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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 13ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO
JUDICIÁRIA DE CURITIBA/PR

Autos nº 5063590-04.2016.4.04.7000

Intimação: Evento 85

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  nos  autos  acima  identificados,
comparece,  respeitosamente,  perante  Vossa  Excelência,  em  atenção  à  intimação
inserta no evento 85, para se manifestar conforme segue.

1. Trata-se de autos em que decretadas, a pedido do  Parquet federal,
medidas assecuratórias  em face de  ANTÔNIO PALOCCI e  da empresa  PROJETO
CONSULTORIA  EMPRESARIAL  E  FINANCEIRA  LTDA.,  na  condição  de  pessoa
interposta (evento 3), relacionada a Ação Penal nº 5054932-88.2016.4.04.7000.

2. Em decisão encartada no evento 3, esse Juízo, com fundamento no
art.  91  do  CP,  no  art.  125  do  CPP e  no  art.  4º  da  Lei  nº  9.613/1998,  deferiu  o
sequestro dos seguintes bens:

–  imóveis:  a) imóvel  da  Rua  Armando  Tarozo,  lote  13,  Quadra  3,
loteamento Parque e Cidade Industrial  Lagoinha – Gleba1, matrícula 22.712 do 2º
Registro  de  Imóveis  de  Ribeirão  Preto/SP,  em  nome  de  Antônio  Palocci  Filho  e
esposa; b) imóvel da Rua Armando Tarozo, lote 13, Quadra 3, loteamento Parque e
Cidade Industrial Lagoinha – Gleba1, matrícula 22.711 do 2º Registro de Imóveis de
Ribeirão Preto/SP, em nome de Antônio Palocci Filho e esposa; c) apartamento 131,
Condomínio Edifício Dante Alighieri, Alameda Itu, n.º 593, bairro Cerqueira César, São
Paulo, matrícula 90.852, do 13º Registro de Imóveis de São Paulo/SP, em nome da
Projeto; e d) conjunto 401, Edifício Ciragan Office, Alameda Ministro Rocha Azevedo,
nº 38, Cerqueira César, matrícula 88.618, do 13º Registro de Imóveis de São Paulo/SP,
em nome da Projeto.

1 de 8

http://www.lavajato.mpf.mp.br/
http://www.lavajato.mpf.mp.br/
http://www.lavajato.mpf.mp.br/
http://www.lavajato.mpf.mp.br/
http://www.lavajato.mpf.mp.br/


MPF
Ministério Público Federal
Procuradoria da República no Paraná  www.prpr.mpf.gov.br

       FORÇA-TAREFA                                                                   www.lavajato.mpf.mp.br

– veículos:  a) veículo I/Hyundai, preto, 2009, placa ELD9014; b) veículo
I/Hyundai,  preto,  2011,  placa  EUU2914;  c)  veículo  I/Hyundai,  prata,  2010,  placa
EZH8342; d) veículo Ford Fusion, preto, 2008, placa EEG7105; e e) veículo I/Hyundai,
preto, placa EUC8472.

Na  mesma decisão,  restou  deferido,  ainda,  o  bloqueio  via  sistemas
RenaJud, BacenJud e Cadastrado Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, bem
com a expedição  de  ofício  ao  Banco  Central  do  Brasil  e  à  Comissão  de  Valores
Mobiliários.

3. Posteriormente, com o avançar das investigações, mormente através
da  análise  dos  dados  fiscais  e  bancários  de  ANTÔNIO  PALOCCI,  identificou-se
possíveis  atos  de  lavagem  de  dinheiro  mediante  a  aquisição  dos  imóveis  de
matrículas nº 76.587 (13º CRI de São Paulo/SP) e nº 142.043 (4º CRI de São Paulo/SP),
em favor de suas filhas  CAROLINA SILVA PALOCCI  e  MARINA WATANABE,  de
modo que este órgão ministerial requereu o sequestro de referidos bens.

4. Em sede do evento 43, esse Juízo, dentre outras análises, indeferiu o
pedido de sequestro formulado pelo Parquet federal, tendo em vista que já havia o
montante bloqueado de, pelo menos, R$ 61.783.818,44, além dos diversos imóveis
relacionados na decisão encartada no evento 3.

5.  Em razão disso,  o  MPF interpôs  recurso de  apelação  em face  da
suprarreferida decisão (evento 32), sendo que o Egrégio Tribunal Regional Federal da
4ª  Região  deu  provimento  à  apelação  ministerial  para  que  fosse  decretado  o
sequestro  dos  aludidos  imóveis  (evento  20  da  Apelação  Criminal  nº  5042731-
30.2017.4.04.7000).

6. Em atendimento à decisão proferida pela corte superior, esse Juízo,
no evento 66, determinou o sequestro dos imóveis de matrículas nº 76.587 (13º CRI
de São Paulo/SP) e nº 142.043 (4º CRI de São Paulo/SP).

7. O resultado das medidas implementadas nestes autos encontram-se
juntados entre os eventos 4 e 83.

8. É o relatório do essencial.

9. De início, insta salientar que no âmbito da Ação Penal nº 5054932-
88.2016.4.04.7000,  ANTÔNIO  PALOCCI foi  condenado  pela  prática  do  crime  de
corrupção passiva, em virtude dos atos ilícitos praticados “no contrato de construção
das sondas entre Sete Brasil e o Estaleiro Enseada do Paraguaçu combinado com a
conta  corrente  geral  de  propinas  entre  o  Grupo  Odebrecht  e  o  Partido  dos
Trabalhadores”, assim como pela prática do crime de lavagem de dinheiro, em razão
da “transferência de produto de crime de corrupção mediante condutas de ocultação e
dissimulação” (evento 1003, SENT1).
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Nessa  senda,  conforme  item  829  da  sentença,  restou  decretado  o
confisco de valores equivalentes a USD 10.219.691,08, consistente no montante da
vantagem indevida que foi paga, bem como fixado, no item 831, o valor mínimo para
reparação dos danos decorrentes das infrações, em igual valor:

829.  Considerando que o  produto do crime de corrupção  foi  destinado a
campanha eleitoral e, portanto, encontra-se em local incerto, e considerando
que dinheiro é coisa fungível,  decreto, com base no art.  91, §1º, do CP, o
confisco  de  valores  equivalentes  a  USD  10.219.691,08,  convertidos  pelo
câmbio de 3,33 (23/06/2017), corrigidos monetariamente pelo IGP-M (FGV) a
partir da presente data e agregado de 0,5% de juros simples ao mês , sobre o
patrimônio  dos  condenados.  Imponho  tal  confisco  desde  logo  aos  valores
bloqueados nas contas de Antônio Palocci Filho e da empresas Projeto Consultoria,
de sua titularidade, eventos 72 e 162 do processo 5043559-60.2016.4.04.7000.
830.  Deixo  de  liberar  o  remanescente  nas  contas,  considerando  que  Antônio
Palocci Filho responde a outra ação penal perante este Juízo.
831.  Necessário  estimar  o  valor  mínimo  para  reparação  dos  danos
decorrentes  do  crime,  nos  termos  do  art.  387,  IV,  do  CPP.  Deve  ele
corresponder  ao  montante  da  vantagem  indevida,  de  USD  10.219.691,08,
convertidos pelo  câmbio de 3,33 (23/06/2017),  corrigidos monetariamente
pelo IGP-M (FGV) a  partir  da presente data e agregado de 0,5% de juros
simples ao mês. Os valores são devidos à Petrobrás. Evidentemente, no cálculo da
indenização, deverão ser descontados os valores efetivamente confiscados.

Da sentença  recorreu  o  MPF para  que  seja  reconhecido  o  concurso
material  entre  os  crimes  de  corrupção  e  lavagem  de  dinheiro  praticados  por
ANTÔNIO PALOCCI (evento 1143, RAZAPELA1), circunstância que poderá, inclusive,
refletir sobre os valores fixados relativos ao perdimento e à reparação de danos.

Já no âmbito da Ação Penal nº 5063130-17.2016.4.04.7000, ANTÔNIO
PALOCCI foi denunciado pela prática dos crimes de corrupção ativa e lavagem de
dinheiro, tendo o órgão ministerial pleiteado o perdimento do produto e proveito
dos crimes e a reparação dos danos nos seguintes termos:

274. Desse modo, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL:
[...]
d)  seja  decretado o perdimento do  produto e proveito  dos crimes, ou do seu
equivalente,  incluindo  aí  os  numerários  bloqueados em contas  e investimentos
bancários  e  os  montantes  em  espécie  apreendidos  em  cumprimento  aos
mandados de busca e apreensão, no montante de, pelo menos, R$ 75.434.399,44,
correspondente ao valor total da porcentagem da propina paga pela ODEBRECHT
em razão das  contratações  dos  CONSÓRCIOS de que trata  esta  denúncia  pela
Petrobras;
e) sem prejuízo do disposto nas alíneas anteriores, também se requer, em relação a
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, o arbitramento cumulativo do dano mínimo, a ser
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revertido em favor da Petrobras,  com base no art.  387,  caput  e IV,  do CPP, no
montante de R$ 75.434.399,44, correspondente ao valor total da porcentagem da
propina paga pela ODEBRECHT em razão das contratações dos Consórcios de que
trata esta denúncia pela Petrobras,  considerando-se a participação societária da
ODEBRECHT em cada um deles;

10.  Tratando-se  de  pretensão  condenatória  em cúmulo  material  por
crime de corrupção e lavagem de dinheiro, a individualização da pena – inclusive a
patrimonial – deverá ocorrer de forma individualizada para cada crime a que restar
condenado ANTÔNIO PALOCCI, na forma do art. 91 do Código Penal:

Art. 91 - São efeitos da condenação:
I - tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime;
II - a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de
boa-fé:
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.

§  1o Poderá  ser  decretada a  perda de bens  ou valores  equivalentes  ao
produto ou proveito do crime quando estes não forem encontrados ou
quando se localizarem no exterior.
§ 2o Na hipótese do § 1o, as medidas assecuratórias previstas na legislação
processual poderão abranger bens ou valores equivalentes do investigado ou
acusado para posterior decretação de perda.

Para os crimes de corrupção, a pena de perdimento em favor da União
deve  incidir  sobre  o  montante  da  vantagem  indevida  paga,  correspondente,
conforme  acima  mencionado,  a  USD  10.219.691,08  (primeira  ação  penal)  e  R$
75.434.399,44 (segunda ação penal), definindo-se assim produto do crime.

Para os crimes de lavagem de dinheiro, tem-se que na primeira ação
penal  foi  reconhecida  em  sentença  condenatória  a  ocultação  e  dissimulação  da
natureza, origem, localização, disposição e movimentação de USD 10.219.691,08 por
ANTÔNIO PALOCCI. Na segunda denúncia, o valor “lavado” foi de R$ 12.422.000,00.
Tais valores correspondem ao  objeto e ao proveito dos crimes de lavagem,  em
relação aos quais deve incidir o perdimento.

Assim,  tendo  em  conta  a  autonomia  da  condenação  (efeitos
secundários) para cada um dos delitos,  especialmente em observância ao cúmulo
material  requerido  na  acusação,  o  perdimento  deve  corresponder  à  soma  do
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produto,  proveito  ou  objeto  dessas  atividades  criminosas,  correspondentes  a
aproximadamente USD 20.439.382,16 e R$ 87.856.399,44.

11.  O art.  91 do Código Penal  também determina a indenização do
dano causado à vítima.

Em  virtude  da  prática  dos  crimes  em  detrimento  da  PETROBRAS,
verifica-se que a Estatal sofreu um prejuízo ou dano mínimo de  USD 10.219.691,08
(primeira ação penal) e R$ 75.434.399,44 (segunda ação penal).

12.  Como  já  referido  em  outra  oportunidade,  entende  este  órgão
ministerial que as sanções patrimoniais (efeitos da sentença penal condenatória) são
autônomos  e  não  se  confundem.  A  pena  de  perdimento  é  independente  da
obrigação de reparar o dano,  possuindo fundamentos diversos.  Tal  é a lógica do
sistema que,  inclusive,  disciplina as  medidas  cautelares  penais  –  o  sequestro  e  o
arresto.

Se a primeira – perdimento – incide sobre os denominados bens ilícitos,
correspondentes ao produto, proveito ou objeto da atividade criminosa, a segunda –
obrigação de reparar  o dano – incidente sobre os bens ilícitos  ou adquiridos  de
forma lícita, destina-se exclusivamente à reparação do dano causado à vítima.

O perdimento se faz em favor do ente federativo, observado o direito
de lesado ou terceiro de boa-fé caso inexistam bens suficientes objeto de arresto. Já
a indenização se faz exclusivamente em favor da vítima.

Essa distinção encontrou eco na lei especial que trata dos crimes de
Lavagem de Dinheiro (Lei nº 9.613/1998).

O caput do art. 4º trata justamente da medida assecuratória incidente
sobre os instrumentos, produto ou proveito dos crimes de lavagem, incidindo, pois,
sobre os bens denominados ilícitos, cuja cautela penal está disciplinada no art. 125
do Código de Processo Penal c/c o art. 91, §§ 1º e 2º, do Código Penal. Trata-se de
projeção na legislação especial da clássica medida cautelar de sequestro incidente
sobre bens de origem ilícita, sujeitos à pena de perdimento/confisco:

Art.  4o O  juiz,  de  ofício,  a  requerimento  do  Ministério  Público  ou  mediante
representação do delegado de polícia, ouvido o Ministério Público em 24 (vinte e
quatro)  horas,  havendo  indícios  suficientes  de  infração  penal,  poderá  decretar
medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores do investigado ou acusado, ou
existentes em nome de interpostas pessoas, que sejam instrumento, produto ou
proveito dos crimes previstos nesta Lei ou das infrações penais antecedentes.
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Já o parágrafo 4º do mesmo artigo, disciplina as medidas assecuratórias
incidentes sobre bens, direitos e valores que serão utilizados para a reparação do
dano decorrente das infrações penais antecedentes ou da prevista na lei de lavagem,
remetendo-se  a  disciplina  da  medida  ao  art.  132  do  Código  de  Processo  Penal
(arresto), aqui incidentes sobre os bens de origem lícita:

§ 4o Poderão ser decretadas medidas assecuratórias sobre bens, direitos ou valores
para reparação do dano decorrente da infração penal antecedente ou da prevista
nesta Lei ou para pagamento de prestação pecuniária, multa e custas.

Assim, está claro, pois, inclusive pela lei de lavagem (especialmente por
que  se  trata  também  da  reparação  do  dano  decorrente  da  infração  penal
antecedente  e  da  própria  lei  de  lavagem),  que  tanto  o  perdimento  quanto  a
reparação do dano tem fundamentos, objeto e propósitos diversos e não podem ser
cumulados entre si ou entre diversos tipos penais.

13. Além disso, ainda em relação aos bens e valores constritos nestes
autos, deve-se atentar para possível mistura de bens de origem ilícita com bens de
origem  lícita  para  fins  de  ocultação  patrimonial,  fato  que  configura  a  tipologia
commingling, e que contaminaria todo o patrimônio de ANTÔNIO PALOCCI, ainda
objeto de investigação.

Nessa senda, dispõe o art. 4º,  § 2º, da Lei nº 9.613/1998 que o Juízo
determinará  a  liberação  total  ou  parcial  dos  bens,  valores  e  direitos  objetos  de
contrição somente quando comprovada a licitude da origem, sendo que ANTÔNIO
PALOCCI não se desincumbiu de provar tal condição.

14.  Em síntese,  tem-se  que  o  montante  a  ser  assegurado  em ação
cautelar  que  está  sendo  proposta   é  de,  no  mínimo,  R$  218.931.941,46,
correspondente ao valor da pena de perdimento, acrescido do valor mínimo devido
pelo  dano  causado  para  os  crimes  de  corrupção  e  lavagem  de  dinheiro,
desconsiderando os efeitos secundários da condenação para cada tipo penal, o que
poderia  elevar  o valor  ao dobro,  caso em que os  bens  aqui  constritos  e  que  se
constituíram em excesso, lá podem ser aproveitados.

15. Finalmente, ainda que o Juízo tenha determinado nos autos da ação
penal 5054932-88.2016.4.04.7000 o confisco pelo equivalente, é certo que a empresa
PROJETO ao tempo que  serviu de fechada para a proteção patrimonial de Antonio
Palocci,  também era  o  “bunker”  por  meio  do  qual  eram praticadas  as  condutas
delituosas, conforme se infere do item 754 da sentença:
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754.  Branislav Kontic trabalhou como assessor de Antônio Palocci Filho
desde 2007, primeiro ro no Parlamento, depois seguindo-o na Casa Civil
e finalmente na empresa Projeto Consultoria. Pelo que se depreende das
mensagens eletrônicas examinadas (itens 290, 293, 298, 314, 330, 354 e
358), não só agendava as reuniões de Antônio Palocci Filho com Marcelo
Bahia Odebrecht, mas também assuntos de interesse do grupo lhe eram
comunicados  para que repassasse ao "Chefe". 

16. A responsabilidade da pessoa jurídica criminosa ou beneficiária do
ato criminoso, aqui entendida aquela que auferiu o produto ou proveito da atividade
criminosa pode ser responsabilizada em razão da  pena de perdimento do produto
ou proveito da atividade criminosa, por que tanto pelas disposições do art. 125 do
Código Penal quanto do art. 4º da Lei 9.613/98 as medidas poderão alcançar o  bem
ou valor em posse de terceiros: a pessoa jurídica beneficiária do ato criminoso. 

18.  A mesma regra vale para a reparação do dano – efeito secundário
da sentença condenatória com reflexos no âmbito civil –, e ao que aqui interessa. A
pessoa  jurídica  é  civilmente  responsável  por  atos  de  seus  agentes  que  nessa
qualidade causem danos, nos termos do art. 43 do Código Civil.  Acresça-se que nas
ações cautelares patrimoniais, o juiz pode desconsiderar a personalidade jurídica  -
disregard of legal entity – nos termos  do art. 50 do Código Civil.

19. Pois bem.  Da empresa PROJETO, alvo de investigações na Lava Jato
e originaram-se os valores utilizados por PALOCCI para efetuar a doação dos imóveis
matrículas nº 76.587 (13º CRI de São Paulo/SP) e nº 142.043 (4º CRI de São Paulo/SP),
em favor de suas filhas CAROLINA SILVA PALOCCI e MARINA WATANABE. Já no
curso  da  operação  Lava  jato,  pressupondo-se  evidente  tentativa  de   proteção
patrimonial em favor das donatárias.

20. O patrimônio doado a título gratuito,   após o cometimento de
crimes e durante fase ostensiva de investigação -entre 31/03/2014 e 04/06/2014 - ,
também pode ser alcançado pela indisponibilidade, seja por se constituir em produto
do crime, seja por que, ainda que mantida a licitude da origem,  a vítima deve  ser
prioritariamente indenizada. 

21.  De  todo  modo,  a  revisão  dos  fundamentos  e  razões  para  a
decretação  do sequestro  dos  imóveis  nº  76.587  (13º  CRI  de  São  Paulo/SP)  e  nº
142.043 (4º CRI de São Paulo/SP), esbarra na decisão definitiva proferida em sede de
apelação pelo E. TRF da 4º Região, nos autos 5042731-30.2017.4.04.7000/PR.

22.  Diante  do exposto,  o  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer  a
procedência dos presentes autos de medidas assecuratórias.

Pede deferimento.
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Curitiba (PR), 13 de junho de 2018.

Januário Paludo
Procurador Regional da República

Documento eletrônico assinado digitalmente. Data/Hora: 12/06/2018 18:43:10

Signatário(a): JANUARIO PALUDO
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