
Ministério Público Federal
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARANÁ

FORÇA-TAREFA  LAVA JATO

EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  JUIZ  FEDERAL  DA  13ª  VARA  FEDERAL  DA  SUBSEÇÃO

JUDICIÁRIA DE CURITIBA/PR.

Autos nº 5054932-88.2016.4.04.7000

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  nos  autos  acima  identificados,

comparece, tempestiva e respeitosamente, perante Vossa Excelência, com fulcro no artigo

382 do Código de Processo Penal, para opor EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da

sentença  constante  do  evento  1003, a  fim  de  sanar  omissão  e  contradição nela

identificada, pelos fundamentos a seguir expostos.

A ação penal em epígrafe foi ajuizada em face de  ROGERIO SANTOS DE

ARAUJO,  JOAO VACCARI NETO, ANTONIO PALOCCI FILHO, MARCELO BAHIA ODEBRECHT,

EDUARDO  COSTA  VAZ  MUSA,  MONICA  REGINA  CUNHA  MOURA,  HILBERTO

MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO, RENATO DE SOUZA DUQUE,  JOAO CERQUEIRA DE

SANTANA FILHO,  LUIZ  EDUARDO DA ROCHA SOARES,  BRANISLAV KONTIC,  MARCELO

RODRIGUES,  FERNANDO  MIGLIACCIO  DA  SILVA,  OLIVIO  RODRIGUES  JUNIOR  e  JOAO

CARLOS DE MEDEIROS FERRAZ,  tendo sido imputada a prática de atos de corrupção e

lavagem  de  dinheiro,  todos  eles  praticados  em  prejuízo  e  no  contexto  da  estatal

PETROBRAS, que foi lesada por organização criminosa que impregnou sua estrutura.

No curso da instrução processual, o réu RENATO DE SOUZA DUQUE, após

exercer, em seu primeiro interrogatório judicial, o direito ao silêncio (evento 709), requereu

(evento 792), a pretexto de “colaborar com a Justiça”, a realização de novo interrogatório,
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sendo ouvido por esse Juízo em 05/05/2017 (evento 905 e 942).

Na sentença condenatória lançada no evento 1003, esse MM Juízo acolheu

a pretensão punitiva deduzida em face de RENATO DE SOUZA DUQUE, condenando-o pela

prática de “um crime de corrupção passiva do art. 317 do CP, com a causa de aumento na

forma  do  §1º  do  mesmo artigo” à  pena  definitiva  de  cinco  anos  e  quatro  meses  de

reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. 

Nada obstante, no capítulo atinente à individualização e à dosimetria da

pena imposta ao ex-diretor de serviços da PETROBRAS (item 816), a sentença, a par de

reconhecer em favor do réu a atenuante de confissão (tema que será objeto de oportuna

impugnação de mérito), com base nas declarações prestadas em segundo interrogatório

judicial  por  RENATO DE SOUZA DUQUE,  concedeu ainda outros  benefícios  a  título  de

“reconhecimento do valor da colaboração do condenado”, conforme trecho abaixo:

“Assim e considerando, cumulativamente, a elevada culpabilidade do

condenado,  o  papel  central  dele  no  esquema  criminoso,  a

colaboração tardia, a convergência do depoimento prestado com o

restante  da  prova  dos  autos  e  a  renúncia  aos  saldos  das  contas

bloqueadas, é o caso de não impor ao condenado, como condição

para progressão de regime, a completa devolução do produto do

crime,  mas  apenas  daqueles  valores  em  sua  posse,  como  os

mantidos em contas no exterior ou convertidos em bens no Brasil, e

admitir a progressão de regime de cumprimento de pena depois

do  cumprimento  de  cinco  anos  no  regime  fechado,  isso

independentemente do total de pena somada, o que exigiria mais

tempo de cumprimento de pena.

Determinou  ainda  a  sentença  a  extensão  deste  benefício a  outros

processos penais no âmbito da Operação Lava Jato, em que já foi proferida decisão final
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de mérito pela 13ª Vara Federal, e que resultaram na condenação de RENATO DE SOUZA

DUQUE.  Neste  ponto,  a  sentença  ora  questionada  condicionou  a  continuidade  da

colaboração à renúncia sobre os bens provenientes do crime, em petição a ser subscrita

pelo condenado, conforme trecho a seguir:

O benefício deverá ser estendido, pelo Juízo de Execução, às penas

unificadas  nos demais  processos  julgados  por  este  Juízo e  fica

condicionado à continuidade da colaboração, apenas com a verdade

dos fatos, e a renúncia pelo condenado a todos os bens provenientes

do  crime  (inclusive  petição  subscrita  pelo  próprio  condenado

deverá ser apresentada neste sentido em dez dias).

Nesse  ponto,  a  sentença  carrega  vícios  de  contradição  e  de  omissão,

passíveis de serem sanados por meio dos presentes embargos de declaração, além de clara

violação a dispositivos legais, sendo ainda extra petita.

Esse  Juízo,  ao  tratar  da  concessão  dos  benefícios  acima  descritos  em

reconhecimento  da  colaboração,  assim  consignou  na  sentença  questionada  (grifos

ausentes no original):

Pretende a Defesa de Renato de Souza Duque o reconhecimento da
colaboração  do  condenado  com  a  Justiça  e,  por  conseguinte,  a
redução da pena ou modulação da pena para regime mais favorável.

Observa-se inicialmente que a colaboração foi tardia, já ao final do
processo,  e  não trouxe informações totalmente novas,  já que o
esquema criminoso já havia sido revelado por outros.

O problema maior em reconhecer a colaboração é a falta de acordo
de  colaboração  com  o  MPF  e  a  celebração  deste  envolve  um
aspecto  discricionário  que  compete  ao  MPF,  pois  não  serve  à
persecução realizar acordo com todos os envolvidos no crime, o
que seria sinônimo de impunidade. Cabe também ao MPF avaliar se
os  ganhos  obtidos  com  a  colaboração,  como  a  qualidade  da
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prova  providenciada  pelo  colaborador,  justificam  o  benefício
concedido ao criminoso. Por envolver elemento discricionário, salvo
casos  extremos,  não  cabe,  princípio,  ao  Judiciário  reconhecer
benefício  decorrente  de  colaboração  se  não  for  ela  precedida  de
acordo com o MPF na forma da Lei nº 12.850/2013.

No  caso  de  Renato  de  Souza  Duque,  já  foi  ele  condenado  em
diversas outras açõe penais, nas quais não houve colaboração.

Nesse caso, não pode ser considerada a colaboração em um único
processo,  sendo  necessária  uma  abordagem  abrangente  e
completa, com a revelação de todos os crimes.

Também  por  este  motivo,  a  necessidade  de  uma  abordagem
abrangente  e  completa, é  necessário  que  a  colaboração  e  a
eventual concessão de benefícios sejam objeto de um acordo de
colaboração com o Ministério Público, sendo inviável a este Juízo
concedê-lo diretamente. 

Esclareça-se que este Juízo não se opõe a eventual colaboração do
condenado  em  questão,  certamente  sempre  sendo  necessário
verificar  conteúdo  e  condições,  mas  ele  e  o  seu  defensor  devem
procurar  a  instituição  legitimada  a  sua  celebração,  o  Ministério
Público, e não perseguir o benefício diretamente em Juízo.

Apesar dessas considerações e da recomendação ao condenado e
sua Defesa para que procurem o Ministério Público Federal, é o caso
de reconhecer, não só a confissão do condenado acima já valorada,
mas  que ele  também prestou  algumas  informações  relevantes
sobre o esquema criminoso por parte de terceiros.

Igualmente, em audiência, afirmou que renunciava a qualquer direito
sobre as contas secretas que mantém no exterior com produto de
crime de Petrobrás, como as contas em nome das off-shores Milzart
Overseas  e  da  off-shore  Pamore  Assets,  no  Banco  Julius  Baer,  no
Principado de Monaco, com saldo de cerca de 20.568.654,12 euros.

Incluiu  depois  na  petição  do evento  945 renúncia  por  escrita  aos
saldos dessas constas  e  ainda das contas em nome da off-shores
Satiras Stiftung e Drenos Corporation, no Banco Cramer, na Suiça.

Embora essas contas estejam bloqueadas e já sujeitas ao confisco, a
renúncia  aos  saldos  poderá  ajudar  a  implementar  o  confisco  e
repatriar os valores.

Entretanto, deve a Defesa apresentar petição nesse sentido, também
subscrita pessoalmente pelo condenado, para que o ato tenha efeito,
pois  a  petição  do  evento  945  está  subscrita  somente  pelos
defensores.
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Nessas  condições e  na incerteza  que haverá  viabilidade de um
acordo  na  forma  da  Lei  nº  12.850/2013,  é  o  caso  de  algum
reconhecimento  do  valor  da  colaboração  do  condenado  e  da
concessão de algum benefício.

Observa-se que os dispositivos do §5º, art. 1º, da Lei n.º 9.613/1998,
e o art. 13 da Lei n.º 9.807/1999, permitem a concessão de amplos
benefícios, como perdão judicial, redução de pena ou modulação de
regime de cumprimento da pena, a réus colaboradores.

Não  faz  sentido  conceder,  porém,  esse  benefício  isoladamente  a
pessoa que já foi condenada em várias ações penais, v.g. 5012331-
04.2015.4.04.7000,  5013405-59.2016.4.04.7000  e  5045241-
84.2015.4.04.7000.

Assim e considerando, cumulativamente, a elevada culpabilidade do
condenado,  o  papel  central  dele  no  esquema  criminoso,  a
colaboração tardia, a convergência do depoimento prestado com o
restante  da  prova  dos  autos  e  a  renúncia  aos  saldos  das  contas
bloqueadas, é o caso de não impor ao condenado, como condição
para progressão de regime,  a  completa devolução do produto do
crime, mas apenas daqueles valores em sua posse, como os mantidos
em contas no exterior ou convertidos em bens no Brasil, e admitir a
progressão  de  regime  de  cumprimento  de  pena  depois  do
cumprimento  de  cinco  anos  no  regime  fechado,  isso
independentemente do total de pena somada, o que exigiria mais
tempo de cumprimento de pena.

O benefício deverá ser estendido, pelo Juízo de Execução, às penas
unificadas  nos  demais  processos  julgados  por  este  Juízo  e  fica
condicionado à continuidade da colaboração, apenas com a verdade
dos fatos, e a renúncia pelo condenado a todos os bens provenientes
do crime (inclusive petição subscrita pelo próprio condenado deverá
ser apresentada neste sentido em dez dias).

Caso constatado, supervenientemente, falta de colaboração ou que o
condenado  tenha  faltado  com  a  verdade,  o  benefício  deverá  ser
cassado.

Como se vê, de um lado, a sentença condenatória aponta a ausência dos

requisitos  legais  para  a  celebração  de  acordo e  concessão  dos  respectivos  benefícios,

embora de outro, termine por conceder, de ofício, os efeitos daquele benefício. 

Nesse  sentido,  indica  que  “a  colaboração  foi  tardia”,  que  “não  trouxe

informações  totalmente  novas”,  que  a  celebração  do  acordo  envolve  “um  aspecto
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discricionário  que  compete  ao  MPF” tal  como “avaliar  se  os  ganhos  obtidos  com  a

colaboração,  como  a  qualidade  da  prova  providenciada  pelo  colaborador,  justificam  o

benefício”, que é necessária  “uma abordagem abrangente e completa, com a revelação de

todos os crimes” e que “é necessário que a colaboração e a eventual concessão de benefícios

sejam objeto de um acordo de colaboração com o Ministério Público”, tudo para concluir ser

“inviável a este Juízo concedê-lo diretamente.” 

Como referido,  em evidente  contradição,  a  sentença,  afirmando que  o

condenado prestou informações relevantes sobre a participação de terceiros no esquema,

e  reconhecendo  expressamente  as  evidências  de  inviabilidade  de  um  acordo  de

colaboração (“na incerteza que haverá viabilidade de um acordo”), houve por  conceder

diretamente benefícios em prêmio de colaboração.

Cumpre  pontuar,  em  primeiro  lugar,  as  informações  apresentadas  por

RENATO DE SOUZA DUQUE nada acrescentam no interesse da persecução criminal,  de

modo  que  sequer  poderiam  configurar  confissão  tardia, quanto  muito  para  fins  de

incidência  da  atenuante,  e  muito  menos  poderiam  atrair  benefícios  do  instituto  da

colaboração premiada.

Importante observar que, de fato, inexiste acordo de colaboração entre o

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e RENATO DE SOUZA DUQUE. No ponto, é essencial referir

que a decisão quanto à celebração do acordo decorre do fato de não ter o MINISTÉRIO

PÚBLICO FEDERAL vislumbrado presença de interesse público em firmar tal compromisso.

O avançar das investigações, como se depreende da análise destes autos e

de  outros,  revela  que  a  conduta  do  embargado  nunca  se  mostrou  colaborativa;  ao

contrário, sempre buscou, legitimamente, contestar as acusações formuladas, utilizando-se

para  tanto  dos  meios  processuais  existentes.  Nesse  sentido,  a  conduta  do  acusado

RENATO DUQUE revela que, enquanto teve ele esperança de ver-se absolvido, ou então

beneficiado dos inúmeros recursos e instrumentos que a lei processual brasileira prevê, em

momento algum teve atitude processual tendente à colaboração.

Agora, vendo-se condenado e sujeito a sanção corporal, tenta modificar
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seu  comportamento,  pedindo  para  ser  reinterrogado  e  assim  fazer-se  passar  por

colaborador. 

Nesse sentido, nos autos da ação penal nº 5061578-51.2015.4.04.7000, em

sentença, esse juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR reconheceu que tática similar de

acusado naquele processo não poderia ser admitida como colaboração. E concluiu este

juízo na sentença daqueles autos : 

(…) A colaboração exige informações e provas adicionais. Não houve

acordo de colaboração com o MPF e a celebração deste envolve um

aspecto  discricionário  que  compete  ao  MPF,  pois  não  serve  à

persecução realizar acordo com todos os envolvidos no crime, o que

seria sinônimo de impunidade.

Assim, mais adequado seria tão só admitir que a tentativa de colaboração

de RENATO DE SOUZA DUQUE ocorreu tardiamente, ainda mais se for considerado que ele

não  trouxe  qualquer  elemento  novo  de  prova  aos  autos,  não  trouxe,  em  realidade,

nenhuma evidência, além de sua palavra, que pudesse sequer auxiliar na apreciação do

feito. 

Veja-se,  em  realidade  que  RENATO  DE  SOUZA  DUQUE,  em  seu  novo

interrogatório, apenas limitou-se a confirmar alguns dos fatos descritos na inicial, em nada

inovando a instrução, sendo que tangenciou, e ainda assim de maneira parcial,  fatos já

substancialmente confirmados por provas materiais  e depoimentos de colaboradores e

testemunhas.

Em verdade, RENATO DE SOUZA DUQUE tentou afastar a sua participação

ativa nos crimes imputados na denúncia, adotando flagrante tática de contenção de danos,

de  ocultação  de  sua  própria  responsabilidade,  manifestada  na  tentativa  de  atrair

tardiamente,  à  luz  da  certeza  de  que  será  condenado,  algum  benefício  judicial,  sem,

contudo,  de  fato  confessar  as  condutas  delitivas  a  ele  imputadas,  assumir  a  sua

responsabilidade pelos fatos objeto da denúncia ou mesmo contribuir com a Justiça em

algum grau.  Seguindo essa  pauta,  revelada em sucessivas  contradições,  a  despeito  de
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afirmar parte da narrativa da acusação,  mormente no que tange ao esquema geral de

corrupção que afetava a Diretoria de Serviços da PETROBRAS, RENATO DE SOUZA DUQUE

engendrou  visíveis  esforços  em  afastar  sua  participação  nos  fatos,  especificamente

naqueles  objeto da presente demanda penal,  atribuindo a si  um papel  absolutamente

alheio e irrelevante, de modo afastar sua responsabilidade criminal.

Além disso, as informações por ele apresentadas não são aptas a subsidiar

o alcance dos resultados previstos no artigo 4º1 da Lei 12.850/2013, não sendo possível

falar em efetiva colaboração.

Deve-se  ainda  observar  que  os  benefícios  decorrentes  da  colaboração

pressupõem a entrega de outros autores do crime, bem como elementos de prova dos

crimes.  As  afirmações  de  RENATO  DE  SOUZA  DUQUE  estão  absolutamente

desacompanhadas de mínimo respaldo probatório. Não trouxe o réu sequer elementos

que  confirmem  os  poucos  fatos  da  denúncia  por  ele  confirmados  em  interrogatório

judicial.

Observe-se  também  que,  consoante  reconhecido  na  sentença

condenatória,  a renúncia de RENATO DE SOUZA DUQUE recaiu única e exclusivamente

sobre patrimônio ilícito que já havia sido alcançado por condenações anteriores (como,

por exemplo, nas ações penais  5012331-04.2015.4.04.7000, 5045241-84.2015.4.04.7000 e

5036528-23.2015.404.7000).

Nessa  linha,  correta  a  sentença  na  parte  em  que  reconhece  a  plena

inviabilidade de ser concedido pelo Juízo, no caso concreto, os benefícios decorrentes de

acordo  de  colaboração  a  RENATO  DE  SOUZA  DUQUE,  porquanto  não  satisfeitos

1 Art. 4º O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3 (dois
terços)  a  pena  privativa  de  liberdade  ou  substituí-la  por  restritiva  de  direitos  daquele  que  tenha
colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que dessa
colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados:
I - a identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações penais por
eles praticadas;
II - a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa;
III - a prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa;
IV -  a  recuperação  total  ou parcial  do produto ou do  proveito  das infrações  penais  praticadas  pela
organização criminosa;
V - a localização de eventual vítima com a sua integridade física preservada.
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minimamente  os  requisitos  autorizadores,  bem  como  por  não  configurada  efetiva

colaboração.  Termos  em que  a  contradição  apresentada  resolve-se  com a  prevalência

dessa conclusão sobre a colidente concessão de benefícios diretamente pelo Juízo.

Veja-se, no ponto, que o acusado não atende nem os requisitos da Lei n

12.850/13, previstos em seu art. 4º, assim como também não atende os estabelecidos pela

Lei nº 9.807/99, art. 13. Sua pretensa colaboração não foi tempestiva, não se prestou a

reparação do dano, não revelou fatos que sabia e que ainda não eram do conhecimento

do Ministério Público Federal.

Veja-se  que  mesmo  a  tentativa  de  reparação  de  dano  não  encontra

guarida nos autos, dado que as contas por ele indicadas já se encontram com seus saldos

bloqueados  por  determinação  judicial  há  bastante  tempo,  revelando-se,  em realidade,

tardia aceitação dos efeitos das medidas coercitivas já determinadas. 

No mesmo sentido, seu depoimento apresenta-se apenas com a aceitação

parcial dos fatos que lhe são imputados, não tendo trazido qualquer elemento novo, não

conhecido nos autos ou da investigação como um todo, que pudesse significar nova via

investigatória. Sequer há revelação de como seus parceiros do crime também receberam a

parte da propina que lhes cabia.

Por tais razões, em face da clara contradição da r. Sentença, não só com os

(a) elementos de prova coligidos aos autos, mas (b) também com o texto e o espírito dos

dispositivos legais referidos (art. 4º da Lei nº 12.850/13 e art. 9º, da Lei nº 9.807/99), com

os quais se coloca em clara oposição, requer o Ministério Público Federal sejam tais pontos

obscuros  esclarecidos,  revendo-se,  no  ponto,  caso  assim  entenda  Vossa  Excelência,  o

benefício equivocadamente concedido ao acusado RENATO DUQUE.

 

2. Mas, além disso, tem-se que, ao conceder diretamente a RENATO DE

SOUZA DUQUE benefícios de colaboração, incorreu a r. sentença condenatória, ainda, em

grave obscuridade e contradição, dado que decidiu além dos limites postos nos autos.

Consoante consignado no trecho acima transcrito da fundamentação do
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decisum, o Juízo prolator, considerando que RENATO DE SOUZA DUQUE foi condenado em

diversas ações penais propostas no bojo da Operação Lava Jato, de modo que a concessão

do  benefício  isoladamente  nestes  autos  não  alcançaria  efeitos  práticos  significativos,

determinou  que  “o  benefício  deverá  ser  estendido,  pelo  Juízo  de  Execução,  às  penas

unificadas nos demais processos julgados por este Juízo”.

Ao  assim  dispor  na  sentença,  estendendo  benefício  outorgado  nestes

autos a outras demandas penais em que RENATO DE SOUZA DUQUE já foi condenado,

portanto já exaurida a atuação jurisdicional da instância original, esse MM. Juízo, com a

devida  vênia,  manifestou-se  a  respeito  da  causa  já  não  mais  sujeita  a  sua  jurisdição,

ampliando os efeitos do benefício para que alcance outras ações penais, decidindo, no

ponto, além do objeto da presente ação penal.

Ao conceder  ao réu benefícios  que reverberam no resultado de outras

demandas  penais,  algumas  delas  inclusive  já  confirmadas  em  segunda  instância,  a  r.

sentença  extrapola  mesmo  o  objeto  do  presente  feito,  perfazendo,  assim,  vedado

julgamento extra petita.

Ainda que pudesse esse MM. Juízo determinar de ofício a redução de pena

ao acusado RENATO DUQUE, o que se afirma somente a título de argumento, visto que

discorda o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL de tal assertiva,  tal benefício jamais poderia

desbordar dos limites desta ação penal, sob pena de clara violação da jurisdição, dado que

as outras  ações  penais  referidas não mais  se  encontram sujeitas  ao juízo da 13ª Vara

Federal de Curitiba. Finda a instrução, prolatada a sentença, ao juízo é vedado inovar no

feito, sob pena de subversão do sistema processual, dado que a prestação jurisdicional há

de ser certa,  determinada, não sujeita a modificações, senão pela via dos instrumentos

legalmente previstos, no caso, do recurso de apelação.

Neste ponto, há que se reforçar que a r. Sentença não poderia ter ido além

do objeto da ação, portanto do enfrentamento dos fatos descritos na denúncia e de suas

decorrências, sendo que a ampliação do benefício a outras ações penais não poderia ter se

dado.
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3. Pedido

Diante dos fundamentos expostos, e tendo em conta  (a) a inviabilidade,

no caso concreto, de concessão direta judicial de benefícios de colaboração a RENATO DE

SOUZA  DUQUE,  sobretudo  pelo  não  atendimento  dos  requisitos  legais,  devendo  ele

responder de modo pleno pelos crimes que praticou, bem como (b) a impossibilidade da

extensão do benefício para outras ações penais, em relação as quais esse MM. Juízo já

esgotou  sua  jurisdição,  caracterizando  julgamento  extra  petita; requer o  MINISTÉRIO

PÚBLICO FEDERAL sejam providos os presentes embargos para que restem aclaradas as

contradições, obscuridades e as omissões acima expostas, com a consequente modificação

do julgado nos pontos indicados,  emprestando aos presentes embargos,  no ponto,  os

necessários efeitos modificativos, portanto infringentes.

Curitiba, 06 de julho de 2017.

                       

Deltan Martinazzo Dallagnol
Procurador República

Januário Paludo
Procurador Regional da República

Carlos Fernando dos Santos Lima
Procurador Regional da República

Orlando Martello
Procurador Regional da República

Antônio Carlos Welter
Procurador Regional da República

Roberson Henrique Pozzobon
Procurador da República

Laura Gonçalves Tessler
Procuradora da República

Paulo Roberto Galvão de Carvalho
Procurador da República

Athayde Ribeiro Costa
Procurador da República

Isabel Cristina Groba Vieira 
Procuradora Regional da República

Jerusa Burmann Viecili
Procuradora da República
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Julio Noronha
Procurador da República
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