Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do Tribunal Regional
Federal da 4ª Região

Processo nº 5046512-94.2016.4.04.7000/PR

Luiz Inácio Lula da Silva, recorrente, por seus advogados, com
fundamento no parágrafo único do artigo 995 e no §5º do art. 1.029, ambos do
Código de Processo Civil1, incidentes na espécie conforme o artigo 3º do Código de
Processo Penal2, vem requerer a atribuição de efeito suspensivo aos recursos
especial e extraordinário interpostos em 23.4.18, nos seguintes termos:

1

CPC
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido
diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata
produção de seus efeitos houver risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a
probabilidade de provimento do recurso.
(...)
Art. 1.029: (...) “§5º O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial
poderá ser formulado por requerimento dirigido:
(...)
III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição
do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido
sobrestado, nos termos do art. 1.037.”.

2

CPP
“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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Execução prematura
01.

No dia sete de abril p.p., o recorrente foi recolhido preso na

carceragem da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, para execução
antecipada da pena privativa de liberdade imposta pelo acórdão impugnado
mediante os recursos de natureza extraordinária interpostos na segunda-feira,
23.4.18.
02.

inequívoco, pois, que a imediata produção dos efeitos da decisão

causa ao recorrente o dano grave e de difícil reparação de que trata o artigo 995 do
Código de Processo Civil.
03.

E, não apenas por causa da garantia inscrita literalmente no inciso

LVII do artigo 5º da Constituição da República – debilitada, ou não, pelo Supremo
Tribunal Federal –, e da taxatividade do artigo 283 do Código de Processo Penal3, é
prematura a execução da pena imposta ao recorrente: tanto o recurso especial
quanto o extraordinário apresentam sólidos fundamentos de direito, que evidenciam
o desrespeito ao devido processo legal e a insubsistência, no mérito, do decreto
condenatório.4
04.

Conforme se demonstrará neste pedido de tutela de urgência, a

probabilidade de provimento dos recursos, em razão das flagrantes violações aos
dispositivos legais e constitucionais indicados, adiante sintetizadas, impõe a
3

“Art. 283. Ninguém 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.”

4

O recurso especial, inevitavelmente extenso, demonstra de forma minudente a violação, pelo acórdão recorrido,
(i) aos artigos 3º, 69, 70, 76, 77, 78, II, “a”, 155, 156, 158, 231, 254, inciso I, 256, 257, 283, 387, inciso IV, 402,
616, 196 e 619 do CPP; (ii) artigos 1º, 13, caput e §1º, 17, 29, 33, § 4º, 49, §2º, 59, 60, 109, 110, § 1º, 231, 317,
332 do CP; o art. 66, III, “b”, da Lei nº 7.210/1984; (iii) o art. 7º, II, da Lei nº 8.906/1994; (iv) o artigo 54.1, “a”,
do Estatuto de Roma (Decreto nº 4.388/2002); (v) o artigo 7º, item 7, da Convenção Americana sobre Direitos
Humanos (Pacto de São José da Costa – Decreto nº 678/1992); (vi) o artigo 145, inciso IV, 367, do CPC; (vii)
art. 1º da Lei nº 9.613/98; (vii) art. 4º e 6º, V, da LC 75/93. No recurso extraordinário, apontou-se, ainda, que o
acórdão contraria os seguintes dispositivos constitucionais: (i) art. 5º, incisos XXXVII, XXXIX, XLV, XLVI,
LIV, LV, LVII, XLV, XLVI, LXVII; (ii) art. 37; (iii) art. 93, IX; (iv) art. 109; e (v) 129, I e II.
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excepcional suspensão dos efeitos do acórdão condenatório, notadamente, da pena
de prisão executada antecipadamente.

Violação ao juiz natural
05.

Muito embora o feito só tenha tramitado perante a absorvente 13ª Vara

Federal de Curitiba em razão da aventada conexão das imputações aqui atribuídas –
concentradas no suposto recebimento, pelo recorrente, de um triplex no Guarujá –
com o amplo esquema de corrupção deflagrado na Petrobras, o Juiz de primeiro
grau, ao rejeitar embargos declaratórios opostos pela defesa à sentença
condenatória, reconheceu que “jamais afirmou, na sentença ou em lugar algum,
que os valores obtidos pela Construtora OAS nos contratos com a Petrobrás foram
utilizados para pagamento da vantagem indevida para o ex-Presidente”5.
06.

Ao confirmar a condenação, o acórdão recorrido também reconheceu

expressamente a inexistência de vínculo objetivo entre os fatos aqui imputados e
aqueles relativos às fraudes em licitações da estatal. Ainda assim, legitimou o juízo
de exceção e ratificou a insólita fundamentação da sentença. Pior: majorou a já
exorbitante pena fixada na origem.
07.

Com efeito, no dia 24.4.18, a Segunda Turma do Supremo Tribunal

Federal reafirmou que argumentos etéreos e a conveniência da acusação não
prestam para negligenciar o princípio do juiz natural. Na ocasião, a Suprema Corte
acolheu embargos de declaração opostos pela defesa do recorrente, para reconhecer
que fatos narrados em colaborações premiadas de executivos de dada empreiteira
só integram as atribuições daquele juízo quando existente e provada desde logo
5

“Este Juízo jamais afirmou, na sentença ou em lugar algum, que os valores obtidos pela Construtora OAS nos
contratos com a Petrobrás foram utilizados para pagamento da vantagem indevida para o ex-Presidente.
Aliás, já no curso do processo, este Juízo, ao indeferir desnecessárias perícias requeridas pela Defesa para
rastrear a origem dos recursos, já havia deixado claro que não havia essa correlação (itens 198-199).
Nem a corrupção, nem a lavagem, tendo por crime antecedente a corrupção, exigem ou exigiriam que os valores
pagos ou ocultados fossem originários especificamente dos contratos da Petrobrás.”
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“imbricação específica dos fatos descritos nos termos de colaboração com desvios
de valores operados no âmbito da Petrobras”.6
08.

Certo, neste caso, como naquele, esforçou-se o Ministério Público

para afirmar a certeza de que essas vantagens, em tese, oferecidas, aceitas ou
recebidas pelo ex-Presidente teriam alguma ligação com sua suposta função de
vértice da organização criminosa que se ocupou de saquear a Estatal. Essa retórica
certeza, porém, é absolutamente impertinente, na medida em que a suspeita de que
ele seria o líder da organização criminosa é objeto de denúncia formulada ao
Supremo Tribunal Federal pela Procuradoria-Geral da República.
09.

É dizer: não cabe à acusação ou às instâncias ordinárias afirmar a

certeza de fato específico, delituoso em si, que seja objeto de imputação em outro
juízo. Afinal, não é admissível, e contraria o conteúdo processual do basilar
princípio da presunção de inocência7, que, no Sul, o recorrente já tenha sido
considerado culpado pelo fato típico que lhe é imputado em Brasília, perante o
órgão máximo do Judiciário, ainda no estágio inicial do contraditório.
10.

Acontece que, incentivado pela insaciável avidez de certos veículos

por prisões e condenações midiáticas, o Juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba
desconsidera as regras legais e constitucionais incidentes, e a consolidada
jurisprudência do Supremo Tribunal; e pretende, com base em simulacro de
conexão, tornar-se juízo universal da corrupção; e estender, a seu talante, suas
atribuições aos sujeitos e delitos que julgar convenientes.

6

Pet. 6780 AgR-Quarto-ED/DF, rel. para acórdão Ministro Dias Toffoli. Voto disponível em
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/PET6780DTembargos.pdf

7

CR/88
Artigo 5º: “LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal
condenatória”.
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11.

No entanto, como a relação das imputações de corrupção e lavagem de

dinheiro constantes desse feito com a Petrobras – que não é possível inferir por
qualquer elemento concreto –, foi reputada prescindível pela sentença e pelo
acórdão condenatório, é certo que este processo não é conexo a qualquer outro e
que, assim, não era competente o Juízo de Curitiba.
12.

Daí por que, conforme demonstrado no recurso especial, independe de

reexame do acervo dos fatos e das provas a verificação de que o acórdão recorrido
violou os seguintes dispositivos do Código de Processo Penal, todos devidamente
prequestionados: os artigos 69 e 70 – que estabelecem os critérios de fixação de
competência –; e artigos76, 77 e 788 – que preveem as taxativas hipóteses e os
critérios de prorrogação por conexão ou continência.

8

Código de Processo Penal
" DA COMPETÊNCIA
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.
CAPÍTULO I
DA COMPETÊNCIA PELO LUGAR DA INFRAÇÃO
Art. 70. 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.
§1º. Se, iniciada a execução no território nacional, a infração se consumar fora dele, a competência será
determinada pelo lugar em que tiver sido praticado, no Brasil, o último ato de execução.
§2º. Quando o último ato de execução for praticado fora do território nacional, será competente o juiz do lugar
em que o crime, embora parcialmente, tenha produzido ou devia produzir seu resultado.
§3º. Quando incerto o limite territorial entre duas ou mais jurisdições, ou quando incerta a jurisdição por ter
sido a infração consumada ou tentada nas divisas de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela
prevenção. (...)
“DA COMPETÊNCIA POR CONEXÃO OU CONTINÊNCIA
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;
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13.

A cesarista afirmação de competência caracteriza afronta à garantia

constitucional do juiz natural9; e exorbita, ainda, das atribuições definidas pelo
artigo 109 da Constituição da República10. Tudo isso revela, pois, o juízo de
exceção.

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;
Il - no concurso de jurisdições da mesma categoria:
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.”
9

CR/88
“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes: (...)
XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de exceção; (...)
LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente”.

10

CR/88
“Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição
de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à
Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;
II - as causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e Município ou pessoa domiciliada ou
residente no País;
III - as causas fundadas em tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro ou organismo internacional;
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;
V-A as causas relativas a direitos humanos a que se refere o § 5º deste artigo;
VI - os crimes contra a organização do trabalho e, nos casos determinados por lei, contra o sistema financeiro e
a ordem econômico-financeira;
VII - os habeas corpus, em matéria criminal de sua competência ou quando o constrangimento provier de
autoridade cujos atos não estejam diretamente sujeitos a outra jurisdição;
VIII - os mandados de segurança e os habeas data contra ato de autoridade federal, excetuados os casos de
competência dos tribunais federais;
IX - os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvada a competência da Justiça Militar;
X - os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro, a execução de carta rogatória, após o
‘exequatur’, e de sentença estrangeira, após a homologação, as causas referentes à nacionalidade, inclusive a
respectiva opção, e à naturalização;
XI - a disputa sobre direitos indígenas.”
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14.

Recorde-se que, no julgamento da questão de ordem no INQ 4.130, o

Supremo Tribunal Federal assentou que, no que toca à “competência do Juízo da
13ª Vara Federal de Curitiba, por conexão ou continência”, só serão “reputados
conexos com feitos da Operação Lava Jato” os delitos “relativos a ‘fraudes e
desvios de recursos no âmbito da Petrobras’”, notadamente porque “a colaboração
premiada, como meio de obtenção de prova, não constitui critério de
determinação, de modificação ou de concentração de competência”.11
15.

Ou seja: consoante já enfatizou em reiteradas oportunidades o

Supremo Tribunal, com base nas próprias normas de direito processual violadas
pelo acórdão recorrido, o ordenamento jurídico não autorizava o julgamento deste
caso pelo Juiz Federal de Curitiba, uma vez que a única e frágil ligação do
sofisticado esquema de corrupção na Petrobras com as imputações deduzidas neste
feito é só a presença, no polo passivo, dos corréus, que, com desfaçatez, buscaram
incriminar o ex-Presidente para serem agraciados com os generosos benefícios que
a eles se vêm concedendo como colaboradores.
16.

O reconhecimento, pelo acórdão, de que não há vínculo objetivo entre

os delitos imputados neste processo e os desmandos relativos à Petrobras apurados
no âmbito da Operação Lava-Jato é circunstância que, por si, repele a única e
artificial razão que atraiu o feito para a Justiça Federal do Paraná, em detrimento da
11

Inq. 4.130 QO, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe de 2.2.16. Cf., no mesmo sentido, Pet. 7075, rel. Min. Edson
Fachin, redator do acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 15.12.17; e Pet 7076, rel. Min. Edson
Fachin, redator do acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 5.10.17.Esse entendimento foi
reafirmado em decisão proferida nos autos da AP 963/PR: “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 essa 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 da
competência da 13ª Vara Federal de Curitiba e com a qual deva ser reunida para processo e julgamento
conjunto. Por oportuno, destaca-se do voto do Ministro Dias Toffoli proferido no julgamento da mencionada
questão de ordem, que também se discutia a existência ou não de conexão que justificasse a remessa daqueles
autos ao juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba.” (AP 963, Relator(a): Min. Teori Zavascki. j. 29/10/2015.
Publicado 05/11/2015).
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Estadual de São Paulo, onde se localizaria a suposta vantagem; ou no do Rio de
Janeiro, sede da Petrobras; ou de Brasília, onde o recorrente exerceu as elevadas
funções de Presidente da República; ou até do Supremo Tribunal Federal, onde
apurada sua suposta participação em organização criminosa.
17.

De fato, neste caso é indiscutível que não há liame substantivo entre

os desvios praticados na Petrobras e o custeio da construção do edifício ou das
supostas reformas realizadas no tal tríplex, em tese, feitas em benefício e recebidas
pelo recorrente. O acórdão que rejeitou seus embargos de declaração, aliás,
ratificou explicitamente essa afirmação:
Referi, ainda, no voto condutor que '... o recebimento pessoal dessa
vantagem, ao meu sentir, decorre de desígnio autônomo em relação à
corrupção havida em favor do Partido dos Trabalhadores. Esta se deu
mediante o extenso esquema de corrupção havido no seio da Petrobras, com
destinação de recursos de contratos obtidos mediante ajuste de vontades dos
concorrentes, em benefícios de diversas pessoas e partidos políticos. Já em
relação ao apartamento e suas melhorias, a vantagem está deslocada no
tempo e no espaço em relação ao recebimento anterior. Há nova linha de
nexo causal, no mínimo relativamente à diferença de preço entre a unidade
adquirida (141) e aquela que lhe fora destinada (164-A) e os custeios das
reformas e mobiliários, ainda que o dinheiro tenha a mesma origem espúria.
Trata-se, a toda evidência, de crimes distintos'.

18.

Portanto, se o Tribunal a quo admite que a apuração dos crimes

imputados neste feito criminal ao ex-Presidente poderia ser feita “com ou sem a
ocorrência de sobrepreço na licitação ou prejuízo da Petrobras” (p. 68); considera
que a “origem dos recursos utilizados pela OAS para pagamento de propina não é
imprescindível para a identificação dos crimes imputados” (p. 69); porque “o
recebimento pessoal dessa vantagem (...) decorre de desígnio autônomo em
relação à corrupção havida no seio da Petrobras, com destinação de recursos de
contratos obtidos mediante ajuste de vontades dos concorrentes, em benefícios de
diversas pessoas e partidos políticos”; resta indiscutível que as ações penais são, de
tudo, autônomas e independentes entre si.
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19.

Vê-se, ademais, que a contrariedade aos dispositivos de lei acima

indicados é explícita, isto é, que a pretensão de reforma não demanda reexame de
fatos e provas, sendo suficiente, para conhecimento e provimento do recurso
especial, o quanto constou do acórdão recorrido.
20.

O recurso especial apresenta ainda nesse sentido, a pacífica

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “à verificação da
conexão probatória não basta o simples juízo de conveniência da reunião de
processos sobre crimes distintos: é preciso que entre elas haja vínculo objetivo –
que se insinua por entre as infrações em si mesmas”. 12
21.

Por tudo, inexiste conexão ou continência dos crimes imputados neste

caso com os delitos relativos à Petrobras, e o próprio acórdão confirma essa
circunstância. É forçoso, pois, reconhecer que as infrações constantes da denúncia
deste processo criminal não integram as atribuições da Operação Lava-Jato.
22.

Incide, assim, a regra geral de competência prevista no art. 78, II, ‘a’,

do Código de Processo Penal, isto é: “o foro do lugar em que tiver sido consumado
o crime mais grave”, no caso, as imputações de corrupção ativa e passiva, em tese,
ocorridas no estado de São Paulo, assim como decidido pela Segunda Turma do
Supremo Tribunal na PET 6780/DF, citada acima.

Excesso de acusação e suspeição do juiz
23.

O recurso especial demonstra, também, que o juiz de exceção

conduziu o feito com parcialidade e sempre em prejuízo da ampla defesa,
desrespeitando as balizas do devido processo legal.
12

HC 67.769, rel. Sepúlveda Pertence, RTJ 142/491. Cf., no mesmo sentido, HC 79.506, rel. Min.
Nelson Jobim, RTJ 105/419; RHC n. 120.379, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 24.10.14; e
Inquérito 4.130, rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 2.2.16.
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23.

Ainda durante a fase pré-processual, e embora ciente da repercussão

que sua decisão teria, sob o pretexto da excepcionalidade do caso, uma semana
após conduzir coercitivamente o recorrente, e três dias depois de remeter missiva
pessoal a jornalista da Rede Globo clamando a atenção dos governantes para a “voz
das ruas13”, aquele Juiz liberou a divulgação de áudios relativos à interceptação
telefônica do recorrente, expondo, dentre outras, ligação colhida após o término da
autorização judicial, entre ele e a então Presidente da República, em flagrante
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Isso contribuiu para o
aumento da pressão popular e das agitações parlamentares que culminaram no
impeachment da ex-Presidente; e expôs desnecessariamente o recorrente e sua
família.
24.

Conforme enfatizou o eminente Ministro Gilmar Mendes no HC

95.518/PR, o qual impugnava ato daquele mesmo Juiz Federal, somente por meio
de “inequívoco desserviço e desrespeito ao sistema jurisdicional e ao Estado de
Direito, o juiz irroga-se de autoridade ímpar, absolutista, acima da própria
Justiça, conduzindo o processo ao seu livre arbítrio, bradando sua independência
funcional”. Ora – prossegue o precedente –, “o juiz é órgão de controle no processo
criminal. Tem uma função específica. Ele não é sócio do Ministério Público e,
muito menos, membro da Polícia Federal, do órgão investigador no desfecho da
negociação”. 14
25.

A verdade é que a incômoda convergência do juiz com os agentes

institucionais responsáveis pela persecução penal já revelava que esse processo não
poderia ser justo. E essa certeza se confirmou no oferecimento da denúncia,
momento em que os acusadores realizaram uma coletiva de imprensa
pirotécnica, com exibição de slides, para demonizar publicamente o recorrente,
13

http://g1.globo.com/politica/blog/cristiana-lobo/post/sergio-moro-diz-que-ficou-tocado-com-apoio-dapopulacao-lava-jato.html

14

Rel. p. acórdão Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe de 18.3.14.
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atribuindo-lhe não apenas as imputações efetivamente constantes da denúncia –
abusivas por si, como confirma a improcedência manifesta da acusação de 61
delitos de corrupção relativos à armazenagem do acervo de bens da Presidência
–, mas, ainda, a função de vértice de uma organização criminosa, delito este
que nem integra a imputação.
26.

Naquela histérica exibição, os acusadores revelaram a obstinação

de promover o julgamento popular do recorrente por fatos alheios à denúncia:
chamaram-no de “comandante máximo do esquema criminoso de corrupção
identificado na Lava-Jato”; “peça central da Lava-Jato”; “elo comum e
necessário do esquema criminoso”; e “o grande general, que comandou a
realização e a continuidade da prática dos crimes com poderes para o
funcionamento e, se quisesse, para determinar a sua interrupção”; tudo isso –
concluíram – visando a uma suposta “perpetuação criminosa no poder”.
27.

Rememore-se, a propósito, que o eminente e saudoso Ministro Teori

Zavascki censurou essa postura assanhada, e realçou a dissociação das
irresponsáveis afirmações apresentadas naquele patético espetáculo dos fatos
efetivamente imputados ao ora recorrente:
“Nós todos tivemos a oportunidade de verificar, há poucos
dias, que num espetáculo midiático - com forte divulgação, fez-se lá em
Curitiba, não com a participação do juiz, mas do Ministério Público e da
Polícia Federal -, deu-se notícia sobre organização criminosa, colocando o
Presidente Lula como líder dessa organização criminosa, dando a
impressão, sim, de que se estaria investigando essa organização criminosa.
Na verdade, lá não está sendo investigada, e o objeto de oferecimento da
denúncia, efetivamente, não foi nada disso.
Então houve realmente esse descompasso. Quero dizer, em
obter dictum, que essa espetacularização do episódio não é compatível nem
com o que foi objeto da denúncia, nem parece compatível com a seriedade
que se exige na apuração desses fatos.”15

15

AgRg na Reclamação nº 25.048, DJe de 18.9.17.
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28.

É certo, portanto, que o recorrente não foi tratado com a seriedade e a

impessoalidade que se impunham aos membros do Ministério Público; foi
considerado inimigo, não em razão dos fatos típicos efetivamente imputados, mas
por causa da convicção desses agentes institucionais, revelada ao público em ato de
intolerável fanfarrice. 16

Processo indevido e ilegal: violação à ampla defesa
29.

Na instrução criminal, o Juiz (i) cerceou a defesa ao indeferir a

produção de provas17; (ii) deferiu a produção de prova documental sem conceder à
defesa prazo razoável para análise; (iii) impediu arbitrariamente a gravação das

16

Raul Zaffaroni acentua que, segundo Carl Schmitt, “o inimigo não vem onticamente imposto, não é um dado
de fato que se impõe ao direito, mas é politicamente assinalado. Embora existam mitos anteriores, reconhece-se
que se assinala o inimigo porque convém fazê-lo. (...) Trata-se de uma identificação vazia de conteúdo, que o
poder pode preencher a seu bel prazer, porque sempre necessita ter um inimigo.” (O Inimigo no Direito Penal,
Rio de Janeiro: Editora Revran, 2007, p.142).

17

A base empírica do acórdão que julgou a apelação registra as provas requeridas pela defesa técnica do
recorrente que foram indeferidas:
“(...) Ao apresentar resposta à acusação, dentre outras providências, foram lançados os seguintes pedidos pela
defesa de LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA: (a) prova pericial multidisciplinar, que objetiva identificar se houve
desvio de recursos da Petrobras em favor de seus agentes em relação aos três contratos indicados na denúncia;
quem seriam os beneficiários dos recursos desviados, bem como se houve algum tipo de repasse desses
eventuais recursos desviados em favor dos pacientes; (b) prova pericial econômico-financeira, a fim de apurar
se a OAS utilizou diretamente de recursos eventualmente ilícitos oriundos dos três contratos firmados com a
Petrobras indicados na denúncia, na construção e eventuais benfeitorias realizadas no empreendimento
Condomínio Solaris ou, ainda, para pagamento da empresa Granero para armazenagem do acervo presidencial
e, ainda, para apurar os prejuízos eventualmente causados à União em virtude dos eventuais desvios verificados
em relação aos três contratos indicados na denúncia; (c) prova pericial no Condomínio Solaris a fim de apurar:
(i) a data em que o empreendimento foi finalizado; (ii) a situação das unidades do empreendimento, inclusive no
que tange ao registro no Cartório de Registro de Imóveis; (iii) as alterações eventualmente realizadas na
unidade 164-A após a finalização do Condomínio Solaris; (iv) o valor da unidade 164-A e das alterações
eventualmente realizadas no local; (v) eventual posse da unidade 164-A pelos pacientes. Ainda: (d) informações
da Presidência da República relativas às 84 missões empresariais realizadas pelo Primeiro Paciente no cargo
de Presidente da República entre os anos de 2003 a 2010, incluindo os destinos e os participantes; (e)
documentos do TCU e da Controladoria-Geral da União relativos a todos os procedimentos relativos às contas
e auditorias da Petrobras do período compreendido entre 1º/01/2003 a 16/01/2016, com eventuais pareceres
dos auditores e decisões proferidas nesses procedimentos; (f) documentos relativos a PLANNER TRUSTEE para
informar (com cópia) a relação contratual mantida com a empresa OAS em relação ao Condomínio Solaris,
incluindo, mas não se limitando, os recursos disponibilizados para a construção do empreendimento, as
garantias envolvidas e, ainda, o status da operação; (g) a oitiva do Embaixador Paulo Cesar de Oliveira
Campos para contrapor as afirmações contidas na denúncia - especialmente em relação ao caráter lícito, probo
e ético da atuação do Primeiro Impetrante em relação aos assuntos relativos à Petrobras e a outros órgãos de
governo”.
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audiências, garantia processual que integra o conceito de ampla defesa18; (iv)
indeferiu, a seu talante, a inquirição das testemunhas a respeito de acordos de
colaboração premiada celebrados no exterior, autorizando que elas respondessem
apenas o que julgassem conveniente e permitindo que elas se negassem até a dizer
se tais acordos respeitavam as balizas formais diplomáticas; (v) suprimiu a fase de
diligências complementares prevista no artigo 402 do Código de Processo Penal19;
e (vi), ao indeferir a juntada de documentos colhidos de ação penal supostamente
conexa, promoveu prejuízo imensurável à defesa, perpetuando a disparidade de
armas entre esta e a acusação.
30.

Com efeito, a afirmação, contida no voto-condutor, de que “a prova

pericial requerida é irrelevante à solução da controvérsia, em particular aquela
destinada a identificar a origem dos recursos supostamente pagos a título de
propina” é incompatível com o art. 158 do Código de Processo Penal20. A perícia é
obrigatória em situações desse tipo, além de amplamente recomendada pela
experiência internacional (follow the money).
18

Cf. artigos 405, §1º, e 3º, do Código de Processo Penal (“Art. 3º. A lei processual penal admitirá interpretação
extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito”.), c/c o artigo 367,
§6º, do CPC:
CPP
“Art. 405. Do ocorrido em audiência será lavrado termo em livro próprio, assinado pelo juiz e pelas partes,
contendo breve resumo dos fatos relevantes nela ocorridos.
§1º. Sempre que possível, o registro dos depoimentos do investigado, indiciado, ofendido e testemunhas será
feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia, digital ou técnica similar, inclusive
audiovisual, destinada a obter maior fidelidade das informações.”
CPC
“Art. 367. O servidor lavrará, sob ditado do juiz, termo que conterá, em resumo, o ocorrido na audiência, bem
como, por extenso, os despachos, as decisões e a sentença, se proferida no ato.
[...]
§5º. A audiência poderá ser integralmente gravada em imagem e em áudio, em meio digital ou analógico, desde
que assegure o rápido acesso das partes e dos órgãos julgadores, observada a legislação específica.
§6º. A gravação a que se refere o §5º também pode ser realizada diretamente por qualquer das partes,
independentemente de autorização judicial.”.

19

CPP
“Art. 402. Produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a
seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados
na instrução.”
20

CPP
“Art. 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto
ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.”
SHIS QI 23, Chácara 07-A, Lago Sul, Brasília-DF . CEP 71660-720 . Tel.: (61) 3312.1212 . Fax (61) 3312.1213 . www.pertence.com.br
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31.

Certo, é o juiz o destinatário da prova e, por isso, lhe é dado indeferir

as inúteis ou protelatórias (CPP, art. 400, §1º).

No caso, entretanto, os

requerimentos legítimos da defesa foram sistematicamente rejeitados, sem
fundamentação idônea – muitas vezes, sem qualquer fundamentação jurídica. Daí
por que o acórdão recorrido, ao ratificar os abusos, violou as cláusulas
constitucionais da ampla defesa e do contraditório, bem como as normas legais
delas decorrentes.

Corrupção virtual: violação ao artigo 317 do Código Penal
32.

A corrupção passiva consiste, segundo o artigo 317 do Código Penal,

em “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”.
33.

Incoerente, o acórdão recorrido afirma que o recorrente teria recebido

vantagem indevida21, consistente no tal tríplex, mas reconhece explicitamente:
“as provas são seguras quanto à inexistência de transferência da
propriedade no registro imobiliário em favor do apelante Luiz Inácio Lula
da Silva ou sua esposa e quanto à não ocorrência da transferência da
posse” (p.180 do voto condutor).

21

“Diz a denúncia que o Grupo OAS concedeu ao ex-Presidente LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA o apartamento
164-A, triplex, no Condomínio Solaris, com endereço à Avenida General Monteiro de Barros, 656 - Guarujá/SP,
bem como a respectiva reforma para adaptá-lo aos interesses do beneficiário. Consta, ainda, que o Grupo OAS
custeou a aquisição de mobiliário feito sob medida para o referido imóvel, tudo de acordo com os interesses da
família do ex-Presidente.
Aqui, convém anotar que as expressões 'concessão' ou 'destinação' não devem ser interpretadas dentro de
qualquer concepção jurídica, mas sim como indicativos da sequência de fatos que culminaram com os atos de
corrupção passiva, assim entendida como o recebimento de vantagem indevida materializada no próprio imóvel.
Da leitura do caderno processual constata-se veemente negativa do apelante LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
quanto à aquisição do apartamento, asseverando que a partir de agosto de 2014, após a segunda visita de
MARISA LETICIA ao imóvel, houve expressa desistência de aquisição. De outra banda, a sentença acolheu a
tese acusatória de que a titularidade de fato do imóvel seria do ex-Presidente e de sua falecida esposa.” (pp.
149/150).
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34.

De fato, tentando convalidar a inusitada sentença, é que o acórdão

apontou que o recorrente teria recebido a vantagem indevida22, porque, à míngua
de prova de solicitação, aceite ou recebimento, o juízo de primeiro grau inventara
um novo verbo típico, qual seja, atribuir23.
35.

É expressa, pois, a violação do acórdão recorrido ao artigo 317 do

Código Penal, na medida em que o recorrente foi condenado por receber a
vantagem consistente no imóvel, mas o aresto reconhece textualmente que ele
nunca teve a propriedade ou a posse, isto é, que o bem nunca ingressou em sua
esfera patrimonial. A toda evidência, sua conduta é atípica.
36.

Como se sabe, o julgamento da causa está submetido às taxativas

balizas do tipo penal. É dizer: não é dado ao juiz ampliar os limites interpretativos
do verbo nuclear, criminalizando conduta não expressamente prevista pelo
legislador, sob pena de violação, também, ao princípio da legalidade24.

22

“O réu LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA foi condenado pela prática de (a) um crime de corrupção passiva do
art. 317 do CP, com a causa de aumento na forma do §1º do mesmo artigo, pelo recebimento de vantagem
indevida do Grupo OAS em decorrência de contratos do Consórcio CONEST/RNEST com a Petrobras; e (b) por
um crime de lavagem de dinheiro do art. 1º, caput, inciso V, da Lei n.º 9.613/1998, envolvendo a ocultação e
dissimulação da titularidade do apartamento 164-A, triplex, incluídas as reformas realizadas.” (p. 259).

23

Cf. transcrições da sentença constantes do voto-condutor do acórdão recorrido:

“O ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi beneficiado materialmente por débitos da conta geral
de propinas, com a atribuição a ele e a sua esposa, sem o pagamento do preço correspondente, de um
apartamento triplex, e com a realização de custosas reformas no apartamento, às expensas do Grupo
OAS. (p. 221)
(...)
A atribuição a ele de um imóvel, sem o pagamento do preço correspondente e com fraudes
documentais nos documentos de aquisição, configuram condutas de ocultação e dissimulação aptas a
caracterizar crimes de lavagem de dinheiro. (p. 234)”.
24

CR/88
Art. 5º: “XXXIX - não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal”.
Código Penal
“Art. 1º - Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal.”
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37.

Ademais, o acórdão recorrido violou novamente o artigo 317 do

Código Penal, ao condenar o recorrente com base em inferências alheias à
imputação. Empregou-se indevidamente a Teoria do Domínio do Fato25, para que
ele fosse publicamente enxovalhado e, ao final, julgado, não com base em ato
comissivo ou omissivo inerente à função, mas, sim, pela teórica influência do
Presidente da República nas nomeações da Petrobras, em violação ao artigo 29 do
Código Penal26.
38.

Observe-se que o aresto conclui que “há prova acima de dúvida

razoável de que o ex-Presidente foi um dos articuladores - senão o principal - do
amplo esquema de corrupção. As provas aqui colhidas levam à conclusão de que,
25

A teoria da Responsabilidade de Comando foi incorporada no Estatuto de Roma, do qual o Brasil
é signatário (Decreto 4.388), e prevê a responsabilidade do superior hierárquico, em se tratando de
agentes políticos. O Estatuto, em seu artigo 28, é claro no sentido de que, para que o superior responda
pelos crimes cometidos por seus subordinados, por não ter exercido um controle apropriado, devem
estar presentes os seguintes requisitos:
(i) deve-se comprovar que o superior teve conhecimento ou deliberadamente não levou em
consideração a informação que indicava claramente que os subordinados estavam a cometer ou se
preparavam para cometer esses crimes;
(ii) tais crimes devem estar relacionados com atividades sob a sua responsabilidade e controle efetivos;
(iii) não ter o superior adotado medidas necessárias e adequadas para prevenir ou reprimir a prática
dos crimes ou levado o assunto ao conhecimento das autoridades competentes;
(iv) não se admite a negligência construída, deve-se comprovar o conhecimento da prática delitiva
pelo superior.
Dessa forma, para a aplicação dessa teoria seria necessário demonstrar que os crimes perpetrados no
âmbito da Petrobras estariam relacionados a atividades sob sua responsabilidade e controle efetivos do
recorrente, o que deve ser de pronto afastado. Além disso seria necessário comprovar que ele teve
conhecimento das práticas delitivas, o que não é compatível com o histórico do recorrente.
Em reforço a esse entendimento, é preciso lembrar que o recorrente, na condição de Presidente da
República, a tomou uma série de medidas efetivas no combate à corrupção, dentre elas a criação da
Controladoria Geral da União. Foi durante o governo do recorrente, ainda, que foram tomadas as
seguintes medidas: (i) a efetiva criação da Controladoria Geral da União, um órgão de combate à
corrupção; (b) criação do Portal da Transparência e do Cadastro de Pessoas Inidôneas, que lista as
empresas punidas e proibidas de contratar com a Administração Pública; (c) Ampliação e vasta
qualificação de membros do Ministério Público Federal, da Polícia Federal e do Conselho de Controle
de Operações Financeiras (COAF); (d) Eleição do Chefe Máximo do Ministério Público (o
Procurador Geral da República) por meio de votos diretos dos membros do Ministério Público; (e)
Ratificação da Convenção das Nações Unidas contra o Crime Transnacional (Decreto nº 5.015/2004);
(f) Ratificação da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (Decreto nº 5.687/2006); (g)
Promulgação da Lei nº.10.763 de 2003, que aumentou as penas para a corrupção.
26

Código Penal
“Art. 29 - Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua
culpabilidade.”
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no mínimo, tinha ciência e dava suporte àquilo que ocorria no seio da Petrobras,
destacadamente a destinação de boa parte da propina ao Partido dos
Trabalhadores para financiamento de campanhas políticas”.
39.

Acontece que – insista-se – essa imputação foi deduzida pela

Procuradoria-Geral ao Supremo Tribunal, na denúncia formulada no inquérito
4325/DF, ainda pendente de análise, de modo que, como visto, ela não se presta
como fundamento para confirmar a suposta corrupção do ex-Presidente no episódio
do triplex.
40.

De fato, se a articulação do esquema criminoso pelo recorrente é

pressuposto do delito de corrupção aqui imputado, como considera o acórdão, este
caso não poderia ter sido julgado antes daquele.
41.

É cediço que na modalidade “receber” imposta ao aqui requerente

deve haver bilateralidade (quid pro quo). No caso dos autos, imputou-se a Léo
Pinheiro o crime de corrupção ativa (corruptor), enquanto ao recorrente fora
atribuída conduta amoldada à corrupção passiva (corrompido).
42.

O tipo penal de corrupção ativa demanda, categoricamente, que a

promessa ou a oferta de vantagem indevida ao intraneus ocorra a fim de lhe
determinar “a prática, omissão ou o retardamento de ato de ofício” (art. 333,
caput, do CP). Ademais, no que tange à causa de aumento de tal modalidade típica,
pela qual Léo Pinheiro foi condenado, é preciso que, em razão de vantagem ou
promessa, o intraneus retarde ou omita ato de ofício, ou o pratica infringindo
dever funcional (art. 333, parágrafo único, do CP).
43.

A contradição do raciocínio é tão evidente que o acórdão, por um

lado, afirma que o recorrente cometeu o crime de corrupção passiva “por sua
capacidade de influência” e “sem que se mostre necessário sua conduta ativa nos
contratos” – embora seja certo que as nomeações da Petrobras não integram as
SHIS QI 23, Chácara 07-A, Lago Sul, Brasília-DF . CEP 71660-720 . Tel.: (61) 3312.1212 . Fax (61) 3312.1213 . www.pertence.com.br
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atribuições do Presidente da República; mas, por outro, a decisão aumenta a pena
com base em ato de ofício indeterminado.
44.

Em não sendo constatado e comprovado o ato de ofício determinado, a

atipicidade da conduta atribuída ao recorrente é inegável. No mínimo, repele a
causa especial de aumento prevista no §1º do art. 317 do CP.

Bis in idem: lavagem de quê?
45.

Já se impusera ao recorrente a condenação por corrupção passiva, por

ter, em tese, recebido informalmente vantagem consistente no bem imóvel, muito
embora – reconhece o acórdão – ele nunca tenha assumido a posse ou a
propriedade do triplex27.
46.

A despeito disso, o acórdão condenatório sustenta que o recorrente

teria praticado lavagem de dinheiro, consistente especificamente na atribuição, sem
transferência de propriedade, do imóvel a ele.
47.

É explícita, assim, a violação do acórdão recorrido à basilar vedação

ao bis in idem28. Ora, se o recorrente teria se corrompido em troca do recebimento
de um bem imóvel que – registra o acórdão – nunca ingressou em sua esfera
dominial, a falta de transferência formal da propriedade caracterizaria, quando
muito, exaurimento do delito principal, mas, nunca, ato de lavagem.

27

“As provas são seguras quanto à inexistência de transferência da propriedade no registro imobiliário em
favor do apelante Luiz Inácio Lula da Silva ou sua esposa e quanto à não ocorrência da transferência da posse”
(p. 180).

28

Segundo o contraditório acórdão, “não deve prevalecer a tese da defesa de que o crime de lavagem configura
mero exaurimento do delito de corrupção”, porque o imóvel permaneceu indefinidamente em nome da OAS
Empreendimentos, sem que tenha sido colocado à venda e, durante longo período, tratado como se fosse
efetivamente destinado ao apelante LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA.” (p. 244).
SHIS QI 23, Chácara 07-A, Lago Sul, Brasília-DF . CEP 71660-720 . Tel.: (61) 3312.1212 . Fax (61) 3312.1213 . www.pertence.com.br

18

48.

Aliás, o próprio acórdão reconhece a “profusão de elementos comuns

entre os crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro”, mas, como se isso
justificasse a dupla punição pelo mesmo fato, recorre, novamente, ao inócuo
caderno probatório, que, insista-se, aborda muitos fatos, mas não corrobora a
versão do corréu – de que o recorrente teria solicitado, aceito ou recebido o imóvel.
49.

Portanto, ao considerar caracterizado o crime de lavagem de capitais

pela “propositada intenção de ocultar o patrimônio que pertencia de fato ao exPresidente”, o acórdão puniu duas vezes o recorrente pela mesma conduta, e violou
o artigo 1º da Lei 9.613/199829.
50.

É pertinente, neste ponto, o voto-condutor de acórdão proferido pelo

Supremo Tribunal, da lavra do eminente Ministro Roberto Barroso, em embargos
infringentes opostos na AP 470:

“O recebimento por modo clandestino e capaz de ocultar o destinatário da
propina, além de esperado, integra a própria materialidade da corrupção
passiva, não constituindo, portanto, ação distinta e autônoma da lavagem
de dinheiro. Para caracterizar esse crime autônomo seria necessário
identificar atos posteriores, destinados a recolocar na economia formal a
vantagem indevidamente recebida.” 30

51.

Por tudo isso, as balizas fáticas delineadas pelo acórdão recorrido

revelam, sem necessidade de reexame, que o Tribunal a quo violou o artigo 1º da
Lei 9.613/1998, ao condenar o recorrente por lavagem de dinheiro com base em
conduta virtual, atípica e que, ainda que fosse ilícita, seria mero exaurimento do
delito de corrupção a ele imputado.

29

Lei 9.613/1998
“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.”

30

AP 470 EI-sextos, rel. Min. Luiz Fux, rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 20.8.14.
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Chamamento de corréu e a falta absoluta de provas
52.

A leitura do acórdão recorrido evidencia que o depoimento do corréu

Léo Pinheiro, ex-Presidente da OAS, foi o argumento essencial do decreto
condenatório.
53.

Embora o aresto transcreva inúmeros depoimentos de delatores – para

dizer que o ex-Presidente tinha influência no Partido dos Trabalhadores e na
Petrobras –; e de prepostos ou prestadores de serviço da OAS – que nunca tiveram
qualquer contato com ele –, não há sequer um, com exceção de Léo Pinheiro, que
sugira a prática, pelo recorrente, de um dos verbos típicos do delito de corrupção
passiva.
54.

Observe-se, nesse sentido, que o acórdão reconhece “o contraste entre

as versões da acusação e da defesa”; e assenta claramente: “as provas são seguras
quanto à inexistência de transferência da propriedade no registro imobiliário em
favor do apelante Luiz Inácio Lula da Silva ou sua esposa e quanto à não
ocorrência da transferência da posse” (p. 180).
55.

O acórdão considera, porém, que “reside a controvérsia em definir se

a unidade residencial estava efetivamente reservada e fora reformada com
recursos da OAS Empreendimentos, para e a pedido do ex-Presidente, ou se os
melhoramentos

na

unidade

decorriam

de

voluntariedade

da

empresa

empreendedora, ainda que para tentar vender ao ex-Presidente ou para terceiros”;
e, ao concluir que sim, recorre explicitamente, ao chamamento do corréu: diz que
“se houvesse quaisquer hesitações quanto a estas assertivas, elas sucumbiram ao
reinterrogatório de José Adelmário Pinheiro Filho” (p. 180).
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56.

Vê-se, pois, que o voto condutor do acórdão recorrido expressamente

considerou a dúvida quanto à materialidade e a autoria dos crimes imputados ao
recorrente sanada com base no depoimento do corréu, delator informal, agraciado
com benefícios pela sentença condenatória.
57.

No que diz respeito ao tema, a jurisprudência do Supremo Tribunal

acentua: “a delação de corréu e o depoimento de informante não podem servir
como elemento decisivo para a condenação, notadamente porque não lhes são
exigidos o compromisso legal de falar a verdade”31.
58.

Quando se orgulhava de compor a Suprema Corte, o primeiro

signatário desta petição anotou, em precedente aqui pertinente, que, “mesmo em
juízo, a chamada do co-réu não pode ser prova suficiente para condenação
nenhuma, pois evidentemente lhe falta o requisito básico da aquisição sob a
garantia do contraditório: é o que resulta da impossibilidade, em nosso direito, de
o réu ser questionado pelas partes, incluídos os co-réus que delatou”.32

31

AP 465, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29.10.14. O voto condutor do precedente, da atual Ministra
Presidente da Corte, enfatizou o seguinte:
“A delação de corréu e o depoimento de informante não podem ser tomados como testemunho no
sentido próprio do termo, ainda que o defensor do corréu delatado tenha participado do
interrogatório do delator e a versão apresentada no inquérito tenha se mantido em juízo, o que, de
resto, não é o caso. (...)
Se se exige que a confissão seja amparada por outras provas para legitimar a condenação criminal, o
mesmo há de se exigir, por melhores razões, quanto à delação do corréu e o depoimento do
informante. O Presidente deste Supremo Tribunal, Ministro Joaquim Barbosa, Relator na Terceira
Questão de Ordem na Ação Penal n. 470, realçou a lição de Guilherme Nucci, de que o informante ‘é
uma ‘testemunha imprópria’, que não presta compromisso’ (DJ 30.4.2009), recordando a decisão
proferida no julgamento do Habeas Corpus n. 89.671, Relator o Min. Eros Grau, no sentido de que do
informante ‘não [é] exigido o compromisso de falar a verdade’; e ‘[p]or ser informante, e não
testemunha, não cabe invocar a norma processual que requer o arrolamento no prazo legal’ (DJ
16.2.2007).”
32

HC 74.368, Sepúlveda Pertence, julgado em 1º.7.1997. A ementa do HC 81.740, também relatado por este
signatário, registra: “a chamada de co-réu, ainda que formalizada em Juízo, é inadmissível para lastrear a
condenação. Ausência de elementos de prova válidos para fundamentar a condenação.” (DJ de 22.4.05).
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59.

É flagrante, nesse sentido, a contrariedade do acórdão condenatório à

maciça jurisprudência do Supremo Tribunal; e, ainda, ao §16 do artigo 4º da Lei
12.850/2013, segundo o qual “nenhuma sentença condenatória será proferida com
fundamento apenas nas declarações de agente colaborador”.
60.

Ademais, malgrado já se tenha evidenciado que o elemento

fundamental da condenação foi a palavra do corréu – não corroborada, no que
importa, por outros depoimentos –, o recorrente demonstrou à exaustão em seus
recursos que o aresto não se apoia em qualquer prova sólida que sugira ter o exPresidente aceito, solicitado ou recebido vantagem indevida.
61.

Com efeito, apesar de menções genéricas, pelo acórdão recorrido, ao

caderno processual e a elementos documentais de prova, é certo que a conclusão
de que o recorrente teria se corrompido pelo tal tríplex não possui qualquer
respaldo probatório idôneo.33
33

O voto do revisor, Desembargador Leandro Paulsen, enumera, no trecho abaixo transcritos os motivos da
condenação e os elementos listados evidenciam bem que não há um deles sequer que comprove qualquer
conduta subjetiva do recorrente ou de sua saudosa esposa:
“Portanto, tenho que a prova dos autos, nesse episódio do triplex, demonstra, claramente, o cometimento do
crime de corrupção passiva. Em síntese:
a) a esposa do Presidente firmou contrato para a aquisição de uma unidade tipo no Edifício Navia, da
BANCOOP, em 2005, mas foram apreendidos documentos que demonstram que, já naquela época, havia
interesse na cobertura, porquanto também foi apreendido termo de adesão praticamente em branco, mas com
referência ao número do então duplex, posteriormente transformado em triplex, bem como proposta de adesão
anterior à assinatura do contrato em que consta rasura no número do apartamento e está escrita a palavra
triplex.
b) enquanto o apartamento tipo tem cerca de 80 metros quadrados, o triplex tem três vezes essa área, sendo que
seu preço é proporcionalmente superior;
c) reportagem na imprensa, publicada em 2010, já noticiava que a obra do edifício em que o Presidente teria
um triplex estava há muito paralisada (AP, Evento 03, Comp230);
d) havendo dificuldades financeiras e paralisação no empreendimento da BANCOOP em que se situava o
triplex, foi buscado junto à OAS, na pessoa de JOSÉ ADELMÁRIO PINHEIRO FILHO, que assumisse o
empreendimento, tendo-se utilizado do argumento de que se tratava de imóvel do Presidente, o que foi decisivo
para a ultimação do contrato.
e) quando da migração do empreendimento da BANCOOP para a OAS EMPREENDIMENTOS, foi
determinado, no Acordo para finalização da construção e transferência de direitos e obrigações, que os
cooperados teriam de se manifestar em 30 dias para aderirem à migração ou requererem a devolução dos
valores pagos, sob pena de eliminação do grupo e da BANCOOP. MARISA LETÍCIA LULA DA SILVA não
exerceu nenhuma das opções, omitindo-se, sem, no entanto, ser eliminada do grupo;
f) foi comunicado a JOSÉ ADELMÁRIO PINHEIRO FILHO, já por ocasião da assunção do empreendimento,
que o imóvel do Presidente era a cobertura biplex, depois convertida no triplex de 240 metros quadrados, e que
não deveria ser vendida, o que foi observado, rigorosamente, pela OAS EMPREENDIMENTOS que,
efetivamente, jamais o colocou à venda;
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62.

E pior. Ao exigir da defesa que tivesse “buscado produzir

contraprova para descaracterizar o depoimento do corréu”, atribuindo ao
recorrente o ônus diabólico da prova negativa, o acórdão frontalmente violou o
artigo 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual “a prova da alegação
incumbirá a quem a fizer”.

Dosimetria e individualização da pena
63.

No julgamento da apelação, a pena-base do crime de corrupção

passiva foi majorada com a finalidade de evitar a prescrição dos delitos, em tese,
ocorridos em 2009. Aplicou-se ao cálculo várias vezes os mesmos elementos e
circunstâncias, em flagrante bis in idem; além disso, a Corte Regional decidiu
exasperar a punição recorrendo ao retórico “contexto muito mais amplo e, assim,
g) o triplex permaneceu sob a titularidade formal da OAS, sendo que foi orientada a não transferir formalmente
ao Presidente o imóvel;
h)a OAS EMPREENDIMENTOS, em 2014, comercializou a unidade tipo, de 80 metros quadrados, que
formalmente seria de titularidade de MARISA LETÍCIA;
i) nas Declarações do Imposto de Renda Pessoa Física conjunta de LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA E MARIA
LETÍCIA LULA DA SILVA, continuou constando, da relação de bens, a unidade tipo, até ano base de 2015;
j) o ex-Presidente esteve presente pessoalmente no triplex pelo menos uma vez, sendo que sua esposa pelo
menos duas vezes, numa delas acompanhada do seu filho;
k) era do conhecimento geral no âmbito da OAS, tratada em reunião de diretoria, que o triplex era do
presidente, além do que, no condomínio do edifício Solaris era sabido que esse apartamento lhe pertencia;
l) foi solicitada reforma bastante significativa, com instalação de elevador, modificação nos ambientes,
construção de escada e alteração do local da piscina, obra esta que, após aprovação do projeto, restou
executada pela OAS EMPREENDIMENTOS com o envolvimento pessoal e direto de Diretores e engenheiros
dos mais qualificados apenas por se tratar de imóvel do ex-Presidente;
m) também foram solicitados, projetados, aprovados pela família do Presidente, adquiridos e instalados móveis
sob medida, notadamente uma cozinha de mais de cento e cinqüenta mil reais.
n) foram providenciados eletrodomésticos;
o) MARISA LETÍCIA solicitou a JOSÉ ADELMÁRIO PINHEIRO FILHO que tudo ficasse pronto antes do final
de 2014 para que a família lá passasse as festas de fim de ano;
p) as obras foram, efetivamente, concluídas em tempo;
q) jamais houve o pagamento de qualquer montante pelo Presidente ou por sua esposa a título de diferença
entre a unidade tipo e o triplex, pela reforma ou pelos móveis e eletrodomésticos;
r) JOSÉ ADELMÁRIO PINHEIRO FILHO acordou com VACCARI que o respectivo valor seria debitado da
conta geral de propina destinada ao Partido dos Trabalhadores;
s) houve a prisão preventiva de JOSÉ ADELMÁRIO PINHEIRO;
t) no exercício de 2016 é que a unidade tipo não constou mais da relação de bens do Presidente na DIRPF e que
foi ajuizada ação por MARISA LETÍCIA LULA DA SILVA pleiteando a restituição dos valores pagos pela
unidade tipo.
Tenho, assim, por comprovados não apenas a solicitação e o recebimento de vantagens indevidas consistentes
em propina decorrente das obras da RNEST em favor do Partido dos Trabalhadores e de outros partidos, como
o recebimento pessoal e direto de vantagem indevida pelo ex-Presidente da República consistente no triplex e
nas suas benefeitorias.” (p. 35/36).
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de efeitos perversos e difusos”, quando, na verdade, deveria se ater aos crimes aqui
discutidos: um único ato de corrupção, e outro, de lavagem.
64.

Agindo assim, a Corte Regional contrariou o artigo 59 do Código

Penal34, em primeiro lugar, ao apoiar-se no contexto criminoso que não integra a
imputação e na função ocupada pelo recorrente.35
65.

Ora, é indiscutível que o recorrente é primário, de bons antecedentes e

conduta social exemplar, e essas circunstâncias favoráveis, preponderantes,
sugerem a fixação da pena-base no mínimo legal. A função pública que ele

34

Código Penal
“Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos
motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá,
conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:
I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;
II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;
III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;
IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.”
35

“Se, até o presente julgamento, para praticamente nenhum dos condenados a pena foi fixada sequer
em seu grau médio (no caso, 7 anos), tenho que no presente caso esse limite deve ser no mínimo
atingido (o que, aliás, ainda é uma aplicação bastante tímida das vetoriais do art. 59 do CP).
Certamente a maior reprovabilidade da conduta sobressai da alta posição que o réu ocupava no
sistema republicano.
Ademais, a sofisticação do esquema criminoso, o longo e articulado iter criminis, os diversos
mecanismos utilizados para alcance dos seus desideratos, o engenhoso procedimento para que os
recursos fossem desviados rumo aos cofres de partidos políticos e de diversos agentes que davam
sustentação ao esquema, estão a justificar um incremento na pena-base. A consciência da ilicitude de
sua conduta, sua condição pessoal de, então, Presidente da República, afora o elevado domínio sobre
toda a cadeia delitiva, optando em dela fazer parte no lugar de atuar para debelá-la, como lhe exigia
o cargo, são condições que importam em especial e elevadíssima reprovabilidade.
As consequências dos delitos também devem ser negativas, uma vez que boa parte dos valores foram
utilizados para deturpar o processo político eleitoral e, nessa perspectiva, vulnerar o próprio estado
democrático de direito, pois milhões de reais foram objeto de doações eleitorais ilícitas, fragilizando
o equilíbrio na disputa eleitoral.
Corroboram esta assertiva, portanto, a negativação da vetorial culpabilidade, somada à negativação
da vetorial, consequências do delito, dado o elevado valor milionário recebido para aquisição de
unidade residencial em balneário do litoral, com os seus implementos de reformas, instalação de
elevador, mobiliário e utensílios, bem como do gigantesco prejuízo causado pelo esquema de
corrupção sistêmica instaurado na Petrobras. As circunstâncias, como destacado na sentença e nas
afirmativas anteriores, igualmente merecem ser negativadas.
Por essas razões, devem ser computadas como negativas a culpabilidade, as circunstâncias, os
motivos e as consequências do crime, majorando-se a pena-base para 7 (sete) anos e 06 (seis) meses
de reclusão.” (p.262)
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ocupava, de sua vez, é elementar do tipo penal; logo, não serve para aumentar a
reprimenda.
66.

O artigo 59 do Código Penal determina que cabe ao juiz estabelecer a

reprimenda “conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do
crime”. Por óbvio, a discricionariedade do magistrado, nesse ponto, é vinculada
aos critérios objetivos previstos em lei; deve, pois, sempre vir acompanhada de
fundamentação convergente com os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, evitando-se o aumento desarrazoado da pena, como se verifica no
presente caso, em que não há indicação concreta das medidas consideradas
adequadas para majorar a pena-base em cada uma das vetoriais reputadas negativas.
67.

As violações a dispositivos legais na dosimetria fizeram com que a

pena fosse artificialmente aumentada em quase quatro vezes acima do mínimo,
evidenciando que o rigor do Tribunal Regional se deu para evitar a prescrição da
pretensão punitiva, em desacordo com a reiterada jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal36 que melhor prestigia a intelecção do princípio da
individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF).

36

“HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE.
EXASPERAÇÃO EXCESSIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. MATÉRIA ARGUIDA ORIGINARIAMENTE
NESTA CORTE. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) III – No caso, a
fixação do quantum da pena-base em 4 (quatro) anos – o dobro do mínimo abstratamente previsto para o furto
qualificado – se fez de modo genérico, a partir de valores subjetivos abstratos, sem referir-se às circunstâncias
do caso concreto, utilizando-se, até mesmo, do núcleo do tipo penal – e qualificadoras – imputado ao paciente
para, assim, estabelecer as consequências e a circunstâncias do crime. Nulidade. IV – Não conhecimento do
writ. Ordem concedida de ofício para determinar ao juízo de origem que proceda à nova dosimetria da pena,
sem prejuízo da condenação imposta ao paciente” (STF. HC 117.001, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda
Turma, julgado em 24.9.13).
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Tutela de urgência: a atribuição de efeito suspensivo ao recurso é indispensável
para sustar a execução prematura de pena injusta

68.

O Supremo Tribunal Federal reafirmou recentemente, em habeas

corpus impetrado pela defesa do requerente, pela mais apertada maioria, a
possibilidade, em tese, da execução antecipada da pena.

69.

Sucede que, embora admitindo a controversa execução provisória de

pena privativa de liberdade, a Suprema Corte – tanto pela minoria vencida, quanto
pelo voto majoritário – ressalva expressamente as hipóteses de que o condenado
provisório se valha de habeas corpus, ou de pedido de urgência como o presente
para atribuir efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinário que se
insurjam contra a condenação.
70.

Nesse sentido, o acórdão da Medida Cautelar requerida nos autos da

ADC 44 – em que se discute a execução antecipada a partir do artigo 283 do CPP –
, anota ressalva expressamente, em sua ementa, “a possibilidade de atribuição de
efeito suspensivo aos recursos extraordinário e especial detém caráter excepcional
(art. 995 e art. 1.029, § 5º, ambos do CPC c/c art. 3º e 637 do CPP), normativa
compatível com a regra do art. 5º, LVII, da Constituição da República”; e que a
execução provisória da pena privativa de liberdade é possível, “salvo atribuição
expressa de efeito suspensivo ao recurso cabível”.
71.

Naquela assentada, os eminentes Ministros Roberto Barroso, Gilmar

Mendes37, e o saudoso Ministro Teori Zavascki38, v.g., realçaram, especialmente, o
caráter heroico da ação de habeas corpus.
37

“Haverá, sempre, remédios e o bom e forte habeas corpus estará à disposição. Nós mesmos, na Segunda
Turma, temos nos posicionado, o ministro Celso, o ministro Teori, a ministra Cármen, quando lá esteve, de
forma restritiva em relação a qualquer tentativa de restringir o habeas corpus, exatamente para deixar essa
porta aberta. E sabemos que os resultados são expressivos no que diz respeito à concessão de habeas corpus em
muitos casos.” (Acórdão MC na ADC 44, fl. 208).
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72.

É certo, porém, que o Superior Tribunal, ao julgar habeas corpus

impetrado pela defesa do recorrente contra a promessa de execução antecipada da
pena contida no acórdão que julgou as apelações, reconheceu a relevância dos
fundamentos trazidos no recurso especial – naquela impetração, apressadamente
delineados –, mas deixou de apreciá-los, por entender que não se deveria
“antecipar eventual tutela recursal provisória, ainda mais na via do writ e sem o
prazo ou a interposição do recurso especial correspondente”.
73.

Registrou, porém, o acórdão, que “há decisões de ambas as Turmas

da Terceira Seção deste Tribunal que, de forma excepcional, têm concedido efeito
suspensivo a recursos especiais, quando existente tese plausível de absolvição ou
de atipicidade; de prescrição ou até mesmo de dosimetria da pena, com mudança
de regime - exemplo: aberto, com substituição por restritivas de direito - (HC Nº
438.039 – SP, por mim relatado, DJe 02/03/2018; HC 438.088, por mim relatado,
DJe 02/03/2018; HC 434.655-RS, Rel. MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK, DJe
22/02/2018;TP1320-PR, Rel. MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe
02/03/2018), mas sempre na linha concreta de argumentação de eventual recurso
especial, na hipótese ainda inexistente”.
74.

Vê-se, pois, que é plenamente cabível a atribuição de efeito

suspensivo aos recursos por meio de tutela de urgência requerida na forma dos
artigos 995, p.ú., e 1.029, §5º, do Código de Processo Civil.
75.

A questão, aqui, entretanto, é que o recorrente já está preso, em

execução provisória de sua pena, há 20 dias; e a competência do Superior Tribunal
de Justiça para análise deste pedido pressupõe a admissão do recurso, ou seu
indeferimento e a consequente interposição de agravo.
38

“Mais ainda: a ação constitucional do habeas corpus igualmente compõe o conjunto de vias processuais com
inegável aptidão para controlar eventuais atentados aos direitos fundamentais decorrentes da condenação do
acusado. Portanto, mesmo que exequível provisoriamente a sentença penal contra si proferida, o acusado não
estará desamparado da tutela jurisdicional” (Acórdão MC na ADC 44, fl. 135).
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76.

Donde a incidência do inciso III do aludido §5º do artigo 1.029,

segundo o qual, “o pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso
extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento
dirigido (...) o presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período
compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de
admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos
termos do art. 1.037”.
77.

Conforme demonstrado, não há, no ordenamento jurídico pátrio,

norma que justifique a fixação ou prorrogação de competência do juízo de origem à
suposta corrupção do paciente, cuja vantagem indevida consistiria em um
apartamento no Guarujá; são evidentes as violações aos artigos 69 e 70; e 76, 77 e
78 do Código de Processo Penal; e aos incisos XXXVII e LIII do artigo 5º, e ao
artigo 109, da Constituição da República.
78.

No mérito, a condenação é insubsistente, uma vez que, não há

qualquer prova idônea de que o recorrente tenha aceito, solicitado e, menos ainda,
recebido o aludido imóvel. Ao contrário: consta do próprio acórdão que “as provas
são seguras quanto à inexistência de transferência da propriedade no registro
imobiliário em favor do apelante Luiz Inácio Lula da Silva ou sua esposa e quanto
à não ocorrência da transferência da posse”.
79.

É nítida, pois, também a violação do acórdão ao artigo 317 do Código

Penal, na medida em que o recorrente foi condenado por conduta flagrantemente
atípica, divorciada dos verbos nucleares do tipo penal, mediante inferências alheias
à imputação; e, pior: com base exclusiva em depoimento de corréu, o que contraria
frontalmente o §16 do artigo 4º da Lei 12.850.
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Com relação ao delito de lavagem, é inequívoco o bis in idem em que

80.

incidiu o aresto: a conduta considerada típica pelo Tribunal Regional, se tivesse
ocorrido – como visto, não há prova idônea disso –, quando muito, caracterizaria
mero exaurimento da imputação de corrupção. Violou-se, assim, o artigo 1º da Lei
9.613/1998.
81.

Ademais, para afirmar caracterizado o delito de corrupção passiva, o

acórdão despreza a necessidade de ato de ofício praticado pelo agente público; a
despeito disso, aplica ao recorrente a causa de aumento especial prevista no §1º do
art. 317, CP com fundamento em atos de ofício indeterminados.
82.

Além disso tudo, como descrito de forma minudente no recurso, foram

expostas diversas violações das instâncias ordinárias às balizas do devido processo
e da ampla defesa.
83.

No que toca à reprimenda, a pena-base do crime de corrupção passiva

foi artificialmente majorada, resultando em pena exorbitante, de todo
desproporcional. Tudo isso, novamente, com base em fatos supostamente certos
que não integram a imputação concreta. O acórdão também não se conforma com o
princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF).

Conclusões
84.

Por tudo, vê-se que o recorrente foi vítima de excesso de acusação;

foi, ainda, julgado por juiz de exceção, que conduziu o feito com parcialidade e,
sempre em prejuízo da ampla defesa, desrespeitou os limites do devido processo
legal.
85.

Além disso tudo, no mérito, a condenação é absolutamente

insubsistente, tendo sido violados as normas legais previstas nos dispositivos aqui
apontados.
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86.

Requer o recorrente, portanto, a atribuição de efeito suspensivo aos

recursos especial e extraordinário, a fim de que seja imediatamente suspensa a
execução da injusta e estapafúrdia reprimenda estabelecida pelo acórdão recorrido,
e seus efeitos secundários.
P. deferimento.
Brasília, 30 de abril de 2018.
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