
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
Procuradoria-Geral Adjunta de Gestão da Dívida Ativa da União 
Coordenação-Geral de Grandes Devedores 
Força-Tarefa da Operação Lava Jato 
Núcleo de Consultoria e Atuação em Materia de Representação Judicial (Penal) 

EXCELENTÍSSIMO (A) JUIZ (A) DA 13ª VARA FEDERAL DE CURITIBA – SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 

ESTADO DO PARANÁ 

 

 

PROCESSO: 5022284-89.2015.4.04.7000 

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

REQUERIDO: RENATO DE SOUZA DUQUE 

 

 

A União (Fazenda Nacional), representada pelo procuradores infra-assinados (art. 12, V 

da Lei Complementar n.º 73/1993 e Portaria PGFN n.º 663, de 29 de junho de 2016, que instituiu a 

FT/PGFN/OLJ), vem perante Vossa Excelência propor 

 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR INCIDENTAL 

 

com fulcro no art. 3º do CPP e nos arts. 294 e 299 do CPC, em face de Renato de Souza Duque, 

denunciado em treze ações penais em curso nessa vara federal, em virtude dos bens e valores 

depositados nos autos desta MEDIDA CAUTELAR CRIMINAL INOMINADA CUMULADA COM MEDIDA 

ASSECURATÓRIA DE ARRESTO. 

 

CABIMENTO DA MEDIDA E CONFIGURAÇÃO DA FAZENDA NACIONAL COMO VÍTIMA 

1. Para expor os fundamentos legais e cabimento deste pedido de tutela provisória de 

urgência, cautelar e incidental, é necessário fazer uma breve exposição sobre o interesse da Fazenda 

Nacional no processo, bem como sobre sua condição de vítima, antecipando-se o próprio mérito do 

pedido. 

2. De acordo com René Ariel Dotti, vítima pode ser conceituada em vários sentidos: 

a) originário, com que se designa a pessoa ou o animal sacrificado à divindade; b) geral, 
significando pessoa que sofre os resultados infelizes dos próprios atos, praticados por 
outrem ou resultantes do acaso; c) jurídico-geral, representando aquele que sofre 
diretamente o dano ou o perigo de dano ao bem protegido pelo Direito; d) jurídico-
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penal restrito, designando a pessoa (física ou jurídica) que sofre diretamente as 
consequências da violação da norma; e) jurídico-penal amplo, que abrange o indivíduo 
e a comunidade que sofre diretamente os efeitos do crime.1 
 

3. Pois bem. Depreende-se do conceito que vítima, em um sentido jurídico ou penal restrito, 

é a pessoa que sofre o perigo de dano ou dano ao bem juridicamente protegido em decorrência 

da violação de uma norma. Nesse mesmo sentido, o autor conceitua sujeito passivo da infração penal 

como o “titular do bem jurídico ofendido ou ameaçado pelo crime”.2 

4. É indiscutível que, dentre as diversas ilegalidades praticadas por RENATO DUQUE, as 

quais o tornaram réu investigado em inúmeras ações penais no âmbito da Operação Lava-Jato, existiram 

atos que implicaram no desrespeito às normas tributárias. A renda que era auferida pelo agente não 

era declarada aos órgãos da administração tributária e o dolo de omitir os fatos geradores ensejou a 

consumação do crime de sonegação fiscal em diversas oportunidades. Temos, portanto, que, em 

concurso com os crimes de corrupção, contra o sistema financeiro nacional e lavagem de dinheiro, 

também eram cometidos, na mesma cadeia delituosa, crimes de sonegação fiscal. 

5. É certo que os crimes tributários são processados em momento posterior, uma vez que 

sua persecução depende do preenchimento da condição de procedibilidade consistente no término do 

processo administrativo fiscal (Súmula Vinculante 24 do STF). No entanto, o auto de infração já foi 

lavrado, o que demonstra que a questão procedimental não tem o condão de afastar a condição de vítima 

concorrente com todas as demais afetadas por seus atos. 

6. A União, representada pela Fazenda Nacional, é titular do bem jurídico erário público, 

com relação aos tributos cuja instituição seja de sua competência, como é o caso do Imposto sobre a 

Renda3. Esse bem jurídico é violado quando são descumpridas as normas referentes às declarações 

acessórias e ao pagamento de tributo, como se observou neste caso, resultando nos créditos constituídos 

no bojo do Processo Administrativo n.º 12448.728681/2016-70. 

7. Portanto, se a União, por meio da Fazenda Nacional, é quem arrecada e administra o 

Imposto de Renda, pode-se afirmar que sofreu danos em virtude das condutas perpetradas pelo réu. 

Portanto, deve ser contemplada na destinação dos recursos arrecadados por medidas assecuratórias 

patrimoniais no bojo do processo penal. 

                                                
1 DOTTI, René Ariel. Curso de Direito Penal: parte geral. 4 ed. rev., atual. e ampl. com a colaboração de Alexandre 
Knopfholz e Gustavo Britta Scandelari. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 178-179. 
2 Idem, p. 179. 
3 BITENCOURT, Cezar Roberto. Crimes contra a ordem tributária. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 118. 
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8. Essa é a conclusão imposta pelo art. 91, II do Código Penal: 

Art. 91 - São efeitos da condenação: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 
II - a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé: 
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 
a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, 
porte ou detenção constitua fato ilícito; 
b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo 
agente com a prática do fato criminoso. 
 

9. Nos autos n.º 5053274-29.2016.4.04.7000, originados com o Ofício n.º 01/2016-FORÇA 

TAREFA/PGFN, o Exmo. Juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba sugeriu que: “... a Fazenda Nacional se 

antecipe, com medidas cíveis, para efetivação de constrições próprias em relação a suas pretensões, 

sem prejuízo do acesso por ela aos processos penais com cautelares patrimoniais, o que pode facilitar o 

seu trabalho”. 

10. No presente momento, a dificuldade em promover todos os lançamentos e a demora 

natural do processo administrativo tributário é uma barreira a ser superada para atender à sugestão do 

magistrado. É verdade que a Lei n.º 8.397/1992 permite a propositura de medida cautelar fiscal no juízo 

cível antes da conclusão do processo administrativo com o escopo de indisponibilizar ativos para saldar 

o crédito tributário futuro previamente à dilapidação patrimonial. Todavia, além dos requisitos da lei serem 

bastante rígidos, considerando que o requerido não possui patrimônio lícito livre de constrições após a 

medida cautelar inominada deferida por esse juízo, a única medida que a Fazenda Nacional poderia 

requerer no âmbito de tal ação seria uma penhora no rosto dos autos criminais. 

11. Ocorre que este juízo, nos autos do processo n.º 5014198.32.2015.404.7000, entendeu 

que o produto do crime e os bens adquiridos com os proventos da infração não se prestam à 

responsabilidade patrimonial cível do autor do crime perante seus credores, mas devem, no lugar, ser 

restituídos à vítima: 

Assim, as disposições do acordo, que não tem o condão de conferir licitude à natureza dos 
imóveis alienados, preponderarão sobre constrições de outra natureza, mesmo em se 
tratando de penhora. Em outras palavras, produto do crime não está sujeito a concurso 
de credores e os valores obtidos com a arrematação serão devolvidos à vítima. 
Oficie-se à 7ª Vara Federal de Londrina/PR, para ciência. 
 

12. Ora, se o entendimento é de que as constrições para atender aos interesses penais 

prevalecem sobre qualquer outra, não pode a Fazenda Nacional, sob pena de ser negligente com a 

cobrança do crédito tributário e, em última instância, ser ímproba, aguardar o momento da execução fiscal 

ou restringir-se às possíveis medidas cíveis e contentar-se com a completa inviabilização da cobrança do 

crédito tributário (o qual sustenta as atividades estatais básicas, sobretudo a prestação de serviços 
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essenciais) decorrente de atividades criminosas cometidas concomitantemente às demais condutas 

apuradas na Operação Lava-Jato. 

13. É imperioso que a Fazenda Nacional faça valer sua condição de vítima nos 

processos criminais e também seja agraciada com a destinação dos valores arrecadados em 

virtude dos acordos de colaboração premiada ou dos processos no âmbito da Operação Lava-

Jato. Não se trata de cobrança de qualquer crédito tributário, mas sim de lançamento efetuado como 

desdobramento dos crimes objeto das ações penais. 

14. A pretensão fazendária pode ser sintetizada da seguinte maneira: i) considerando a 

condenação de RENATO DUQUE em três ações penais (5012331-04.2015.404.7000, 5036528-

23.2015.404.7000 e 5045241-84.2015.404.7000), com a decretação de perdimento e confisco de valores; 

ii) considerando que os créditos lançados em virtude dos atos investigados e processados no âmbito da 

Operação Lava-Jato foram recentemente constituídos e ainda estão sujeitos à discussão administrativa, 

o que impede a propositura da ação penal de sonegação fiscal; iii) considerando que a Fazenda Nacional 

é vítima como qualquer outro titular de bem jurídico atingido pelas condutas criminosas de RENATO 

DUQUE; iv) considerando que o risco da destinação definitiva desses bens (como a transferência para 

outras vítimas ou para os órgãos responsáveis pelo combate à corrupção) pode prejudicar qualquer 

tentativa posterior de cobrança dos créditos tributários: é indispensável que os valores depositados 

nesse juízo sejam acautelados e indisponibilizados com o escopo de assegurar a reparação do 

dano causado pela sonegação fiscal. 

15. Embora o Código de Processo Penal traga diversos dispositivos sobre medidas 

assecuratórias patrimoniais, deixa de regulamentar a destinação dos valores, bem como as formas de 

intervenção das vítimas e interessados. Da mesma forma, a Lei do Crime Organizado silencia sobre as 

questões patrimoniais envolvidas na colaboração premiada. 

16. É certo que o art. 127 do Código de Processo Penal autoriza que o ofendido peça o 

sequestro dos bens ilícitos, o que conferiria legitimidade para a Fazenda Nacional requerer medida bem 

mais gravosa do que a pretendida no momento. Há, ainda, o Decreto n.º 3.420/1941, o qual autoriza a 

medida de sequestro para crimes cometidos em face da Fazenda Pública com requisitos bem mais 

brandos do que a legislação ordinária. Ressalte-se que a petição inicial desta medida assecuratória 

utilizou referido decreto como fundamento legal, o que só corrobora nossa tese de que há dano à 

Fazenda Nacional. 

17. Nesse ponto, interessa destacar precedente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região 

que reconhece a relevância de resguardar futura cobrança de crédito tributário:  
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RECURSO CRIME - APELAÇÃO - SEQÜESTRO DE BENS - DECISÃO 
INTERLOCUTÓRIA MISTA QUE NEGOU A CONCESSÃO - CABIMENTO.  
Contra decisão que, incidentalmente aprecia e indefere pedido de seqüestro de bem, o 
recurso cabível é o de apelação (art. 593, II, CPP).  
PROCESSO PENAL - SEQÜESTRO DE BENS - CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL - 
DECRETO-LEI N. 3.240/41 - INTERESSE MERAMENTE PATRIMONIAL DA FAZENDA 
ESTADUAL - ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DECISÃO MANTIDA.  
As atribuições do Ministério Público estipuladas em leis anteriores à Constituição de 1988 
devem ser apreciadas à luz da sua compatibilidade com o novo papel constitucional do 
órgão ministerial, consistente na proteção das liberdades públicas constitucionais, da 
defesa de direitos sociais e particulares indisponíveis, da garantia ao contraditório e do zelo 
à ordem jurídica, sendo-lhe vedada a atuação na "representação judicial e a consultoria 
jurídica de entidades públicas" (art. 129, IX, CF).  
A medida de seqüestro prevista no Decreto n. 3.240/41, quando não comprovada a 
proveniência ilícita dos bens, equivale à garantia de futura satisfação de crédito 
fiscal, interesse patrimonial cuja titularidade pertence à Procuradoria Fiscal do 
Estado de Santa Catarina, e não ao Ministério Público, pois a integração desta 
instituição na relação processual pressupõe a defesa de interesses sociais e 
individuais indisponíveis (art. 127, CF).  
O Ministério Público não possui legitimidade para pleitear medidas cautelares processuais 
penais visando garantia de cobrança futura de débitos fiscais.  
(TRF 4ª R. – Apelação Criminal n. 98.015731-5 – rel. Nilton Macedo Machado – Dj. 
23.02.99) 
 

18. No caso, a arrecadação de bens já foi feita no juízo criminal. Pretende-se, apenas e tão 

somente, interferir na destinação dos bens, destacando a condição de vítima da União e 

valorizando a necessidade da reparação dos danos a ela causados, quais sejam, os tributos 

sonegados.  

19. Sendo assim, com fulcro no art. 3º do Código de Processo Penal, o qual autoriza a 

aplicação analógica de outros diplomas legais, buscou-se instrumento para salvaguarda dos interesses 

da União na legislação processual civil, em seu capítulo relativo à tutela provisória. Diz o texto legal: 

Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. 
Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser 
concedida em caráter antecedente ou incidental. 
(...) 
Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, 
ao juízo competente para conhecer do pedido principal. 
Parágrafo único.  Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de 
tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente 
para apreciar o mérito. 
 

20. A demora natural no término do processo administrativo indispensável para a constituição 

definitiva do crédito tributário pode levar à inviabilização de sua cobrança se considerarmos que o 

http://www.jusbrasil.com/topicos/10616608/artigo-593-do-decreto-lei-n-3689-de-03-de-outubro-de-1941
http://www.jusbrasil.com/topicos/10616539/inciso-ii-do-artigo-593-do-decreto-lei-n-3689-de-03-de-outubro-de-1941
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1028351/c%C3%B3digo-processo-penal-decreto-lei-3689-41
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1027008/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com/topicos/10677474/artigo-129-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/topicos/10677123/inciso-ix-do-artigo-129-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1027008/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com/topicos/10678873/artigo-127-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1027008/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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patrimônio de RENATO DUQUE foi arrecadado pelo juízo criminal, que poderá destiná-lo apenas à 

reparação do dano causado à PETROBRAS ou, ainda, aos órgãos da persecução penal. 

21. Trata-se de tutela nitidamente cautelar, que visa a garantir o resultado de uma futura 

execução fiscal e não tem natureza satisfativa. Ainda, considerando que a tutela provisória tem o único 

escopo de resguardar parcela do patrimônio e evitar sua destinação a outras pessoas, e não o de 

satisfazer imediatamente o crédito tributário, também não se pode dizer que possui caráter antecipado, 

sendo meramente cautelar. 

22. Por fim, nos termos do art. 299, considerando não se tratar de pedido de tutela provisória 

antecedente, mas incidental, a competência não é do juízo competente para o pedido principal, mas sim 

do juízo da causa. No caso, a decisão deve ser tomada pelo magistrado competente para as decisões 

relativas aos efeitos patrimoniais da condenação. 

 

PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA 

23. O art. 294 do Código de Processo Civil afirma que a tutela provisória pode se fundar em 

urgência ou em evidência. O art. 300, por sua vez, traz os requisitos para a concessão da tutela de 

urgência, afirmando que: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem 

a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 

24. Extrai-se do texto legal a clássica exigência de atendimento ao binômio fumus boni iuris e 

periculum in mora para a concessão de medidas cautelares, ao qual será dedicado este tópico. 

25. No direito penal, todavia, alguns autores fazem a observação de que não se apura a 

existência de um direito para a concessão de uma medida assecuratória patrimonial, mas sim a 

transgressão da ordem jurídica consistente na prática de um crime ou contravenção, o que se denomina 

de fumus comissi delicti.4 

26. Considerando que estamos utilizando uma medida processual civil no juízo penal, por zelo, 

passamos a demonstrar a existência do fumus comissi delicti, do fumus boni iuris, e do periculum in mora. 

 

                                                
4 OLIVEIRA, Rafael Serra. Impugnação da medida cautelar de sequestro por meio dos embargos de terceiro no 
processo penal. In Revista Brasileira de Ciências Criminais, n. 117, v. 23, 2015, p. 245.  
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FUMUS COMISSI DELICTI 

27. Para que seja possível a decretação de uma medida de tutela de urgência consistente na 

indisponibilização de parte dos valores resguardados no âmbito de uma medida assecuratória penal, nada 

mais se exige do que a comprovação da probabilidade do cometimento do delito. Nesse sentido, o excerto 

a seguir: 

... a decretação das medidas cautelares reais não está vinculada à demonstração do bom 
direito de reparação da vítima, pois, uma vez comprovada a materialidade, o direito de ser 
ressarcido nasce por determinação legal (art. 133 do CPP). O que se exige para que a 
tutela cautelar recaia sobre os bens – inclusive lícitos – do cidadão são indícios de que 
tenha participado da ação delituosa, ou seja, o fumus comissi delicti.5 
 

28. No mesmo sentido é a exigência do art. 300 do CPC supra transcrito. 

29. Pois bem. O auto de infração lavrado no bojo do Processo Administrativo n. 

12448.728681/2016-70 (documentos anexos) contra RENATO DUQUE, como decorrência de 

condenações em primeira instância, bem como de declarações no âmbito dos acordos de colaboração 

premiada de corréus, nos fornece os elementos necessários à comprovação do fumus comissi delicti do 

crime previsto no art. 1º da Lei n.º 8.137/1990, comumente chamado de sonegação fiscal. Este, por sua 

vez, é um crime que tem como sujeito passivo a Fazenda Nacional, titular do bem jurídico protegido, 

qual seja, o erário público. 

30. Com os elementos constantes desse auto de infração podemos imputar à RENATO 

DUQUE, portanto, condutas delituosas nas quais a Fazenda Nacional figura como vítima, atendendo ao 

requisito da tutela provisória de urgência: a demonstração da probabilidade da materialidade que 

culmina no direito de ressarcimento. 

31. O Termo de Verificação Fiscal do Processo n.º 12448.728681/2016-70 faz o um apanhado 

geral sobre o que restou comprovado no âmbito na ação penal, que foi compartilhado com a autoridade 

fazendária por meio de decisão judicial e lastreou o lançamento dos créditos tributários. Em seguida, 

delimita as receitas omitidas por RENATO DUQUE para evitar a incidência do Imposto de Renda de 

Pessoa Física (IRPF): 

7.1 – OMISSÃO DOS RENDIMENTOS REFERENTES ÀS VANTAGENS INDEVIDAS 
RECEBIDAS 
 
Apuramos o recebimento das vantagens indevidas, no Brasil e no exterior, no ano-
calendário 2010 e 2011, que passamos a discriminar por operador das transferências, 
tendo em vista que tais operadores eram, na verdade, intermediários/repassadores dos 

                                                
5 OLIVERIA, Rafael Serra. Op. cit., p. 245-246. 
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pagamentos indevidos, oriundos, na maior parte das vezes, de mais de um contrato e mais 
de uma empresa/consórcio, conforme fartamente comprovado nos depoimentos. Muitas 
vezes, a contabilidade das propinas era feita como uma conta-corrente, creditando-se os 
valores das propinas que Renato Duque tinha “direito” a receber de diversos contratos, e 
debitando-se despesas ou aquisições feitas em nome e em benefício de Renato Duque, 
ou pagamentos feitos em espécie, ou em contas no exterior diretamente a Renato Duque, 
conforme relatado por Pedro Barusco, Milton Pascowitch e Julio Camargo. 
 
Pelos motivos expostos neste Termo de Verificação, na impossibilidade de especificarmos 
as propinas recebidas correlacionadas a cada contrato/empresa, e comprovado que 
Renato de Souza Duque recebeu valores a título de vantagens indevidas, em razão de seu 
cargo de Diretor de Serviços e de Engenharia da PETROBRÁS, das grandes empreiteiras 
brasileiras, tais como Setal Óleo de Gás, Mendes Júnior, MPE Montagens, OAS, 
Odebrecht, UTC, Camargo Correa, Andrade Gutierrez, Engeviz, Queiroz Galvão, IESA, e 
de outras empresas como prestadores de serviços, tais como Hope Serviços e Personal 
Service, discriminaremos nos itens a seguir, os valores e datas constatados por esta 
fiscalização, correlacionando, quando possível ao respectivo contrato/empresa, com 
relação aos anos-calendário de 2010 e 2011. 
 
Evidentemente, tratando-se de recursos ilícitos, os rendimentos e a existência das contas 
foram omitidos das declarações de imposto de renda e das respectivas declarações de 
bens. 
 

32. A análise do auto de infração revela que foram constituídos créditos tributários em relação 

aos anos-calendários de 2010 e 2011 a partir do recebimento de receitas não declaradas (propinas) por 

meio da offshore Hayley S.A., da pessoa jurídica Malta Incorporação de Imóveis Ltda., das empreiteiras 

envolvidas na Operação Lava-Jato e em espécie diretamente a RENATO DUQUE. 

33. O lançamento tributário e a consequente constituição do crédito foram fundados no 

Regulamento do Imposto de Renda, em plena consonância com o ordenamento jurídico. Os valores 

envolvidos estão detalhadamente explicados no auto de infração referido. 

34. Todavia, como é sabido, para a configuração de uma ação delituosa de sonegação fiscal, 

é indispensável a comprovação do elemento volitivo da conduta: o dolo. O caso por si só revela a cadeia 

fraudulenta e criminosa confessada pelos corréus e delatores PEDRO BARUSCO, JÚLIO CAMARGO e 

MILTON PASCOWITCH, tornando inconteste a intenção de fraudar o erário. No entanto, há que se somar 

a todo o conteúdo fático descrito no auto de infração a cominação da multa de ofício. 

35. Em geral, o maior indício de que não houve mero inadimplemento do tributo, mas sim 

prática de sonegação fiscal, é a imposição de multa qualificada no auto de infração, o que se observa 

no presente caso. Explica o auditor responsável:  

Assim, todos os lançamentos referentes à omissão de rendimentos recebidos de pessoas 
jurídicas e à omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem 
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não comprovada decorreram de vantagens indevidas recebidas pelo fiscalizado em 
espécie, em obras de arte, em pagamentos de reforma de imóveis ou de parcelas de 
imóveis em construção, ou em depósitos no exterior em contas offshores, abertas com o 
objetivo de receber e esconder os recursos indevidamente amealhados, cujo beneficiário 
e titular de fato é o fiscalizado, ou seja, efetivo detentor do poder de movimentar e dispor 
dos recursos. A propina foi paga pelos intermediários das empresas/consórcios, os 
denominados operadores, normalmente com a participação de seu Gerente de 
Engenharia, Pedro Barusco, agindo, o fiscalizado, com o propósito inequívoco de ocultação 
e dissimulação, dificultando o rastreamento dos valores efetivamente recebidos, e em 
evidente conluio com os denominados operadores, todos conhecedores e articuladores do 
esquema de pagamentos indevidos. Indubitavelmente, o fiscalizado incorreu nas práticas 
de sonegação, fraude e conluio, conforme definidas nos arts. 71, incisos I e II, art. 72 e art. 
73 da Lei 4.502/1964. 
 
Diante do exposto, estão configuradas as condições de exigibilidade de multa qualificada, 
cujo percentual é de 150%, e a consequente Representação Fiscal para Fins Penais, tendo 
por fundamento legal o art. 44, § 1º, da Lei nº 9.430/96 (art. 957, inciso II, do RIR/99), com 
a redação dada pela Lei nº 11.488/07, e arts. 71 e 72 da Lei nº 4.502/64. 

36. Os fatos descritos enquadram-se facilmente nos incisos I e II do art. 1º da Lei n.º 8.137/90, 

segundo os quais:  

Art. 1º Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição 
social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas: 
I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias; 
II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de 
qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal. 
 

37. Ressalte-se que a própria denúncia na Ação Penal nº 5036518-76.2015.404.700 (referente 

às operações da empreiteira Andrade Gutierrez) afirma ter ocorrido crime de sonegação fiscal, embora 

este não seja objeto da acusação num primeiro momento (destaques no original): 

Para facilitar a prática dos crimes supramencionados, no período compreendido entre os 
anos de 2006 e 2014, OTÁVIO MARQUES DE AZEVEDO, ELTON NEGRÃO DE 
AZEVEDO JÚNIOR, FLÁVIO MACHADO FILHO, ANTÔNIO PEDRO CAMPELLO DE 
SOUZA DIAS e PAULO ROBERTO DALMAZZO, na condição de gestores e agentes de 
empresas integrantes do Grupo ANDRADE GUTIERREZ, juntamente com 
administradores das demais empreiteiras cartelizadas, e com os operadores financeiros 
FERNANDO SOARES (“BAIANO”) e MARIO GOES, praticaram o delito de corrupção 
ativa, previsto no art. 333, caput e parágrafo único, do Código Penal, pois (D) ofereceram 
e prometeram vantagens indevidas a empregados públicos da PETROBRAS, notadamente 
aos seus então Diretores de Abastecimento e de Serviços, PAULO ROBERTO COSTA e 
RENATO DUQUE, ao então Gerente Executivo de Engenharia, PEDRO BARUSCO, para 
determiná-los a praticar e a omitir atos de ofício, sendo que tais empregados, assim como 
os operadores financeiros que os auxiliaram nas negociações e no recebimento de 
vantagens indevidas, FERNANDO SOARES e MARIO GOES, incorreram na prática do 
delito de corrupção passiva, previsto no art. 317, caput e §1º, c/c art. 327, §2º, todos do 
Código Penal, pois (E) não só aceitaram tais promessas de vantagens indevidas, em razão 
da função, como efetivamente deixaram de praticar atos de ofício com infração de deveres 
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funcionais e praticaram atos de ofício nas mesmas circunstâncias, tendo recebido as 
vantagens indevidas prometidas para tanto. Tais agentes públicos também integraram a 
organização criminosa ora em comento, conforme será abaixo pormenorizado. 
 
Também no período compreendido entre os anos de 2006 e 2014, ao ocultarem e 
dissimularem a origem, disposição, movimentação, localização e propriedade dos valores 
provenientes, direta e indiretamente, dos delitos de organização criminosa (A), formação 
de cartel (B), fraude à licitação (C)11 e corrupção (D e E), OTÁVIO MARQUES DE 
AZEVEDO, ELTON NEGRÃO DE AZEVEDO JÚNIOR, FLÁVIO MACHADO FILHO, 
ANTÔNIO PEDRO CAMPELLO DE SOUZA DIAS e PAULO ROBERTO DALMAZZO, na 
condição de gestores e agentes de empresas integrantes do Grupo ANDRADE 
GUTIERREZ, violaram o disposto no art. 1º da Lei 9613/98 e incorreram na prática do crime 
de lavagem de capitais. Para tanto, valeram-se dos serviços dos operadores MARIO GOES 
e LUCÉLIO GOES nos casos em que os valores dissimulados foram repassados a PEDRO 
JOSÉ BARUCO FILHO e RENATO DUQUE (Diretoria de Serviços), e dos serviços de 
FERNANDO SOARES, ARMANDO FURLAN e ALBERTO YOUSSEF, quando os 
destinatários finais dos valores eram PAULO ROBERTO COSTA (Diretor de 
Abastecimento da PETROBRAS), agentes indicados por este, ou o Partido Progressista – 
PP (F). 
 
Insta destacar, ainda, que, conforme será minuciosamente descrito nesta denúncia, uma 
parte das operações de lavagem de dinheiro efetuadas por MARIO GOES, PEDRO 
BARUSCO e RENATO DUQUE foram praticadas de forma transnacional, ou seja, tiveram 
sua execução iniciada e desenvolvida tanto no território brasileiro quanto no exterior. 
FERNANDO SOARES também praticou condutas que constituem lavagem de dinheiro 
transnacional, no entanto tais atos serão objeto de denúncia em separado. 
 
Além disso, e no decorrer das operações de lavagem, os denunciados referidos no último 
parágrafo também praticaram (G) crimes contra a ordem tributária, previstos no art. 1º, I e 
II, da Lei 8.137/90, visto que, mediante a prestação de declarações falsas às autoridades 
fazendárias e a inserção de elementos inexatos em documentos e livros exigidos pela lei 
fiscal, fraudando a fiscalização tributária, suprimiram e reduziram tributos e contribuições 
sociais e seus acessórios. 
 
Todos esses crimes foram praticados de modo consciente e voluntário pelos denunciados. 
Embora todos sejam descritos nesta denúncia, porque se inserem num mesmo contexto, 
são objeto da imputação apenas os fatos A (organização criminosa), D (corrupção ativa), 
E (corrupção passiva) e F (lavagem de dinheiro), não sendo denunciados os fatos B 
(cartel), C (fraude à licitação) e G (sonegação fiscal). 
 

38. É certo que o enunciado da Súmula Vinculante n.º 24 do STF exige o lançamento definitivo 

para a tipificação do crime previsto no art. 1º da Lei n.º 8.137/1990, considerado material. Todavia, a 

interpretação dada ao precedente que originou referida súmula e, consequentemente, o entendimento 

sobre o próprio enunciado costuma ser equivocado, pelo que alguns esclarecimentos são necessários. 

39. O Supremo Tribunal Federal apenas cristalizou a exigência de uma condição de 

procedibilidade para a ação penal, isto é, determinou que a denúncia por crimes de sonegação fiscal só 
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poderia ser exigida nos casos em que as instâncias administrativas tenham concluído seu lançamento 

para não haver risco de movimentação da máquina de persecução penal e posterior declaração de 

inexigibilidade do crédito tributário que, sem dúvida, chegou a existir. 

40. Como bem esclarece Rogerio Taffarello:  

... a elementar normativa do tipo penal insculpido no art. 1º da Lei 8.137/1990 não requer 
tributo devido sob o ângulo da definitividade do lançamento após o término do 
procedimento administrativo, mas supõe, apenas, tributo existente – como obrigação 
tributária real, efectual -. Até pelo fato de a descrição do tipo contemplar apenas o vocábulo 
‘tributo’. Deveras, mostrar-se-ia de todo inviável a hipótese de pretender o contribuinte 
suprimir ou reduzir fraudulentamente tributo (relembre-se: o objeto material da conduta 
incriminada, logo de necessária concretude no momento da ação ou omissão típicas) cuja 
existência e montante já houvesse sido objeto de decisão administrativa final. 
 
(...) 
 
... o lançamento do tributo superveniente ao esgotamento pelo contribuinte da via recursal 
administrativa deve ser compreendido como indicativo idôneo da materialidade delitiva, a 
exemplo de um laudo de corpo de delito, sem o qual carece de justa causa a ação penal. 
Disso deflui a equivocidade da ideia de que o delito em questão somente se consuma com 
o lançamento definitivo do tributo.6 
 

41. Trata-se, portanto, de uma postergação da persecução penal, o que não significa que 

a conduta não tenha sido cometida em momento anterior e não enseje a tomada de providências 

cautelares. No caso específico da autuação fiscal posterior à apuração criminal, a tendência é que a 

prova dos autos seja emprestada e que a materialidade do crime seja confirmada. Isso porque o standard 

probatório criminal é maior do que o tributário. Pode até haver alguma alteração relativa a valores ou 

corresponsáveis, mas a ocorrência da sonegação está fortemente lastreada. 

42. Como será melhor explorado no item relativo ao periculum in mora, outra solução 

esvaziaria qualquer possibilidade de reparação do dano decorrente da sonegação fiscal em um caso 

como o presente. 

43. Isso porque esse juízo já decretou a perda de bens no valor de R$ 66.817.956,00 (sessenta 

e seis milhões, oitocentos e dezessete mil, novecentos e cinquenta e seis reais) na sentença condenatória 

prolatada no Processo Penal nº 5012331-04.2015.404.7000 (Evento 1203). Estabeleceu, ainda, que a 

especificação dos bens objeto do perdimento será realizada nos autos da Medida Cautelar Criminal 

Inominada cumulada com Medida Assecuratória de Arresto n.º 5022284-89.2015.4.04.7000. 

                                                
6 TAFFARELLO, Rogério Fernando. Impropriedades da Súmula Vinculante 24 do Supremo Tribunal Federal e a 
insegurança jurídica em matéria de crimes tributários. In Franco, Alberto Silva e LIRA Rafael de Souza. Direito Penal 
Econômico: questões atuais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 323-325. 
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44. Assim, o patrimônio de RENATO DUQUE foi arrestado como ilícito e já tem sido indicado 

para recair as penas de perdimento decretadas nas ações penais. Durante o lapso temporal em que o 

processo administrativo levará para ser concluído, os bens certamente serão destinados a outras vítimas 

ou serão confiscados. Nesse ponto, cabe ressaltar que o confisco ou perdimento para a União não resulta 

na satisfação dos créditos tributários, sendo sua destinação bastante conflituosa por falta de 

regulamentação legal. 

45. Com todo o exposto, considera-se atendido o requisito da probabilidade do direito na sua 

acepção criminal, quer-se dizer, no aspecto relativo ao provável cometimento do delito de sonegação 

fiscal que confere à Fazenda Nacional interesse e legitimidade para o requerimento da presente tutela 

provisória de urgência. 

 

FUMUS BONI IURIS 

46. Considerando que o tópico anterior foi focado na demonstração da probabilidade do direito 

com enfoque na prática de infração penal tributária, isto é, destacando-se o cometimento do delito, neste 

tópico vamos privilegiar a ótica do direito de reparação, ou seja, do crédito tributário.  

47. É certo, como já consignado, que o direito de reparação emerge do cometimento do delito. 

No caso, a quantificação desse dano é efetuada pela Receita Federal na ocasião do auto de infração, 

mas a cobrança judicial depende da inscrição em dívida ativa que, por sua vez, depende da conclusão 

do processo administrativo fiscal. 

48. Como já exposto no item inicial, a condição de vítima da Fazenda Nacional lhe confere 

a possibilidade de intervir no juízo penal para fazer valer seu direito à indenização, porquanto 

qualquer outro procedimento resultaria no total fracasso da possibilidade de cobrança do crédito tributário.  

49. Neste ponto, todavia, emergem dois questionamentos: i) a posição da Fazenda Nacional 

em face das outras vítimas, nomeadamente, da PETROBRAS; e ii) a posição da Fazenda Nacional em 

face dos órgãos de combate à corrupção. 

50. Sobre o primeiro ponto, indispensável recorrer ao texto do art. 186 do Código Tributário 

Nacional, segundo o qual o crédito tributário prefere a qualquer outro: 

Art. 186. O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza ou o tempo 
de sua constituição, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do 
acidente de trabalho. 
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51. Nesse sentido, se existe mais de uma vítima a ser reparada em uma determinada ação 

criminal e o valor arrecadado é insuficiente para reparar todos os danos sofridos por todas elas, 

é certo que a Fazenda Pública terá seu direito de reparação privilegiado porquanto sua indenização 

constitui-se em crédito tributário.7 

52. Não pode ser diferente com relação a PETROBRAS. Não existe nenhum motivo plausível 

que confira a esse crédito condição privilegiada, tampouco se pode falar em restituição de valores em 

todos as condutas investigadas pela Lava-Jato. 

53. Não consta dos autos que RENATO DUQUE tenha se apropriado de um bem que pertencia 

à estatal e seja obrigado a devolvê-lo ao seu proprietário originário. A intricada rede de condutas revela 

que o ex-diretor recebia propina em troca de assegurar às empreiteiras contratos milionários. Algumas 

vezes as obras eram superfaturadas e esses valores sim, representam danos diretos à empresa, mas 

parte do dinheiro dos contratos era devidamente paga como contraprestação pelos serviços de 

engenharia. 

54. Essa constatação simplificada apenas serve para revelar que a quantificação do dano da 

PETROBRAS não é tão simples quanto parece e também não condiz com todo e qualquer renda auferida 

pelos participantes da cadeia delituosa. Não se pode, portanto, dizer que o valor de reparação do 

dano da PETROBRAS é igual à totalidade proveito econômico obtido pelos diretores da estatal 

com as infrações penais, tampouco que se sobrepõe ao da Fazenda Pública. Ao contrário, existe lei 

com status de lei complementar dizendo expressamente que o crédito tributário prefere a qualquer outro, 

incluindo os valores relativos a reparação de dano decorrentes de condutas delituosas. 

55. O outro ponto diz respeito à destinação feita pelo Ministério Público Federal em diversos 

acordos de colaboração premiada, por exemplo, de parcela dos valores ilícitos entregues à Justiça aos 

órgãos de persecução penal com fundamento no §1º do art. 7º da Lei de Lavagem de Dinheiro. O 

percentual costuma girar em torno de 20%. 

56. Referido dispositivo legal traz o seguinte preceito: 

§ 1º A União e os Estados, no âmbito de suas competências, regulamentarão a forma de 
destinação dos bens, direitos e valores cuja perda houver sido declarada, assegurada, 
quanto aos processos de competência da Justiça Federal, a sua utilização pelos órgãos 
federais encarregados da prevenção, do combate, da ação penal e do julgamento dos 
crimes previstos nesta Lei, e, quanto aos processos de competência da Justiça Estadual, 
a preferência dos órgãos locais com idêntica função. 
 

                                                
7 Esse entendimento foi exposto como possível em estudo elaborado pela Procuradora Flávia Coelho no âmbito da 
Coordenação de Representação Judicial da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. 
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57. De fato, a lei permitiu que os valores confiscados fossem utilizados pelos órgãos federais 

que atuam na prevenção, combate, ação penal e julgamento. No entanto, exigiu a regulamentação por 

parte dos entes federativos, o que nunca aconteceu. A Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à 

Lavagem de Dinheiro – ENCCLA promoveu diversos debates sobre o tema, mas a dificuldade em atingir 

um consenso sobre quais órgãos deveriam ser contemplados e em que proporção, inviabilizou a edição 

de um diploma legal. 

58. Ora, não pode agora, o Ministério Público, assumir a posição de legislador e definir, em um 

acordo bilateral, como essa destinação será feita. Tampouco pode fazer isso em detrimento de vítimas 

não reparadas e de outros órgãos que também colaboraram com as investigações.  

59. Portanto, qualquer cláusula ou decisão que promover a destinação de valores a órgãos de 

persecução penal é nula porque padece do vício da ilegalidade e da inobservância do direito de outros 

órgãos, tais como o COAF e a Receita Federal cujo trabalho de análise de dados é tão relevante para o 

desenvolvimento da Operação Policial.  

60. Esse posicionamento vem sendo adotado pelo Ministro Teori Zavaski nas Petições 5.210 

e 5.886:  

Não se afigura razoável, portanto, limitar a restituição à Petrobras a 80% (oitenta por cento) 
dos ativos repatriados, direcionando o restante à União. O próprio Procurador-Geral da 
República sustenta, na petição que deu origem a este procedimento, que os prejuízos 
causados à Petrobras ultrapassariam “o montante de R$ 1.600.000.000,00 (um bilhão e 
seiscentos milhões de reais)” (fl. 7). Por isso, e considerando que o patrimônio repatriado 
nestes autos amonta a R$ 79.000.000,00 (setenta e nove milhões de reais), não há 
justificativa legal para limitar a 80% (oitenta por cento) desse valor a reparação devida à 
Petrobras. 
 

61. Diante de todo o exposto, fica claro que o crédito tributário constituído em virtude da 

constatação da conduta de omissão de receita no bojo de uma investigação criminal que envolve diversos 

outros delitos representa o dano sofrido pela União-Fazenda Nacional e deve ser reparado. O crédito de 

nenhuma outra vítima ou órgão público pode se sobrepor a esse direito, não importando sua natureza.  

 

PERICULUM IN MORA 

62. O risco de não satisfação dos créditos tributários obrigatoriamente lançados em face do 

requerido em virtude da lógica processual comumente adotada já foi apontado no decorrer dessa petição. 

63. Nesse item, portanto, apenas relembraremos que o indeferimento da tutela aqui requerida 

pode levar a uma situação irreversível. Isso porque se os bens indisponibilizados nesses autos forem 
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destinados a alguma outra vítima ou aos órgãos de persecução penal de forma definitiva, não restará 

patrimônio apto a promover a reparação do dano da Fazenda Nacional, já que a inteireza do patrimônio 

de RENATO DUQUE foi arrestada como decorrência do reconhecimento liminar de sua origem ilícita. 

64. O tempo necessário para o término do processo administrativo tributário que levará à 

constituição definitiva do crédito e, consequentemente, possibilitará a propositura da ação penal de 

sonegação fiscal não pode ser empecilho para a atuação eficaz da administração tributária, tampouco 

para a garantia dos direitos de uma vítima.  

65. O próprio Juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba reconheceu a necessidade de autuação 

eficiente da Fazenda Nacional nos autos de n. 5053274-29.2016.4.04.7000, originados com o Ofício n.º 

01/2016-FORÇA TAREFA/PGFN, autorizando ao órgão o acesso aos processos criminais relativos à 

Operação Lava-Jato:  

A medida tem por objetivo propiciar que a Procuradoria da Fazenda Nacional cobre, com 
êxito, a multa penal fixada nas sentenças criminais condenatórias e os tributos lançados 
pela Receita Federal contra investigados, acusados, condenados ou empresas no âmbito 
da Operação Lava-jato. 
 

66. É indispensável, portanto, que os bens objeto desses autos sejam resguardados 

para o fim de satisfazer o crédito tributário lançado contra RENATO DUQUE. 

 

HABILITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA FAZENDA NACIONAL NOS AUTOS DA MEDIDA CAUTELAR 

CRIMINAL INOMINADA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

67. Tendo-se em vista que é na citada ação cautelar nº 5022284-89.2015.4.04.7000 que os 

atos principais referentes aos bens e constrições se desenvolvem, mister que a Fazenda Nacional - como 

interessada – seja habilitada e consequentemente intimada dos atos processuais, possibilitando, com 

isso, a defesa de seus interesses, pormenorizadamente demonstrados nos tópicos acima. 

68. Ressalta-se que o presente pleito se mostra compatível ao quanto decidido por esse juízo 

no Ofício n.º 01/2016-FORÇA TAREFA/PGFN, autorizando a Fazenda Nacional a habilitar-se em 

sequestros ou arrestos criminais relativos à Operação Lava Jato: 

O compartilhamento poderá ser realizado mediante habilitação da Procuradoria da 
Fazenda Nacional em ações penais, sequestros ou arrestos criminais ou inquéritos e 
procedimentos investigatórios específicos, os dois últimos quando não mais sujeitos ao 
sigilo necessário à investigação, e mediante requerimento específico na ação penal ou 
a ser apresentado nestes próprios autos. 
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69. Ante o exposto, a Fazenda Nacional requer: 

a) Seja acautelada e reservada a quantia de R$ 11.729.820,17 para assegurar a 

possibilidade de reparação do dano da peticionante decorrente da sonegação fiscal 

cometida pelo réu RENATO DUQUE de forma preferencial à reparação do dano sofrido 

pela PETROBRAS e a qualquer outra destinação possível; 

b) No caso de insuficiência dos valores disponíveis, seja reservada a maior quantia 

possível; 

c) Seja habilitada nos autos da Medida Cautelar Criminal Inominada e Medida 

Assecuratória de Arresto n.º 5022284-89.2015.404.7000, devendo ser intimada dos atos 

decisórios. 

70. Subsidiariamente, e apenas no caso de V. Exa. Não reconhecer a prevalência do crédito 

tributário, requer que os valores depositados em juízo sejam destinados à reparação das vítimas de forma 

proporcional aos danos sofridos e comprovados. 

São Paulo, 31 de janeiro de 2017. 

 

CARLOS ALEXANDRE DIAS TORRES 
Procurador da Fazenda Nacional 

 

FERNANDA REGINA VILARES 
Procuradora da Fazenda Nacional 

 

LUIZ ROBERTO BEGGIORA 
Procurador da Fazenda Nacional 

 

MARIANA RATZKA 
Procuradora da Fazenda Nacional 

 

THIAGO MORELLI RODRIGUES DE SOUSA 
Procurador da Fazenda Nacional 

 

FILIPE LEONARDO RODRIGUES MIRANDA 
Procurador da Fazenda Nacional 


