel. Min. EDSON FACHIN, redator do acórdão:  Min. RICARDO 
LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 06/02/2018; Pet 6986 AgR, Rel. Min.. EDSON 
FACHIN, redator do acórdão:  Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 10/04/2018. 
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relacionado a desvio de verbas para fins político-partidários, à revelia das 
regras de competência. 
 

Em adendo, pertinente é a observação do e. Min. ALEXANDRE DE 

MORAES no INQ 4483, também admoestando sobre a intentada tática de carimbar 

diferentes apurações com o rótulo da “Lava Jato” para o fim de transformar da 13ª 

Vara Federal de Curitiba/PR em um juízo universal, ao arrepio da garantia do juiz 

natural: 

 

Há um acórdão de lavra do eminente Ministro Dias Toffoli, que fala exatamente isso 
em relação a outro caso, que a questão Lava-jato ficou uma marca. A própria 
Imprensa diz: ‘Lava-jato do Rio de Janeiro, Lava-jato do Mato Grosso, Lava-jato...’ 
Mas os fatos que geraram a Lava-jato são fatos relacionados à Petrobras. Esses 
fatos, independentemente de algumas pessoas estarem sendo acusadas e 
processadas por fatos lá e aqui, não se pode transformar a 13ª Vara de Curitiba 
em um juízo universal de todos os fatos ligados eventualmente a pessoas, que 
também lá estão sendo processadas por fatos ligado à “Lava Jato86 (grifos 
nossos).    

 

Quanto à prevenção, assentou a Corte Máxima que tal instituto, 

“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” e que, “nos termos do art. 78, II, c, do Código de Processo 

Penal, constitui critério residual de aferição da competência87”. 

 

Ademais, ao afastar a ocorrência de cada uma das hipóteses de 

conexão previstas na legislação processual (CPP, art. 76, I, II e III) e a pretendida 

deslocação de competência a este juízo, sobre fatos dissociados dos ilícitos perpetrados 

contra a Petrobras, asseverou-se que a eventual coincidência (i) de pessoas e (ii) do 

                                                
86 Inq 4483 AgR-segundo, Relator(a):  Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 
19/12/2017 (p. 66 do aresto). 
87 QO no INQ 4130.  
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modus operandi no iter criminis são argumentos inidôneos e inaptos a superar as 

normas processuais de competência: 

 

Ainda que esses esquemas fraudulentos possam eventualmente ter um operador 
comum e destinação semelhante (repasse de recursos de origem escuda a partido 
político ou candidato a cargo eletivo), trata-se de fatos ocorridos em âmbitos 
diversos, com matrizes bem distintas (Petrobras e Ministério do Planejamento).  
Não se vislumbra, portanto, como a prova de crimes em tese ocorridos naquela 
sociedade de economia mista, relativos a pagamentos de vantagens indevidas 
para obtenção de contratos, possa influir decisivamente na prova de crimes 
supostamente praticados no âmbito do Ministério do Planejamento, relativos à 
gestão de empréstimos consignados, ou vice-versa, a justificar a reunião de 
processos por conexão probatória ou instrumental (art. 76, III, CPP). 
Também não se entrevê que os crimes ocorridos num âmbito tenham sido 
praticados para facilitar a execução, para ocultar, garantir vantagem ou 
impunidade de crimes praticados noutro âmbito, hipóteses de conexão objetiva, 
lógica ou material (art. 76, II, do CPP) – que visa não apenas facilitar a colheita de 
prova, mas sobretudo permitir ao juiz aplicar as consequências de ordem penal (v.g., 
reconhecimento de agravante genérica do art. 61, II, b, do CP). 
Finalmente, não se divisam hipóteses de conexão intersubjetiva, seja por 
simultaneidade ou por reunião meramente ocasional (art. 76, I, primeira parte, 
do CPP), seja por concurso (art. 76, I, segunda parte, do CPP), seja por 
reciprocidade (art. 76, I, parte final, do CPP).  
Em suma, os fatos que envolvem, dentre outras, a empresa Consist e o 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão não têm indissolúvel 
correlação com as investigações sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki 
relativas a fraudes e desvios de recursos no âmbito da Petrobras (grifos nossos) 
88. 
    

Também pertinentes são as balizas estabelecidas por Sua Excelência 

no leading case ao afastar as causas de continência por não restarem divisadas (i) a 

identidade entre todos os envolvidos nos supostos esquemas e (ii) a pluralidade de 

fatos puníveis entre condutas perpetradas no bojo das duas linhas de investigação: 

 

Na espécie, não se verifica a continência por cumulação subjetiva, uma vez que 
não há identidade entre todos os envolvidos nos crimes cuja matriz seja a 
Petrobras ou o Ministério do Planejamento. 
Por sua vez, a continência por cumulação objetiva – que se verifica quando o mesmo 
agente, com uma conduta, pratica mais de uma infração – dá-se, nos termos do art. 
77, II, do Código de Processo Penal, nos casos de concurso formal (art. 70, CP), de 

                                                
88 Voto-condutor proferido pelo e. Min. DIAS TOFFOLI na QO do INQ 4130 (p.74 do acórdão).   
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aberratio ictus (art. 73, segunda parte, CP) ou de aberratio delicti (art. 74, segunda 
parte, CP) hipóteses em que, a toda evidência, não se subsumem os crimes 
relacionados à Petrobras e ao Ministério do Planejamento89 (grifos nossos).  

 

Em idêntica compreensão, a decisão proferida pelo saudoso Min. 

TEORI ZAVASCKI no bojo do Inquérito nº 4.231, no qual, ao declinar de sua 

competência como então relator dos procedimentos da “Lava Jato” no E. Supremo 

Tribunal Federal assentou que a coincidência de pessoas físicas e jurídicas 

indicadas no polo passivo é “insuficiente para justificar o direcionamento de todos 

os processos a um mesmo relator90”. 

 

Diversos são os julgados em que a Corte Suprema, já na fase 

incipiente, ao não divisar relação de profundo entrelaçamento com as apurações 

relacionadas à Petrobras, afastou a competência deste juízo: 

 

EMENTA Embargos de declaração no agravo regimental. Petição. Omissão no 
julgado embargado. Ocorrência. Termos de colaboração. Supostos ilícitos neles 
narrados. Competência da 13ª Vara Federal da Seção Judiciária do Paraná. 
Impossibilidade de sua afirmação nos embargos de declaração. Ausência de 
imbricação, em sede de cognição sumária, com desvios de valores operados no 
âmbito da Petrobras. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 
modificativos, para se determinar a remessa dos termos em questão à Seção 
Judiciária do Estado de São Paulo. Jurisdição em que, em tese, teria ocorrido a 
maior parte dos fatos narrados pelos colaboradores. Determinação que não firma, 
em definitivo, a competência do juízo indicado. Investigação em fase embrionária. 
Impossibilidade, em sede de cognição sumária, de se verticalizar a análise de todos 
os aspectos concernentes à declinação de competência. Embargos acolhidos, com 
efeitos modificativos. 1. Os embargos de declaração prestam-se para as hipóteses do 
art. 337 do Regimento Interno desta Corte, e não para rediscutir os fundamentos do 
acórdão embargado. 2. Na espécie, o embargante concretamente demonstrou a 
existência de relevante omissão na decisão embargada. 3. O julgado embargado 
reconheceu a competência da 13ª Vara Federal da Seção Judiciária do Paraná para 
conhecer de supostos ilícitos narrados em termos de colaboração. 4. Todavia, à vista 
dos elementos de informação que constam especificamente dos autos, não se divisa 
nenhuma imbricação entre os fatos em questão e os desvios de valores operados 
no âmbito da Petrobras. 5. Ainda que o Ministério Público Federal possa ter 
suspeitas dessa imbricação, fundadas em seu conhecimento direto da existência de 

                                                
89 Idem (p. 74 e 75). 
90 Inq 4231, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, decisão monocrática proferida em 22.06.2016.  
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outros processos ou investigações, não há nenhuma demonstração desse liame nos 
autos. 6. Ao menos em face dos elementos de prova amealhados no feito, a gênese 
dos pagamentos noticiados nos autos não se mostra unívoca. 7. Nesse contexto, os 
termos de colaboração em questão devem ser remetidos à Seção Judiciária do Estado 
de São Paulo, em cuja jurisdição, em tese, teria ocorrido a maior parte dos fatos 
narrados pelos colaboradores. 8. Como a investigação se encontra em fase 
embrionária e diante da impossibilidade, em sede de cognição sumária, de se 
verticalizar a análise de todos os aspectos concernentes à declinação de competência, 
o encaminhamento dos termos de colaboração não firmará, em definitivo, a 
competência do juízo indicado, devendo ser observadas, exemplificativamente, as 
regras de fixação, de modificação e de concentração de competência, respeitando-se, 
assim, o princípio do juiz natural (Inq nº 4.130/PR-QO, Pleno, da relatoria do 
Ministro Dias Toffoli, DJe de 3/2/16). 9. Embargos de declaração acolhidos, com 
efeitos modificativos, para se determinar a remessa dos termos de colaboração e de 
seus respectivos elementos de corroboração à Seção Judiciária do Estado de São 
Paulo91.  
 
EMENTA Segundo agravo regimental na petição. Impugnação da decisão em que se 
determinou a remessa à Seção Judiciária do Paraná de cópia de termos de 
depoimento colhidos no âmbito de acordo de colaboração premiada celebrado entre o 
Ministério Público Federal e integrantes do Grupo Odebrecht. Pretendida fixação da 
competência das Seções Judiciárias de São Paulo ou do Distrito Federal para 
conhecer de supostos ilícitos penais noticiados nos termos de colaboração. 
Plausibilidade jurídica da tese defensiva. Narrativa que faz referência a fatos 
supostamente ocorridos em São Paulo e em Brasília que, a princípio, não se 
relacionam com os ilícitos ocorridos no âmbito da Petrobras, alvo de apuração 
na Operação Lava a Jato, não se justificando, portanto, a competência do Juízo 
de Curitiba/PR. Núcleo político que deverá ser processado na Capital Federal, na 
linha de precedentes. Agravo regimental ao qual se dá provimento para determinar a 
remessa dos termos de colaboração premiada à Seção Judiciária do Distrito Federal. 
Determinação que não firma, em definitivo, a competência do juízo indicado. 
Investigação em fase embrionária. Impossibilidade, em sede de cognição sumária, de 
se verticalizar a análise de todos os aspectos concernentes à declinação de 
competência. Precedentes92.  
 

Nesse sentido, o s. Min. TEORI ZAVASCKI, então relator dos 

procedimentos afetos à operação “Lava Jato”, seguindo a compreensão firmada pelo 

pleno no paradigmático Inquérito nº 4130, repetidamente assentou que tão somente 

condutas com pertinência imediata e vínculo exclusivo e preponderante com as 

                                                
91 Pet 6780 AgR-quarto-ED, Relator(a):  Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. DIAS 
TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24/04/2018.  
92 Pet 6664 AgR-segundo, Relator(a):  Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. DIAS 
TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 14/08/2018.  
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supostas ilicitudes perpetradas na Petrobras justificam a competência deste 

Juízo: 

 

Como visto, os fatos narrados pelo colaborador Delcídio Amaral indicam que o 
nominado Luiz Inácio Lula da Silva teria supostamente tentado persuadir Senadores 
a praticar atos que, em tese, configurariam crime de obstrução, assédio que se teria 
consumado no âmbito do Senado Federal, em Brasília (art. 70, II, do Código de 
Processo Penal).  
Nesse contexto, evidencia-se, em princípio, a inexistência de conexão necessária 
com os processos em trâmite na 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de 
Curitiba. Relembre-se, a propósito, o que decidido pelo Plenário desta Corte nos 
autos do Inq 4130, no sentido de 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 (prerrogativas de foro)93.  

 

Da análise dos autos, é possível constatar que este procedimento tem como 
objetivo apurar, em síntese, condutas que “constituem embaraço e seguimentos 
da Operação Lava Jato que investigam infrações penais que envolvam 
organização criminosa (...)”. Como visto, tais fatos não possuem relação de 
pertinência imediata com as demais investigações relacionadas às fraudes no 
âmbito da Petrobras. Na verdade, dizem respeito à suposta prática de atos, pelos 
investigados, com a finalidade de impedir e aviltar colaboração premiada entre 
Nestor Cerveró e o Ministério Público, a qual se voltava a um plexo de 
investigações, entre as quais as de maior abrangência, a começar pelo Inquérito 
3.989, tramitam nesta Corte. Nesse contexto, evidencia-se, em princípio, a 
inexistência de vínculo nem exclusivo nem preponderante com os processos em 
trâmite na 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba. Relembre-se, a 
propósito, o que decidido pelo Plenário desta Corte nos autos do Inq. 4130, no 
sentido de 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 (prerrogativa de foro)94”.  

 

Ainda, no bojo da Ação Penal nº 963, assentou-se a necessidade de os 

fatos narrados possuírem estrita relação de conexão com os procedimentos que 

marcham sob a jurisdição da 13ª Vara de Curitiba/PR: 

 

                                                
93 Decisão do Ministro TEORI ZAVASCKI no Inq. 4243, proferida em 08.08.2016.  
94 Decisão do Ministro TEORI ZAVASCKI no Inq. 4170, proferida em 23.06.2016.  
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8. No caso, não se verifica a existência de conexão ou continência que determine o 
acolhimento da manifestação do Ministério Público de remessa dos autos ao Juízo da 
13ª Vara Federal de Curitiba. Pelo contrário, a análise dos autos, tendo em vista as 
balizas fixadas por esta Corte no julgamento da questão de ordem no Inquérito 4130, 
Rel. Min. Dias Toffoli, leva a conclusão de que os fatos objeto da presente ação 
penal, embora tenham relação com os que são objeto do inquérito 4075, em curso 
perante esta Suprema Corte (já que nele figura como investigado parlamentar 
federal), não há indicativo de que guardem estrita relação de conexão com 
imputações objeto de outra ação penal que seja de competência da 13ª Vara Federal 
de Curitiba e com a qual deva ser reunida para processo e julgamento conjunto. (...) 
Portanto, a se manter perante o Supremo Tribunal Federal apenas as 
investigações que digam respeito a pessoas com prerrogativa de foro, impõe-se 
reconhecer que a competência para a presente ação penal passa a ser de uma 
das Varas Federais da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro95. 

 

Veja-se, portanto, que a iterada jurisprudência da Máxima Corte 

exige, desde a fase embrionária, a demonstração do vínculo concreto e profundo com 

os desvios da Petrobras para fins de procedibilidade do feito perante esta 13ª Vara 

Federal, por força da prorrogatio jurisdicionis. 

  

d)  A colaboração premiada não é critério de determinação, modificação ou 

prorrogação de competência 

 

Outra importante baliza solidificada pela Suprema Corte é que a 

colaboração premiada, enquanto mero meio de obtenção de prova96, (i) não é critério 

de determinação, modificação ou prorrogação de competência, e (ii) que os elementos 

trazidos pelo colaborador se assemelham à descoberta fortuita ou ao encontro fortuito 

de prova:  

 

                                                
95 STF, AP 963, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 29.10.2015. 
96 Lei 12. 850/13: 
Art. 1o Esta Lei define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de 
obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado. 
(...) 
Art. 3o Em qualquer fase da persecução penal, serão permitidos, sem prejuízo de outros já previstos 
em lei, os seguintes meios de obtenção da prova: 
I - colaboração premiada; 
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3. A colaboração premiada, como meio de obtenção de prova, não constitui critério 
de determinação, de modificação ou de concentração de competência. 4. 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 (prerrogativa 
de foro). 5. 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 ao encontro 
fortuito de provas em outros meios de obtenção de prova, como a busca e 
apreensão e a interceptação telefônica97.  
 
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA. CONEXÃO. 
INEXISTÊNCIA. ADITAMENTO DA DENÚNCIA. SISTEMA ACUSATÓRIO. 1. 
O princípio acusatório é vulnerado de forma reflexa nas hipóteses em que a decisão 
do magistrado, após a manifestação do Ministério Público Federal no sentido de 
remessa dos autos ao juízo competente, determina o aditamento da denúncia para 
incluir fatos constantes do relatório policial em função da conexão. 2. O sistema 
acusatório confere ao Ministério Público, exclusivamente, na ação penal pública, a 
formação do opinio delicti, separando a função de acusar daquela de julgar. 3. A 
conexão permite o Juízo disputar a competência para julgamento do feito, mas não o 
autoriza, a pretexto do liame probatório, a superar o dominus litis, o Ministério 
Público, e determinar o oferecimento de denúncia contra o impetrante, formulando 
prévio juízo de culpa, gerador de nulidade processual. 4. A conexão intersubjetiva 
ou instrumental decorrente de encontro fortuito de prova que nada tem a ver 
com o objeto da investigação principal, não tem o condão de impor o unum et 
idem judex, máxime com vulneração do princípio acusatório. 5. A conexão no 
processo dá-se em favor da jurisdição de modo a facilitar a colheita da prova, evitar 
decisões contraditórias e permitir cognição mais profunda e exauriente da matéria 
posta a julgamento. O simples encontro fortuito de prova de infração que não 
possui relação com o objeto da investigação em andamento não enseja o 
simultaneus processus. 6. In casu, durante a “Operação Abate” que investigava 
fraude na obtenção de selo sanitário em frigoríficos no estado de Rondônia, 
descobriu-se esquema de corrupção envolvendo diversos órgãos federais e estaduais, 
autarquias e instituições financeiras públicas e privadas com a finalidade de obtenção 
de vantagem ilícita pelas empresas da família Bihl, no estado do Mato Grosso. O 
impetrante, ex-funcionário do Ministério da Integração Nacional, supostamente 
emitiu cartas de anuência mediante fraude para facilitar a formalização de hipoteca 
pelas empresas do Grupo Bihl. 7. Recurso parcialmente provido para remeter o 
aditamento da denúncia, apenas em relação ao recorrente, à Justiça Federal no 
Distrito Federal, com traslado integral dos autos98. 

 

Nesse passo, já restou sedimentado que o envio de termos de 

depoimento de delatores da justiça (i) não firma a competência em definitivo e (ii) não 

                                                
97 Inq 4130 QO, Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 23/09/2015.  
98 RHC 120379, Relator(a):  Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 26/08/2014.  
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constitui circunstância de sobreposição às normas processuais de competência, 

devendo-se observar, em regra, enquanto foro inicialmente competente, o local de 

consumação do delito (CPP, art. 70 c/c CP, art. 14, I ou II): 

 

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para se determinar a 
remessa dos termos em questão à Seção Judiciária do Estado de São Paulo. 
Jurisdição em que, em tese, teria ocorrido a maior parte dos fatos narrados pelos 
colaboradores. Determinação que não firma, em definitivo, a competência do 
juízo indicado. Investigação em fase embrionária. Impossibilidade, em sede de 
cognição sumária, de se verticalizar a análise de todos os aspectos concernentes à 
declinação de competência. Embargos acolhidos, com efeitos modificativos. (...) 8. 
Como a investigação se encontra em fase embrionária e diante da 
impossibilidade, em sede de cognição sumária, de se verticalizar a análise de 
todos os aspectos concernentes à declinação de competência, o encaminhamento 
dos termos de colaboração não firmará, em definitivo, a competência do juízo 
indicado (...)99.  

 

Em reforço, sublinhe-se que o e. Min. EDSON FACHIN, ao determinar 

monocraticamente a remessa de acordos de colaboração a diferentes seções judiciárias 

— dentre os quais esta Vara de Justiça — vem reiteradamente assentando que tal 

declinação “não importa em definição de competência, a qual poderá ser reavaliada 

nas instâncias próprias100”. 

 

Também pertinente sublinhar, à luz do voto-condutor proferido na 

paradigmática QO no INQ 4130, que “ainda que o agente colaborador aponte a 

existência de outros crimes e que o juízo perante o qual foram prestados seus 

depoimentos ou apresentadas as provas que corroborem suas declarações ordene a 

realização de diligências (interceptação telefônica, busca e apreensão etc.) para sua 

apuração, esses fatos, por si sós, não firmam sua prevenção (grifos nossos)”.  

 

                                                
99 Pet 6780 AgR-quarto-ED, Relator(a):  Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. DIAS 
TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24/04/2018.  
100 Exemplificativamente: PET 6841, decisão proferida em 04.04.2017; PET 6842, decisão 
proferida em 04.04.2017; PET 6669, decisão proferida em 04.04.2017; PET 6990, decisão 
proferida em 10.05.2017; PET 6990, decisão proferida em 10.05.2017; 
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Desse modo, ainda que o juízo autorize a relação de diligências na 

fase investigatória sobre fatos e elementos dissociados da temática apurada no feito-

matriz, tal circunstância, per se, não acarreta a prevenção prevista no art. 75, 

parágrafo único, do Código de Processo Penal.   

 

Inequívoco, portanto, que a colaboração premiada (i) não é critério de 

concretização da competência jurisdicional, (ii) que a remessa de termos de 

depoimento de delatores da justiça incorre em fixação da competência do juízo que 

recebeu tais elementos e (iii) a decretação de diligências na etapa pré-processual, sobre 

elementos sem pertinência imediata com as supostas fraudes e desvios da Petrobras, 

não ensejam a prevenção do juízo.   

 

III.4.5. CONCLUSÕES PARCIAIS 

 

   Forte nas balizas — normativas, doutrinárias e jurisprudenciais — 

deduzidas alhures, é possível concluir que: 

 

(i) Depois de definidos o órgão e a justiça competente, cabe definir o foro 

em que deverá ocorrer o processamento e julgamento da causa penal, 

atentando-se, prioritariamente, ao critério territorial previsto no art. 70 

do CPP, definindo-se o local da consumação (ou do último ato 

executório em caso de tentativa) conforme a conceituação do Código 

Penal (CP, art. 14, I e II);  

 

(ii)  A conexão e a continência, enquanto causas de modificação da 

competência, pressupõem a possibilidade de o juízo competente avocar 

os feitos para julgamento e processamento conjunto, até a sentença 

proferida em primeira instância (CPP, artigos 79, 80 e 82; STF: HC 

80.717, HC 91895; STJ: Súmula 235, AgRg na APn 865, HC 319.282);  
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(iii) Também se exige, enquanto condição indispensável à modificação da 

competência jurisdicional, a concreta demonstração do liame de 

infrações ou de agentes, não sendo suficiente a mera alegação de tal 

vinculação (CPP, artigos 76 e 77; STF: QO no INQ 4130, INQ 4483, 

INQ 4231, RHC 120379);  

 

(iv) A prevenção decorrente da conexão (CPP, art. 78, II, “c”), para fins de 

concretizar a competência, pressupõe a impossibilidade de identificar o 

local de consumação onde consumar-se a infração com pena mais grave 

(CPP, art. 78, II, “a”) ou o local onde houver ocorrido o maior número de 

infrações (CPP, art. 78, II, “b”), caso estas possuírem cominações 

distintas no preceito incriminador secundário (STF: QO no INQ 4130, 

PET 6780, PET 6664); 

 

(v) A competência deste juízo adstringe-se apenas aos fatos relativos a 

fraudes ou desvios de recursos havidos no âmbito da Petrobras, de modo 

que a midiática inclusão do rótulo “lava jato”, pelos órgãos 

persecutórios, não tem o condão de se sobrepor às normas 

disciplinadoras da competência (STF: QO no INQ 4130, INQ 4483, AP 

963, INQ 4231);  

 

(vi) A colaboração premiada, enquanto mero meio de obtenção de prova (Lei 

12. 850/13, art. 1º e art. 3º, I), não consubstancia fator de definição, 

modificação ou concentração de competência, de modo que os elementos 

informativos decorrentes da colaboração enquadram-se à categoria de 

encontro ou descoberta fortuita de prova, devendo-se observar, 

primitivamente, enquanto foro competente, o local da suposta 

consumação dos delitos narrados (CPP, art. 70; STF: QO no INQ 4130, 

RHC 120379); 
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(vii) A remessa de termos de depoimentos prestados por delatores não firma a 

competência do juízo recipiente, tampouco a determinação de 

diligências por tal órgão, decorrentes da colaboração premiada e/ou 

de elementos dissociados da apuração-matriz, não constitui causa de 

concentração de sua competência (QO no INQ 4130, PET 6780, PET 

6664, PET 6827, PET 6841, PET 6990).   
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IV. O caso concreto: subsunção da conjuntura fática à norma 

 

Expostas e verticalizadas todas as bases conceituais pertinentes, passa-

se a cotejá-las com o caso em concreto. 

 

Como será abaixo demonstrado, face aos elementos por ora 

amealhados na presente investigação:  

 

(i) Compete à Justiça Eleitoral, de cunho especializado e competência 

prevalecente, a sua supervisão, em razão da existência de diversos 

subsídios indiciários que, em tese, indicam a possível ocorrência de crimes 

eleitorais; 

 

(ii) Subsidiariamente, compete à Justiça Estadual exercer o controle de 

legalidade do apuratório, eis que inexistente circunstância idônea a ensejar 

a competência da Justiça Federal;  

 

(iii)  Por fim, seja qual for a Justiça reputada competente (eleitoral, federal ou 

estadual), não é a Subseção Judiciária de Curitiba/PR o foro competente 

para superintender esta investigação.     

 

Fundamenta-se.  

 

IV.1. Do necessário reconhecimento da competência da Justiça Eleitoral 

 

Na corrente investigação, há diversos elementos que poderiam sugerir, 

em tese e no limite, a ocorrência de delitos eleitorais (CE, art. 350) — novamente 

consignando-se a ausência de qualquer conduta do Excipiente em tal vereda —, 

cenário que, à luz dos argumentos expostos alhures, enseja a atração da competência 
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da Justiça Eleitoral, órgão normativamente competente para supervisionar esta 

investigação.  

 

Cumpre repisar, ante a sua imprescindibilidade, que conforme 

sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, caso verificada na fase 

investigatória a mera possibilidade do cometimento de crime de índole eleitoral, 

compete exclusivamente à Justiça Especializada supervisionar a investigação. 

 

Não compete à Justiça Federal, também é bom reforçar, descartar 

a existência de crime eleitoral a pretexto de rechaçar a — obrigatória —

declinação de competência. Ao revés, cabe à Justiça Especial descartar a 

ocorrência de crime eleitoral e, se assim o ocorrer, declarar-se incompetente.  

 

IV.1.1. DOS ELEMENTOS ANGARIADOS QUE APONTAM PARA A OCORRÊNCIA, EM 

TESE, DE INFRAÇÕES ELEITORAIS  

 

Para fins de melhor visualização e organização, reputa-se oportuno 

demonstrar de forma ilustrativa todos os elementos insertos na investigação que 

demonstram a competência da Justiça Eleitoral, conforme a tabela abaixo. Adverte-se 

que, diante da enorme relevância conferida às declarações do delator Antonio Palocci, 

tal elemento será separadamente abordado.  

 

(a) Relatório da Polícia Federal “Operação Lava Jato 35 – Omertà” (Evento 44, 

REL_FINAL_IPL11): 

 

Página Trecho relevante 

03 
“iv) MARCELO BAHIA ODEBRECHT, em conjunto com 
ANTONIO PALOCCI FILHO, ordenou diversos pagamentos 
ilícitos através do Setor de Operações Estruturadas no período da 
campanha eleitoral para presidência do PARTIDO DOS 
TRABALHADORES em 2010, pagamentos estes refletidos na 
planilha intitulada “POSICAO – ITALIANO310712MO.xls”;” 
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27 e 28 
“A reunião destinava-se a tratar dos pagamentos para campanhas 
eleitorais que seriam feitos pelo grupo ODEBRECHT – conclusão 
extraída do assunto da reunião, em referência ao mês de ocorrência 
das eleições. A solicitação expressa de MARCELO BAHIA 
ODEBRECHT pela presença de HILBERTO MASCARENHAS 
ALVES DA SILVA FILHO, Líder Empresarial responsável pelo 
Setor de Operações Estruturadas, não deixa dúvidas de que seriam 
tratados na reunião temas relativos a pagamentos ilícitos para 
finalidades eleitorais, os quais, conforme já se viu, são vinculados a 
contraprestações políticas ocorridas no passado e/ou futuras e 
indevidas por parte dos beneficiados direta ou indiretamente.” 
 
“Chama a atenção que a designação da reunião foi feita após o 
encontro de MARCELO BAHIA ODEBRECHT com ANTONIO 
PALOCCI FILHO, indivíduo que foi coordenador junto ao presidente 
da holding ODEBRECHT de pagamentos de vantagens indevidas – 
seja em forma de apoio financeiro a despesas eleitorais, por 
pagamentos a terceiros ou por outras formas de benefícios – (...)” 

40 
“O contexto empregado por MARCELO indicava que “rebate” seria, 
na sua opinião, um pagamento ilícito provavelmente descontado de 
pagamentos irregulares para financiamento eleitoral (“caixa 2”), 
ou seja, evidente o caráter não lícito no emprego do termo em 
questão.” 

41 
“O criminoso colaborador NESTOR CUÑAT CERVERÓ, em termo 
de colaboração premiada (ANEXO10, evento 1 dos Autos nº 
5043559-60.2016.4.04.7000), confirmou que ANTONIO PALOCCI 
FILHO havia tratado com autoridades de Angola sobre 
pagamentos de vantagem indevida a ser destinado ao 
financiamento de campanhas eleitorais do PARTIDO DOS 
TRABALHADORES por volta do ano de 2005 (...)” 

51 
“MARCELO BAHIA ODEBRECHT, em conjunto com ANTONIO 
PALOCCI FILHO, ordenou diversos pagamentos ilícitos através 
do Setor de Operações Estruturadas no período da campanha 
eleitoral para presidência do PARTIDO DOS 
TRABALHADORES em 2010, pagamentos estes refletidos na 
planilha intitulada “POSICAO – ITALIANO310712MO.xls”.” 

62 
“Inicialmente, a planilha possui o nome de “Posição Programa 
Especial Italiano Em 31 de julho de 2012” e trata, indubitavelmente, 
de controle pessoal de MARCELO BAHIA ODEBRECHT sobre, 
em sua maioria, de despesas atinentes a pagamentos de vantagens 
indevidas em época e relacionadas ao financiamento de 
campanhas eleitorais. (...)”. 
 
“(...) Pela interferência, houve a necessidade em se remunerar não só 
agentes públicos e políticos, mas também havia que se financiar 
irregularmente campanhas eleitorais, em especial, e com maior 
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destaque na planilha “POSICAO – ITALIANO310712MO.xls” a 
campanha presidencial de 2010 do PARTIDO DOS 
TRABALHADORES.” 

73 
“Em período anterior, ocorreram vários encontros entre MARCELO 
BAHIA ODEBRECHT e PAULO MELO, assim como entre 
MARCELO e ANTONIO PALOCCI FILHO – possivelmente para 
tratar do tema do INSTITUTO LULA e também dos pagamentos 
ilícitos gerenciados pelo então responsável pela campanha 
eleitoral para a Presidência da República do PARTIDO DOS 
TRABALHADORES – (...)”. 

143 
No ano de 2008, segundo a planilha, houve pagamentos para JOÃO 
CERQUEIRA DE SANTANA FILHO e MÔNICA REGINA 
CUNHA MOURA (FEIRA) vinculados as campanhas eleitorais 
por eles conduzidas de eleições municipais – “Evento 2008 
(Eleições Municipais) via Feira”. 

156 
“Observe-se que os pagamentos que somavam R$ 10.000.000,00 
(dez milhões de reais) estavam atrelados a despesas da campanha 
eleitoral conduzida por JOÃO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO 
e MÔNICA REGINA CUNHA MOURA no ano anterior – conclusão 
da utilização do termo “Saldo Evento”. 

171 
“Encerra-se, desta forma, a apresentação e indicação dos elementos 
probatórios que corroboram e demonstram o efetivo pagamento, 
a pedido de ANTONIO PALOCCI FILHO e sob sua coordenação 
junto com MARCELO BAHIA ODEBRECHT, de todas as 
despesas, consubstanciadas em vantagens indevidas – mesmo 
quando destinadas à quitação de despesas eleitorais de 
campanhas –, discriminadas na planilha “POSICAO – 
ITALIANO310712MO.xls” e “POSICAO - ITALIANO 22 out 2013 
em 25 nov.xls”.” 

190 e 191 
“Em 2008, ano do início dos pagamentos relacionados nas planilhas 
“POSICAO – ITALIANO310712MO.xls” e “POSICAO - 
ITALIANO 22 out 2013 em 25 nov.xls”, MARCELO BAHIA 
ODEBRECHT, em troca de mensagens com os executivos 
BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR, JOÃO ANTONIO 
PACÍFICO FERREIRA, CLÁUDIO MELO FILHO e ALEXANDRE 
BARRADAS, revelou qual era o seu interesse – que, no caso, 
representava o interesse econômico da ODEBRECHT – que 
buscava ao efetuar pagamentos sub-reptícios para campanhas 
eleitorais.” 
(...) 
“O termo “evento” fazia referência as eleições. Na mensagem, 
MARCELO BAHIA ODEBRECHT revelou que iria se encontrar com 
agente político e que já imaginava que o encontro teria como 
objetivo o pedido do agente para que a ODEBRECHT ajudasse 
financeiramente eventual campanha eleitoral que ocorreria 
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naquele ano. Vale lembrar que 2008 foi ano de eleições municipais” 

193 
“MARCELO BAHIA ODEBRECHT esclareceu que desejava saber 
de seus executivos se eles vislumbravam algum benefício a ser 
“buscado” diretamente com o agente político ou com sua agremiação 
política e que “gerasse mais recursos” para a ODEBRECHT, ou seja, 
para que obras e outros serviços fossem direcionados ao grupo 
empresarial. Em outras palavras, MARCELO BAHIA 
ODEBRECHT condicionaria o apoio financeiro para a campanha 
política ao apoio e interferência futura do agente político em 
obras e serviços de sua esfera.” 

200 
“Conforme já demonstrado, o pagamento, travestido de 
remuneração pelos serviços publicitários de JOÃO CERQUEIRA 
DE SANTANA FILHO e MÔNICA REGINA CUNHA MOURA 
ao PARTIDO DOS TRABALHADORES na campanha 
presidencial de 2010, consistia-se em consumação das vantagens 
indevidas concedidas pela ODEBRECHT em favor de ANTONIO 
PALOCCI FILHO e do grupo político que este representava.” 

 

(b) Relatório de Polícia Judiciária nº 813/2016 (Evento 66, OUT4)  

 

Página Trecho relevante 

12 
“No diagrama abaixo possível observar as doações eleitorais 
realizadas pelo Hospital de Julho aos partidos PT, PSD, PSDB, 
PSDC PMDB. total doado para estas legendas somam R$ 
5.370.000,00 (cinco milhões, trezentos se tenta mil reais), sendo R$ 
2.300.000,00 para PMDB (R$ 2.000.000,00 nas eleições de 2014 R$ 
300.000,00 nas eleições de 2012); R$ 2.550.000,00 para PT (todos 
nas eleições de 2012); R$ 270.000,00 para PSD (todos nas eleições de 
2012); R$ 200.000,00 para as eleições de 2012 do PSDB R$ 
50.000,00 nas eleições de 2012 do PSDC.” 

 

(c) Termo de Colaboração nº 06 de Fernando Migliaccio da Silva prestado em 

13.10.2016 (Evento 105, OUT2)  

 

Nesse ponto, cumpre salientar que, conforme exposto acima, em 

tese (i) o codinome “FEIRA” se refere à Monica Moura e (ii) o codinome 

“EVENTO”, às eleições. Ressalte-se, ainda, que o suposto significado deste 

segundo termo será importante a outros inúmeros elementos abordados neste 

petitório:   
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Página Trecho relevante 

01 
“QUE, explicando o significado de cada uma das anotações, de 
acordo com o que o depoente Se recorda, "EVENTO 2008 - VIA 
FEIRA - ELEIÇÕES MUNICIPAIS" se referia a pagamentos 
realizados em benefício de MONICA MOURA, mas o depoente 
não tem conhecimento a qual campanha de qual município se 
refere:” 

02 
“QUE, quanto às anotações de Saldo “Feira”, no ano de 2011, as 
entregas foram feitas a MONICA MOURA; QUE a palavra 
“Evento”, referida várias vezes na planilha, dizia respeito a 
eleições;”. 

 

(d) E-mails juntados pela Defesa de Marcelo Odebrecht (Evento 126, ANEXO13)  

 

Página Trecho relevante 

05 
E-mail enviado por Marcelo Odebrecht, em 22.08.2012: 
 
“(...) Ele estava desesperado pois precisa de 15M para Feira logo. 
Eu disse que teria que vir de algum credito. Alinhamos que eu 
adiantaria e abateriamos de algum credito (nao definimos se do 
Evento 2014 ou da CC Antiga). (...)” 
 

37 
E-mail enviado por João Borba, em 19.09.2014: 
 
“Doações concluídas hoje para :  
PSDB = 4 k => CNO 2 K e BKM 2 K  
PT = 4 k => CNO 2.3 K e AGRO 1.7 K” 

 

(e) Petição da Defesa de Marcelo Odebrecht (Evento 126, ANEXO18); 
 

Página Trecho relevante 

05 
E-mail enviado por Marcelo Odebrecht, em 22.08.2012: 
 
“Veja bem, na verdade em algum momento, que eu não sei precisar 
quando, os detalhes principalmente que tinham a ver com pagamentos 
e outros mais detalhes operacionais seriam feitos por Palocci e, antes 
de mim, por Pedro Novis, então esse modus de situação já vinha antes 
de eu assumir, então era Palocci e Pedro Novis até 2008, aí em 2009 
quando eu assumi, mas já em 2008, final de 2008, já na fase de 
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transição com o Pedro eu comecei a assumir essa relação com o 
Palocci, então, digamos assim, a partir do segundo semestre de 2008 
eu comecei a assumir essa relação com o Palocci, e ai eu já não sei 
como Pedro fazia, mas eu comecei a controlar nessa conta, eu já... Na 
verdade como é que nasceu isso, o Palocci chegou em 2008 para mim 
e disse assim ‘Olha, Marcelo, eu queria a contribuição de vocês 
para a campanha de prefeito”, eu falei ‘Palocci, eu não lido com 
isso, eu só lido com campanha para presidente’, ai no final o que a 
gente acabou acertando foi o seguinte ‘olha, em algum momento a 
gente vai acertar um valor para a campanha de presidente em 
2010, portanto tudo que eu acertar com você agora, que eu for 
pagando a seu pedido eu vou descontar deste valor que nós vamos 
acertar em 2010’. Bom, entre 2008 e 2010 eu e Palocci, digamos 
assim, referendado por meu pai e Lula, acabamos acertando um valor 
que chegou até 2010 a 200 milhões mais ou menos, dois desses 
valores mais ou menos, esse valor de 200 milhões, dois desses valores 
eram de fato, como eu falei, contrapartidas específicas, é o que foi o 
assunto do refis da crise, que inclusive é objeto de uma ação penal 
aqui em Curitiba, que está em discussão, e o que tem a ver com o 
Rebate de Angola, de uma linha de crédito para Angola, que é um 
assunto que está sendo investigado no Supremo Tribunal Federal (...) 
na prática eu e Palocci sabíamos quais eram os itens que pesavam na 
minha agenda com ele e que geraram créditos, sejam de 
contrapartidas, sejam por alocação interna, então foi o assunto Rebate 
Angola e Refis da Crise que foram as duas contrapartidas e teve dois 
assuntos que foram alocações internas, não teve nenhuma propina 
envolvida, que foi o assunto da área de infraestrutura, que é o 
meu anexo 41.2 e o anexo 41.4 que tem a ver com a área de 
energia, principalmente Belo Monte. Teve, obviamente, que eu já 
relatei, nessa minha relação com o Palocci alguns pedidos de propina 
que inclusive foram negados com base na existência dessa planilha 
italiano, e que eu [inteligível] imagino que outras empresas acabaram 
tendo que pagar, então veio, por exemplo, a questão de Belo Monte, a 
questão de sondas, sobre isso ai eu acho que é até importante entender 
o contexto dessa nossa relação com o Lula, eu identifiquei e-mails 
que eu já tinha protocolado na PGR e vou anexar ao processo, porque 
é um e-mail que mostra uma conversa que Alexandrino teve com o 
Palocci, onde ele sinaliza inclusive que o pedido que a gente não 
aceitou de propina para Belo Monte e para as sondas da Petrobras iam 
para Lula, esse e-mail eu vou anexar (...) então toda a minha relação 
indireta com Lula é essa relação através de Palocci no contexto da 
planilha Italiano, onde os créditos e os débitos estão muito bem 
documentados e registrados e que, volto a afirmar, que não passava 
pela relação e não passava por contratos com a Petrobras, agora que 
de fato envolviam outras questões ilícitas”.    
 

37 
E-mail enviado por João Borba, em 19.09.2014: 
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“Doações concluídas hoje para :  
PSDB = 4 k => CNO 2 K e BKM 2 K  
PT = 4 k => CNO 2.3 K e AGRO 1.7 K” 

 

(f) Anexo 03 do Termo de Depoimento nº 03 de João Cerqueira Santana Filho 

(Evento 128, ANEXO06) 

 

Página Trecho relevante 

01 
“Por causa do grande número de campanhas que a PÓLIS fez 
para o PT, foi se acumulando "pedaços" de dívidas que iam 
sendo roladas e incorporadas dentro de novas campanhas. Isso 
gerou desequilíbrio financeiro na empresa, e aumentou o poder de 
barganha do Partido que pôde impor métodos de pagamentos aos 
quais a PÓLIS teve que se submeter (hoje deduzem que são valores 
por fora oriundos de propinas). Em termos práticos, restos a pagar 
da campanha de LULA em 2006 foram se juntando aos custos das 
campanhas de MARTA SUPLICY e GLEISI HOFFMANN em 
2008, como, por sua vez, somaram-se a de DILMA em 2010, às de 
HADDAD e PATRUS em 2012, e, assim, rolando até a de DILMA 
em 2014. (...)” 

01 e 02 
“(...) Como forma de realizar os pagamentos, o PT foi utilizando 
recursos ilícitos que tinha para receber de empreiteiros. Para 
facilitar operações, foi acumulando os referidos pagamentos ("por 
fora") por conta exclusiva da ODEBRECHT (no total, 
correspondiam aproximadamente a 20% do custo oficial) (...)”  

 

(g) Anexo 08 do Termo de Depoimento nº 08 de Monica Regina Cunha Moura 

(Evento 128 – anexo 09) 

 

Página Trecho relevante 

01 
“Fernando Pimentel intermediou pagamento de valores não oficiais 
à campanha de Patrus Ananias para prefeitura de Belo Horizonte 
 
Também em 2012, a pedido direto da Presidente DILMA ROUSSEF, 
MONICA MOURA e JOÃO SANTANA fizeram o marketing da 
campanha para a prefeitura de Belo Horizonte do então Ministro do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome PATRUS ANANIAS. 
 
DILMA ROUSSEF orientou MONICA MOURA a procurar 
FERNANDO PIMENTEL, então Ministro do Desenvolvimento, 
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para acertar esta campanha. Os valores foram definidos entre 
MONICA MOURA e FERNANDO PIMENTEL, o qual exigiu que 
parte dos pagamentos fossem recebidos por fora.  
 
A campanha custou R$8.000.000,00 (oito milhões de reais) 
oficialmente, e mais R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais) de 
valores não oficiais  (...)”  

02 
“A outra parte deste valor não oficial foi quitada pela empresa 
ODEBRECHT na conta da SHELLBILL referente ao valor cobrado 
por JOÃO SANTANA por seu trabalho de estratégia e criação.” 

 

(h) Petição apresentada pela Defesa de Marcelo Odebrecht (Evento 176, PET4) 
 

Esclarece-se que, em tal petição, o delator Marcelo Odebrecht 

apresenta, a pedido da autoridade policial, esclarecimentos sobre o teor de alguns e-

mails anteriormente juntados aos autos.  

 

Oportuno, diante disso, transcrever (i) o teor da mensagem e (ii) a 

respectiva resposta apresentada pelo delator:   

 

Página Trecho relevante 

03 
(...) 
“(iii) esclarecimento, com o detalhamento possível, dos assuntos 
lícitos e ilícitos tratados, assim como identificação de eventuais 
codinomes, no e-mail da f. 24 do arquivo “i 28.02.18 Anexo 5 e 
5_2.pdf””: 
 
1. Troca de e-mails entre Marcelo Odebrecht e Ernesto Sa Vieira 

Baiardi: 
 
De Marcelo para Ernesto (20.08.2011, às 18:26): 
 
Tudo ok com JS?  
 
De Ernesto para Marcelo (20.08.2011, às 18:27): 
 
Estamos sentando agora para 1era reunião 
 
De Marcelo para Ernesto (20.08.2011, às 19:33): 
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Pelo que entendi ele já era uma das opções do lado de la, e o 
barbudo reforçou! Nos soh somos intermediários/facilitadores para 
apresentar.  
 
2. Esclarecimentos do delator:  

 
Esse e-mail se refere à contratação de João Santana pelo partido 
político MPLA (Movimento Popular de Libertação de Angola) para 
campanha eleitoral em Angola, pelo que se recorda, de 2012. Nesse 
sentido, destaca que já foram apresentados à Procuradoria Geral da 
República, no âmbito de seu acordo de colaboração premiada, e-
mails adicionais sobre o tema em questão, encontrados no 
espelhamento de seu computador (...) 
O colaborador esclarece não ter lembrança de nenhuma ilicitude, 
com exceção de eventuais irregularidades eleitorais, nesta atuação 
da Odebrecht em Angola. O responsável por conduzir este tema e que 
melhor pode esclarecê-lo, bem como a sua evolução, é o também 
colaborador da Justiça Ernesto Baiardi.  
Hilberto Silva, pelo o que o colaborador se recorda, foi o responsável 
por apresentar João Santana às partes envolvidas.  
‘JS’ se refere a João Santana e ‘Barbudo’ provavelmente se refere 
ao ex-presidente Lula.   

03 e 04 
1. Teor da mensagem:  

 
“EL: diz que vai orientar EL de que o 0,5% é para uso a época do 
próximo evento (cidades ou +4). Diz que com ela é um risco está 
recebendo fora das épocas eventos. Me disse que acha que ninguém 
pagou, fora evento”.  
 
2. Esclarecimentos do delator: 
 

“O colaborador esclarece que, provavelmente, a mensagem se refere 
a um pedido de propina (parcela do PMDB) para a obra de Belo 
Monte, tema do Anexo 4.1.4 de sua colaboração [‘HV’: área de 
energia – Solicitação de vantagens indevidas pelo PT em 
contrapartida da obra de Belo Monte (‘HV’ – Henrique Valadares)] 
em relação ao qual vários e-mails, inclusive este, já foram 
apresentados à Procuradoria Geral da República.  

Nesse e-mail: EL=Edison Lobão, ela=Dilma Roussef (sic), 
evento=campanhas políticas (sendo ‘cidades’ para campanha 
municipal e ‘+4’ para campanha 
presidencial/governadores/senadores/deputados)  

06 
1. Teor da mensagem: 

 

“AM: 2M (além dos 30) e lista outros” 
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2. Esclarecimentos do delator:  

 

“Provavelmente atualização sobre algumas doações de campanha a 
serem feitas (e descontadas da Planilha Italiano). AM = 
(provavelmente) Aloizio Mercadante que era candidato, salvo 
engano, ao governo de São Paulo”. 

 

(g) E-mails obtidos do computador de Marcelo Odebrecht (Evento 176, ANEXO5, 

página 9): 

 

 

 
(h) E-mails obtidos do computador de Marcelo Odebrecht (Evento 176, ANEXO5, 

página 10): 
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Vê-se, dessarte, que os elementos acima descritos no limite poderiam, 

em tese e no limite, sugerir a prática de crime eleitoral (CE, art. 350) — registrada, 

mais uma vez, a inexistência de qualquer conduta do Excipiente em tal direção —, 

cabendo à Justiça Eleitoral, de natureza especializada e competência dominante, 

exercer o controle normativo da corrente apuração.  

 

Passa-se, abaixo, a abordar as — falaciosas e interessadas — 

declarações do delator Antonio Palocci.  

 

IV.1.2. A DELAÇÃO DE ANTONIO PALOCCI 

 

Jamais se pode perder de vista que o corrente caderno investigatório, 

(i) relatado em 24.10.2016 e que (ii) deu ensejo a uma ação penal, atualmente sob a 

jurisdição recursal do TRF4, foi desencavado unicamente com amparo nos relatos 

do delator Palocci.  
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Como será abaixo delineado, Palocci enuncia em sua narrativa, por 

diversas vezes, a suposta ocorrência de doações eleitorais não contabilizadas (CE, art. 

350), de modo a reforçar a competência da Justiça Eleitoral para supervisionar as 

investigações. Veja-se:  

 

(a) Termo de Declarações de Antonio Palocci Filho, prestadas em 29.09.2016 

(Evento 25, TERMOAUD4) 

 

Página Trecho relevante 

06 
QUE, inclusive, consultou planilhas apreendidas com funcionários 
da ODEBRECHT que vieram público acerca de diversas doações 
eleitorais pode constatar a inexistência de pagamentos em benefício 
do DECLARANTE; 

 

(b) Termo de Colaboração nº 07 de Antonio Palocci Filho (Evento 126, 

TERMOAUD19) 

 

Página Trecho relevante 

04 e 05 
(...) QUE, ao que se recorda, ocorreu, mais ou menos no mesmo 
momento, na biblioteca do Palácio da Alvorada, reunião entre o 
COLABORADOR, LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, JOSÉ 
SÉRGIO GABRIELLI e DILMA ROUSSEFF, na qual discutia-se 
como projeto de construção de navios-sondas poderia financiar os 
custos da campanha presidencial de 2010 do PT; QUE se recorda o 
COLABORADOR ter sido umas primeiras oportunidades em que 
presenciou LULA tratando explicitamente da arrecadação de 
recursos eleitorais mediante a prática de corrupção em contratos 
públicos; QUE acredita que a reunião ocorreu no começo de 2010; 
QUE na reunião LULA esclareceu que havia chamado o 
COLABORADOR para que ele passasse a acompanhar o projeto 
dos navios-sondas do pré-sal junto a GABRIELLI e garantisse a 
execução das obras e o consequentemente pagamento da 
campanha de DILMA ROUSSEFF (...)” 

06 
“QUE a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF) é contratada como 
gestora do fundo; QUE começa a se aproximar o período eleitoral e 
não havia qualquer perspectiva da finalização das sondas; QUE 
LULA repreende o COLABORADOR e GABRIELLI pela 
demora, o que, dentre outras coisas, inviabilizaria o pagamento 
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da campanha de 2010;” 
(...) 
“QUE, com GABRIELLI, o COLABORADOR decidiu procurar as 
empresas e estabelecer uma espécie de "bilhete de entrada para o pré-
sal" junto a elas, de forma que deveriam financiar a campanha 
presidencial; QUE. assim, garantir-se-ia que as empresas parceiras 
seriam normalmente contratadas; QUE muito embora não se 
houvesse ainda contratos do pré-sal, a idéia do projeto servia as 
empresas, de modo que isso também foi utilizado para cobrança 
de valores para a campanha presidencial do PT em 2010;” 
(...)  
“QUE, pelo projeto do présal e todo o relacionamento com o Governo 
que a ODEBRECHT tinha, MARCELO aceitou tranqüilamente 
financiar a campanha de DILMA ROUSSEFF; QUE efetivamente 
pediu apoio financeiro a MARCELO ODEBRECHT em forma de 
pagamentos aos marqueteiros da campanha JOÃO SANTANA e 
MÒNICA MOURA; QUE os marqueteiros eram a principal despesa 
da campanha (...)” 

07 
“(...) QUE acredita que os valores lançados na planilha possam ter 
compreendido outros restos de despesas eleitorais da ODEBRECHT 
para o casal de marqueteiros; QUE essa era uma prática normal; QUE 
ressalta que o pedido de dinheiro aos marqueteiros foi feito em 
reunião que se tratavam não só das sondas, mas da campanha 
eleitoral em si (...)”. 
“QUE também tratou de doações com SANTANDER e BTG (...)” 
 

08 
“(...) ANDRÉ ESTEVES informou ao COLABORADOR que 
gostaria de consolidar definitivamente o relacionamento do BTG com 
o PT, com o COLABORADOR, com LULA e com a futura 
Presidente DILMA ROUSSEFF, tornando-se o banqueiro do pré-sal, 
oferecendo-se para realizar qualquer operação de mercado de 
interesse do Governo e que pudessem contar com seu banco, e que, 
para tanto, disponibilizaria ao COLABORADOR de forma imediata 
R$ 15.000.000,00 em espécie, além das contribuições formais 
registradas; QUE gostaria que o COLABORADOR informasse a alta 
cúpula do PT acerca dos interesses de ANDRÉ ESTEVES; QUE 
como a campanha presidencial havia recém se encerrado, 
diversas despesas estavam pendentes de quitação, sendo que o 
COLABORADOR utilizou quase em sua integralidade os cinco 
milhões para quitar fornecedores da campanha, como valores 
para a AGÊNCIA PEPPER, bem como salários de coordenadores 
executivos da campanha (...)”.   

10 e 11 
(...) Que o quarto compromisso referia-se à disponibilização de 300 
milhões a LULA; QUE tais fatos foram contados por LULA ao 
COLABORADOR um dia após da reunião com EMILIO; QUE os 
valores eram destinados a LULA e também ao PT, mas sob 
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responsabilidade e de acordo com os interesses políticos de 
LULA; QUE, por exemplo, LULA não destinaria parte desses 
recursos a algum candidato do PT de que não gostasse; QUE, 
assim, ele estabeleceria controle sobre o PT;  

14 
 (...) QUE consigna que, em 2012, LULA confirmou ao 
COLABORADOR a existência de duas contas do BTG, quando o ex-
presidente negou utilizá-las para financiamento da campanha de 
FERNANDO HADDAD (...); QUE sobre a arrecadação de 
recursos para HADDAD, esclarece que o assunto foi tratado com 
VACCARI no mesmo contexto da arrecadação por BELO 
MONTE e das próprias sonda (sic) do pré-sal (...) 

15 
(...) QUE o próprio JOÃO SANTANA confirmou o recebimento de 
tais valores. QUE na medida que as estrangeiras vão recebendo 
recursos da SETE BRASIL vão destinando os valores para o PT 
(...).  

 

(c) Termo de  Colaboração nº 01 de Antonio Palocci Filho (Evento 129 – 

TERMOAUD7) 

 

Página Trecho relevante 

01 QUE, em relação aos fatos tratados no Anexo 01 (Loteamento de 
cargos na Petrobrás (sic) e sua utilização pelo Governo Federal para 
prática de crimes), o COLABORADOR irá detalhar como se dava o 
loteamento de cargos, especificamente na PETROBRAS, para fins 
de arrecadação de recursos para financiamento de campanha (...) 

03 QUE, observando esse cenário, LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
decidiu resolver ambos os problemas indicando PAUL ROBERTO 
COSTA para a Diretoria de Abastecimento; QUE isso também visava 
garantir espaço para ilicitudes, como atos de corrupção, pois atendia 
tanto a interesses empresariais quanto partidários;  

04 (...) QUE WILSON SANTAROSA, que comandava a Gerência 
Executiva de Comunicação Institucional, era conhecido líder sindical 
dos petroleiros do PT de Campinas/SP; QUE era pessoa ligada a 
LULA, a LUIZ MARINHO, JACOB BITTAR; QUE, em sua 
gerência, foram praticadas ilicitudes em conjunto com as empresas de 
marketing e propaganda; QUE essas empresas destinavam cerca de 
3% dos valores dos contratos de publicidade ao PT através dos 
tesoureiros; QUE não acreditava que a atuação de SANTAROSA 
se dava para ganhos pessoais, e sim para ganhos partidários (...)    

05 QUE com a descoberta do pré-sal, na mesma época, o então 
Presidente LULA começa a ter sonhos mirabolantes; QUE o país 
começava a sofrer com o efeito antecipado da chamada “maldição do 
petróleo”, um termo utilizado na economia; QUE os próprios 
diretores da PETROBRAS começavam a celebrar novos contratos, os 



  

 

89 
 

partidos políticos começavam a formatar seus planos lícitos e ilícitos, 
o Governo vislumbrava um país riquíssimo e com a real possibilidade 
de eleger seu programa quatro ou cinco vezes, e empresários 
ansiosos para ganhar dinheiro com o pré-sal;   

06 
“QUE seria muito mais fácil discutir com a OAS, ODEBRECHT, 
ANDRADE GUTIERREZ e CAMARGO CORREA contribuições 
para campanhas eleitorais do que se tentar discutir os mesmos 
assuntos com empresas estrangeiras;;  
 
“(...) QUE nesse momento inicial lança-se a ideia de nacionalização 
do projeto do pré-sal; QUE isso se dá pelo aspecto social, de geração 
de empregos e desenvolvimento nacional, e objetivo, para 
atendimento dos Interesses das empreiteiras nacionais, as quais 
tinham ótimo relacionamento com o Governo; QUE seria muito 
mais fácil discutir com a OAS, ODEBRECHT, ANDRADE 
GUTIERREZ e CAMARGO CORRÊA contribuições para 
campanhas eleitorais do que se tentar discutir os mesmos assuntos 
com empresas estrangeiras; QUE havia, assim, um interesse nacional 
e um interesse corrupto com a nacionalização e desenvolvimento do 
projeto do pré-sal (...)”  
“(...) o então Presidente da República foi expresso ao solicitar do 
então presidente da PETROBRAS que encomendasse a construção de 
40 sondas para garantir o futuro político do país e do PARTIDO DOS 
TRABALHADORES com a eleição de DILMA ROUSSEFF, 
produzindo-se os navios para exploração do pré-sal e recursos 
para a campanha que se aproximava; QUE LUIZ INÁCIO LULA 
DA SILVA, na mesma reunião, afirmou que caberia ao 
COLABORADOR gerenciar os recursos ilícitos que seriam 
gerados e o seu devido emprego na campanha de DILMA 
ROUSSEFF para a Presidência da República; 

07 
“(...) QUE, em outras palavras, os partidos podiam utilizar os 
cargos para fins de financiamento de suas atividades, o que 
poderia se dar através de diferentes modelos, por exemplo: (a) a 
autoridade pública utiliza o peso do cargo para, em épocas 
eleitorais, solicitar doação oficial, hipótese que era mais rara, porém 
existente em alguns partidos; (b) a autoridade utiliza o peso do 
cargo para, em épocas eleitorais, solicitar repasses para os 
partidos, sem especificar a forma, sabendo que muitas 
contribuições vinham como caixa dois, sendo que tal modo de 
atuação era o mais comum, envolvendo ministros, secretários, 
governadores, até o Presidente da República, entre outros; (...)” 

09 
“(...) QUE o modelo de corrupção na PETROBRAS poderia se 
resumir pela atuação de autoridades de alto escalão, a exemplo dos 
diretores, que pediam dinheiro em todos os períodos, não só 
eleitoral, sabendo que grande parte era repassada aos partidos 
via caixa 2; (...)” 
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(...)  
 
“QUE, por exemplo, grandes obras contratadas fora do período 
eleitoral faziam com que os empresários, no período das eleições, 
combinassem com os diretores que o compromisso político da 
obra firmada anteriormente seria quitada com doações oficiais 
acertadas com os tesoureiros dos partidos, coligações, etc; QUE o 
dinheiro dado por dentro pode sim ser ilícito, bastando que sua 
origem seja ilícita; QUE essa é a hipótese mais comum; QUE isso é 
feito para é feito para dar aparência de legalidade às doações; QUE é 
possível sim que hajam doações oficiais sem origem ilícita; QUE, 
assim, a doação oficial pode ser lícita e ilícita, bastando verificar sua 
origem, sendo criminosa quando originadas em acertos de corrupção; 
QUE o TSE não tem como saber se a doação é ilícita, uma vez que 
não fiscaliza a origem do dinheiro; QUE a maior parte das doações 
registradas pelo TSE é acometida de origem ilícita; QUE as contas 
podem ter sido regularmente prestadas e aprovadas e, ainda assim, 
possuírem origem ilícita. QUE os grandes arrecadadores do PT foram 
DELUBIO SOARES, PAULO FERREIRA e JOÃO VACCARI; 
QUE, no âmbito do relacionamento com as empresas, as pessoas que 
tratavam de doações de grande porte junto aos empresários foram o 
COLABORADOR, apenas no Governo Lula e enquanto e 
principalmente quando exerceu mandato de Deputado Federal, além 
de JOSE DIRCEU e GUIDO MANTEGA (...)” 

09 e 10 
“(...) QUE a ilicitude das campanhas está nos próprios preços 
elevadíssimos que custam; QUE ninguém dá dinheiro para 
campanhas esperando relações triviais com o governo; QUE hoje 
há um grande grau de desfunção à lei eleitoral e à politica partidária 
no Brasil; QIE. Se não vierem a ser barradas, as investigações sobre 
isso serão até mesmo desnecessárias; QUE as prestações regulares 
registradas no TSE são perfeitas do ponto de vista formal, mas 
acumulam ilicitudes em quase todos os recursos recebidos; QUE, por 
exemplo, se a campanha custou 500 milhões, o valor já seria 
escandaloso mesmo que todos os recursos tenham origem lícita; QUE, 
de 500 milhões, ao menos 400 não tem origem lícita; QUE a 
legislação não funciona e incentiva a corrupção; QUE cada vez mais a 
corrupção se dá dentro das normas legais; QUE julgou correto a 
proibição de doações como vinham sendo feitas, mas também se 
deve tomar cuidado com as implicações disso, como o aumento de 
caixa 2, a inviabilização da eleição de pobres e pessoas que 
recebem, por meio de atividades profissionais, recursos 
antecipados para fins políticos; QUE pode citar que as campanhas 
presidenciais do PT custaram em 2010 e 2014, aproximadamente 600 
e 800 milhões de reais, respectivamente.   
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(d) Termo de declarações de Antonio Palocci Filho (Evento 174, TERMOAUD4) 

 

Página Trecho relevante 

01 (...) QUE, para DILMA, a nomeação de GRAÇA significava a 
afirmação de seu novo governo e a preparação para o processo de 
reeleição presidencial; QUE esse ato também se revestia de um lado 
ilícito, uma vez que representava meios de DILMA inviabilizar o 
financiamento eleitoral dos projetos de LULA retornar à 
Presidência, ao passo que viabilizaria recursos para sua reeleição, 
deslocando as doações para o PT, onde contava com a lealdade 
pessoal de RUI FALCÃO, então presidente da sigla. 
(...) 
QUE vale lembrar da reunião do Alvorada, possivelmente ocorrida 
em 2010, na qual DILMA se fez presente no momento em que LULA 
esclareceu que o projeto das sondas do pré-sal financiaria a 
campanha presidencial de 2010 (...).  

04 QUE, em relação à ruptura entre LULA e DILMA, o 
COLABORADOR esclarece e resume três aspectos de condutas 
adotadas por DILMA. A primeira dizia respeito ao fato de que, com a 
nomeação de GRAÇA FOSTER, DILMA visava retirar os recursos de 
financiamento de eleitoral de LULA e, assim, desencorajá-lo a tentar 
retornar à Presidência de 2014. O segundo aspecto com a nomeação 
de GRAÇA referia-se à mudança do modelo de financiamento do PT, 
o qual deveria voltar a se centrar mais nos interesses do partido e 
deixar de estar sob controle de LULA. Dessa forma, DILMA teria 
maior acesso aos recursos. O terceiro aspecto refere-se a fatos já 
narrados em Termo de Colaboração específico sobre a construção da 
UHE BELO MONTE. Recorda-se o COLABORADOR que, no 
período de 2012, durante o início dos conflitos entre LULA e 
DILMA, VACCARI foi ao encontro do COLABORADOR solicitar 
autorização para cobrança de recursos de propina em razão da 
construção da UHE BELO MONTE, uma vez que não havia recebido 
recursos de OTAVIO AZEVEDO; QUE se lembra o 
COLABORADOR de ter comunicado à VACCARI que, por 
orientação de DILMA, não se devia cobrar aquelas propinas; QUE 
isso foi relatado a LULA, o qual se irritou profundamente e disse que 
trataria do assunto com DILMA; QUE , posteriormente, obteve 
retorno de VACCARI de que LULA havia conseguido liberação de 
DILMA para as cobranças, mas que DILMA havia advertido de que 
também havia tratado do assunto com RUI FALCÃO que a 
arrecadação de recursos deveria atender aos interesses do PT, 
ficando claro ao colaborador que ela não desejava que os recursos 
ficassem sob o controle de LULA; 
(...) 
QUE, por fim, destaca que LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA tinha 
por hábito solicitar recursos em nome do PARTIDO DOS 
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TRABALHADORES, mas, na prática, era ele quem administrava a 
destinação das verbas; QUE, desta maneira, LULA era quem 
autorizava e desautorizava quem seriam os beneficiários dos recursos; 
QUE DILMA, no momento dos conflitos, tentou asfixiar esse poder 
de LULA sobre os recursos do PT, visando, sobretudo, 
desencorajá-lo a concorrer à Presidência de 2014; QUE o 
COLABORADOR gostaria de destacar, ao final, na sua visão, que 
esse momento da ruptura se caracterizava por um ex-presidente 
dominante que queria controlar o governo de sua indicada e preparar 
sua volta à Presidência, sendo que isso exigia um controle do 
financiamento lícito e ilícito do seu instituto e do PT, ao passo que a 
Presidente lutava pela renovação de seu próprio mandato; QUE 
DILMA não é isenta de eventuais ilegalidades e erros, mas sua 
prioridade era a renovação de seu governo, incluído aí o 
financiamento necessário para isso sendo, o qual delegou ao PT; 
QUE DILMA adotava um governo relativamente rígido e autorizava 
liberalidades para os momentos de financiamento eleitoral; QUE 
foi a própria quem disse: “nós podemos fazer o diabo quando é a 
hora da eleição”; QUE, em outras palavras, DILMA permitia que 
fossem feitas arrecadações ilícitas durante os períodos eleitorais; 
QUE já LULA tinha outro tipo de moral. Para ele, o financiamento 
ilícito e contribuições empresariais vinculadas ou não a projetos 
não lhe causavam o menor constrangimento (...).     

 

Irrefutavelmente, constata-se: O relato de Palocci aponta a possível 

ocorrência de crimes eleitorais.  

 

Destarte, se é conferida tamanha credibilidade às palavras do 

delator, (i) dado que estas amparam o prosseguimento do presente inquérito, (i.1) 

já relatado e (i.2) que inclusive originou uma acusação judicializada, (ii) não se 

pode seletivamente ignorar, eis que inusitadamente contraditório e incoerente, 

que tais declarações indicam a possível ocorrência de infrações eleitorais. 

 

Assim, tanto em razão do teor da delação de Palocci, como dos 

elementos anteriormente elencados, inegável ser a Justiça Eleitoral o órgão 

competente para supervisionar esta investigação.  
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IV.2. Hipótese subsidiária. Competência da Justiça Estadual 

 

Na hipótese de ignorar-se a evidente e absoluta competência da 

Justiça Eleitoral — o que se cogita por apego à argumentação — calha aduzir, em 

caráter subsidiário, competência da Justiça Estadual.  

 

Conveniente resgatar, antes de prosseguir, as conclusões exaradas no 

item III.3.5: 

 

(i) Compete à Justiça Estadual apurar os crimes em tese praticados contra sociedade 

de economia mista (CR/88, art. 109, IV; STF: ACO 1213 e ACO 2438; STJ: 

Súmula 42);  

 

(ii) O deslocamento da competência à Justiça Federal, no caso de crimes 

supostamente praticados em detrimento de sociedade de economia mista 

demanda a expressa manifestação da União e o seu ingresso no feito (STF: 

Súmula 517; RE 750142; ACO 2438); 

 

(iii) O interesse da União, para fins de deslocação da competência à Justiça Federal, 

deve ser concretamente demonstrado, não bastando alegações genéricas de 

interesse da sociedade civil (STF: HC 81.916; RE 512.446); 

 
(iv) Em caso de crime supostamente cometido em detrimento de sociedade de 

economia mista, só incide a competência da Justiça Federal quando a União 

intervir expressamente no processo (STF: Súmula 517; RE 750142; ACO 2438);  

 

(v) Apenas os delitos cometidos contra o funcionário público e relacionados ao 

exercício da função (propter officium) ocasionam o deslocamento da 

competência à Justiça Federal (STJ: Súmula 147 e HC 487.177);   

 

(vi) A previsão do crime em tratado ou convenção internacional, como é o caso da 

lavagem de capitais, não enseja a competência da Justiça Federal se não restar 

empiricamente demonstrado a simultânea transnacionalidade do iter criminis 

(CR/88, art. 109, V; STF: RE 835558); 

 

Não há, nesta investigação, base idônea a permitir o deslocamento da 

competência à Justiça Federal.  
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Primeiro: A composição societária da Sete Brasil Participações S.A., 

empresa de investimentos e com capital fechado, voltada ao setor de petróleo e gás, é 

formada (i) em quase sua totalidade (95%) por (i.1) fundos de investimento, (i.2) 

fundos de pensão, os quais compõem o FIP Sondas101,  e (ii)  o restante (5%) pela 

Petrobras. Destarte, não se amolda ao conceito de “empresa pública” estatuído na 

Carta Política (art. 109, IV).  

 

Segundo: A dimensão ou o montante envolvido nas licitações 

vencidas pela Sete Brasil, para construção de sondas para afretamento, não configura, 

isoladamente, para fins penais, “bem, interesse ou serviço da União” (art. 109, IV), já 

que tal circunstância deve ser demonstrada de forma empírica, concreta e 

fundamentada.  

 

Terceiro: Não se verifica qualquer relato atinente a crime praticado 

contra funcionário público e no exercício do cargo (propter officium).  

 

Quarto: Não há no presente caso a intervenção da União, conditio 

sine qua non para a transferência da competência à Justiça Federal.  

 

Por fim, muito embora o presente inquérito apure a suposta prática de 

crimes previstos em convenção internacional (corrupção passiva e lavagem de capitais, 

                                                
101 O Fundo de Investimento em Participações Sondas (FIP Sondas), que detém 95% de participação 
da Sete Brasil, é composto por: (i) Fundação Petrobras de Seguridade Social (Petros), (ii) a Caixa de 
Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ), (iii) a Fundação dos Economiários Federais 
e Valia (Funcef), (iv) Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social, (v) Santander Participações 
S.A, (vi) Fundo de investimento em Contas de Fundos de investimento em participações Sondas, (vii) 
BTG Pactual Infraestrutura II Fundo de Investimento em Contas de Fundos de Investimento em 
Participações e (viii) BTG Pactual Oil & Gás Fundo de Investimento em Participações  (geridos pelo 
BTG Pactual Gestora de Recursos Lda, (ix) Strong Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de 
Investimento Multimercado (representado pelo gestor 2B Capital S.A) e (x) o fundo privado 
americano Luce Venture Capital  (Drilling series), (xi) Fundo de Investimento do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FI-FGTS), (xi) Lakeshore Financial Partners Participações Ltda.  
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preceituados na Convenção das Nações Unidas), tal fato, só por si, não ampara a 

deslocação de competência para a Justiça Federal, eis que não há qualquer relato — 

concreto e idôneo — que faça menção à transnacionalidade dos supostos delitos ora 

investigados, fator indispensável ao deslocamento de competência à Justiça Federal.   

 

 De modo a respeitar os princípios da reserva legal e do juiz natural 

(art. 5º, II, LIII e XXXVII), impõe-se a declinação de competência em favor da Justiça 

Estadual.     

 

IV.3. Do foro competente. Manifesta incompetência da Subseção Judiciária 

de Curitiba/PR 

 

Seja qual for o órgão jurisdicional considerado competente (eleitoral, 

federal ou estadual), passa-se a demonstrar a inexistência de qualquer fundamento que 

possa alicerçar a competência territorial da Subseção Judiciária de Curitiba/PR.     

 

Consoante será fundamentado, não se fazem presentes no caso 

concreto situações de modificação ou concentração de competência. Deve-se, desse 

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

remetendo-se, por consequência, os autos desta investigação à Seção Judiciária do 

Distrito Federal, local onde em tese teria ocorrido o crime de corrupção passiva, cuja 

pena cominada é a mais grave (CPP, art. 78, II, “a”) ou, subsidiariamente, à Seção 

Judiciária de São Paulo, localidade onde teria ocorrido a maioria dos fatos narrados 

(CPP, art. 78, II, “b”), com livre distribuição, em ambos os casos.  
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IV.3.1. DA INEXISTENTE CAUSA DE MODIFICAÇÃO OU CONCENTRAÇÃO DA 

COMPETÊNCIA EM FAVOR DESTE JUÍZO  

 

Oportuno retomar, antes de seguir, as conclusões exaradas no item 

III.4.5: 

 

(i) A competência deste juízo adstringe-se apenas aos fatos relativos a fraudes ou 

desvios de recursos havidos no âmbito da Petrobras, de modo que a midiática 

inclusão do rótulo “lava jato”, pelos órgãos persecutórios, não tem o condão de 

se sobrepor às normas disciplinadoras da competência (STF: QO no INQ 4130, 

INQ 4483, AP 963, INQ 4231);  

 

(ii) A colaboração premiada, enquanto mero meio de obtenção de prova (Lei 12. 

850/13, art. 1º e art. 3º, I), não consubstancia fator de definição, modificação ou 

concentração de competência, de modo que os elementos informativos 

decorrentes da colaboração enquadram-se à categoria de encontro ou descoberta 

fortuita de prova, devendo-se observar, primitivamente, enquanto foro 

competente, o local da suposta consumação dos delitos narrados (CPP, art. 70; 

STF: QO no INQ 4130, RHC 120379); 

 

(iii)  A remessa de termos de depoimentos prestados por delatores não firma a 

competência do juízo recipiente, tampouco a determinação de diligências por tal 

juízo, decorrentes da colaboração premiada e/ou de elementos sem relação 

imediata e preponderante com a investigação matriz, não constituem causa de 

concentração de sua competência (QO no INQ 4130, PET 6780, PET 6664, PET 

6827, PET 6841, PET 6990). 

 

Em 03.11.2015, instaurou-se a presente investigação para apurar a  

 

possível ocorrência do delito previsto no art. 1º da Lei nº 9.613/98), sem prejuízo de 
outros conexos, diante dos indícios de lavagem de dinheiro contidos nas 
movimentações suspeitas apontadas no Relatorio (sic) de Análise Judiciária nº 558, 
do Grupo de Trabalho LAVAJATO/DRCOR/SR/DPF/PR, sobre a empresa 
PROJETO – CONSULTORIA EMPRESARIAL E FINANCEIRA LTDA, seus 
sócios e relacionados, entre eles as empresas do Grupo Unipar já investigadas por 
meio do IPL 599/2014-SR/DPF/PR pelo qual seus responsáveis foram indiciados, 
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juntamente com ALBERTO YOUSSEF e PAULO ROBERTO COSTA, em razão de 
desvios de verbas de contratos da PETROBRAS S/A102. 

 

Saliente-se que, na portaria de instauração do apuratório, a autoridade 

policial aduziu suposta relação de dependência com o inquérito policial nº 1041/2013 

(grifos nossos):  

 

(...) 
Autuada esta, o documento mencionado e seus anexos, determino as seguintes 
providências: 
1. Registrar no sistema e-proc, por dependência ao IPL 1041/2013, bem como 
o registro nos demais sistemas de controle.  

 

Inicialmente, distribuiu-se o feito à 23ª Vara Federal de Curitiba/PR, 

razão pela qual a autoridade policial manifestou-se nos autos comunicando “que, 

conforme item 1 da Portaria de Instauração (evento 1), o Presente Inquérito Policial 

deveria ter sido distribuído por dependência ao Inquérito 1041/2013 

(50495571420134047000)103”.  

 

Logo em seguida, o Juízo da 23ª proferiu despacho concordando com 

a assertiva, determinando-se a remessa dos autos a esta Vara Federal, sob a alegação 

da dependência mencionada104. Consta, ainda, do evento 6, a seguinte descrição 

“Redistribuição Por Prevenção Instantânea ao Magistrado – (de PRCTB23F para 

PRCTB13F) – processo 5054557-14.2013.4.04.7000/PR”.  

 

Compulsando-se os autos do IPL 1041/2013, verificou-se que tal 

investigação foi principiada em 08.11.2013 para “apurar possível ocorrência do (sic) 

delitos previstos no artigo 16 da Lei nº 7.492/86 e Artigo 1º da Lei 9,613/98, tendo em 

                                                
102 Cf. doc. 02 (Evento 1, PORT_INST_IPL1, página 01).  
103 Doc. 06 – Evento 2, CERTEPF1;  
104 Doc. 07 – Evento 5, DESPADEC1;  
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vista indícios de atuação paralela no mercado paralelo de câmbio e ocultação de bens 

e valores identificados nos autos do IPL nº 714/2009105”.  

 

O aludido feito resulta de desmembramento do inquérito originário da 

Operação “Lava Jato”, os quais apuraram condutas relacionadas aos doleiros Carlos 

Habib Chater e Alberto Youssef (200670000186628/JFPR).  

 

Por sua vez, a presente investigação, conforme consignado pela 

autoridade policial no relatório final apresentado106 iniciou-se para apurar supostas 

transações financeiras relacionadas à empresa PROJETO e, “depois do 

aprofundamento inicial dos fatos delituosos, ampliou-se o escopo da presente 

investigação para a prática de crimes por ANTONIO PALOCCI FILHO em virtude do 

relacionamento criminoso que possuía com MARCELO BAHIA ODEBRECHT”. 

 

Conforme será a seguir demonstrado, a incompetência deste juízo, sob 

a ótica territorial, emerge sob duas linhas argumentativas:  

 

(i) outra material, consubstanciada (ii.1) na manifesta dissociação do 

conteúdo investigado com o inquérito-matriz da operação “lava jato” e 

(ii.2) na propositada inclusão de inúmeros temas com o objetivo de para, 

posteriormente, alegar a prevenção deste juízo, ao arrepio da norma 

processual e da jurisprudência do STF (CPP, art. 70 e art. 78, II, “a” e “b”; 

STF: QO no INQ 4130, INQ 4483, PET 6780);  

 

(ii) uma concepção formal, eis que o processo-crime originado de tal feito 

atualmente situa-se na jurisdição do TRF4, sendo inviável, portanto, a sua 

                                                
105 Doc. 08 – Portaria de instauração do inquérito 5049557-14.2013.4.04.7000/PR (Evento 01).  
106 Cf. Doc. 03 – Evento 44 – REL_FINAL_IPL11 (página 01).  
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invocação enquanto procedimento conexo (CPP, artigos 80 e 82; STJ: 

Súmula 23). 

 

Passa-se, abaixo, a enfrentar tais vertentes.     

 

IV.3.1.1. DA MANIFESTA DISSOCIAÇÃO DESTA APURAÇÃO COM O INQUÉRITO 

PRIMITIVO DA “LAVA JATO”. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DOS 

ARTIGOS 76 E 77 DO CPP 

 

Conclui-se, sem dificuldade, não existir entrelaçamento — apto a 

ensejar a modificação de competência — entre transações paralelas realizadas por 

Carlos Habib Chater e Alberto Youssef (objeto do IPL 1041/2013) com os fatos 

correntemente apurados neste inquérito.  

 

Como precisamente advertiu o Professor AFRÂNIO SILVA JARDIM, no 

artigo supracitado (p. 52 e 53), não basta genericamente afirmar que a investigação 

“tem relação com a Petrobras”. Impõe-se demonstrar, concreta e 

fundamentadamente, a ocorrência de uma das hipóteses insculpidas no artigo 76 3 

77 do Diploma Processual Penal, justificadoras da imprescindível (e possível) 

reunião dos procedimentos. À evidência, isso não ocorreu in casu. 

 

A coincidência entre alguns envolvidos nas investigações envolvendo 

contratações da Petrobras ocorridas perante este juízo e na licitação para construção de 

sondas para o pré-sal, vencida pela empresa Sete Brasil, não configura situação de 

modificação de competência.  

 

Ademais, a licitação vencida pela Sete Brasil, em 2012, não possui 

vinculação preponderante com o inquérito-matriz da “Lava Jato” e com as demais 

apurações tomadas perante esta Vara de Justiça, a tornar-se desnecessária a pretendida 

reunião dos feitos.  
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Em outras palavras, não há qualquer prejuízo, tanto à produção de 

provas como a própria prestação jurisdicional, se a presente apuração ocorrer perante 

Juízo diverso.    

 

Mais especificamente em relação ao Excipiente, saliente-se que a 

criação da Sete Brasil e a licitação para operação de sondas do pré-sal ocorreram, 

respectivamente, em janeiro de 2011107 e fevereiro de 2012108.  

 

Não subsiste, até em função da apontada distância temporal, qualquer 

relação dos fatos atualmente apurados neste caderno investigativo (i) com a Função 

Presidencial honradamente exercida pelo Excipiente e (ii) com as acusações — 

desprovidas de provas e com interesse eminentemente político — lançadas pela Força-

Tarefa “Lava Jato” em seu desfavor.  

 

Para que não perdurem dúvidas: 

 

(i) É clarividente que não existe, nas espécies penais supostamente havidas 

nos contextos da Petrobras e da Sete Brasil, (i.1) simultaneidade, (i.2) 

reunião puramente circunstancial, (i.3) concurso ou (i.4) reciprocidade. 

Refutadas, pois, as espécies de conexão intersubjetiva (CPP, art. 76, 

I); 

 

(ii) Evidente que as supostas infrações penais havidas no seio da Petrobras 

não foram praticadas para ocultar ou garantir vantagem ou impunidade 

dos supostos delitos cometidos no contexto da licitação das sondas do pré-

                                                
107 Doc. 09 – Criação da Sete Brasil.  
108 Disponível em < http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2012/02/petrobras-fecha-
contratacao-de-26-sondas-para-o-pre-sal-2.html> Acessado em 02.05.2019.  
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sal, ou vice-versa. Excluída, portanto, a conexão objetiva (CPP, art. 76, 

II); 

 

(iii)  Não se entrevê como a prova dos crimes supostamente cometidos em 

desfavor da Petrobras possa influir determinantemente na prova das 

supostas ilicitudes perpetradas no bojo da licitação das sondas do pré-sal, 

ou vice-versa. Descartada, assim, a conexão instrumental ou 

probatória (CPP, art. 76, III);  

 

(iv)  Não há absoluta identidade entre os agentes supostamente envolvidos no 

contexto de apurações relacionadas aos núcleos da Petrobras e da Sete 

Brasil. Inexistente, destarte, a continência de cunho objetivo (CPP, 

art. 77, I); 

 

(v) Por fim, não há unidade de agente e pluralidade de infrações penais 

concomitantemente praticadas nos âmbitos da Petrobras e Sete Brasil. 

Rechaçada, desse modo, a continência subjetiva (CPP, art. 77, II);  

 

Também descartada, consequentemente, hipótese de prevenção (art. 

78, II, “c”), já que esta, como repetidamente salientado, pressupõe (i) uma regular 

distribuição, (ii) a existência de dois juízos igualmente competentes (CPP, art. 83) e 

(iii) a impossibilidade de definir-se a competência por meio dos critérios precedentes 

(CPP, art. 70 ou art. 78, II, “a” e “b”).  

 

Tampouco há, aqui, caso de concomitante competência de dois ou 

mais juízes (dentre os quais, este órgão jurisdicional) em razão de infração continuada 

ou permanente que tenha sido praticada em duas ou mais jurisdições (CPP, art. 71).  

 

Acentue-se que nenhum dos atos narrados nesta apuração 

encontra no Estado do Paraná o local de sua suposta consumação.   
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 Delineado, pois, não existirem quaisquer causas de modificação ou 

concentração de competência com aptidão a justificar a competência deste juízo.  

 

IV.3.1.2. Da propositada dilatação do objeto do inquérito. Inidônea tentativa de 

tornar este juízo prevento. Contrariedade às balizas normativas e 

jurisprudenciais 

 

Oportuno recordar que o Tribunal Supremo, desde a paradigmática 

questão de ordem no INQ 4130, vem reiteradamente assentando que a competência 

deste juízo adstringe-se a fatos profundamente intrincados com as supostas 

ilicitudes ocorridas no bojo da Petrobras.  

 

Ademais, sedimentou a Excelsa Corte que (i) o deferimento de 

diligências na fase investigatória e/ou (ii) o recebimento de termos de depoimentos de 

delatores,  quando desconexos com o inquérito-mãe da “Lava Jato”, não ocasionam a 

prevenção desta Vara Federal, de modo que a definição do foro competente para 

investigação, processamento e julgamento deve observar os critérios prioritários de 

definição da competência (CPP, art. 70 e art. 78, II, “a” e “b”).  

 

Relembre-se, eis que integralmente subsumíveis ao caso em tela, as 

balizas sedimentadas no multicitado leading case:  

 

[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 (prerrogativa de foro). 
 

E, também, 
 

Vale dizer: ainda que o agente colaborador aponte a existência de outros crimes 
e que o juízo perante o qual foram prestados seus depoimentos ou apresentadas 
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as provas que corroborem suas declarações ordene a realização de diligências 
(interceptação telefônica, busca e apreensão etc.) para sua apuração, esses fatos, 
por si sós, não firmam sua prevenção. 
 

Nesse diapasão, chama a atenção o fato de a autoridade policial, após 

ter relatado o presente inquérito109 e pedido o seu arquivamento110, ter reiniciado as 

investigações sobre fatos distintos nos mesmos autos.   

 

Ainda, não passa incólume o fato de, ao arrepio da garantia do juiz 

natural, ter-se determinado a juntada de diversos elementos atinentes a temáticas 

manifestamente impertinentes, (i) com o objetivo de driblar a distribuição da apuração 

conforme as normas processuais de competência e manter a apuração perante este 

juízo (ii) para futuramente torná-lo prevento (CPP, art. 75, parágrafo único). (iii) 

Como colateral e também grave consequência, incorre-se em claro cerceamento de 

Defesa, ante a impossibilidade de os investigados identificarem e delinearem o escopo 

do caderno investigativo a fim de exercer a sua defesa na amplitude assegurada pela 

Normativa (CR/88, art. 5º, LV; Pacto de San José da Costa Rica, art. 8.1, 8.2, “a”, “b” 

e “c”; Declaração Universal dos Direitos Humanos, art. X; CPP, art. 14; Lei 8.906/94, 

art. 7º).     

 

É possível verificar, sem muito esforço, a pretensão de apurar temas 

que não resguardam qualquer relação com fraudes decorrentes de licitações da 

Petrobras, desprezando-se as normas disciplinadoras da competência 

jurisdicional e a consolidada jurisprudência da Corte Suprema (v.g: QO no INQ 

4130, INQ 4231, PET 6780, PET 6827, PET 6664, INQ 4483 e INQ 4327).  

 

                                                
109 Cf. Doc. 03 – Evento 44 – REL_FINAL_IPL11.  
110Cf. Doc. 04 – Despacho proferido pela autoridade policial em 21.09.2017 (Evento 82, DESP1).  
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Os anexos delatórios de Antonio Palocci, os quais, repita-se, 

constituem a coluna de sustentação destas investigações, são o maior exemplo de tal 

assertiva.  

 

Nos depoimentos juntados nos presentes autos, o delator — sem 

qualquer objetividade e, principalmente, corroboração — faz alusão a inúmeros 

assuntos que (i) não possuem a relação de profunda pertinência com os fatos apurados 

perante este juízo e (ii) objetivam desesperadamente manter a investigação em 

andamento e — à margem do eixo normativo — tornar este juízo prevento.   

 

Alguns exemplos de temas (i) patentemente dissociados da 

investigação originária da “Lava Jato” e (ii) cujo locus consumativo, em tese, é 

perfeitamente identificável:  

 

a) Termo de depoimento de João Ferraz (evento 111, OUT7, páginas 3 e 4): 

 

Trecho Suposto local de 

consumação 

QUE em relação ao encontro mencionado por FERNANDO 
SOARES em sua colaboração premiada, em que teriam 
participado o ex-presidente LULA, o depoente, BUMLAI e 
PAULO OKAMOTTO, tem a esclarecer que esta reunião ocorreu 
em 2011 ou 2012, quando o depoente foi procurado por 
NEWTON CARNEIRO, Presidente do Conselho de 
Administração da SETEBRASIL, afirmando que o depoente tinha 
um almoço agendado com representantes do Grupo X; QUE neste 
almoço no Grupo X no Rio de Janeiro, Edifício Serrador, 
estiveram presentes NEWTON CARNEIRO, FERNANDO 
SOARES, BELLOT e LUIZ CARNEIRO; QUE nesta reunião foi 
tratado o assunto sobre a possibilidade da construção de sondas 
para SETEBRASIL no estaleiro do Grupo X, mas por ser muito 
grande estava operando aquém da capacidade; QUE o depoente 
afirmou que seria possível o negócio desde que tivesse 
encomenda; QUE já haviam sido fechados os 28 contratos com a 
PETROBRAS em outros estaleiros, inexistindo, naquele 
momento, demanda;  

São Paulo/SP 
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QUE LUIZ CARNEIRO afirmou que a pessoa responsável pela 
interlocução do Grupo X seria FERNANDO SOARES; QUE após 
este almoço ocorreram mais algumas reuniões entre o depois e 
FERNANDO SOARES, ocasião em que foi discutida a 
possibilidade de o que fazer para a PETROBRAS criar novas 
encomendas a fim de viabilizar a contratação do Grupo X; 
QUE passadas algumas semanas o depoente foi procurado por 
FERNANDO SOARES afirmando que tinha sido agendada um[a] 
reunião no INSTITUTO LULA com o ex-presidente, sendo que 
haveria um almoço em que seria apresentada ao depoente a pessoa 
que lhe acompanharia nesta reunião; QUE neste almoço foi num 
flat por volta de 2012; QUE neste almoço estavam presente 
FERNANDO SOARES, JOSÉ CARLOS BUMLAI e o depoente;  
QUE o depoente foi apresentado a JOSÉ CARLOS BUMLAI 
como pessoa de interlocução junto ao ex-presidente LULA; QUE 
JOSÉ CARLOS BUMLAI passou algumas orientações ao 
depoente de como se comportar na reunião, que deveria ser 
espontâneo e assertivo;  
QUE após o almoço, seguiram para a reunião o depoente e JOSÉ 
CARLOS BUMLAI; QUE a reunião ocorreu no INSTITUTO 
LULA e participaram o depoente, PAULO OKAMOTTO e o ex-
presidente LULA; QUE o depoente explicou para o ex-presidente 
LULA sobre a indústria naval brasileira, a indústria de 
PETROLEO e como a PETROBRAS poderia contribuir neste 
mercado através da colocação de suas possíveis encomendas no 
Brasil; QUE o ex-presidente perguntou o que o depoente 
achava de EIKE BATISTA, se era um empresário confiável, 
sendo que o depoente respondeu que se tratava de pessoa 
extremamente agressiva no mundo dos negócios (...).  
 

b) Termo de depoimento de Rita de Cássia dos Santos (Evento 118, TERMOAUD2, 

página 4): 

 

Trecho Suposto local de 

consumação 

QUE PAULO OKAMOTTO já esteve em mais de uma 
oportunidade na sede da empresa PROJETO; QUE o ex-
presidente LULA e a ex-presidente DILMA nunca estiveram 
na sede da empresa; QUE, no entanto, PALOCCI tinha 
frequentes encontros com LULA na sede do INSTITUTO LULA; 
QUE, com o passar dos anos, os encontros de PALOCCI e LULA 
no instituto passaram a ocorrer com maior frequência.  

São Paulo/SP 
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c) Termo de depoimento de Antonio Palocci (Evento 126, TERMOAUD19, páginas 

4-16): 

 

Trecho Suposto local de 

consumação 

(...) QUE, ao que se recorda, ocorreu, mais ou menos no mesmo 
momento, na biblioteca do Palácio da Alvorada, reunião entre o 
COLABORADOR, LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, JOSÉ 
SÉRGIO GABRIELLI e DILMA ROUSSEFF, na qual discutia-se 
como projeto de construção de navios-sondas poderia financiar os 
custos da campanha presidencial de 2010 do PT; QUE se recorda 
o COLABORADOR ter sido umas primeiras oportunidades em 
que presenciou LULA tratando explicitamente da arrecadação de 
recursos eleitorais mediante a prática de corrupção em contratos 
públicos; QUE acredita que a reunião ocorreu no começo cl§ 
2010; 

Brasília/DF 

QUE sempre pedia valores em reais; QUE acredita que os valores 
lançados na planilha possam ter compreendido outros restos de 
despesas eleitorais da ODEBRECHT para o casal de 
marqueteiros; QUE essa era uma prática normal; QUE ressalta 
que o pedido de dinheiro aos marqueteiros foi feito em reunião 
que se tratavam não só das sondas, mas da campanha eleitoral em 
si; (...) 
QUE se recorda que uma dessas conversas com o BT ocorridas na 
sede da PROJETO, na Rua Ministro Rocha Azevedo, no final do 
segundo turno da campanha de 2010, na qual ANDRÉ ESTEVES 
informou ao COLABORADOR que gostaria de consolidar 
definitivamente o relacionamento do BTG com o PT, com o 
COLABORADOR, com LULA e com a futura Presidente DILMA 
ROUSSEFF, tornando-se o banqueiro do pré-sal, oferecendo-se 
para realizar qualquer operação de mercado de interesse do 
Governo e que pudessem contar com seu banco, e que, para tanto, 
disponibilizaria ao COLABORADOR de forma imediata R$ 
15.000.000,00 em espécie, além das contribuições formais 
registradas; (...) 
QUE desses valores em espécie, R$ 5.000.000,00 foram buscadas 
por BRANISLAV KONTIC diretamente com ANDRÉ ESTEVES 
na sede do BTG em São PAULO/SP; QUE esses valores foram 
sacados em diversas visitas que BRANISLAV KONTIC fez ao 
BTG; 

São Paulo/SP 

QUE a estratégia da empresa era, então, buscar apoio junto a 
LULA para conquistar a Presidente DILMA; QUE EMÍLIO 
ODEBRECHT, então, fez ao menos duas visitas a LULA no final 
de 2010 para firmar quatro acordos; QUE o primeiro referia-se ao 

São Paulo/SP 
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compromisso da empresa de pagar palestras, mensais ou 
bimestrais, que LULA desejasse fazer em 2011 a fim de sustentar 
seus projetos pessoais e sua família; QUE já havia sido firmado o 
valor de 200 mil dólares pelas palestras; 
QUE, em 2012, LULA teria confirmado ao DELATOR a 
existência de duas contas do BTG, tendo LULA negado que as 
usou para financiar a campanha de HADDAD à prefeitura de SP;  
(...) 
QUE a arrecadação de recursos para HADDAD foi tratado com 
VACCARI “no mesmo contexto da arrecadação por BELO 
MONTE e das próprias sondas do pré-sal”;  
 

São Paulo/SP 

 
 
 

QUE MARCOS GALVÃO estava sendo cobrado pelo PT acerca 
das sondas, reclamando que os valores cobrados eram 
inexequíveis e buscando apoio junto ao colaborador. QUE, 
posteriormente, “o próprio LULA começa a pedir dinheiro ao 
COLABORADOR”; QUE se recorda que instruiu BRANISLAV a 
buscar recursos em espécie junto a VACCARI;  
 

São Paulo/SP 

QUE desde que o INSTITUTO LULA existe, o DELATOR 
“sempre operacionalizou cerca de 100 a 200 mil reais em espécie 
a PAULO OKAMOTTO”. QUE os valores eram transferidos 
sempre por BRANISLAV KONTIC; QUE já narrou em outros 
termos a origem de recursos diversos que também eram 
destinados ao INSTITUTO LULA; QUE mesmo no curso da 
OPERAÇÃO LAVA JATO continuavam-se os pagamentos em 
espécie ao INSTITUTO LULA, exemplificando que eram 
buscados recursos junto a VACCARI, posto que a arrecadação 
junto as empresas estava prejudicada, o que foi feito até ele ser 
preso;   

São Paulo/SP 

 
 
d) Termo de declarações de Fernando Soares (Evento 160, EMAIL3, páginas 4-

11): 

 

Trecho Suposto local de 

consumação 

(...) QUE BUMLAI lhe solicitou ajuda, pois estava sendo cobrado 
por uma nora do Presidente Lula para pagar uma dívida relativa a 
um imóvel, no valor de 3 milhões. QUE respondeu que não teria 
como pagar o valor em espécie, indagando a BUMLAI se este 
teria alguma empresa a ser usada, ocasião em que teria sido 
indicada a empresa SÃO FERNANDO. QUE teria feito a 
transação por uma empresa que lhe devia dinheiro; QUE acredita 

São Paulo/SP 
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que o pagamento teria se dado por transação bancária; QUE o 
valor pago não foi 2 milhões, “tendo sido provavelmente uma 
quantia um pouco menor”;  

 

e) Termo de declarações de Fernando Soares (Evento 160, EMAIL3, páginas 2 e 

3): 

 

Trecho Suposto local de 

consumação 

(...) Que, por volta de 2011 e 2012, estava desenvolvendo um 
projeto de sondas na Sete Brasil, quando BUMLAI afirmou que 
estaria sofrendo pressão para pagar uma dívida de um imóvel 
de uma nora do Presidente LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, 
no valor de R$ 3 milhões. QUE solicitou a uma empresa que lhe 
devia dinheiro, HAZTEC (pertencente a PAULO TUBINAMBA), 
que emitisse nota fiscal e enviasse os valores em favor da empresa 
SÃO FERNANDO, DE BUMLAI. QUE fora efetuado, então, o 
pagamento de 1 milhão em favor da empresa de BUMLAI;  

São Paulo/SP 

 

Destaque-se, também, o despacho proferido pela autoridade 

policial111, no qual restou requerido o “levantamento de vínculos familiares de LUIZ 

INÁCIO LULA DA SILVA, especificamente quanto a esposas e ex-esposas de seus 

filhos” e a verificação “[de] imóveis em nome [de] esposas e ex-exposas dos filhos de 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, assim como de pessoas jurídicas ligadas a elas”.   

 

Em igual sentido, são os diversos e-mails juntados pela autoridade 

policial, referentes a conversações havidas entre executivos e ex-executivos do Grupo 

Odebrecht. Tais mensagens versam de incontáveis temáticas, a ampla maioria sem a 

profunda imbricação com desvios e fraudes supostamente ocorridas na Petrobras112. 

Ressalte-se, ainda, que as menções atinentes a encontros com o Excipiente, se 

verdadeiras, teriam ocorrido em Brasília/DF.  

                                                
111 Evento 131, DESP1, itens 5 e 6.  
112 Exemplificativamente: Evento 122, INF2; Evento 126, ANEXO13, ANEXO14, ANEXO18; 



  

 

109 
 

 

Vê-se, com efeito, a propositada juntada de elementos claramente 

alheios à restrita temática apurada perante este juízo.  

 

Quanto às declarações do delator Palocci, oportuno algumas assertivas 

adicionais.  

 

Pretende a autoridade policial, aparentemente, fixar-se enquanto órgão 

responsável por investigar todos os temas abordados na delação de Palocci e, também, 

ter este juízo como o respectivo órgão processante e julgador de todos os 

procedimentos que decorrerem de tal meio de obtenção de prova. Agasalhar tal 

compreensão seria admitir um critério de definição de competência jurisdicional 

ratione persona inexistente no Ordenamento Pátrio e incompatível com um 

Estado Democrático de Direito.   

 

Em outras palavras, o fato de o acordo de Antonio Palocci ter sido 

conduzido pela Polícia Federal de Curitiba/PR e homologado pelo Des. João Pedro 

Gebran Neto do TRF4: (i) não significa que todos os fatos narrados pelo delator 

têm vinculação exclusiva com a operação “Lava Jato” e, consequentemente, (ii) 

não torna automaticamente este juízo competente para a supervisão das 

respectivas apurações e o posterior processamento e julgamento da causa penal 

que eventualmente decorram de tais relatos — o que é cogitado com extremo esforço, 

dada a manifesta ausência de provas que os corroborem.  

 

Não havendo a relação — profunda e preponderante — dos temas 

aduzidos pelo delator com supostos desvios originados de licitações da Petrobras e 

sendo possível identificar a localidade onde em tese consumou-se a infração narrada, 

impõe-se seguir os critérios primários de definição de competência (CPP, art. 70).  
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Didaticamente: A apuração dos elementos que narram fatos 

dissociados de fraudes da Petrobras (ilustrados acima) deve ocorrer no local onde 

supostamente teria ocorrido a sua consumação.  

 

Mais: Ainda que este juízo decrete a realização de diligências a 

respeito de temas despegados com o inquérito-matriz, tal circunstância não o tornará 

prevento ao exame de admissibilidade da exordial e o eventual julgamento da 

persecutio.   

 

Assim o sendo, impõe-se a remessa destes autos à Seção Judiciária 

do Distrito Federal, local onde teria se consumado a infração mais grave (CP, art. 

317; CPP, art. 70 ou art. 78, II, “a”) ou, alternativamente, à Seção Judiciária de 

São Paulo, localidade onde teria se consumado a maioria dos fatos narrados (Lei 

9.613/98, art. 1º; CE, art. 350; art. 70 e art. 78, II, “a” e “b”). 

 

IV.3.1.2. DA IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO. INVIÁVEL ALEGAÇÃO 

DAS CAUSAS DE MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA JURISDICIONAL 

 

No caso em apreço, o inquérito deu origem ao processo-crime nº 

5054932-88.2016.4.04.7000/PR, que se encontra em fase recursal perante o TRF4113. 

Diante das premissas verticalizadas alhures, não há que se falar em conexão com o 

processo em questão, hoje sob a jurisdição de instância superior, já que impossível 

proceder-se à — obrigatória — reunião dos feitos, ratio essendi da conexão e da 

continência.  

 

Nos termos (i) dos arts. 82 do CPP, (ii) da Súmula 235 do STJ e (iii) 

da iterada jurisprudência dos Tribunais Superiores (STF: HC 80.717. HC 81.134, HC 

91895; STJ: AgRg na APn 865, HC 319.282), não há o que se falar em modificação ou 
                                                
113 Doc. 10 – Extrato da ata de julgamento (evento 173), relatório e votos proferidos no âmbito da 
apelação criminal mencionada (Eventos 174, 176 e 180);   
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concentração de competência (decorrente da primeira) do presente inquérito em 

relação aos processos-crime (i) nº 5054932-88.2016.4.04.7000/PR, hoje sob a 

jurisdição do TRF4 para julgamento de embargos infringentes, e (ii) 5049557-

14.2013.4.04.7000/PR, atualmente sob a jurisdição do STF (ARE 116.9638, Relator o 

Min. EDSON FACHIN). 

 

IV.3.1.3. DA ALEGADA RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA COM A AÇÃO PENAL 5063130-

17.2016.4.04.7000/PR. VÍNCULO SUPERFICIAL QUE NÃO CARACTERIZA SITUAÇÃO 

DE MODIFICAÇÃO OU CONCENTRAÇÃO DE COMPETÊNCIA  

 

Frise-se, ainda, que não prospera a alegada vinculação deste inquérito 

com a ação penal 5063130-17.2016.4.04.7000/PR, pendente de julgamento perante 

este juízo — incluindo-se as consistentes alegações quanto à incompetência desta Vara 

Federal.  

 

A uma, que a aludida persecutio é decorrente dos inquéritos policiais 

nº 5034964-72.2016.4.04.7000 e 5011592-94.2016.4.04.7000, conforme destacado 

pela Força-Tarefa “Lava Jato114” e por este juízo115.  

 

A duas, que o exame da denúncia oferecida nos autos da ação penal 

5063130-17.2016.4.04.7000/PR116 permite identificar, com clareza que, inobstante 

alguns elementos deste caderno tenham sido utilizados enquanto subsídio indiciário da 

exordial, não é tal circunstância suficiente a alicerçar a conexão aludida.  

 

A três, que o Excipiente só passou a ser investigado no presente feito 

em razão da juntada dos termos delatórios de Antonio Palocci, ocorridas a partir de 

                                                
114 Doc. 11 – Manifestação da FT “Lava Jato”, comum aos dois inquéritos (Evento 47)  
115 Doc. 12 – Despachos proferidos por este juízo determinando o arquivamento dos inquéritos 
aludidos em razão do oferecimento da denúncia (Em ambos, evento 52).  
116 Doc. 13 – Denúncia que deu ensejo à ação penal 5063130-17.2016.4.04.7000/PR.  



  

 

112 
 

07.03.2019117. Não compôs o rol de indiciados pela Autoridade Policial e não foi 

denunciado nos autos da ação penal 5054932-88.2016.4.04.7000/PR.   

 

Destarte, o liame entre a ação penal 5063130-17.2016.4.04.7000/PR e 

o inquérito policial 5054008-14.2015.4.04.7000/PR, de caráter meramente superficial, 

não é suficiente a respaldar a modificação de competência na direção deste juízo. Não 

se faz presente, à evidência, nenhuma das hipóteses previstas nos artigos 76 e 77 do 

Código de Processo Penal.  

 

Verticaliza-se, para que não sobrem dúvidas:  

 

(i) Incontroverso que não existe, nas espécies penais apuradas neste inquérito 

e no bojo da ação penal 5063130-17.2016.4.04.7000/PR, atinentes a oito 

contratos entre Odebrecht e Petrobras e dois imóveis situados nas cidades 

de São Paulo/SP e São Bernardo do Campo/SP (i.1) simultaneidade, (i.2) 

reunião puramente circunstancial, (i.3) concurso ou (i.4) reciprocidade. 

Refutadas, pois, as espécies de conexão intersubjetiva (CPP, art. 76, 

I); 

 

(ii) Indubitável que as supostas infrações penais apuradas em tal persecução 

não foram praticadas para ocultar ou garantir vantagem ou impunidade 

dos supostos delitos investigados neste caderno investigativo, ou vice-

versa. Excluída, portanto, a conexão objetiva (CPP, art. 76, II); 

 

(iii)  Não se entrevê como a prova dos crimes supostamente cometidos em 

decorrência das oito contratações que compõem o objeto da aludida ação 

penal possa influir determinantemente na prova das supostas ilicitudes 

                                                
117 Data da juntada do primeiro depoimento do delator Palocci (Evento 126, TERMOAUD19).  
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apuradas no bojo desta investigação. Descartada, assim, a conexão 

instrumental ou probatória (CPP, art. 76, III);  

 

(iv) Não há absoluta identidade entre as pessoas acusadas na mencionada 

persecução e aquelas investigadas neste apuratório. Inexistente, destarte, 

a continência de cunho objetivo (CPP, art. 77, I); 

 

(v) Por fim, não há unidade de agente e pluralidade de infrações penais 

concomitantemente praticadas no feito judicializado e neste procedimento 

investigatório. Rechaçada, desse modo, a continência subjetiva (CPP, 

art. 77, II);  

 

Também descartada, consequentemente, hipótese de prevenção (art. 

78, II, “c”), já que esta, como repetidamente salientado, pressupõe (i) uma regular 

distribuição, (ii) a existência de dois juízos igualmente competentes (CPP, art. 83) e 

(iii) a impossibilidade de definir-se a competência por meio dos critérios precedentes 

(CPP, art. 70 ou art. 78, II, “a” e “b”). Por fim, não é o caso de prevenção em 

decorrência de crime continuado ocorrido em mais de uma jurisdição (CPP, art. 71), 

dentre as quais a cidade de Curitiba/PR.   

 

IV.3.1.4. DA DISSOCIAÇÃO ENTRE A - IMATERIAL - CONTA “ITALIANO” E A 

PETROBRAS.  

 

Um dos fundamentos utilizados pelo antigo titular desta Vara — hoje 

Ministro de Estado do antagonista político do Excipiente — para rejeitar as arguições 

de incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, foi a suposta existência de uma 

conta corrente (i) entre o Grupo Odebrecht e o Partidos dos Trabalhadores, (ii) 

administrada pelo delator Antonio Palocci, que teria (iii) como fonte, também, a 

Petrobras e (iv) originado pagamentos indevidos em favor de agentes da petrolífera:  
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Em outras palavras e em maior síntese, havia uma "conta corrente de acertos de 
propinas" entre o Grupo Odebrecht e agentes do Partido dos Trabalhadores e 
Antônio Palocci Filho era o responsável por sua gestão ou pelo menos de parte 
dela. 
A "conta corrente de acertos de propina" teve fundos originados, entre outras 
fontes, em contratos da Petrobrás, inclusive para obtenção de sondas para 
exploração do petróleo na área do pré-sal. 
Antônio Palocci Filho teria representado os interesses do Grupo Odebrecht 
nessa contratação e que também envolveu o acerto de propinas com agentes da 
Petrobrás e da Sete Brasil Participações (grifos nossos)118. 
 
A tese veiculada na denúncia é a de que o ex-Presidente teria responsabilidade 
criminal direta pelo esquema criminoso que vitimou a Petrobrás e que o Grupo 
Odebrecht com ele manteria uma conta corrente geral de propinas que teria 
entre a sua origem os contratos obtidos junto à Petobrás (sic), tendo ela servido 
ao pagamento de vantagens indevidas, na forma da aquisição de imóveis, para o ex-
Presidente (grifos nossos)119. 

 

A pretendida concepção, no entanto, contraria (i) trabalhos 

periciais apresentados por esta Defesa, de teor inquestionável (ii) decisões 

prolatadas pelo Supremo Tribunal Federal e (iii) as declarações dos supostos 

gerenciadores da conta, quais sejam Marcelo Odebrecht e Antonio Palocci.  

 

Individualiza-se.   

 

a) Dos trabalhos periciais apresentados por esta Defesa 

 

Pontue-se que, aos sistemas supostamente existentes no setor de 

operações estruturadas (drousys e mywebdayB), dentro dos quais estaria contida a 

conta “Italiano”, não deve ser conferido qualquer valor probatório ou forense, já que o 

conteúdo supostamente fornecido ao Ministério Público Federal e utilizado em 

diversos procedimentos criminais sofreu diversas adulterações e modificações, de 

                                                
118 Doc. 14 – Evento 10 da exceção de incompetência nº 5058160-71.2016.4.04.7000/PR (oriunda da 
ação penal 5054932-88.2016.4.04.7000/PR).  
119 Doc. 15 – Evento 09 da exceção de incompetência nº 5002617-49.2017.4.04.7000/PR (oriunda da 
ação penal 5063130-17.2016.4.04.7000/PR).  
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modo a não ser possível assegurar que os os registros supostamente encontrados 

refletem a realidade dos fatos, notadamente os pagamentos e os supostos beneficiários.  

 

Tais asserções foram fundamentadamente comprovadas pelo trabalho 

pericial confeccionado pelo Sr. Cláudio Wagner, distinto assistente técnico nomeado 

por esta Defesa, cujo teor foi juntado no inquérito originário120.  

 

Outro trabalho de cunho pericial e contábil, este apresentado por esta 

Defesa na ação penal 5021365-32.2017.4.04.7000/PR121, também é digno de destaque.  

Ao examinar as supostas cópias dos sistemas concernentes à contabilidade paralela do 

Grupo Odebrecht, o renomado profissional, além de consignar a falta de fidedignidade 

do material, (i) desmantelou a aberrante tese do “caixa geral122” e, ainda, constatou 

não existir, em tais registros, (ii) qualquer numerário oriundo da Petrobras e, ainda, 

(iii) qualquer registro de pagamento relacionado ao Excipiente.  

 

Enfatize-se: Conforme fundamentadamente demonstrado nos 

laudos periciais aludidos, (i) as supostas cópias dos sistemas drousys e 

mywebdadyB não possuem valor forense e, (ii) mesmo que o tivesse, o que se 

cogita unicamente por amor ao debate, os dados lá contidos, ou seja o “caminho 

do dinheiro”, apontam que os valores não foram direcionados ou resguardam 

qualquer relação com o Excipiente.       

 

                                                
120 Doc. 16 – Laudo apresentado por esta Defesa no bojo do inquérito originário e anexos respectivos 
(Evento 167);  
121 Doc. 17 – Laudo apresentado na ação penal 5021365-32.2017.4.04.7000/PR e anexos respectivos.  
122 O “caixa geral” foi a tese encontrada pela FT “Lava Jato” para driblar a exegese do art. 158 do 
CPP, a qual, aplicável a crimes como a lavagem de dinheiro, exige a demonstração do rastro dos 
recursos supostamente ilícitos. Alega-se, com tal tese, que o Grupo Odebrecht teria uma conta corrente 
(e imaginária) com o Partido dos Trabalhadores, a qual seria abastecida com créditos originados de 
diversos contratos firmados por tal Grupo com a administração pública. Além disso, por meio de tal 
edificação, reiteradamente assenta este juízo não ser necessário demonstrar o efetivo vínculo entre a 
vantagem indevida e as contratações da Petrobras, com claro objetivo de não reconhecer a sua 
incompetência, ante a absoluta inexistência de provas em tal sentido.  
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b) Das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal que reconheceram a 

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

  

Na remota hipótese de este juízo ignorar as fundamentadas e cabais 

conclusões exaradas nos aludidos trabalhos, conferindo valor aos (supostos) sistemas 

em questão e, ainda, ignorando os registros lá contidos — hipótese aventada pelo favor 

dialético — 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 

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.  

 

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 6664123 e PET 6827124) e (ii) determinada a remessa dos autos à Seção 

Judiciária do Distrito Federal. 

 

Repita-se: Entendeu a Suprema Corte que a suposta contabilidade 

paralela que o Grupo Odebrecht manteria com o Partido dos Trabalhadores não possui 

qualquer relação com o plexo temático apurado perante este juízo.     

 

Não é só. 

 

                                                
123 Doc. 18 – 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) 
124 Doc. 19 – Decisão proferida pelo e. Min. EDSON FACHIN na PET 6827 (Decisão monocrática 
proferida em 26.07.2018).  
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c) Da enfática negativa, da suposta relação entre a Petrobras e a conta “Italiano”, 

pelos principais personagens envoltos à temática 

 

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 

Marcelo 
Odebrecht125 

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 
Odebrecht126 

 
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 
Odebrecht127 

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? 

                                                
125 Doc. 20 – Interrogatório de Marcelo Odebrecht na ação penal nº 5054932-88.2016.4.04.7000/PR.  
126 Doc. 21 – Interrogatório de Marcelo Odebrecht na ação penal nº 5063130-17.2016.4.04.7000/PR. 
127 Doc. 22 – Interrogatório de Marcelo Odebrecht na ação penal nº 5021365-32.2017.4.04.7000/PR.  
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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... 
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? 
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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 
contexto da planilha italiano que continham ilicitudes, mas não em 
relação à Petrobrás e não em relação a esses contratos. 

 

Também imprescindível rememorar que o próprio Antonio 

Palocci reconheceu que “a Petrobrás não era minha área de atuação direta128”. 

 

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/PR129, 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 

                                                
128 Doc. 23 – Interrogatório de Antonio Palocci na ação penal 5063130-17.2016.4.04.7000/PR.  
129 Doc. 24 – 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 
Odebrecht130 

 

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) 

documento somente conteria pedidos solicitados por Antonio Palocci131. Marcelo 

                                                
130 Cf. Doc. 21. 
131 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). 
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Odebrecht afirma que “a origem dos recursos, os recursos da planilha Italiano vinham 

dessas fontes, eles é que pagavam a planilha Italiano”132. 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: 

 

 

 

Em interrogatório tomado na ação penal 5063130-

17.2016.4.04.7000/PR133, 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; 
                                                
132 Cf. Doc. 21. 
133 Cf. Doc. 21.  
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(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 
Odebrecht134 

 
 

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 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 

                                                
134 Cf. Doc. 21. 
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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 
Odebrecht135 

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? 
 
 

 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 (i) afronta duas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e (ii) 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.   

                                                
135 Cf. Doc. 21. 
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IV.4. Conclusões Parciais 

 

Sobressai-se, portanto, que: 

 

(i) Há clara mácula na distribuição do presente inquérito a esta Vara de 

Justiça, pois evidentemente não subsiste relação de conexidade ou 

continência com os procedimentos originários da “Lava Jato”, tratando-se 

de apurações sobre fatos sem vínculo de pertinência preponderante;  

 

(ii) O Inquérito Policial nº 5049557-14.2013.4.04.7000/PR resultou em 

acusação judicializada e que atualmente encontra-se sob a jurisdição do 

Tribunal Supremo, de modo a ser absolutamente contrária à Ordem Legal 

a sua invocação para fins de modificação da competência, diante da clara 

impossibilidade de processamento e julgamento conjunto (CPP, art. 82 e 

Súmula 235 do STJ);      

 

(iii)  Em igual situação encontra-se a ação penal 5054932-

88.2016.4.04.7000/PR, atualmente em trâmite perante o TRF4, 

impedindo-se, portanto, a sua avocação sob o prisma da conexão e/ou 

continência (CPP, art. 82 e Súmula 235 do STJ); 

 

(iv)  Não incide, em uma abordagem material e empírica, qualquer uma 

das modalidades de conexão e continência desta investigação com os 

processos-crime 5049557-14.2013.4.04.7000/PR, 5054932-

88.2016.4.04.7000/PR e 5063130-17.2016.4.04.7000/PR (CPP, art. 76 e 

77; STF: QO no INQ 4130, INQ 4483, INQ 4231);  

  

(v)  A decretação de diligências na fase investigativa, a partir de elementos 

que não resguardem profunda imbricação temática com o processo 
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originário da “Lava Jato” não acarreta a prevenção deste juízo para 

posteriormente processar e julgar a ação penal (QO no INQ 4130, PET 

6780), devendo-se observar, prioritariamente, o critério territorial 

assentador da competência jurisdicional (CPP, art. 70 ou art. 78, II, “a” e 

“b”; STF: QO no INQ 4130; PET 6780);    

 

(vi)  A remessa de parte da investigação e de termos de colaboração, conforme 

repetidamente decidido pelo STF, não tem o predicado de cimentar a 

competência da instância ordinária, eis que a declinação ocorre em juízo 

perfunctório, competindo a exauriente discussão da competência 

jurisdicional à instância ordinária, pelos meios processuais idôneos;  

 

(vii) É possível definir, sem maiores dificuldades, o foro onde as infrações 

criminais teriam em tese se consumado (CPP, art. 70);  

 

(viii)  Em se entendendo pela existência de conexão entre as modalidades 

penais investigadas (em tese, aquelas insertas no art. 317 do CP, art. 1º da 

Lei 9.613/98 e art. 350 do CE), é facilmente definível o local onde teria 

ocorrido a consumação da suposta infração penal que comina a pena mais 

grave136 (CPP, art. 78, II, “a”); 

 

(ix)  Mesmo que verificada identidade quanto à gravidade nas espécies penais 

supostamente cometidas em distintas comarcas, é claramente possível 

delinear o local no qual teria havido a suposta prática do maior número de 

                                                
136 Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da 
função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal 
vantagem: 
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. 
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infrações (CPP, art. 78, II, “b”137), devendo-se descartar o residual critério 

da prevenção, eis que desnecessário (CPP, art. 78, II, “c”);  

 

(x)  Nas duas primeiras conjunturas (CPP, art. 70 ou art. 78, II, “a”), a 

competência é da Seção Judiciária do Distrito Federal e, na segunda (CPP, 

art. 78, II, “b”), da Seção Judiciária de São Paulo. Em nenhum cenário, 

frise-se, a competência territorial é da Seção Judiciária do Paraná;  

 

V. Requerimentos 

 

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

de Incompetência para:   

 

(i) Em reconhecendo a prevalecente competência da Justiça Eleitoral, 

determinar-se: 

 

(a) a remessa dos autos à Justiça Eleitoral da Seção Judiciária do Distrito 

Federal ou, alternativamente; 

 

(b) à Justiça Eleitoral da Seção Judiciária de São Paulo; 

 

(ii) Em caráter subsidiário, acaso afastada a competência da Justiça Eleitoral, 

ordenar-se:  

 

(a) o envio dos autos à Justiça Estadual da Seção Judiciária do Distrito 

Federal ou, alternativamente;  

 

                                                
137 Art. 1º  Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou 
propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. 
Pena: reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e multa.            
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(b) à Justiça Estadual da Seção Judiciária de São Paulo;  

 

(iii) Por fim, na hipótese de restarem rejeitados os pleitos acima formulados, 

mantendo-se a competência da Justiça Federal, decretar-se:  

 

(a) a remessa dos autos à Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito 

Federal ou, alternativamente;  

 

(b) à Justiça Federal da Seção Judiciária de São Paulo; 

 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

De São Paulo (SP) para Curitiba (PR), 07 de maio de 2019. 
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