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Intimação: Evento 253

O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL,  por intermédio dos Procuradores ao

final subscritos, vem, em atenção ao despacho do evento 252, manifestar-se nos termos a

seguir.

Requer  a  defesa  de  ANTONIO  PALOCCI  FILHO (evento  250)  seja

determinado  o  desbloqueio  dos  frutos  (juros)  de  ativos  financeiros  aplicados  em

investimentos bancários vinculados às contas 2960-2 e 864-8, da agência 1217, do Banco

Bradesco S.A, de titularidade da empresa Projeto – Consultoria Empresarial e Financeira Ltda.

Alega,  em síntese,  que a ordem judicial  que determinou o bloqueio das referidas contas

referiu-se unicamente ao “saldo constante do dia”, não estando os rendimentos abrangidos

pela ordem judicial.

Importante esclarecer, em primeiro lugar, que a decisão judicial do evento

10  decretou  “o bloqueio  dos  ativos mantidos  em contas  e  investimentos  bancários” dos

investigados. Fica assim, de plano, claro que a determinação de bloqueio emanada desse

Juízo alcançou o valor do capital vinculado às contas bancárias e aos investimentos.

Ademais,  a  medida  de  bloqueio  de  ativos  foi  requerida  pelo  Ministério

Público  e  determinada  pela  autoridade  policial  como  forma  de  assegurar/acautelar  o

ressarcimento dos valores identificados nos autos como objeto dos crimes de corrupção e

lavagem de dinheiro.  Exatamente com o propósito de se assegurar o ressarcimento ao dano

até então apurado, requereu-se o bloqueio de, pelo menos,   R$ 128.522.000,00 (cento e

vinte e oito milhões e quinhentos e vinte e dois mil reais  .  

Neste contexto, destaca-se o seguinte excerto da manifestação:
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“Por fim, verificado que a conduta ilícita protagonizada por  ANTONIO PALOCCI

ocasionou, no mínimo prejuízo ao erário em valor equivalente a R$ 128.522.000,00

(cento e vinte e oito milhões e quinhentos e vinte e dois mil reais),  o bloqueio dos

valores  em suas  contas  pessoais  e  dos  valores  relacionados à  sua  empresa  de

consultoria  constitui  medida  necessária  para  proteger  o  patrimônio  público  e

impedir  que o investigado mantenha  em sua posse  –  e  até  dissipe  –  recursos

auferidos com a prática criminosa. (…)

(..)

f) seja determinado o  bloqueio das contas em instituições financeiras nacionais

mantidas em nome de: i) ANTONIO PALOCCI FILHO; ii) PROJETO – CONSULTO-

RIA EMPRESARIAL E FINANCEIRA LTDA; iii) BRANISLAV KONTIC; iv) JUSCELI-

NO ANTONIO DOURADO; v) J & F ASSESSORIA LTDA em montante de, pelo

menos, R$ 128.522.000,00 (cento e vinte e oito milhões e quinhentos e vinte e

dois mil reais).”

Da mesma forma, a decisão judicial que determinou o bloqueio dos valores

salientou que o bloqueio deveria incidir sobre os ativos até o montante dos ganhos ilícitos.

Neste contexto, decidiu o juízo decretar o bloqueio até o montante de R$ 128 milhões,

conforme claramente elucidado no seguinte trecho da decisão:

“6. Pleiteou a autoridade policial e o MPF o sequestro de ativos mantidos pelos in-

vestigados em suas contas correntes.

Autorizam o artigo 125 do CPP e o artigo 4.º da Lei n.º 9.613/1998 o sequestro do
produto do crime.

Viável o decreto do bloqueio dos ativos financeiros  dos investigados em relação
aos quais há prova, em cognição sumária, de  recebimento de propina.

Não importa se tais valores, nas contas bancárias, foram misturados com valores
de  procedência  lícita.  O  sequestro  e  confisco  podem  atingir  tais  ativos  até  o
montante dos ganhos ilícitos.

Considerando  os  valores  constantes  na  aludida  planilha,  resolvo  decretar  o
bloqueio das contas     dos investigados     até o montante de cento e vinte e oito
milhões de reais.
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Defiro, portanto, o requerido e decreto o bloqueio dos ativos mantidos em
contas e investimentos bancários dos seguintes investigados:

-  Antônio Palocci Filho (CPF 062.605.448-63;

- Projeto - Consultoria Empresarial e Financeira Ltda. (CNPJ 08.432.773/0001-59;

- Branislav Kontic (CPF 998.543.178-20);

- Juscelino Antônio Dourado (CPF 353.597.141-15);

- J & F Assessoria Ltda. (CNPJ 07.621.941/0001-91).” (grifou-se)

Evidentemente, nesse contexto, a expressão “saldo do dia”, utilizada, de fato,

em trecho da decisão, não pode ser lida como pretende o requerente, de modo a restringir o

bloqueio  exclusivamente  ao  valor  nominal  histórico  indicado  nos  extratos  bancários,

mormente no que tange aos investimentos bancários, nos quais,  dada a sua natureza, há

natural  oscilação do montante  e  constituem reserva  financeira,  não valores  destinados à

sobrevivência diária.

Observe-se, ainda, que os rendimentos do capital investido são frutos civis

e, como bens acessórios, cuja existência pressupõe a do bem principal, devem seguir, via de

regra, o destino do ativo original. Assim, se o requerente não tem a disponibilidade sobre o

valor  principal,  do  qual  decorrem os  rendimentos,  não  há  razão  jurídica  que  autorize  a

disponibilidade sobre os juros.

Ademais,  de se destacar  que a medida constritiva cautelar decretada na

decisão do evento 10 tem por escopo declarado evitar a “dissipação do produto do crime, o

que inviabilizará a sua recuperação”. E o bloqueio dos ativos financeiros dos investigados foi

determinado,  com base no artigo 125 do Código de Processo Penal,  como já dito,  até o

montante  dos ganhos ilícitos  reconhecidos em cognição sumária, que alcança a  cifra  de

cento e vinte e oito milhões de reais.

Absolutamente impertinente a admissão de exploração, pelos investigados,

do lucro de aplicação financeira constituída com produto de atividade criminosa.

3 de 4



Ministério Público Federal
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARANÁ

FORÇA-TAREFA OPERAÇÃO “LAVA JATO”

Da mesma maneira, considerando que o produto do crime foi apurado, em

cognição sumária,  em montante muito superior ao valor efetivamente bloqueado, não há

excesso  que  justifique  a  liberação  dos  rendimentos  questão,  mormente  porque  não  foi

atingido o valor necessário para os fins do art. 4º da Lei 9.613/98.

Do  exposto,  manifesta-se  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  pelo

indeferimento do requerimento formulado pela defesa de ANTONIO PALOCCI FILHO no

evento  250,  com  a  consequente  manutenção  do  bloqueio  dos  ativos  e  respectivos

rendimentos.

Curitiba, 29 de março de 2017. 

Deltan Martinazzo Dallagnol
Procurador República
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Procurador Regional da República
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Procurador da República
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