
   
 

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DA 12ª VARA FEDERAL 

CRIMINAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CURITIBA/PR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ref.: Execução Penal Provisória nº 5014411-33.2018.4.04.7000/PR 

 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, já qualificado nos autos da Execução Penal 

em epígrafe, por intermédio de seus advogados, vem, à presença de Vossa Excelência, com 

fundamento no artigo 197 da Lei nº 7.210/1994, interpor o presente 

 

AGRAVO EM EXECUÇÃO 

 

contra a r. decisão proferida na Execução Penal Provisória epigrafada no dia 30.08.2018, que, 

dentre outas medidas, determinou o pagamento da multa, da reparação dos danos e das custas 

processuais da Ação Penal nº 504651294.2016.4.04.7000/PR.  
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Requerse que o presente agravo seja recebido e processado, com fundamento 

no artigo 589 do Código de Processo Penal, de forma que proceda este Juízo à reconsideração 

da decisão impugnada, mediante o exercício do juízo de retratação. Caso assim não se 

entenda, que os autos sejam remetidos ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) 

para o julgamento do presente recurso.  

 
Nestes termos, 

Pede deferimento. 

 
De São Paulo (SP) para Curitiba (PR), 10 de setembro de 2018. 

 
 
 

CRISTIANO ZANIN MARTINS 
OAB/SP 172.730 

VALESKA TEIXEIRA Z. MARTINS 
OAB/SP 153.720 

 
 

KAÍQUE RODRIGUES DE ALMEIDA 
OAB/SP 396.470 

MARCELO PUCCI MAIA 
OAB/SP 391.119 
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RAZÕES DE AGRAVO EM EXECUÇÃO 

 
Processo de origem: Execução Penal Provisória nº 501441133.2018.4.04.7000/PR 

12ª Vara Federal Criminal de Curitiba/PR 

Agravante: Luiz Inácio Lula da Silva 

Agravado: Justiça Pública 

 

Egrégio Tribunal Regional Federal da 4º Região 

 

Colenda 8ª Turma 

 

Eméritos Julgadores, 

 
Em que pese o indiscutível saber jurídico da MM. Juíza da 12ª Vara 

Federal de Curitiba/PR, impõese a reforma da r. decisão de execução antecipada da multa, da 

reparação dos danos e das custas processuais da Ação Penal nº 5046512

94.2016.4.04.7000/PR, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas. 

 

— I — 

DO CABIMENTO E DA TEMPESTIVIDADE DO PRESENTE 

AGRAVO EM EXECUÇÃO 

 

Segundo dispõe o artigo 197 da LEP1, o recurso por excelência na 

execução penal é o Agravo em Execução, ao qual se aplicam as disposições acerca do rito do 

Recurso em Sentido Estrito (artigo 581 do CPP). 

 

A decisão ora impugnada foi proferida pela MM. Juíza da 12ª Vara 

Federal Criminal de Curitiba/PR, Carolina Moura Lebbos, nos autos da Execução Penal 

                                                
1 Art. 197. Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo 
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Provisória nº 501441133.2018.4.04.7000, em que o exPresidente da República Luiz Inácio 

Lula da Silva, ora Agravante, figura como executado. Sendo a decisão proferida em sede de 

– inconstitucional – execução penal provisória em desfavor do Agravante, cabível a 

interposição do presente agravo.  

 

No que tange à tempestividade, cabe rememorar que o Supremo 

Tribunal Federal sumulou entendimento segundo o qual o prazo de interposição para o agravo 

é de 5 dias (Súmula 700) 2. Visto que a decisão agravada foi proferida em 30.08.2018 e o 

Agravante foi intimado em 03.09.20183, o presente recurso é inequivocamente tempestivo.  

 

— II — 

SÍNTESE DO PROCESSADO 

 

O Agravante encontrase submetido a uma execução penal provisória 

inconstitucional, em razão de sua indevida condenação na Ação Penal de autos nº 5046512

94.2016.4.04.7000, apesar de seu Recurso Especial contra o acórdão condenatório estar 

pendente de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça e a admissibilidade de seu Recurso 

Extraordinário estar pendente de apreciação do Supremo Tribunal Federal, isto é, não há 

trânsito em julgado da condenação. 

 

Não fosse o bastante a privação de liberdade, a MM. Juíza da Execução 

proferiu decisão em 30.08.2018, dentre outras questões, determinando o início do 

cumprimento precoce da pena de multa, bem como o pagamento de custas processuais e a 

reparação do alegado dano à Assistente de Acusação, a Petróleo Brasileiro S. A. 

(Petrobras). No total, esses débitos somam o equivocado e excessivamente majorado 

valor de R$ 31.195.712,78. 

 

                                                
2 Súmula 700/STF: É de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução 
penal. 
3 Evento 321. 
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Ainda, foi determinado que a progressão de regime do Agravante fique 

condicionada ao pagamento da multa e ao ressarcimento de danos, apesar da pendência de 

julgamento dos recursos que visam reconhecer as ilegalidades e inconstitucionalidades na 

conformação desses valores. 

 

Pedese vênia para transcrever o trecho combatido do decisum ora 

agravado: 

 

“7.  No evento 296 foram juntados os cálculos atualizados dos valores devidos a título 
de custas (R$ 99,32), multa (valor total de R$ 1.299.613,46) e reparação do dano (R$ 
29.896.000,00), encaminhados pelo Juízo da condenação. 
 
Providenciese a abertura de conta de depósito judicial para o recolhimento dos 
valores devidos. 
 
Na sequência, intimese o executado para que efetue o pagamento da multa, da 
reparação dos danos e das custas processuais ou formule, justificadamente, proposta 
de parcelamento no prazo de 15 (quinze) dias. 
 
Rememoro que referidos valores serão depositados em conta judicial vinculada a este 
Juízo e após o trânsito em julgado serão devidamente destinados. 
 
Incluase a advertência de que: (i) o inadimplemento resultará, após o trânsito em 
julgado, na expedição de certidão à Procuradoria da Fazenda Nacional para 
inscrição dos débitos referentes às custas processuais e multa em dívida ativa da 
União, nos termos do artigo 51 do Código Penal (com redação dada pelo artigo 16 da 
Lei nº 9.289/96), bem como no encaminhamento do valor devido a título de reparação 
do dano para execução cível; (ii) a progressão de regime, nos termos do artigo 33, 
§4º, do CP, está condicionada à reparação dos danos causados; (iii) nos termos do 
entendimento atual do Supremo Tribunal Federal (EP 12AgR), o inadimplemento 
injustificado da pena de multa igualmente impede a progressão de regime prisional.”. 

 

Diante desse teor, fazse necessário o presente Agravo em Execução 

para a reforma da decisão em razão: 

 

(1) Da violação à Constituição e às disposições legais que vedam a execução da pena 

de multa antes do trânsito em julgado da condenação; 
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(2) Da incompetência do Juízo da Execução Criminal para realização da execução 

da reparação do dano; 

(3) Da sobreposição e total indeterminação dos valores a título de reparação de dano 

e enriquecimento ilícito da Petrobras; 

(4) Da necessidade de recálculo do dano considerando o direcionamento prévio do 

valor do imóvel objeto da Ação Penal; 

(5) Da inconstitucionalidade das vedações de progressão de regime em execução 

provisória da pena de restrição de liberdade, por não pagamento da multa e 

reparação do dano; 

(6) Desrespeito às determinações do Comitê de Direitos Humanos das Nações 

Unidas no âmbito do Comunicado Individual do Agravante. 

 

É o que se demonstra com mais vagar. 

 

— III — 

RAZÕES PARA A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA 

 

1. Da violação à Constituição e às disposições legais que vedam a execução da pena de 

multa antes do trânsito em julgado da condenação 

 

Todo o sistema criminal brasileiro está estruturado à luz da garantia 

constitucional da presunção de inocência e tem o trânsito em julgado da condenação como 

paradigma intransponível. Esta é a interpretação literal do artigo 5º, inciso LVII, da 

Constituição4, segundo o qual o estado de inocência só pode ser afastado após o trânsito em 

julgado da condenação. 

 

                                                
4Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindose aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
LVII  ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória; 
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Nesse mesmo sentido, os artigos 50 e 51do CP e o artigo 164 da LEP 

estabelecem o trânsito em julgado da sentença condenatória como marco para a constituição 

do débito referente à pena de multa, sua exigibilidade e o prazo para seu pagamento: 

 

Código Penal 
Art. 50 - A multa deve ser paga dentro de 10 (dez) dias depois de transitada em julgado a 
sentença. A requerimento do condenado e conforme as circunstâncias, o juiz pode 
permitir que o pagamento se realize em parcelas mensais. 
 
(...) 
 
Art. 51  Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será considerada 
dívida de valor, aplicandoselhes as normas da legislação relativa à dívida ativa da 
Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da 
prescrição. 
 
Lei de Execução Penal 
Art. 164. Extraída certidão da sentença condenatória com trânsito em julgado, que 
valerá como título executivo judicial, o Ministério Público requererá, em autos 
apartados, a citação do condenado para, no prazo de 10 (dez) dias, pagar o valor da 
multa ou nomear bens à penhora. 

 

O renomado doutrinador CLAUS ROXIN destaca, em uma de suas lições 

mais elementares, que a atividade interpretativa das leis penais e processuais penais não pode 

desrespeitar o sentido literal presente na linguagem corrente5. 

 

Nestes tempos estranhos em que vivemos é preciso rememorar o que 

leciona BARBOSA MOREIRA sobre o significado de trânsito em julgado: “por ‘trânsito em 

julgado’ entende-se a passagem da sentença da condição de mutável à de imutável. (...) O 

trânsito em julgado é, pois, fato que marca o início de uma situação jurídica nova, 

caracterizada pela existência da coisa julgada – formal ou material, conforme o caso”6 

(destacamos). 

 

                                                
5 ROXIN, Claus. Derecho Penal: parte general Madrid: Civitas, 1997, p. 149. 
6 MOREIRA, Barbosa, Questões prejudiciais e a coisa julgada. Revista de Direito da Procuradoria Geral do 
Estado da Guanabara, Rio de Janeiro, n. 16, 1967, p. 145. 
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Portanto, como assinala RODRIGO DUQUE ESTRADA ROIG: “Não é 

correto falar em execução provisória da pena de multa, diante dos princípios 

constitucionais da presunção de inocência e devido processo legal e da necessidade de 

trânsito em julgado, expressamente exigida pelo art. 51 do CP”7 (destacamos). 

 

O entendimento doutrinário de RENATO MARCÃO caminha no mesmo 

sentido, ao considerar que a lei disciplina expressamente que a execução provisória da pena 

de multa “não é possível”8. 

 

No caso concreto, como é de conhecimento deste Egrégio Tribunal, o 

Agravante e corréus interpuseram recursos ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo 

Tribunal Federal, tendo, inclusive, já ocorrido a remessa do feito à Corte da Cidadania no dia 

06.09.2018. 

 

É evidente, portanto, que a condenação do Agravante não é imutável, 

isto é, não transitou em julgado, condição legal necessária para a execução das penas 

patrimoniais. 

 

Desse modo, a decisão agravada viola o art. 5º, inciso LVII, da 

Constituição, bem como o texto expresso dos artigos 50 e 51 do CP e 164 da LEP. 

 

Mostrase oportuno destacar que o Agravante não ignora os recentes e 

questionáveis julgados do Supremo Tribunal Federal que autorizam novamente a execução 

antecipada de pena restritiva de liberdade, a despeito da pendência de julgamento de 

recursos às cortes superiores, pois é vítima desse entendimento confuso e equivocado. 

Entretanto, esta lamentável autorização não se aplica às penas patrimoniais. 

 

                                                
7 ROIG, Rodrigo Duque Estrada. Execução penal: teoria e crítica. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 491. 
8 MARCÃO, Renato. Lei de execução penal anotada, 6 ed. rev. ampl. e atual., São Paulo: Saraiva, 2017. p. 443.  
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Não por acaso, no período em que a atual Constituição da República já 

estava em vigor e que a jurisprudência dos tribunais superiores autorizava a execução 

provisória da pena restritiva de liberdade – aproximadamente entre os anos de 1988 e 2009 –, 

era vedada a execução provisória das penas pecuniárias. 

 

Em decisão unânime da Plenária, o STF havia consolidado 

entendimento contrário à execução provisória da pena de multa, independente da 

possibilidade da antecipação da pena restritiva de liberdade, por entender que a exequibilidade 

da pena de multa estaria sujeita ao trânsito em julgado da condenação, conforme disposição 

expressa do artigo 50 do CP e artigo 164 da LEP:  

 

“Execução penal: pena de multa: exequibilidade sujeita ao trânsito em julgado da 
condenação. 
1. O trânsito em julgado da decisão condenatória constitui o termo inicial do prazo 
para a satisfação da pena de multa (CPen., art. 50), cuja exaustão, de sua vez, e 
pressuposto da execução compulsória (LEP, art. 164). 
2. Para esse efeito, não é dado reputar transitada em julgado a decisão que, embora 
proferida em instância única pelo Supremo Tribunal, esta sujeita a embargos de 
declaração, pois do seu julgamento pode eventualmente decorrer a alteração do 
julgado. 
3. Do paradoxo de que se venha admitindo, malgrado o art. 5., LVII, da 
Constituição, a execução provisória da pena privativa de liberdade - por definição, 
irreparável -, a qual não se admite na da pena pecuniária - de fácil restituição -, o 
que se extrai e um argumento a mais contra a jurisprudência firmada quanto a 
primeira, não, a possibilidade de abstrair-se, quanto a execução da multa, da 
exigência legal inequívoca da coisa julgada.9 

 

Neste mesmo período, o entendimento deste E. Tribunal Regional 

Federal da 4ª Região foi exatamente o mesmo da Suprema Corte: 

 

“HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL 
PROVISÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL 
CONDENATÓRIA. RECURSO DE APELAÇÃO. ARGUMENTOS REPRISADOS NO 
WRIT. PROIBIÇÃO DE REEXAME DO MATERIAL COGNITIVO. RECURSOS 

                                                
9 STF, PetAgR em Pet. 1079/DF, Tribunal Pleno, DJ 26041996 PP13117, Relator SEPÚLVEDA 
PERTENCE, UNÂNIME. 
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ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA. PENA DE 
MULTA. EXIGÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. ART. 50 DO CP. 
1. A via do habeas corpus não se caracteriza como mera instância revisora de 
decisões judiciais, mormente no caso concreto em que já tramitou neste Tribunal 
Regional, a respectiva apelação criminal. 
2. A condução do habeas corpus com vistas a contrariar condenação pautada nas 
provas dos autos fere o sentido do procedimento, pois esbarra na proibição do 
reexame do material cognitivo. 
3. Tanto o recurso especial quanto o extraordinário não têm, de regra, efeito 
suspensivo, razão pela qual a sua eventual interposição não tem o condão de impedir 
a imediata execução do julgado. 
4. A pena de multa só pode ser executada após o trânsito em julgado da sentença 
condenatória, a teor do disposto no art. 50 do Código Penal e no art. 164 da Lei de 
Execucoes Penais, não se admitindo sua execução provisória. 
5. Ordem parcialmente concedida.”10 

 

Além de contrariar a sistemática anterior do STF e deste TRF4, uma 

eventual expansão da recente autorização da execução provisória da pena restritiva de 

liberdade significaria odiosa analogia in malam partem. 

 

Nesse sentido, a 3ª Seção do STJ já definiu não ser possível a execução 

da pena restritiva de direitos após condenação em segunda instância devido à ausência de 

manifestação expressa do STF sobre esta modalidade de pena e diante do teor literal do artigo 

147 da LEP11: 

 

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PENA PRIVATIVA 
DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. EXECUÇÃO 
PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 147 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. 
PROIBIÇÃO EXPRESSA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO STF. 
EMBARGOS REJEITADOS. 1. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha decidido 
pela viabilidade da imediata execução da pena imposta ou confirmada pelos 
tribunais locais após esgotadas as respectivas jurisdições, não analisou tal 
possibilidade quanto às reprimendas restritivas de direitos. 2. Considerando a 
ausência de manifestação expressa da Corte Suprema e o teor do art. 147 da LEP, 

                                                
10 TRF4, HC 200404010395094/SC, SÉTIMA TURMA, DJU 27/10/2004, p. 833, Relator JUIZ JOSE PAULO 
BALTAZAR JUNIOR, POR UNANIMIDADE. 
11 Art. 147. Transitada em julgado a sentença que aplicou a pena restritiva de direitos, o Juiz da execução, de 
ofício ou a requerimento do Ministério Público, promoverá a execução, podendo, para tanto, requisitar, quando 
necessário, a colaboração de entidades públicas ou solicitála a particulares. 
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não se afigura possível a execução da pena restritiva de direitos antes do trânsito em 
julgado da condenação. 3. Embargos de divergência rejeitados”.12 

 

Ademais, em recente decisão monocrática proferida no HC 458.501/SC, 

a e. Ministra Presidente LAURITA VAZ cassou decisão do Tribunal de Justiça do Estado de 

Santa Catarina que impusera o início antecipado da pena restritiva de direitos em aplicação 

analógica da autorização do STF da execução da pena privativa de liberdade. Naquele valioso 

precedente, a insigne Ministra entendeu que malgrado a pena restritiva de direitos represente 

constrangimento mais brando que a privação da liberdade, a literalidade dos dispositivos 

previstos na LEP impede sua execução provisória. 

 

Por fim, não se pode ignorar que o Agravante questiona não só sua 

condenação, como também, subsidiariamente, a cominação exacerbada da pena, inclusive a 

astronômica multa de 280 diasmulta, estipulando cada diamulta em cinco saláriosmínimos, 

com adoção de parâmetro de renda violador da garantia da individualização da pena (artigo 

5º, XLVI, da Constituição da República13e artigo 60 do CP14). 

 

Portanto, é evidente que, considerando o teor literal dos artigos 50 e 51 

do CP e artigo 164 da LEP, resta vedada a execução provisória da pena de multa e das custas 

processuais, não sendo cabível a aplicação analógica in malam partem da questionável 

autorização da execução penal provisória da pena de restrição de liberdade. 

 

 

 

 

 

                                                
12 STJ  EREsp: 1619087 SC 2016/02089490, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data 
de Julgamento: 14/06/2017, S3  TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/08/2017. 
13 XLVI  a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes 
14   Art. 60  Na fixação da pena de multa o juiz deve atender, principalmente, à situação econômica do réu. 
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2. Da incompetência do Juízo da Execução Criminal para realização da execução 

da reparação do dano 

 

A decisão agravada busca assegurar a reparação do suposto dano em 

depósito judicial no âmbito da execução criminal, antes do trânsito em julgado da condenação 

e em patente usurpação de competência da justiça cível. 

 

Os artigos 63 e 64 do CPP estabelecem que a reparação do dano ocorre 

somente após o trânsito em julgado da condenação e perante o juízo cível: 

 

Art. 63.  Transitada em julgado a sentença condenatória, poderão promoverlhe a 
execução, no juízo cível, para o efeito da reparação do dano, o ofendido, seu 
representante legal ou seus herdeiros. 
 
Parágrafo único.  Transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá 
ser efetuada pelo valor fixado nos termos do inciso IV do caput do art. 387 deste 
Código sem prejuízo da liquidação para a apuração do dano efetivamente sofrido. 
(Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008). 
 
Art. 64.  Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, a ação para ressarcimento do 
dano poderá ser proposta no juízo cível, contra o autor do crime e, se for caso, contra 
o responsável civil. (Vide Lei nº 5.970, de 1973). 
 
Parágrafo único.  Intentada a ação penal, o juiz da ação civil poderá suspender o 
curso desta, até o julgamento definitivo daquela. 
 

 

Dessa forma, a decisão agravada transborda a delimitação constitucional 

da competência da justiça federal criminal (artigo 109) e as normas infraconstitucionais que 

fixam a superveniência do trânsito em julgado como o momento oportuno e o foro cível como 

juiz natural (artigo 5º, LIII e XXXVII, da Constituição) para eventual reparação de dano 

(artigo 63 e 64 do CPP). 
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Com fulcro no que dispõe o artigo 564, inciso I, do CPP15, deve ser 

reconhecida a nulidade do ato executório açodado de reparação do dano, diante da manifesta 

incompetência da 12ª. Vara Federal Criminal de Curitiba/PR para promover atos de execução 

que somente poderiam ocorrer, se e quando possível, após o trânsito em julgado da 

condenação e perante um juízo cível. 

 

3. Da sobreposição e da total indeterminação dos valores a título de reparação de 

dano e enriquecimento ilícito da Petrobras 

 

a) Da sobreposição entre a Ação Penal nº 508337605.2014.4.04.7000/PR e a Ação Penal 

nº 504651294.2016.4.04.7000/PR 

 

A decisão ora agravada determinou, a título de reparação de dano, o 

pagamento de R$ 29.896.000,00. Este valor decorre da correção monetária aplicada aos 16 

milhões que o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR fixou como dano mínimo a ser pago à 

Petrobras. 

 

Cabe destacar que, apesar da total insuficiência da ficção acusatória16, o 

juízo da condenação considerou que a Construtora OAS Ltda. (OAS) teria destinado 16 

milhões de reais ao imaginário “caixa geral de propinas do Partido dos Trabalhadores”, 

valores supostamente originados de desvio de duas contratações da Petrobras com o 

Consórcio RNEST/CONEST, integrado por essa construtora e pela Construtora Norberto 

                                                
15 Art. 564.  A nulidade ocorrerá nos seguintes casos: 
I  por incompetência, suspeição ou suborno do juiz; 
16 A ForçaTarefa da Lava Jato realizara a incidência de percentuais fixos de desvios fictícios, sem 
fundamentação idônea para tal. Seguindo esse modus operandi, o MPF alegou que 3% do valor total dos 
contratos (somados todos os aditivos) teriam sido desviados para o pagamento de propinas, sendo 1% para o 
Diretor de Abastecimento da Petrobras e 2% para o Diretor de Serviços da Petrobras. Metade dos valores 
supostamente direcionados ao Diretor de Serviços teria sido destinada ao Partido dos Trabalhadores. Assim, a 
acusação alcançou a cifra fantasiosa de R$ 47.223.444,58 supostamente direcionados ao “caixa geral” do Partido 
dos Trabalhadores em duas contratações da Construtora OAS Ltda. em obras da Refinaria Abreu e Lima 
(RNEST). Doc. 1. 
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Odebrecht S. A (Odebrecht). Confirase que esse é o fundamento do valor mínimo fixado para 

reparação do dano17: 

 

“667. Relativamente às obras na Refinaria do Nordeste Abreu e Lima  RNEST, a 
denúncia reportase a duas contratações da OAS, em conjunto com a Odebrecht no 
Consórcio RNEST/CONEST, pela Petrobrás, uma para implantação das Unidades 
de Hidrotratamento de Diesel, de Hidtrotratamento de Nafta e de Geração de 
Hidrogênio (UHDTs e UGH), e outra para implantação das Unidades de Destilação 
Atmosférica (UDAs).  
 
(...) 
 
841. No contrato relativo ao Consórcio CONEST/RNEST, foram destinados pela OAS 
dezesseis milhões à conta corrente geral de propinas mantida entre o Grupo OAS e 
agentes do Partido dos Trabalhadores 
 
(...) 
 
953. Necessário estimar o valor mínimo para reparação dos danos decorrentes do 
crime, nos termos do art. 387, IV, do CPP. O MPF calculou o valor com base no total 
da vantagem indevida acertada nos contratos do Consórcio CONPAR e 
RNEST/CONEST, em cerca de 3% sobre o valor deles. Reputase, mais apropriado, 
como valor mínimo limitá-lo ao montante destinado à conta corrente geral de 
propinas do Grupo OAS com agentes do Partido dos Trabalhadores, ou seja, em 
dezesseis milhões de reais, a ser corrigido monetariamente e agregado de 0,5% de 
juros simples ao mês a partir de 10/12/2009. Evidentemente, no cálculo da 
indenização, deverão ser descontados os valores confiscados relativamente ao 
apartamento”. (destacamos). 

 

Porém, esse valor foi fixado exclusivamente com apoio no depoimento 

heteroinculpatório do corréu Agenor Franklin Magalhães Medeiros, que, à época, confessou 

estar em processo não formalizado de colaboração premiada – o que curiosamente não 

impediu o Juízo de agraciálo em sua condenação com benefícios despidos de previsão legal. 

Pedese vênia para transcrever o referido excerto da condenação, no qual o corréu alega que a 

OAS teria pago um total de 36 milhões de desvios nesses contratos, dos quais 16 teriam sido 

destinados ao Partido dos Trabalhadores (PT)18: 

 

                                                
17 Doc. 2. 
18 Cf. Doc. 2. 
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“Agenor Franklin Magalhães Medeiros: No caso da Rnest ficou muito claro e foi 
dito por Márcio Faria, e assim foi feito, que ele havia estabelecido um valor absoluto, 
ao invés de ele falar em percentual por se tratar de uma obra de grande valor, esses 
dois contratos da Rnest totalizaram 4,7 bilhões aproximadamente, nós tínhamos 50%, 
mas a liderança era da Odebrecht, e ele, Márcio, havia acertado um valor de 72 
milhões para pagamento de vantagens indevidas onde cada empresa arcaria com 36 
milhões; desses 72 o consórcio, através de distribuição de dividendos, distribuiu 
para a Odebrecht 36, para a OAS 36, onde quais seriam as responsabilidades de 
cada empresa? A Odebrecht se encarregou das responsabilidades com relação aos 
agentes da Petrobras, onde se chamava que tinha casa 1, casa 2, eu entendi, não me 
foi dito, mas era muito perceptível que casa 1 era a diretoria de serviços e casa 2 a 
diretoria de abastecimento, que já tinha uma relação antiga de confiança, de 
segurança, e por conforto tanto da parte da Odebrecht por conta desses agentes da 
Petrobras, eles continuaram preservando da forma que vinha sendo feito. 
 
(...) 
 
Agenor Franklin Magalhães Medeiros: Alberto, aí eu vou entrar no detalhe, aí vou 
entrar no detalhe, então, dos 36 milhões da OAS o que ficou estabelecido por Márcio 
Faria, Márcio Faria me disse o seguinte 'Olha, para o PP...', ele me disse que tinha 
estado com o Janene, eu não conheci o senhor José Janene, jamais podia ter estado 
com ele, não conheci, não era minha atribuição, nunca foi minha atribuição dentro da 
empresa tratar com agentes políticos, parlamentares, não tem registro de que eu 
tenha tratado, não era minha função, então ele esteve com José Janene, estabeleceu 
que 13 milhões e meio para o PP seria pago via Alberto Youssef, o senhor Márcio 
Faria me apresentou o senhor Alberto Youssef no Café Starbucks do Shopping 
Eldorado, anexo à torre da Odebrecht que tinha ao lado, ele me apresentou e disse o 
seguinte 'Olha, tem que pagar...', era época de campanha majoritária, 2010, porque 
nós assinamos o contrato da Rnest em dezembro de 2009, logo em seguida veio a 
eleição, vieram as eleições majoritárias, 'Então nós temos que pagar esses 13 milhões 
do PP esse ano de 2010, durante a campanha', isso no primeiro trimestre; me 
apresentou no primeiro trimestre o senhor Alberto Youssef nesse Café Starbucks, e aí 
nós estabelecemos que para atender aquele cronograma de 13 milhões e meio seriam 
aproximadamente 9 parcelas de 1 milhão e meio que totalizariam esses 13 milhões e 
meio, essas parcelas começaram a ser pagas a partir de maio de 2010, eu apresentei 
posteriormente a pessoa que cuidava disso na OAS ao senhor Alberto Youssef, logo 
depois, uma ou duas semanas depois, no mesmo Café Starbucks, para que fosse 
operacionalizado, isso depois de eu ter comunicado à empresa, porque doação para 
partidos quem define a forma é a empresa. 
 
(...) 
 
Agenor Franklin Magalhães Medeiros: Então eu estou falando dos 36 milhões que 
ficou a nosso cargo, então 13 milhões e meio foi determinado pelo líder do consórcio, 
depois da conversa com o Janene, que seria para o PP, 6 milhões e meio seria para o 
PSB, campanha de Eduardo Campos, 2010, ao governo de Pernambuco. Márcio me 
apresentou ao Aldo Guedes na sede da Odebrecht que fica nessa torre anexa ao 
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shopping Eldorado, e naquela oportunidade ficou acertado que nós pagaríamos, a 
OAS pagaria 6 milhões e meio através de fornecedores para a campanha de 2010 do 
Eduardo Campos, PSB. Em conversa com Léo ele me disse 'Olha, eu vou estar com 
Fernando Bezerra e vou ratificar isso aí, vou ver como é que é', a informação que eu 
tive depois, de Léo, que ele falou 'É para proceder dessa forma realmente', então 
procede a orientação dada por Márcio Faria, então... 
 
Juiz Federal: E para a diretoria de serviços, o senhor tem conhecimento se teve 
pagamento? 
 
Agenor Franklin Magalhães Medeiros: Aí é onde está, 13 milhões e meio mais 6 
milhões e meio totalizam 20, para os 36 sobraram 16 milhões para o PT, e assim foi 
feito, Léo esteve em contato com João Vaccari e ficou decidido que 16 milhões de 
reais, por conta da nossa parte na Rnest, seriam para o PT. 
 
Juiz Federal: O senhor nunca tratou esse assunto, por exemplo, com o senhor Renato 
Duque? 
 
Agenor Franklin Magalhães Medeiros: Nunca tratei com o senhor Renato Duque. 
 
Juiz Federal: Com Pedro Barusco? 
 
Agenor Franklin Magalhães Medeiros: Nunca, esses dois contratos nunca tratei” 

 

Ou seja, de acordo com a declaração valorada na sentença, a OAS teria 

pago vantagens nesses contratos com a Petrobras num total de 36 milhões, assim destinados: 

R$ 13.500.000,00 ao Partido Progressista (PP), outros R$ 6.500.000,00 ao Partido Socialista 

Brasileiro (PSB) e, por fim, R$ 16.000.000,00 ao Partido dos Trabalhadores (PT). 

 

Evidenciado, aqui, a que título precário a reparação de dano foi 

dirigida contra o Agravante: o depoimento heteroinculpatório de um corréu em 

confessada negociação de delação premiada e agraciado pelo juízo. Não houve perícia, 

demonstração de transferência bancária, nada mais. A simples e falsa palavra de corréu 

que negociava benefícios com o Órgão de Acusação no curso do processo criminal.  

 

Entretanto, o Sr. Márcio Faria  executivo da Odebrecht citado por 

Agenor e colaborador premiado com acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal  

prestou depoimento à 13ª. Vara Federal Criminal de Curitiba/PR e afirmou que a OAS NÃO 
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PAGOU VANTAGENS INDEVIDAS AO PARTIDO DOS TRABALHADORES OU A 

MEMBROS DA DIRETORIA DE SERVIÇOS DA PETROBRAS NOS CONTRATOS 

DO CONSÓRCIO RNEST/CONEST. Confirase19: 

 
“Ministério Público Federal: No evento 186 do processo nós juntamos aqui suas 
declarações no acordo de colaboração, entre elas o senhor relatou que houve uma 
divisão de mercado nos contratos da UDA e UHDT da Rnest, que foi depois 
contratada a Odebrecht pelo consórcio Rnest/Conest com a OAS, o senhor confirma 
essa divisão de mercado, senhor Márcio? 
 
Márcio Faria: Confirmo sim, senhor. 
 
Ministério Público Federal: Nesses contratos houve pagamento de vantagens 
indevidas? 
 
Márcio Faria: Sim, houve pagamento de vantagens indevidas. 
 
Ministério Público Federal: O senhor poderia circunstanciar, por gentileza, de 
acordo com o que o senhor pode falar no momento? 
 
Márcio Faria: Doutor, nesse contrato nós em consórcio com a OAS pagamos 
vantagens indevidas a agentes públicos, sendo que houve uma divisão, basicamente 
você tinha nas diretorias da Petrobrás uma indicação política para cada diretoria, ou 
seja, a diretoria de abastecimento era nomeação do partido progressista, já a 
diretoria de serviços era uma indicação do partido dos trabalhadores, e nós pagamos 
vantagens indevidas nesse projeto que o senhor mencionou. 
 
Ministério Público Federal:- O senhor relatou que na diretoria de abastecimento o 
pagamento foi feito junto a José Janene e Alberto Youssef e foi praticamente 30 
milhões de reais, sendo que para a PRC [Paulo Roberto Costa] foi 15 milhões, é 
isso? 
 
Márcio Faria: Doutor, é o seguinte, o acordo foi feito com o Janene, na época dos 
pagamentos das vantagens indevidas ele já tinha falecido e aí foi pago, o agente que o 
substituiu foi o Alberto Youssef, então foi pago para o Alberto Youssef, a grande 
maioria através da OAS, nós pagamos ao Paulo Roberto, eles fizeram uma divisão 
entre eles que era mais ou menos 50/50 e para a diretoria de serviços nós pagamos 
através do Barusco, senhor Pedro Barusco, que era um gerente lá da área ligado ao 
Renato Duque, e esse dinheiro que era pago a ele, ele dizia que, é público, que tinha 
uma divisão do que eles chamavam de casa e o que eles chamavam, a outra diferença 
ia para o partido dos trabalhadores. 
 
(...) 
 

                                                
19 Doc. 3. 
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Defesa: Pela defesa de Agenor Medeiros. Na verdade a minha pergunta é mais um 
esclarecimento, no contrato da RNEST, pelo que eu entendi que o senhor falou, a OAS 
ficou encarregada de pagar ao Paulo Roberto Costa, que era da diretoria de 
abastecimento, e a Odebrecht ficou encarregada de pagar o PT, é isso? Serviços. 
 
Márcio Faria: Olha, a parte da RNEST foi dividido também os pagamentos entre nós 
e a OAS, a OAS pagou basicamente ao senhor Alberto Youssef, que pagava ao Paulo 
Roberto Costa, porém eu acho que nós pagamos um pouco também dentro da divisão 
para o Paulo Roberto Costa, porque a OAS pagou o que era devido, vamos chamar, 
politicamente ao PP através do Alberto Youssef e nós pagamos para o Paulo Roberto 
Costa diretamente. 
 
Defesa: E a parte do PT foi só a Odebrecht? 
 
Márcio Faria: A parte do PT, pelo que eu entendo, foi só a Odebrecht que pagou. 
 
Defesa: Só a Odebrecht? 
 
Márcio Faria: Se o senhor me der um tempinho eu lhe respondo já, nós pagamos 
também através...., uma grande parte foi feita pelo Paulo Roberto, foi exatamente 
isso, e quanto à diretoria de serviços eu já respondo para o senhor, a parte da 
diretoria de serviços foi paga 100% pela Odebrecht. 
 
Defesa: 100%? 
 
Márcio Faria: Foi. 
 
Defesa:- A OAS não pagou? 
 
Márcio Faria:- Não pagou.” 

 

Neste ponto, cabe frisar que Márcio Faria prestou depoimento na 

condição de colaborador premiado e, portanto, tinha o dever de falar a verdade. Por seu turno, 

Agenor Franklin Magalhães Medeiros, apesar de negociar uma colaboração com a acusação, 

gozava da possibilidade de mentir, dada a sua condição de réu. Embora seja desnecessário, é 

oportuno dizer que o Agravante não reconhece a alegação de Márcio Faria de pagamento de 

vantagem ao PT nos contratos do Consórcio RNEST/CONEST, o que é objeto de outro 

processo criminal20. No entanto, resta evidente que seu depoimento demonstra a fragilidade 

das alegações de Agenor Franklin Magalhães Medeiros. 

 

                                                
20 Ação Penal nº 502136532.2017.4.04.7000/PR. 
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Não fosse o bastante, em paralelo, os corréus da OAS também 

responderam pelos mesmos contratos do Consórcio RNEST/CONEST na Ação Penal n° 

508337605.2014.4.04.7000/PR. 

 

A prova documental presente nos autos era a de movimentação 

financeira da OAS para empresas controladas por Alberto Youssef, alegado operador 

financeiro do Diretor de Abastecimento da Petrobras, no valor de R$ 41.517.936,25, montante 

superior ao desvio calculado pelos percentuais aleatórios da ForçaTarefa naqueles autos (R$ 

29.223.961,00). 

 

Para manter a correlação entre a denúncia e a sentença, o juízo manteve 

a condenação e fixou a reparação de dano no montante calculado com os percentuais 

aleatórios da acusação21: 

 

“360. Desse valor, foi possível rastrear documentalmente repasses por empresas do 
Grupo OAS de R$ 7.013.527,25 para conta da Empreiteira Rigidez, com produção de 
contratos e notas fiscais falsas, de R$ 34.293.247,00 para a conta da MO Consultoria, 
com produção de contratos e notas fiscais falsas, e de R$ 211.162,50 para a conta da 
RCI Software, com produção de contratos e documentos falsos, isso por doze 
depósitos entre 30/06/2010 a 29/05/2012, no total de R$ 41.517.936,25. 
 
361. O fato do montante lavado ser superior ao calculado para a propina indica ou 
que esta, de fato, foi maior do que o cogitado na inicial pelo MPF ou que tem por 
fonte também outros valores, tendo havido mistura. De todo modo, em vista da 
necessidade da sentença guardar correlação com a denúncia, considerarei somente, 
na condenação, o pagamento como propina dos aludidos R$ 29.223.961,00. 
 
(...) 
 
606. Com base no art. 387, IV, do CPP, fixo em R$ 29.223.961,00 o valor mínimo 
necessário para indenização dos danos decorrentes dos crimes, a serem pagos à 
Petrobras, o que corresponde ao montante pago em propina à Diretoria de 
Abastecimento e que, incluído como custo das obras no contrato, foi suportado pela 
Petrobrás. O valor deverá ser corrigido monetariamente até o pagamento.” 

 

                                                
21 Doc. 4. 
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Segundo depoimento de Alberto Youssef naqueles autos, esse montante 

de cerca de 41 milhões de reais: (1) teria sido pago pela Construtora OAS Ltda. a título de 

desvio nos contratos do Consórcio RNEST/CONEST; (2) em parte, teria sido destinado para o 

financiamento da campanha de Eduardo Campos, falecido político do PSB e, outra parte, teria 

sido destinada ao PP; (3) teria servido para o enriquecimento do Diretor de Abastecimento 

Paulo Roberto Costa, do próprio Alberto Youssef e de assessor político do PP22: 

 

“Alberto: Na verdade esse esquema funcionava da seguinte maneira: na época, o 
deputado José Janene já há algum tempo, anterior, conseguiu a cadeira da diretoria 
de abastecimento, indicou o doutor Paulo Roberto pra ser diretor e, a partir daí, o 
Paulo Roberto mais o seu José Janene passou a captar as empresas pra que elas 
pudessem pagar propina, pra que pudesse ser financiado o partido, para que 
pudessem ter o poder, e foi assim que começou. 
 
Juiz Federal: Eram todas as empresas, algumas empresas, como é que isso 
funcionava? 
 
Alberto: Eram várias empresas. Começou com a refinaria da Rnest... Na verdade, 
começou com as ampliações das refinarias, e depois com a Rnest, Comperj e as 
ampliações. 
 
Juiz Federal: Eram contratos específicos da Petrobras ou havia alguma forma de 
seleção desses contratos? 
 
Alberto: Olha, na verdade existia um combinado entre as empresas que cada pacote 
lançado teria um consórcio de empresas que seria vencedor e que esse consórcio 
pagaria a propina de 1%, tanto para o Partido Progressista quanto para o Partido 
dos Trabalhadores. 
 
Juiz Federal: Qual era o percentual do Partido Progressista? 
 
Alberto: 1% . 
 
(...) 
 
Alberto: Essa divisão do 1% era 60% do partido, 30% do Paulo Roberto Costa, 5% 
era pra mim e 5% era para o assessor, na época, do José Janene, que era o João 
Cláudio Genu. 
 
(...) 
 

                                                
22 Cf. Doc. 4. 
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Alberto: Na verdade esse contrato, se eu não me engano, é contrato dos pacotes da 
Rnest que era 1%, mas que parte disso foi destinado à campanha do Eduardo 
Campos, ao governo do Estado, isso dito pelo Márcio Faria, e para o Paulo Roberto 
Costa; e eu até menciono no meu depoimento essa discussão que teve na casa do 
doutor José Janene a respeito dos valores. E o restante dos valores foi tratado com o 
Agenor e com Márcio Faria, e o recebimento, parte foi feito pela Odebrecht o 
pagamento, em contas lá fora e dinheiro aqui no Brasil, entregues no meu escritório, 
e parte foi feito diretamente com emissões de notas das empresas do Waldomiro 
diretamente ao consórcio Conest. 
 
(...) 
 
Alberto: Somando os dois contratos seria 40 e poucos milhões e acabou virando, se 
eu não me engano, 20 milhões ou 25 milhões, alguma coisa nesse sentido”. 

 

Para melhor compreensão da contradição entre o depoimento de Agenor 

Franklin Magalhães Medeiros e os depoimentos de Márcio Faria e Alberto Youssef, mostrase 

oportuno contrapôlos na tabela abaixo: 

 
  



   
 

Agenor Franklin Magalhães Medeiros (OAS) Márcio Faria (delator da Odebrecht) Alberto Youssef (delator operador financeiro) 

Agenor Franklin Magalhães Medeiros: No caso da 
Rnest ficou muito claro e foi dito por Márcio Faria, e 
assim foi feito, que ele havia estabelecido um valor 
absoluto, ao invés de ele falar em percentual por se 
tratar de uma obra de grande valor, esses dois 
contratos da Rnest totalizaram 4,7 bilhões 
aproximadamente, nós tínhamos 50%, mas a 
liderança era da Odebrecht, e ele, Márcio, havia 
acertado um valor de 72 milhões para pagamento 
de vantagens indevidas onde cada empresa arcaria 
com 36 milhões (...). 

Agenor Franklin Magalhães Medeiros: Então eu 
estou falando dos 36 milhões que ficou a nosso 
cargo, então 13 milhões e meio foi determinado 
pelo líder do consórcio, depois da conversa com o 
Janene, que seria para o PP, 6 milhões e meio seria 
para o PSB, campanha de Eduardo Campos, 2010, 
ao governo de Pernambuco. (...). 

Agenor Franklin Magalhães Medeiros: Aí é onde 
está, 13 milhões e meio mais 6 milhões e meio 
totalizam 20, para os 36 sobraram 16 milhões para o 
PT, e assim foi feito, Léo esteve em contato com João 
Vaccari e ficou decidido que 16 milhões de reais, 
por conta da nossa parte na Rnest, seriam para o 
PT. 

Defesa: Pela defesa de Agenor Medeiros. Na verdade 
a minha pergunta é mais um esclarecimento, no 
contrato da RNEST, pelo que eu entendi que o senhor 
falou, a OAS ficou encarregada de pagar ao Paulo 
Roberto Costa, que era da diretoria de abastecimento, 
e a Odebrecht ficou encarregada de pagar o PT, é 
isso? Serviços. 

Márcio Faria: Olha, a parte da RNEST foi dividido 
também os pagamentos entre nós e a OAS, a OAS 
pagou basicamente ao senhor Alberto Youssef, que 
pagava ao Paulo Roberto Costa, porém eu acho que 
nós pagamos um pouco também dentro da divisão 
para o Paulo Roberto Costa, porque a OAS pagou o 
que era devido, vamos chamar, politicamente ao 
PP através do Alberto Youssef e nós pagamos para 
o Paulo Roberto Costa diretamente. 

Defesa: E a parte do PT foi só a Odebrecht? 

Márcio Faria:- A parte do PT, pelo que eu 
entendo, foi só a Odebrecht que pagou. 

Defesa: Só a Odebrecht? 

Márcio Faria: Se o senhor me der um tempinho eu 
lhe respondo já, nós pagamos também através...., uma 
grande parte foi feita pelo Paulo Roberto, foi 
exatamente isso, e quanto à diretoria de serviços eu já 
respondo para o senhor, a parte da diretoria de 
serviços foi paga 100% pela Odebrecht. 

Defesa: 100%? 

Márcio Faria: Foi. 

Defesa:- A OAS não pagou? 

Márcio Faria:- Não pagou. 

Alberto: Essa divisão do 1% era 60% do partido, 
30% do Paulo Roberto Costa, 5% era pra mim e 5% 
era para o assessor, na época, do José Janene, que 
era o João Cláudio Genu. 

(...) 

Alberto: Na verdade esse contrato, se eu não me 
engano, é contrato dos pacotes da Rnest que era 1%, 
mas que parte disso foi destinado à campanha do 
Eduardo Campos, ao governo do Estado, isso dito 
pelo Márcio Faria, e para o Paulo Roberto Costa; 
e eu até menciono no meu depoimento essa discussão 
que teve na casa do doutor José Janene a respeito dos 
valores. E o restante dos valores foi tratado com o 
Agenor e com Márcio Faria, e o recebimento, parte 
foi feito pela Odebrecht o pagamento, em contas lá 
fora e dinheiro aqui no Brasil, entregues no meu 
escritório, e parte foi feito diretamente com emissões 
de notas das empresas do Waldomiro diretamente ao 
consórcio Conest. 

(...) 

Alberto: Somando os dois contratos seria 40 e poucos 
milhões e acabou virando, se eu não me engano, 20 
milhões ou 25 milhões, alguma coisa nesse sentido. 
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Dessa forma, está explicito que a OAS destinou em dinheiro à Diretoria 

de Abastecimento da Petrobras, referente aos contratos do Consórcio RNEST/CONEST, 

montante total aproximado de 36 milhões (41.517.936,25 – 36.000.000,00 = 5.517.936,25 

(13,29%)), não deixando margem alguma para o “crédito” de mais 16 milhões na suposta 

“conta geral de propina do Partido dos Trabalhadores”. 

 

Essa insuficiência de saldo no afirmado “caixa geral de propinas” 

demonstra a total improcedência da condenação do Agravante. Ainda, não se pode ignorar 

que a quantificação da suposta vantagem indevida baseiase apenas na palavra de um corréu 

colaborador informal, o que mereceria, portanto, presunção de falta de fidedignidade (Inq. 

3998/STF). Estas matérias estão pendentes de apreciação das instâncias superiores. 

 

O que importa destacar neste Agravo é que há evidente sobreposição 

entre os valores dos dois processos. 

 

b) Total indeterminação do valor do suposto dano 

 

Não há como negar que o conflito entre versões e valores torna o 

suposto dano a ser reparado completamente ilíquido até o trânsito em julgado do processo e, 

caso se mantenha a condenação do Agravante – o que se admite apenas para evolução da 

argumentação –, restaria necessária uma tormentosa instrução processual perante o juízo 

cível (artigos 63 e 64 do CPP) para cálculo do alegado dano e das quotas partes de 

responsabilidade individual dos diversos corréus (artigo 5º, XLVI, da Constituição da 

República23). 

 

Não bastasse a precariedade da condenação do Agravante, 

curiosamente, a Petrobras afirma aos seus investidores não poder estimar com certeza o valor 

alegadamente desviado dos contratos apurados na Operação Lava Jato. Confirase, em 

tradução livre24: 

 

                                                
23 XLVI  a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes 
24 Doc. 5. 
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“A metodologia que utilizamos para fazer a estimativa dos pagamentos a maior 
erroneamente ativados, e descobertos no âmbito da investigação da Lava-Jato, 
envolve certo grau de incerteza. Se, no futuro, surgirem informações adicionais 
substanciais demonstrando que, em retrospectiva, nossos ativos pareçam ter sido 
consideravelmente subestimados ou superestimados em nossas demonstrações 
financeiras, é possível que sua reformulação seja exigida, o que pode ter um efeito 
material adverso nos resultados de nossas operações e condição financeira, além de 
afetar o valor de mercado de nossos valores mobiliários.  
 
Como resultado das descobertas das investigações da Lava Jato, no terceiro trimestre 
de 2014, baixamos US$2.527 milhões de custos ativados que representam quantias 
pagas a maior na aquisição de propriedade, planta e equipamentos em anos 
anteriores25. 
 
(...) 
 
Como é impraticável a identificação dos períodos específicos e das quantias dos 
pagamentos a maior realizados, levamos em consideração todas as informações 
disponíveis para estabelecer qual o impacto dos pagamentos a maior sobre nós. 
 
(...) 
 
As investigações da Lava Jato seguem em curso e ainda podem levar muito tempo até 
serem concluídas por parte dos Procuradores da República. Em decorrência delas, 
no futuro podem surgir informações adicionais consideráveis que fariam nossa 
estimativa dos pagamentos a maior parecer, em retrospectiva, ter sido 
significativamente baixa ou alta. Consequentemente, pode nos ser exigida a 
reformulação de nossas demonstrações financeiras para melhor ajustar as baixas 
que representam o pagamento a maior de nossos ativos contidos nas demonstrações 
financeiras consolidadas em caráter provisório e correspondentes ao período de 
nove meses concluído em 30 de setembro de 2014.  
 
Acreditamos ter utilizado nossa metodologia e hipóteses mais adequadas para 
determinar os valores dos pagamentos a maior erroneamente ativados com base nas 
informações a nós disponíveis, contudo, nossa metodologia de estimativa tem certo 
grau de incerteza. Não se pode garantir que as baixas que representam a 
superestimativa de nossos ativos, determinada por meio da nossa metodologia, e 
reconhecida nas demonstrações financeiras consolidadas em caráter provisório e 
correspondentes ao período de nove meses concluído em 30 de setembro de 2014, não 
estejam subestimadas ou superestimadas. 
 
(...) 
 
Caso alegações que envolvam um valor significativo e para os quais não tenhamos 
provisões sejam decididas em nosso desfavor, ou caso as perdas estimadas se revelem 
significativamente superiores às provisões disponíveis, o custo agregado de decisões 

                                                
25 P. 19 do documento original 
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desfavoráveis pode ter efeito adverso significativo sobre os resultados das nossas 
operações e condição financeira. Também podemos estar sujeitos a disputas judiciais 
e processos administrativos ligados a nossas concessões e demais autorizações 
governamentais, que podem resultar na revogação de tais concessões e autorizações 
governamentais”26. 
 

Tratase de manifestação presente no Relatório Anual de Atividades da 

companhia, documento intitulado F20, apresentado em 18.04.201827 à Comissão de Títulos e 

Câmbios dos Estados Unidos da América (Securities and Exchange Comission  SEC), órgão 

governamental federal norteamericano que atua na fiscalização de empresas que possuem 

ações negociadas na Bolsa de Valores de Nova Iorque28.  

 

O F20 é um relatório elaborado pela própria Petrobras, em que são 

minuciosamente detalhadas as informações financeiras e operacionais da petrolífera, e 

apresentado ao órgão norteamericano responsável pela regulação do setor de valores 

mobiliários no país. 

 
Ora, se a própria empresa, possuidora de todos os dados de 

contabilidade relativos aos contratos que serviram de objeto para a investigação, alega estar 

impossibilitada de estimar valores para o suposto dano sofrido, como é possível aceitar que 

se atribua ao Agravante o dever de pagar, a título de indenização, a quantia astronômica de 

R$ 29.896.000,00, com fundamento exclusivo no depoimento desesperado de um corréu 

aflito por benefícios na condenação e em patente contradição às provas testemunhais e 

documentais, como apontado anteriormente. 

 

c) Do enriquecimento ilícito da Petrobras  

 

Resta demonstrado que a execução da reparação do dano fixado na 

condenação do Agravante é verdadeira sobreposição da execução criminal da condenação do 

                                                
26 P. 20 do documento original 
27 Referente ao exercício anual findo em 31.12.2017. 
28 A título exemplificativo, o órgão possui atividades semelhantes àquelas exercidas pela Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM), no Brasil. 
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processo criminal de autos nº 508337605.2014.4.04.7000/PR, pois, como visto, aquele 

processo esgotou os alegados desvios da OAS nas obras do Consórcio RNEST/CONEST 

perante a Petrobras. Isto é, a Petrobras estará sendo reparada pelo mesmo suposto dano em 

duplicidade. 

 

O panorama se agrava, pois, de forma idêntica ao que ocorre aqui, já foi 

determinado, em execução penal provisória, o ressarcimento dos danos à Petrobras pelos 

condenados no processo 508337605.2014.4.04.7000/PR, pela suposta vantagem indevida 

tratada naquela ação penal29. 

 

Diante disso, a perda de patrimônio do Agravante a título de reparação 

de dano representaria inegável enriquecimento ilícito da Petrobras, dada a inexistência de 

fundamento para tal pagamento (artigo 884 do CC30). 

 

Ainda que não se reconheça a sobreposição dos valores, há que se 

reconhecer que o valor mínimo de 16 milhões foi fixado com elemento despido de 

idoneidade: o depoimento heteroinculpatório de corréu aspirante a delator premiado e 

agraciado com benesses penais não previstas em lei. E, como visto anteriormente, tal 

depoimento conflita com as provas documentais e testemunhais, sendo, portanto, despido de 

qualquer elemento de corroboração. 

 

Assim, o valor que aqui se pretende o pagamento antecipado para 

reparação de suposto dano está sendo executado em outro procedimento e, portanto, seria 

pago em duplicidade e sem fundamento idôneo. 

 

 

                                                
29A exemplo das execuções provisórias n° 504014520.2017.4.04.7000/PR e 5040324512017.4.04.7000/PR 
30 Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o 
indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários. 
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4. Da necessidade de recálculo do dano considerando o direcionamento prévio do 
valor do apartamento objeto da Ação Penal; 

 

Mostrase oportuno destacar que na sentença condenatória determinou

se que “no cálculo da indenização, deverão ser descontados os valores confiscados relativamente ao 

apartamento”31. 

 

O apartamento que seria o alegado produto do crime apurado na Ação 

Penal nº 504651294.2016.4.04.7000/PR já foi objeto de sequestro e confisco, motivo pelo 

qual o próprio Juízo da condenação também já determinou que este valor fosse descontado 

dos 16 milhões, restando R$ 13.747.528,00 a título de dano a ser reparado32. 

 

Portanto, a decisão agravada deixou de considerar referida 

determinação, o que implicou notório excesso no cálculo do valor do dano e merecerá 

inegável reparo. 

 

5. Da inconstitucionalidade das vedações de progressão de regime em execução 
provisória da pena de restrição de liberdade, por não pagamento da multa e 
reparação do dano 

 

A vedação à progressão de regime em razão do não pagamento da 

reparação de dano ou ao não pagamento da pena de multa, em sede de execução penal 

provisória, representa violação à garantia constitucional da presunção de inocência (artigo 5º, 

inciso LVII), bem como à vedação à prisão por dívida (artigo 5º, LXVII, da Constituição33; 

artigo 7.7 da CADH34) e encontra óbice claro na Súmula 716/STF35. 

 

                                                
31 Cf. Doc. 2. 
32 Doc. 6. 
33 LXVII  não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e 
inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel 
34 Artigo 7.  Direito à liberdade pessoal. 7.      Ninguém deve ser detido por dívidas.  Este princípio não limita os 
mandados de autoridade judiciária competente expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar. 
35 Súmula 716: Admitese a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime 
menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. 
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Ademais, conforme dispõem os artigos 50 e 51 do CP, 164 da LEP e 63 

e 64 do CPP36, os débitos (dívidas) provenientes da pena de multa e do dano só serão 

eventualmente constituídos após o trânsito em julgado da condenação. Portanto, o 

Agravante está sendo constrangido a arcar com dívidas inexistentes para poder progredir em 

seu regime de cumprimento provisório de pena restritiva de liberdade. 

 

Ora, se não há sequer fundamento para a exigibilidade do débito pela 

Fazenda Nacional e pela Petrobras antes do trânsito em julgado, que dirá para restringir a 

liberdade do Agravante por proibição de progressão de regime, sob alegação de 

inadimplemento desses débitos. 

 

Tratase de evidente e grave desproporcionalidade por excesso, o que 

no constitucionalismo alemão é vedado segundo o postulado da “proibição de excesso” 

(Übermassverbote), conceito incorporado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, 

conforme dicção do e. Ministro GILMAR MENDES: 

 

                                                
36 Código Penal 
Art. 50 - A multa deve ser paga dentro de 10 (dez) dias depois de transitada em julgado a sentença. A 
requerimento do condenado e conforme as circunstâncias, o juiz pode permitir que o pagamento se realize em 
parcelas mensais. 
(...) 
Art. 51 - Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será considerada dívida de valor, aplicandose
lhes as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas 
interruptivas e suspensivas da prescrição. 
Lei de Execução Penal 
Art. 164. Extraída certidão da sentença condenatória com trânsito em julgado, que valerá como título executivo 
judicial, o Ministério Público requererá, em autos apartados, a citação do condenado para, no prazo de 10 (dez) 
dias, pagar o valor da multa ou nomear bens à penhora. 
Código de Processo Penal 
Art. 63.  Transitada em julgado a sentença condenatória, poderão promoverlhe a execução, no juízo cível, para 
o efeito da reparação do dano, o ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros. 
Parágrafo único.  Transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá ser efetuada pelo valor 
fixado nos termos do inciso IV do caput do art. 387 deste Código sem prejuízo da liquidação para a apuração do 
dano efetivamente sofrido. (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008). 
Art. 64.  Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, a ação para ressarcimento do dano poderá ser proposta no 
juízo cível, contra o autor do crime e, se for caso, contra o responsável civil. (Vide Lei nº 5.970, de 1973). 
Parágrafo único.  Intentada a ação penal, o juiz da ação civil poderá suspender o curso desta, até o julgamento 
definitivo daquela. 
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“Assim, na dogmática alemã, é conhecida a diferenciação entre o princípio da 
proporcionalidade como proibição de excesso (Übermassverbot) e como proibição de 
proteção deficiente (Untermassverbot). No primeiro caso, o princípio da 
proporcionalidade funciona como parâmetro de aferição da constitucionalidade das 
intervenções nos direitos fundamentais como proibições de intervenção.(...) 
 
Os mandatos constitucionais de criminalização, portanto, impõem ao legislador, para 
o seu devido cumprimento, o dever de observância do princípio da proporcionalidade 
como proibição de excesso e como proibição de proteção insuficiente. A ideia é a de 
que a intervenção estatal por meio do Direito Penal, como ultima ratio, deve ser 
sempre guiada pelo princípio da proporcionalidade. 
 
A reserva de lei penal configurase como reserva legal proporcional (Vorbehalt des 
verhältnismässigen Gesetzes): a proibição de excesso (Übermassverbot) funciona 
como limite máximo, e a proibição de proteção insuficiente, (Untermassverbot) como 
limite mínimo da intervenção legislativa penal.”37 

 

Como visto, esse constrangimento excessivamente desproporcional não 

estava sequer admitido pelo Poder Legislador – único Poder da República legitimado 

constitucionalmente para a inovação em matéria penal e processual penal (AP 470/STF). O 

ordenamento jurídico não prevê a abominável e inconstitucional “antecipação da restrição de 

liberdade” nem a “execução penal provisória da multa, das custas processuais e da 

reparação de dano”, que só surgem agora, nestes autos, após as inovações do Poder 

Judiciário, com a decisão, concessa venia, plenamente equivocada de considerar que a 

Constituição autorizaria que a liberdade pudesse ser cassada antes do trânsito em julgado da 

condenação criminal. 

 

Não se olvida que o STF já interpretou como constitucional o artigo 33, 

§4°, do CP38 (EP 22/STF), bem como, na EP 12 – AgRg, considerou que o não pagamento 

injustificado da pena de multa impede a progressão de regime, entendimentos citados na r. 

decisão agravada. Entretanto, é importante frisar que à época em que essas questões foram 

                                                
37 HC 102087, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. GILMAR MENDES, 
Segunda Turma, julgado em 28/02/2012. 
38 Art. 33  A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em 
regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. 
§ 4o O condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de regime do cumprimento da pena 
condicionada à reparação do dano que causou, ou à devolução do produto do ilícito praticado, com os acréscimos 
legais. 
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levadas ao STF não era admitida a execução penal provisória da pena restritiva de 

liberdade. Portanto, a proibição de progressão de regime presente na decisão ora agravada, 

por aplicação desse precedente, representa analogia in malam partem, o que não vem sendo 

admitido pelo STJ, como visto anteriormente. 

 

Por fim, é importante destacar, novamente, que a reparação do dano e a 

pena de multa podem, a qualquer momento, serem revaloradas, se não extintas, em razão da 

pendência de julgamento dos recursos extraordinários do Agravante às instâncias superiores. 

 

A consequência imediata disso é que o Agravante pode ter em seu 

desfavor a obrigação de ressarcir um dano de sobreposição a outro processo e indeterminado 

(como já demonstrado) e pagar uma multa arbitrada erroneamente (o que está sub judice no 

STJ e no STF) como prérequisitos para a progressão de regime. Mais do que isso, a pena de 

multa e a reparação ao dano deverão ser extintas. 

 

Vale repetir, o valor fixado para reparação aos supostos danos à 

Petrobras tem sua origem exclusiva no já problematizado depoimento do corréu colaborador 

informal, em contradição com as provas testemunhais e documentais. 

 

Igualmente, a pena de multa foi arbitrada em um valor muito acima da 

média em razão da dimensão e da natureza dos crimes tratados na ação penal, bem como da 

suposta elevada renda do Agravante. Demonstrado que a tese acusatória e que as sentenças 

das instâncias ordinárias estão deslocadas da realidade fática e da correta aplicação do direito, 

é de se esperar a completa extinção da pena de multa ou, na pior das hipóteses, que se admite 

apenas ad argumentandum tantum, sua significativa redução. 

 

Isto é, no presente caso, uma vez comprovados os erros na aplicação da 

pena de multa, bem como demonstrada a inexistência de danos a serem ressarcidos, teria o 

Agravante que esperar eventual sentença condenatória definitiva para progredir de regime. 
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Diante da desproporcionalidade e do verdadeiro óbice normativo à 

presente proibição da progressão de regime ao ressarcimento do dano e ao pagamento de 

multa em sede de execução penal provisória, estes pagamentos devem ser ofertados, na 

melhor das hipóteses, como mera faculdade do executado, para que ele possa, em querendo, 

formular sua proposta de parcelamento do valor. 

 

Dessa forma, resta claro que a decisão agravada deve ser reformada 

para que a progressão de regime não esteja condicionada ao ressarcimento dos supostos danos 

à Petrobras e ao pagamento de multa, em sede de execução penal provisória, por violação ao 

artigo 5º, LXVII, da Constituição, artigo 7.7 da CADH, Súmula 716/STF, bem como aos 

artigos 50 e 51 do CP, 164 da LEP e 63 e 64 do CPP. 

 

6. Desrespeito às determinações do Comitê de Direitos Humanos das Nações 

Unidas no âmbito do Comunicado Individual do Agravante 

 

Por fim, é preciso destacar que o Agravante tem um Comunicado 

Individual perante o Comitê de Direitos Humanos da ONU (doravante, CDH) pendente de 

julgamento. 

 

O Comunicado listou violações praticadas pelo MM. Juízo da 13ª Vara 

Federal de Curitiba/PR, Sergio Moro, e pelos procuradores da Operação LavaJato, contra o 

ora Agravante, aos seguintes dispositivos do Pacto de Direitos Políticos e Civis (PIDCP): 

 
(a) proteção contra prisão ou detenção arbitrária (Artigo 9º); 
(b) direito de ser presumido inocente até que se prove a culpa na forma da lei (Artigo 
14); 
(c) proteção contra interferências arbitrárias ou ilegais na privacidade, família, lar ou 
correspondência e contra ofensas ilegais à honra e à reputação (Artigo 17); e, ainda, 
(d) do direito a um tribunal independente e imparcial (Artigo 14). 
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Após a regular tramitação do Comunicado, inclusive com 

manifestações do Brasil reconhecendo a competência do CDH, sobreveio, em 22.05.2018, 

manifestação do CDH39, na qual informou ao Brasil, ser “incompatível” com as obrigações 

decorrentes do Protocolo Facultativo que um Estado Parte tome qualquer medida que 

viesse a impedir ou frustrar qualquer ação do CDH relacionada a uma denúncia de 

violação do PIDCP. 

 

Ora, a execução provisória da multa, das custas processuais e da 

reparação do dano representa evidente frustração do futuro julgamento do CDH, por 

representar concretude e efetividade de uma condenação criminal, mesmo que pendente de 

exame do controle internacional de convencionalidade, por violações de direitos humanos. 

 

Mostrase oportuno destacar que o remédio do Comunicado Individual 

está previsto no artigo1º do Protocolo Facultativo40 (Decreto Legislativo nº 311/009) do 

PIDCP (Decreto nº 582/1992), com reconhecimento expresso da competência do CDH para 

receber e examinar as violações de qualquer direito do Pacto, cometidas contra os indivíduos 

pelos Estados Partes. 

 

Aprovado pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo nº 

311/2009, órgão constitucionalmente competente (artigo 49, caput e inciso I), deve ser 

reconhecida a aplicabilidade imediata de suas disposições, conforme determina o artigo 5º, 

§1º, da Constituição da República (Ext. 986/STF). 

 

Assim, o Brasil, de maneira soberana e voluntária, integrou-se ao 

controle de convencionalidade internacional do PIDCP, reconhecendo a jurisdição do 

                                                
39 Doc. 7. 
40 ARTIGO 1º     Os Estados Partes do Pacto que se tornem partes do presente Protocolo reconhecem que o 
Comitê tem competência para receber e examinar comunicações provenientes de indivíduos sujeitos à sua 
jurisdição que aleguem ser vítimas de uma violação, por esses Estados Partes, de qualquer dos direitos 
enunciados no Pacto. O Comitê não receberá nenhuma comunicação relativa a um Estado Parte no Pacto que não 
seja no presente Protocolo. 
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CDH para proteção dos direitos humanos (artigos 1º, incisos I e III, 4º, inciso II e 5º, §§ 

1º e 2º, todos da Constituição da República41). 

 

Ou seja, desde a aprovação pelo Congresso Nacional, as decisões do 

CDH face ao Estado brasileiro, no bojo de comunicação de indivíduo contra violações de 

direitos humanos, tem caráter vinculante. 

 

Na Observação Geral 3142, que versa sobre “A natureza da obrigação 

jurídica geral imposta aos Estados Partes do Pacto”, aprovada em 29 de março de 2004, o 

CDH informa expressamente que o conteúdo das obrigações contidas nos artigo 2.1 e 2.2 do 

PIDCP “tem força vinculante para os Estados Partes” e devem ser cumpridas de boafé, 

conforme o princípio de direito internacional exposto no artigo 26 da Convenção de Viena 

(Decreto 7.030/2009)43. 

 

De acordo com a Observação Geral 3344, editada pelo CDH em 

encontro realizado em Genebra de 13 a 31 de outubro de 2008, “em qualquer caso, os 

EstadosPartes terão que utilizar de todos os meios que estiverem ao seu alcance para dar 

efetividade às determinações do Comitê”. 

 

                                                
41 Art. 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 
Distrito Federal, constituise em Estado democrático de direito e tem como 
fundamentos: 
I  a soberania; 
III  a dignidade da pessoa humana; 
Art. 4º. A República Federativa do Brasil regese nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: 
II  prevalência dos direitos humanos; 
Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindose aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
§ 1º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. 
§ 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos 
princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. 
42 Doc. 8. 
43  Artigo 26. Pacta sunt servanda . Todo tratado em vigor obriga as partes e deve ser cumprido por elas de boa 
fé. 
44 Doc. 9. 
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No caso Dante Piandong e outros v. Filipinas, o CDH ressaltou que, ao 

aderir ao Protocolo Facultativo do PIDCP, o Estado Parte reconheceu a competência do 

órgão para receber e examinar as comunicações de indivíduos a respeito de violações de 

direitos tutelados pelo Pacto (preâmbulo e artigo 1º), não sendo compatível com tal 

reconhecimento que, após a tramitação regular do pedido (artigos 5.1 e 4), o Estado Parte não 

tomasse medidas para preservar ou ativamente buscasse frustrar o exame a ser realizado 

sobre a matéria daquela comunicação45. 

 

Em 2005, o CDH declarou que o desrespeito ao seu requerimento em 

interim measures constituiu grave violação das obrigações assumidas pelo Uzbequistão 

perante o PIDCP e seu Protocolo Facultativo46. 

 

No caso Maksudov v. Quirguistão, o CDH acentuou que representa 

grave violação das obrigações a não adoção de medidas que impedissem ou a execução de 

medidas que diretamente tornassem o exame do Comunicado questionável e as considerações 

do CDH inválidas ou fúteis47.  

 

Ademais, a natureza vinculante das decisões internacionais em 

sede de controle de convencionalidade já foi objeto de discussão perante o Supremo 

Tribunal Federal. 

 

Embora se referindo à Corte Interamericana de Direitos Humanos, o e. 

Ministro CELSO DE MELLO, fez registrar a necessária “observância, por parte dos Estados 

nacionais que voluntariamente se submeteram, como o Brasil, à jurisdição contenciosa da 

Corte Interamericana, dos princípios, direitos e garantias fundamentais assegurados e 

                                                
45 HRC,  Dante Piandong et al. v. The Philippines, Communication No. 869/1999, 19.10.2000, paras. 5.1, 5.2 
and 5.4; General Comment No. 33 (note 18), para. 19. 
46 HRC, Concluding Observations with respect to Uzbekistan, CCPR/ CO/83/UZB, 31.3.2005, para 6. 
47 CCPR/C/93/D/1461,1462,1476& 1477/2006, 31 July 2008, para: 10.2. 
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proclamados, no contexto do sistema interamericano, pela Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos”48. 

 

A ProcuradoriaGeral da República também já se manifestou no 

mesmo sentido. Na ADFP 320/DF, embora também se referindo à Corte Interamericana de 

Direitos Humanos, o órgão máximo do Ministério Público Federal defendeu perante o 

Supremo Tribunal Federal que “as decisões proferidas pela Corte em face do Estado 

brasileiro têm força vinculante para todos os poderes e órgãos estatais. O cumprimento de 

suas sentenças é mandatório, nos termos da obrigação internacional firmada pela 

República”49. 

 

Na mesma manifestação, o então procuradorgeral da República fez 

referência ao artigo 7º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias50 e concluiu: 

“Houve, pois, decisão constitucional originária de inserir o Brasil na jurisdição de uma — 

ou mais — cortes internacionais de direitos humanos, o que constitui vetor interpretativo de 

conciliação do Direito e da jurisdição internos com o panorama normativo internacional a 

que o país se submeta, em processo integrativo também previsto nos §§ 2º e 4º do artigo 5º 

da Constituição”. 

 

Por fim, é oportuno destacar que o e. Ministro EDSON FACHIN, no 

julgamento do Tribunal Superior Eleitoral do Procedimento nº 060090350.2018.6.00.0000, 

reconheceu o caráter de norma supralegal às disposições do PIDCP, o que implica dizer que, 

ao reconhecer a competência do CDH, as decisões emanadas por este órgão tem efeito 

paralisador sobre normas infraconstitucionais51: 

 

                                                
48 STF, AP 470 AgRvigésimo quinto, rel. p/ o ac. min. Teori Zavascki, voto do min. Celso de Mello, j. 189
2013, P, DJE de 1722014 
49 Doc. 10. 
50 Art.   7º. O Brasil   propugnará   pela   formação   de   um   tribunal internacional dos direitos humanos 
51 Doc. 11. 
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“Quarta: A decisão produz efeitos internos no Brasil, porque é o próprio texto 
constitucional que define o momento a partir do qual um tratado de direitos humanos 
passa a ter efeito, isto é, o do depósito do instrumento de ratificação, momento a partir do 
qual o Estado brasileiro se torna parte de um tratado internacional. Além disso, porque o 
direito de petição ao Comitê é protegido pela própria Constituição, não há como o Poder 
Judiciário deixar de reconhecer a decisão que veio de ser proferida. 

(...) 

Porque o Comitê deve garantir a efetividade dos direitos do Pacto, e particularmente do 
próprio sistema de comunicações individuais, devese reconhecer que há espaço no mandato 
que lhe foi outorgado pelo Pacto e por seu protocolo para determinar, como decorrência do 
próprio tratado, que os Estados cumpram de boafé suas conclusões. 
Sem, por ora, adentrar na força vinculante das conclusões finais, não há como deixar de 
concordar com as conclusões do Comitê no que toca às medidas provisórias. Uma coisa é 
defender que a decisão do Comitê não é vinculante, outra é permitir que o Estado retire do 
indivíduo o direito que lhe foi assegurado. Afinal, se o objetivo do sistema de 
comunicações individuais é garantir a efetividade dos direitos do Pacto, negar força a uma 
liminar é simplesmente impedir que o Comitê venha a deliberar sobre uma comunicação 
apresentada. Nada pode ser mais contraditório do que atribuir ao Comitê uma 
competência que venha a ser unilateralmente esvaziada. 
Não bastassem as razões que decorrem do próprio Pacto, a Constituição Federal dispõe 
expressamente, em seu art. 5º, § 2º, que os direitos decorrentes dos tratados integram os 
demais direitos atribuídos à pessoa humana. O direito à comunicação ao Comitê é, 
portanto, um direito garantido pela própria Constituição brasileira. Eis aí a força 
normativa da decisão do Comitê. Uma interpretação em sentido diverso, com a devida 
vênia, pode atender a sentimento de ocasião, legítimos na arena social e política, 
entretanto os limites para o aplicador da norma somente podem decorrer dos sentidos da 
própria norma. Fora disso, há hipertrofia da atividade judicante. 
A incidência da cláusula constitucional de abertura impõe reconhecer que esse direito 
detém, no mínimo, conforme entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal, força 
supralegal. Noutras palavras, a norma convencional prevalece sobre a legislação 
infraconstitucional, de modo a paralisar sua eficácia. 

(...) 

Essa não é uma opção do julgador: essa foi escolha do legislador constituinte, do 
Congresso Nacional e do Estado brasileiro que firmou e ratificou o Pacto”. 

 

Dessa maneira, ainda que se entenda que o Código Penal, o Código de 

Processo Penal e a Lei de Execução Penal disciplinam a execução penal provisória da pena 

de multa, do pagamento das custas processuais e do ressarcimento do dano – o que não 

fazem, pois, como demonstrado anteriormente, tratase de inovação do Poder Judiciário – o 

caráter supralegal do PIDCP e o reconhecimento, voluntário e soberano, da competência do 

CDH para conhecer e examinar os Comunicados Individuais implicam a paralização dos 
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efeitos dessas normas infraconstitucionais, sob pena de violação das obrigações jurídicas 

internacionais do Brasil. 

 

Isto porque a execução provisória da multa, das custas processuais e da 

reparação do dano representa frustração do futuro julgamento do CDH, tornando, desde já, as 

considerações futuras do órgão fúteis e inválidas, o que, como visto, é repudiado pelo próprio 

CDH. 

 

— V — 

DOS PEDIDOS 

 

Resta evidente que o sistema criminal brasileiro não permite a 

execução penal provisória da pena de multa, das custas processuais, nem do ressarcimento do 

dano. Em tempos estranhos de execução provisória da liberdade antes do trânsito em julgado 

da condenação, quando muito, devese considerar tal pagamento como mera faculdade do 

executado. 

 

Em especial, o dano sequer é matéria de competência criminal e, no 

processo do Agravante, resta indeterminado, havendo previsão expressa na legislação para 

liquidação perante o juízo cível. Ainda que não se entenda de tal modo, há verdadeira 

sobreposição do dano apurado na Ação Penal nº 508337605.2014.4.04.7000/PR e na Ação 

Penal nº 504651294.2016.4.04.7000/PR, a revelar enriquecimento ilícito da Petrobras. 

 

Nessas circunstâncias, a vedação à progressão de regime em execução 

penal provisória por não pagamento da multa e reparação do dano encontra óbice na lei 

ordinária e na Súmula 716/STF, por representar absurda prisão por dívida, cujos débitos 

sequer foram constituídos. 
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Ainda que se considere que a legislação ordinária autoriza a execução 

penal provisória da pena de multa, das custas processuais e do ressarcimento do dano, antes 

do trânsito em julgado, deverseá reconhecer a natureza supralegal do PIDCP e o efeito 

paralisante da decisão do CDH no âmbito do Comunicado Individual do Agravante, sob pena 

de violação da obrigação jurídica internacional do Brasil. 

 

Diante de todo o exposto, requerse: 

 

(a) Seja o presente Agravo em Execução conhecido e provido para reforma da decisão 

que intimou o Agravante para o pagamento antecipado da multa, das custas 

processuais e do ressarcimento do dano: 

 

(i)  Por violação ao art. 5º, inciso LVII, da Constituição, bem como o texto 

expresso dos artigos 50 e 51 do CP e 164 da LEP, que não permitem a 

execução da pena de multa e das custas processuais antes do trânsito em 

julgado da condenação criminal; 

(ii) Por violação aos artigos 5º, incisos LIII e XXXVII, e 109 da Constituição 

Federal e artigos 63 e 64 do CPP, dada a usurpação da competência cível para 

execução do dano, após o trânsito em julgado, em especial dada a confissão da 

Petrobras de iliquidez dos valores; 

(iii) Por enriquecimento sem causa da Petrobras (artigo 884 do CC), diante da 

sobreposição entre os valores da execução da Ação Penal nº 5083376

05.2014.4.04.7000/PR e da Ação Penal nº 504651294.2016.4.04.7000/PR; 

(iv) Necessidade de recálculo do alegado dano mínimo face ao confisco do valor 

do imóvel objeto da Ação nº 504651294.2016.4.04.7000/PR, conforme 

determinação do MM. Juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR na sentença 

condenatória; 



   

 
São Paulo 

R. Pe. João Manuel  755 19º andar 
Jd Paulista | 01411-001

Tel.: 55 11 3060-3310 
Fax: 55 11 3061-2323 

Rio de Janeiro 
 R. Primeiro de Março 23 Conj. 1606 

Centro| 20010-904 
 Tel.: 55 21 3852-8280 

 

Brasília 
SAS Quadra 1 Bloco M Lote 1 

Ed. Libertas  Conj. 1009  
Asa Sul | 70070-935 

Tel./Fax: 55 61 3326-990 

www.teixeiramartins.com.br 
 
 

39 

(v) Por violação ao artigo 5º, LVII e LXVII, da Constituição, artigo 7.7 da CADH, 

Súmula 716/STF, bem como aos artigos 50 e 51 do CP, 164 da LEP e 63 e 64 

do CPP, ao condicionar a progressão de regime, em execução penal provisória, 

ao pagamento da multa e à reparação do dano; 

(vi) Por violação ao artigo 1º do Protocolo Facultativo e ao artigo 2º do PIDCP, 

artigos 26 e 27 da Convenção de Viena, bem como artigo 1º, I e III, artigo 4º, 

II, artigo 5º, §§ 1º e 2º, e artigo 3º do ADCT, todos da Constituição da 

República, presente o desrespeito à determinação do CDH de não adoção de 

medidas que frustram ou tornam o exame do Comunicado Individual do 

Agravante fútil ou inválido. 

 

(b) Não ocorrendo o juízo de retratação, intimese o Ministério Público Federal para, 

querendo, oferecer contrarrazões ao recurso no prazo de 2 dias, conforme disciplina o 

artigo 588 do CPP e, após, remetamse os autos ao Tribunal Regional Federal da 4ª 

Região para integral provimento do presente Agravo em Execução. 

 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

 

De São Paulo (SP) para Porto Alegre (RS), 10 de setembro de 2018. 
 
 

CRISTIANO ZANIN MARTINS 
OAB/SP 172.730 

VALESKA TEIXEIRA Z. MARTINS 
OAB/SP 153.720 

 

 

KAÍQUE RODRIGUES DE ALMEIDA 
OAB/SP 396.470 

MARCELO PUCCI MAIA 
OAB/SP 391.119 

 

 


