
15/02/2018 Evento 56 - DEC1

https://eproc.trf4.jus.br/eproc2trf4/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=41518617234395832040295795353&evento=41518617234395832040303486688&key=9f4811eb821a74d40a39f7ff9cf75… 1/11

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5054932-88.2016.4.04.7000/PR
RELATOR : JOÃO PEDRO GEBRAN NETO
APELANTE : ANTONIO PALOCCI FILHO
ADVOGADO : Alessandro Silverio

: Bruno Augusto Gonçalves Vianna
: RAFAELA NUNES GEHLEN
: ADRIANO SÉRGIO NUNES BRETAS
: MATTEUS BERESA DE PAULA MACEDO
: ANDRE LUIS PONTAROLLI

APELANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
APELANTE : BRANISLAV KONTIC
ADVOGADO : JOSE ROBERTO BATOCHIO

: GUILHERME OCTAVIO BATOCHIO
: Alessandro Silverio
: Bruno Augusto Gonçalves Vianna

APELANTE : EDUARDO COSTA VAZ MUSA
ADVOGADO : RODOLFO HEROLD MARTINS

: NILTON SERGIO VIZZOTTO
: DANIELE CAROLINE NEVES ALVES
: MARIA FRANCISCA SOFIA NEDEFF SANTOS
: LUIS GUSTAVO RODRIGUES FLORES
: ANTONIO AUGUSTO LOPES FIGUEIREDO BASTO

APELANTE : HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO
ADVOGADO : ROBERTO SOARES GARCIA

: EDUARDO PIZARRO CARNELOS
: RODRIGO CALBUCCI
: MARCOS PEDRO SIMOES
: MARCELO EGREJA PAPA
: Theodomiro Dias Neto
: ELAINE ANGEL
: Philippe Alves do Nascimento
: LUIZ GUILHERME RAHAL PRETTI
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: BRUNA SANSEVERINO
APELANTE : JOAO VACCARI NETO
ADVOGADO : LUIZ FLAVIO BORGES D URSO

: RICARDO RIBEIRO VELLOSO
: VICENTE BOMFIM
: LUIZ GUILHERME COSTA PELLIZZARO

APELANTE : PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS
APELANTE : RENATO DE SOUZA DUQUE
ADVOGADO : GIULIANNE MACEDO GOEDERT

: ANTONIO AUGUSTO LOPES FIGUEIREDO BASTO
: LUIS GUSTAVO RODRIGUES FLORES
: RODOLFO HEROLD MARTINS
: MARIA FRANCISCA SOFIA NEDEFF SANTOS

APELADO : OS MESMOS
APELADO : FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA
ADVOGADO : CARLOS CHAMMAS FILHO

: RAFAEL GOMES ANASTACIO
: DEBORA CEZAR SOUZA LEITE
: VITORIA CHAMMAS VARELA ALVES

APELADO : JOAO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO
ADVOGADO : JULIANO CAMPELO PRESTES

: Alessi Cristina Fraga Brandão
: BENO FRAGA BRANDÃO

APELADO : LUIZ EDUARDO DA ROCHA SOARES
ADVOGADO : Paula Sion de Souza Naves

: BRUNO SALLES PEREIRA RIBEIRO
: EDUARDO TABARELLI KRASOVIC
: MARCOS PEDRO SIMOES
: THAIS MOLINA PINHEIRO

APELADO : MARCELO BAHIA ODEBRECHT
ADVOGADO : ANTONIO NABOR AREIAS BULHOES

: Eduardo Sanz de Oliveira e Silva
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: LOURIVAL CASTRO VIEIRA NETO
: Thiago Tibinka Neuwert
: Luiz Henrique Merlin
: RENATA DA SILVA PENNA
: ANTONIO ALCEBIADES VIEIRA BATISTA DA SILVA
: JOANA PAULA GONCALVES MENEZES BATISTA
: GERALDO MAGELA DE MORAES VILACA NETTO
: ADRIANO CHAVES JUCA ROLIM
: RODRIGO MALUF CARDOSO
: MARTA PACHECO KRAMER
: Alexandre Aroeira Salles
: IGOR MARQUES PONTES
: RODRIGO JACOB CAVAGNARI

APELADO : MARCELO RODRIGUES
ADVOGADO : Paula Sion de Souza Naves

: BRUNO SALLES PEREIRA RIBEIRO
: EDUARDO TABARELLI KRASOVIC
: THAIS MOLINA PINHEIRO

APELADO : MONICA REGINA CUNHA MOURA
ADVOGADO : JULIANO CAMPELO PRESTES

: BENO FRAGA BRANDÃO
: Alessi Cristina Fraga Brandão

APELADO : OLIVIO RODRIGUES JUNIOR
ADVOGADO : Paula Sion de Souza Naves

: BRUNO SALLES PEREIRA RIBEIRO
: EDUARDO TABARELLI KRASOVIC
: MARCOS PEDRO SIMOES
: THAIS MOLINA PINHEIRO

APELADO : ROGERIO SANTOS DE ARAUJO
ADVOGADO : ALEXANDRE LIMA WUNDERLICH

: DANIELA PEREIRA DA SILVA
: Alexandre Aroeira Salles
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: JOANA PAULA GONCALVES MENEZES BATISTA
: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO
: MONICA BAHIA ODEBRECHT
: RODRIGO MALUF CARDOSO
: Theodomiro Dias Neto
: ELAINE ANGEL
: MAURICIO DE CARVALHO ARAUJO
: Francisco Pereira de Queiroz
: Philippe Alves do Nascimento
: LUIZ GUILHERME RAHAL PRETTI
: BRUNA SANSEVERINO

INTERESSADO : JOAO CARLOS DE MEDEIROS FERRAZ
ADVOGADO : RODOLFO HEROLD MARTINS

: MARIA FRANCISCA SOFIA NEDEFF SANTOS
: LUIS GUSTAVO RODRIGUES FLORES
: ANTONIO AUGUSTO LOPES FIGUEIREDO BASTO

INTERESSADO : UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

DECISÃO

Peticiona a defesa de ANTÔNIO PALOCCI FILHO requerendo novo interrogatório em segundo grau, com fundamento no art. 616 do
Código de Processo Penal, argumentando, em síntese, que: (a) é notório que o requerente assumiu postura colaborativa com as investigações,
inclusive tendo buscado firmar acordo de colaboração premiada; (b) colaborou ampla e irrestritamente nos autos da Ação Penal nº 5063130-
17.2016.4.04.7000/PR, narrando fatos que tangenciam aqueles descritos no presente processo, inclusive em seu interrogatório judicial; (c) acredita
que sua fala pode ser útil na elucidação de inúmeros aspectos da investigação, correlacionados entre si; (d) só não declarou mais durante a instrução
porque entendeu o momento prematuro e em razão de tratativas a respeito de eventual acordo de colaboração premiada; (e) o requerente gostaria de
ter narrado o que sabe e só não o fez em razão da necessidade de assegurar a confidencialidade dos fatos; (f) para o Tribunal, poderia o paciente
esclarecer definitivamente os fatos. Antecipa a intenção de prestar esclarecimentos a respeito dos seguintes temas: (g) formação e financiamento da
Sete Brasil; (h) conversações das quais participou para organizar o esquema de propina decorrente das sondas; (i) atos por ele efetivamente
praticados, na operacionalização do recebimento de propinas; (j) vantagens indevidas por ele solicitadas; (k) indicação da origem e do destino das
propinas; (l) apresentação e indicação de elementos de corroboração de sua fala.

 
Em complemento, requereu a juntada do depoimento prestado na Ação Penal nº 5063130-17.2016.4.04.7000/PR.
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É breve o relatório. Passo a decidir.
 
1. Pedidos idênticos ao ora examinado já foram examinados e indeferidos por este Relator e pela 8ª Turma. Cito, a exemplo, o quanto

decidido no Agravo Regimental na Apelação Criminal nº 5083351-89.2014.4.04.7000/PR. Na ocasião, ao examinar pedido formulado por Gerson
de Mello Almada, consignei:

 
Ao indeferir o pedido de reabertura da instrução em segundo grau, como pretende a defesa, consignei:
 

Peticiona a defesa de Gerson de Mello Almada informando que, no contexto dos crimes a que foi condenado, encontram-se os relacionados ao contrato
da Refinaria Presidente Bernardes - RPBC, na cidade de Cubatão/SP, realizada em consórcio entre as empresas Engevix, Niplan Engenharia e NM
Engenharia. Diz que recentemente restou divulgado pela imprensa que Luiz Fernando Nava Maramaldo, representante da NM Engenharia, firmou
acordo de colaboração premiada com a Procuradoria-Geral da República. Destaca, ainda, que a empresa teve envolvimento direto nos fatos narrados
no presente processo e, por regra, deles há de ter tratado o referido colaborador em seus anexos de colaboração premiada, trazendo dados pertinentes
ao presente feito. Além disso, ressalta que somente em 30 de novembro de 2016 recebeu de volta seu telefone, no qual encontrou mensagens que,
segundo alega, seriam essenciais a defesa do réu, pois comprovariam que não teve ingerência nos negócios da Engevix após 2012.
Assim, requer seja oficiado ao Supremo Tribunal Federal solicitando cópia de acordo de colaboração, segundo sustenta, firmado por Luiz Fernando
Nava Maramaldo, com posterior abertura de vista ao Ministério Público Federal e posteriormente às defesas.

Como já anotei em outras oportunidades, descabe a reabertura de instrução do feito em sede recursal.
 
O réu se defende das imputações contidas na inicial acusatória e a sentença é prolatada com base naquilo que colhido durante a instrução. Igualmente o
recurso é julgado no estado em que remetido ao Tribunal e nos limites da matéria devolvida ao Colegiado. Ante o exposto, indefiro o pedido.
 
Não há como dar trânsito ao pedido. Registre-se que o réu defende-se daquilo que consta no processo, não se podendo ampliar a

discussão para além da matéria devolvida à Corte Recursal, que deverá examinar os recursos voluntários à luz da prova já amealhada.
 
É sabido que o art. 616 do Código de Processo Penal traz mera faculdade do relator, no caso de haver dúvida a respeito de fatos. Tal

prerrogativa, contudo, deve ser utilizada com cautela. A jurisprudência de ambas as Turmas Criminais do Superior Tribunal de Justiça segue
exatamente nesta direção:

 
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS FORMULADO ANTES DO JULGAMENTO DA INSURGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
INDEFERIMENTO PARCIAL FUNDAMENTADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Ao interpretar o
artigo 616 do Código de Processo Penal, que prevê que no julgamento das apelações criminais é possível novo interrogatório do réu, reinquirição de
testemunhas e realização de outras diligências, esta Corte Superior de Justiça consolidou o entendimento de que o Tribunal, diante do conjunto probatório já
produzido, tem a faculdade de autorizar ou não a produção de tais provas, sendo imprópria a implementação de nova instrução processual no segundo grau
de jurisdição. 2. No caso dos autos, além de se estar diante do julgamento de recurso em sentido estrito, para o qual sequer há a previsão de realização de
diligências em segundo grau de jurisdição, foram declinadas justificativas plausíveis para a negativa de remessa dos autos ao Ministério Público para análise
de laudo pericial particular juntado pela defesa, uma vez que o referido exame não foi produzido sob o crivo do contraditório e sequer foi objeto de análise no
primeiro grau de jurisdição, o que revela que a sua apreciação apenas pelo Tribunal Estadual caracterizaria indevida supressão de instância. 3. Ordem
denegada. (HC 201302914457, JORGE MUSSI, STJ - QUINTA TURMA, DJE DATA:30/09/2014).
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PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIME DE EVASÃO DE DIVISAS. OPERAÇÕES DÓLAR-CABO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA DA AUTORIA. APELAÇÃO. REQUISIÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DA REALIZAÇÃO DE NOVAS DILIGÊNCIAS. ART.
616 DO CPP. FACULDADE DO TRIBUNAL, CÂMARA OU TURMA COMPETENTE. REEXAME DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DAS
DILIGÊNCIAS. INCURSÃO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. 1. No julgamento das apelações poderá o tribunal,
câmara ou turma, proceder a novo interrogatório do acusado, reinquirir testemunhas ou determinar outras diligências (CPP, art. 616). 2. A adoção do
expediente a que se refere o art. 616 do codex processual penal é mera faculdade do Tribunal competente para o julgamento do apelo interposto, devendo a
produção das provas das alegações tanto da acusação quanto da defesa ficar adstrita ao âmbito da instrução criminal. Precedentes de ambas as Turmas
julgadoras integrantes da 3.ª Seção. Ressalva do ponto de vista da Relatora. 3. É inadmissível o reexame, em sede de recurso especial, da necessidade de
realização das diligências no Tribunal a quo com esteio no art. 616 do CPP. Referida tarefa exige a incursão desta Corte Superior no conjunto fático-
probatório carreado aos autos, o que, como de sabença, é labor proscrito na via especial, consoante inteligência da Súmula n.º 07/STJ. 4. Recurso especial a
que se nega provimento. (RESP 201201878308, ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), STJ - SEXTA
TURMA, DJE DATA: 08/02/2013).
 
O agravo regimental interposto em face de decisão indeferitória, foi improvido à unanimidade pela 8ª Turma, cujo julgamento foi

assim ementado:
 
QUESTÃO DE ORDEM. PROCESSUAL PENAL. 'OPERAÇÃO LAVA-JATO'. INSTRUÇÃO. APELAÇÃO. REQUISIÇÃO DE NOVAS DILIGÊNCIAS. ART.
616 DO CPP. FACULDADE DO TRIBUNAL. LAUDO PERICIAL. PROVA NOVA. 1. No julgamento das apelações poderá o tribunal, câmara ou turma,
proceder a novo interrogatório do acusado, reinquirir testemunhas ou determinar outras diligências (CPP, art. 616). 2. A adoção do expediente a que se refere
o art. 616 do Estatuto Processual Penal é mera faculdade do Tribunal competente para o julgamento do apelo interposto, devendo a produção das provas das
alegações tanto da acusação quanto da defesa ficar adstrita ao âmbito da instrução criminal. Precedentes de ambas as Turmas julgadoras integrantes da 3.ª
Seção do STJ. 3. Inviável a reabertura da instrução criminal em segundo grau para reabertura de contraditório a respeito de laudo pericial juntado pela
defesa, tendo em vista que a questão confunde-se com as razões da própria apelação interposta, sob pena de acarretar incursão prematura sobre matéria a
ser tratada no recurso apropriado. 4. Questão de ordem solvida para não conhecer do pedido defensivo. (TRF4, QUESTÃO DE ORDEM NA APELAÇÃO
CRIMINAL Nº 5083351-89.2014.404.7000/PR, 8ª Turma, minha relatoria, por unanimidade, juntado aos autos 16/06/2017).
 
Ou seja, concluída a instrução, as declarações posteriores sequer poderiam servir para reafirmar eventual juízo condenatório. Não

fosse isso suficiente, novo interrogatório do apelante em segundo grau poderia acarretar na reabertura de discussão sobre a instrução, até mesmo
para que os demais réus se contraponham aos fatos assumidos ou esclarecidos pelo requerente.

 
Os, evidentemente esta não é a indicação da regra processual acima referida. O momento processual atual não é para que o apelante

venha prestar colaboração com  Justiça, vez que esta oportunidade se deu durante toda a tramitação perante o juízo singular.
 
2. No mesmo caminho, cite-se, o julgamento de questão idêntica nos Embargos Infringentes e de Nulidade nº 5083376-

05.2014.4.04.7000/PR, correlato à 'Operação Lava-Jato', formulado por Renato de Souza Duque.
 
Não há oportunidade de reabertura de instrução em segundo grau, sobretudo no exclusivo interesse do réu para lhe possibilitar a

formalização de acordo de colaboração premiada ou mesmo a obtenção de benefícios previstos nas Leis nºs 9.613/88 e 9.807/99.
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O simples interesse do réu no acordo de colaboração premiada não produz qualquer efeito neste feito. Estes temas devem ser tratados

diretamente entre os colaboradores e o Ministério Público Federal, ou no curso da ação penal, mediante declaração espontânea, cabendo ao
Judiciário tão somente aferir a regularidade, a voluntariedade e a legalidade do acordo, sem qualquer participação ativa nas tratativas.

 
3. Mais elucidativa sobre o tema é a Questão de Ordem solvida na Apelação Criminal nº 5012331-04.2015.4.04.7000/PR, quando a 8ª

Turma deliberou a respeito da validade da decisão judicial que concede benefícios excepcionais, inclusive com relação a processos não mais
submetidos a sua jurisdição. Na ocasião, a matéria foi assim analisada:

 
Tive ciência pouco antes do julgamento, por força de notícias veiculadas na imprensa (e fui me certificar acerca da correção da informação), que na sentença
da Ação Penal n º 5054932-88.2016.4.04.7000/PR o Juízo Federal da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, proferiu sentença condenando RENATO DUQUE à
pena total de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de multa de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 5 (cinco) salários
mínimos. Em considerações finais, estabeleceu o juízo de primeiro grau:

 
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 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 ações 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 contas 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.
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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.
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.

 
Pois bem, é importante considerar que esta Corte e os processos por ela julgados não estão sujeitos às deliberações de primeira instância. Ao revés disso,
porquanto já esgotada aquela jurisdição, são as decisões de primeiro grau que se sujeitam àquilo que esta Corte decide.
Por isso, preocupa-me enormemente que decisões singulares busquem conceder benefícios envolvendo processos outros que não estão mais sujeitos à
competência do juízo de origem.
Nestes autos, em que o apelante/apelado RENATO DUQUE está sendo julgado, obviamente as decisões de primeiro grau não são vinculantes, condicionantes
ou limitadoras, não se aplicando a este ou a quaisquer processos outros que aqui já aportaram com recursos voluntários. Inaugurada a jurisdição de segundo
grau, resta, por consequência, excluída a de primeiro.
É imprescindível que isto seja imediatamente esclarecido, a bem da transparência e da lealdade com todas as partes que, talvez satisfeitas com o benefício
equivocadamente concedido, abram mão inclusive de seu direito de recorrer.
O juízo de origem não é juízo universal dos processos, sendo que as decisões só podem ser tomadas em cada feito individualmente, aplicando-se-lhe esta
limitação. Sequer será necessariamente o magistrado de origem o juízo da execução penal. E, ainda que fosse, não é este o momento apropriado para
unificação das penas, que deverá levar em conta a coisa julgada.
O comando mencionado na sentença condenatória proferida na Ação Penal nº 5054932-88.2016.4.04.7000/PR, acaba por unificar as penas abstratamente,
desconsiderando o que pende de julgamento no Tribunal, além desta, outras apelações criminais em processamento, que, repita-se, não estão mais sob a
jurisdição de primeiro grau.
É fundamental que se esclareça que não se está aqui a interferir prematuramente no mérito da sentença, sobretudo no que pertine à possibilidade de o juiz
conceder benefícios típicos da colaboração premiada, sem que haja efetivo acordo homologado, matéria que certamente será enfrentada pela 8ª Turma no
momento apropriado.
Isso não impede, todavia, que seja reafirmada a jurisdição deste Tribunal quando já esgotada a competência do juízo a quo, como no presente caso e nos
demais pendentes de julgamento.
Além disso, para afastar qualquer afirmação de antecipação de juízo com relação à Ação Penal nº 5054932-88.2016.4.04.7000/PR, agora sentenciada, cabe
relembrar que a defesa de RENATO DE SOUZA DUQUE formulou, dentre outros pedidos, o reconhecimento de que o réu vem efetivamente colaborando e
postulando a concessão de benefícios em razão de tal colaboração.
Na oportunidade, indeferi a pretensão nos seguintes termos:
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Peticiona a defesa de RENATO DUQUE informando que o réu vem colaborando ampla e espontaneamente com o andamento dos processos com os
quais tem envolvimento. Diz que o acordo de colaboração premiada pode ser realizado inclusive após a sentença, nos termos da Lei nº 12.850/13.
Postula, assim, com fulcro no art. 616 do Código de Processo Penal a realização de reinterrogatório a fim de que possa estender sua colaboração a
este processo.
Destaca, por fim, que o réu recentemente passou a ser representado por outro advogado, requerendo, por isso, novo prazo para manifestação nos autos
a fim de que o novo defensor constituído possa se familiarizar com o processo.
É pacífico na jurisprudência de ambas as Turmas Criminais do Superior Tribunal de Justiça que o previsto no art. 616 do Código de Processo Penal
constitui-se em mera faculdade do relator. Confira-se:
 
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS FORMULADO ANTES DO JULGAMENTO DA INSURGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
INDEFERIMENTO PARCIAL FUNDAMENTADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Ao
interpretar o artigo 616 do Código de Processo Penal, que prevê que no julgamento das apelações criminais é possível novo interrogatório do réu,
reinquirição de testemunhas e realização de outras diligências, esta Corte Superior de Justiça consolidou o entendimento de que o Tribunal, diante do
conjunto probatório já produzido, tem a faculdade de autorizar ou não a produção de tais provas, sendo imprópria a implementação de nova instrução
processual no segundo grau de jurisdição. 2. No caso dos autos, além de se estar diante do julgamento de recurso em sentido estrito, para o qual sequer
há a previsão de realização de diligências em segundo grau de jurisdição, foram declinadas justificativas plausíveis para a negativa de remessa dos
autos ao Ministério Público para análise de laudo pericial particular juntado pela defesa, uma vez que o referido exame não foi produzido sob o crivo
do contraditório e sequer foi objeto de análise no primeiro grau de jurisdição, o que revela que a sua apreciação apenas pelo Tribunal Estadual
caracterizaria indevida supressão de instância. 3. Ordem denegada. (HC 201302914457, JORGE MUSSI, STJ - QUINTA TURMA, DJE DATA:
30/09/2014). DESTAQUEI
 
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIME DE EVASÃO DE DIVISAS. OPERAÇÕES DÓLAR-CABO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA DA AUTORIA. APELAÇÃO. REQUISIÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DA REALIZAÇÃO DE NOVAS DILIGÊNCIAS.
ART. 616 DO CPP. FACULDADE DO TRIBUNAL, CÂMARA OU TURMA COMPETENTE. REEXAME DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DAS
DILIGÊNCIAS. INCURSÃO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. 1. 'No julgamento das apelações poderá o
tribunal, câmara ou turma, proceder a novo interrogatório do acusado, reinquirir testemunhas ou determinar outras diligências' (CPP, art. 616). 2. A
adoção do expediente a que se refere o art. 616 do codex processual penal é mera faculdade do Tribunal competente para o julgamento do apelo
interposto, devendo a produção das provas das alegações tanto da acusação quanto da defesa ficar adstrita ao âmbito da instrução criminal.
Precedentes de ambas as Turmas julgadoras integrantes da 3.ª Seção. Ressalva do ponto de vista da Relatora. 3. É inadmissível o reexame, em sede de
recurso especial, da necessidade de realização das diligências no Tribunal a quo com esteio no art. 616 do CPP. Referida tarefa exige a incursão desta
Corte Superior no conjunto fático-probatório carreado aos autos, o que, como de sabença, é labor proscrito na via especial, consoante inteligência da
Súmula n.º 07/STJ. 4. Recurso especial a que se nega provimento. (RESP 201201878308, ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA
CONVOCADA DO TJ/PE), STJ - SEXTA TURMA, DJE DATA: 08/02/2013). DESTAQUEI
 
Idêntica questão, a propósito, foi recentemente objeto de deliberação pela 4ª Seção deste Tribunal nos Embargos Infringentes e de Nulidade nº
5083376-05.2014.4.04.7000/PR, correlato à 'Operação Lava-Jato'.
Não há obrigatoriedade, pois, de reabertura de instrução em segundo grau, sobretudo no exclusivo interesse do réu no sentido de possibilitar, como
justificado, a formalização de acordo de colaboração premiada. O fato de o juízo de primeiro grau em processos análogos ter deferido pedido
semelhante, não vincula o Tribunal ou, tampouco, segue a mesma lógica instrutória.
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As apelações criminais são julgadas conforme o conjunto probatório amealhado durante a instrução e que serviram de fundamento para a condenação
ou absolvição do(s) réu(s). Ademais, excetuando-se a conta existente no banco Julius Baer no principado de Mônaco, cuja existência já havia sido
consignada na sentença, os demais fatos não guardam relação ou nenhuma utilidade têm para a solução do presente processo.
A simples intenção do réu em firmar acordo de colaboração premiada não produz qualquer efeito. Além disso, as colaborações são tratadas
diretamente entre o Ministério Público Federal, cabendo ao Judiciário tão somente aferir a regularidade, a voluntariedade e a legalidade do acordo,
sem qualquer participação ativa nas tratativas. DESTAQUEI
No tocante ao pedido de prazo para que a defesa se familiarize com o processo, não há previsão legal para tanto.
Ante o exposto, indefiro o pedido, sem prejuízo de que seja destacado como preliminar no momento do julgamento pelo Colegiado.
Intime-se pelo meio mais expedito.

 
Ante o exposto, voto por solver a questão de ordem para que seja oficiado ao juízo de primeiro grau, reafirmando a jurisdição deste Tribunal nos processos
já submetidos a recurso, nos termos da fundamentação.
 
4. Em complemento, anoto que a 8ª Turma deste Tribunal firmou entendimento no sentido de que colaborações esparsas e pontuais só

podem produzir benefícios para processos em que efetivamente houve a colaboração. Nesse sentido, recente julgado:
 
Os benefícios previstos no artigo 1º, § 5º, da Lei nº 9.613/98, concedidos nestes autos, não podem se estender a outros feitos, alguns inclusive em diferentes
jurisdições. A pretensão à benesse deve ser submetida a cada um dos processos, individualmente (TRF4, Apelação Criminal nº 5046512-94.2016.404.7000, 8ª
Turma, minha relatoria, por unanimidade, juntado aos autos em 06/02/2018).
 
O sistema processual brasileiro obviamente não permite a seletividade de declarações dos corréus, o aguardo da solução da causa com

a responsabilidade criminal para, posteriormente, buscar a alternativa da confissão ou colaboração para redução de pena.
 
Estando a instrução processual concluída, um novo interrogatório não se mostra fundamental na avaliação das provas, podendo o

Tribunal se entender que não são elas suficientes, afastar a responsabilidade criminal do réu, seja ele colaborador ou não.
 
O que se tem visto, em alguns pedidos de reinterrogatórios em segundo grau, no âmbito da 'Operação Lava-Jato', é a intenção em

obter benefícios, revelando fatos já apurados no curso da instrução ou que somente são importantes para processos conexos ou novas investigações.
Ora, estas informações não tem qualquer utilidade neste processo, porque não podem ser usadas como prova. Se há fatos a serem revelados, devem
ser prestadas as informações perante a autoridade policial ou o Ministério Público Federal.

 
Ante o exposto, indefiro o pedido de reinterrogatório e determino o desentranhamento do termo de transcrição de

interrogatório prestado na Ação Penal nº 5063130-17.2016.4.04.7000/PR (evento 55).
 
Intime-se.
 
 
Porto Alegre, 08 de fevereiro de 2018.
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