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Av. Anita Garibaldi, 888, 2º andar - Bairro: Cabral - CEP: 80540-400 - Fone: (41)3210-1681 - www.jfpr.jus.br - Email:
prctb13dir@jfpr.jus.br

AÇÃO PENAL Nº 5054932-88.2016.4.04.7000/PR

AUTOR: PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

RÉU: ROGERIO SANTOS DE ARAUJO

RÉU: JOAO VACCARI NETO

RÉU: ANTONIO PALOCCI FILHO

RÉU: MARCELO BAHIA ODEBRECHT

RÉU: EDUARDO COSTA VAZ MUSA

RÉU: MONICA REGINA CUNHA MOURA

RÉU: HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO

RÉU: RENATO DE SOUZA DUQUE

RÉU: JOAO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO

RÉU: LUIZ EDUARDO DA ROCHA SOARES

RÉU: BRANISLAV KONTIC

RÉU: MARCELO RODRIGUES

RÉU: FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA

RÉU: OLIVIO RODRIGUES JUNIOR

RÉU: JOAO CARLOS DE MEDEIROS FERRAZ

FICHA INDIVIDUAL Nº 700003494790

EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA

1. QUALIFICAÇÃO

1.1. Nome: Antonio Palocci Filho

1.2. Alcunha ou outros nomes utilizados: não consta

1.3. Sexo: masculino

1.4. Filiação: Antonio Palocci e Antonia de Castro Palocci

1.5. Naturalidade: Ribeirão Preto/SP

1.6. Nacionalidade: brasileira

1.7. Estado civil: casado

1.8. Data de nascimento: 04/10/1960

1.9. Profissão: médico

1.10. Grau de instrução: superior completo

1.11. Documentos

RG: 10530521//SP CPF: 062.605.448-63

Carteira de estrangeiro: não

1.12. É foragido? não
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2. ENDEREÇO

2.1. Último endereço residencial: Alameda Itu, 593, ap. 131, bairro Jardim Paulista, São Paulo/SP, atualmente preso na
Superintendência Regional da Polícia Federal no Paraná, em Curitiba/PR

2.2. Endereços residenciais anteriores: não constam

2.3. Endereço comercial: Alameda Minsitro Rocha Azevedo, 38, sala 401, São Paulo/SP

2.4. Telefone(s) para contato: não constam

3. DEFENSOR(ES)

3.1. Nome: Alessandro Silvério

Constituído: sim Dativo: não OAB: 27.158/PR

3.2. Endereço: Av. Paulista, 1471, 16º andar, Bela Vista, São Paulo/SP

3.3. Telefone: 11  3285-6600 e 11 99985-3654

3.4. Data do pagamento dos honorários feito ao dativo: prej

3.5. Curador: não

4. DADOS INICIAIS

4.1. Data do fato delituoso: 2011/2012

4.2. Local do delito: Petrobras

4.3. Houve inquérito policial? Sim

4.3.1.  Nº  do  inquérito:  2255/2015
(5054008-14.2015.404.7000)

4.3.2. DPF: SR/DPF/PR

4.4. Houve prisão provisória/em flagrante? Sim. Prisão temporária, que depois foi convertida em preventiva (autos de
Pedido de Prisão Preventiva 5043559-60.2016.404.7000)

4.4.1. Data da prisão: 26/09/2016 4.4.2. Data da soltura: está preso

4.4.3. Tempo de recolhimento: continua preso

4.4.4. Presídio em que ficou recolhido: SR/DPF/PR

4.4.5. Houve pagamento a título de fiança? prej

Valor:  ----- Banco:  -----

Agência:  ------ Conta:  ----- Data:  ------

4.5. Data do recebimento da denúncia: 03 de novembro de 2016

4.6. Enquadramento legal da conduta: art. 317, caput, e § 1º, c/c art. 327,§2º do CP, artigo 1º, da Lei 9.613/98, por 19
vezes, em concurso material

5. SUSPENSÃO DO PROCESSO

5.1. Houve suspensão condicional do processo? não

5.1.1. Data da audiência:  ---- 5.1.2. Data da revogação:  ----

5.1.3. Data da preclusão:  ----

5.1.4. Decisão que revogou a suspensão:  ----

5.2. Houve suspensão do prazo prescricional para o apenado? ----

5.2.1. Data da suspensão:  ----- 5.2.2. Data do término:  -----

5.2.3. Tempo de suspensão:  -----

6. SENTENÇA

6.1. Data da publicação/registro: 26/06/2017
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6.2. Pena principal:
*art. 317 CP c/c §1º:  06 anos e 08 meses de reclusão
*art. 1º, caput, inciso V, da Lei nº 9.613/1998: 05 anos e 06 meses de reclusão, aumentada pela continuidade delitiva em
2/3 (19 crimes), resultando em 09 anos e 02 meses de reclusão

Reconhecido o concurso formal entre os crimes de corrupção e lavagem, as penas restaram unificadas pela regra do art.
70 do Código Penal. Sendo um crime de corrupção em concurso formal com dezenove de lavagem, elevo as penas dos
crimes mais graves, de lavagem, em um terço, resultando em doze anos, dois meses e vinte dias de reclusão.

6.3. Enquadramento legal:
* por um crime de corrupção passiva do art. 317 do CP, com a causa de aumento na forma do §1º do mesmo artigo;
* por dezenove crimes de lavagem de dinheiro do art. 1º, caput, inciso V, da Lei n.º 9.613/1998.

6.4. Situação do apenado: primário

6.5. Regime: fechado. Estabelece a sentença: "A progressão de regime para a pena de corrupção fica, em princípio,
condicionada à efetiva devolução do produto do crime, no caso a vantagem indevida recebida, nos termos do art. 33,
§4º, do CP."

6.6. Multa penal: sim.
*art. 317 CP c/c §1º:  150 dias-multa, cada qual no valor de 5 salários mínimos vigentes ao tempo do fato (07/2012)
*art. 1º, caput, inciso V, da Lei nº 9.613/1998: 110 dias-multa, porém com a continuidade delitiva (19 crimes) restou
aumentada em 180 dias-multa, cada qual no valor de 5 salários mínimos vigentes ao tempo do fato (07/2012)

Reconhecido o concurso formal entre os crimes de corrupção e lavagem, as penas restaram unifcadas pela regra do art.
70 do Código Penal. Em relação às penas de multa, segundo a sentença, deverão ser convertidas em valor e somadas.

6.7. Reparação do dano:
Item 831 da sentença: " 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."

Observações:
item 827 da sentença: "Em decorrência da condenação pelo crime de lavagem, decreto, com base no art. 7º, II, da Lei
nº 9.613/1998, a interdição de Antônio Palocci  Filho,  para o exercício de cargo ou função pública ou de diretor,
membro de conselho ou de gerência das pessoas jurídicas referidas no art. 9º da mesma lei pelo dobro do tempo da
pena privativa de liberdade."
item 828 da sentença:"O período em que os condenados ficaram presos deve ser computado para fins de detração da
pena (item 63)."
item 829 da sentença: "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."
item 830 da sentença: "Deixo de liberar o remanescente nas contas, considerando que Antônio Palocci Filho responde a
outra ação penal perante este Juízo."

6.8. Data da intimação: 

6.8.1. MPF: 06/07/2017
6.8.1. Assistente de Acusação: 06/07/2017

6.8.1.1. Recorreu? sim
6.8.1.1. Recorreu? sim

6.8.1.2. Trânsito em julgado: não houve

6.8.2. Do réu: 26/06/2017
6.8.2.1. Manifestou inconformidade com a condenação? sim
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6.8.3. Da defesa: 06/07/2017 6.8.3.1.  Recorreu?  opôs  embargos  declaratórios,  o  quais
foram  acolhidos  (apenas  esclarecimentos).  A  defesa
apelou.

7. ACÓRDÃO  -  Trata-se de execução provisória

7.1. Data da sessão de julgamento no TRF4:

7.2. Decisão:

7.3. Pena principal: (transcrever apenas em caso de alteração)

7.4. Enquadramento legal: (transcrever apenas em caso de alteração)

7.5. Regime: (transcrever apenas em caso de alteração)

7.6. Multa: (transcrever apenas em caso de alteração)

7.7. Data da intimação

MPF:
Trânsito em julgado:

Defesa:
Trânsito em julgado:

7.8. Recurso ao STJ

7.8.1. Data da sessão de julgamento:

7.8.2. Decisão:

7.8.3. Pena principal: (transcrever apenas em caso de alteração)

7.8.4. Enquadramento legal: (transcrever apenas em caso de alteração)

7.8.5. Regime: (transcrever apenas em caso de alteração)

7.8.6. Multa: (transcrever apenas em caso de alteração)

7.8.7. Data da intimação

MPF:
Trânsito em julgado:

Defesa:
Trânsito em julgado:

7.9. Recurso ao STF

7.9.1. Data da sessão de julgamento:

7.9.2. Decisão:

7.9.3. Pena principal: (transcrever apenas em caso de alteração)

7.9.4. Enquadramento legal: (transcrever apenas em caso de alteração)

7.9.5. Regime: (transcrever apenas em caso de alteração)

7.9.6. Multa: (transcrever apenas em caso de alteração)

7.9.7. Data da intimação

MPF:
Trânsito em julgado:

Defesa:
Trânsito em julgado:

8. TRÂNSITO EM JULGADO

8.1. Data do trânsito em julgado

Para o MPF: Para a defesa:

9. PENAS DEFINITIVAMENTE APLICADAS

9.1. Pena principal:

9.2. Enquadramento legal:

9.3. Regime:
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9.4. Multa:

9.5. Custas processuais: sim. 12 réus condenados

9.6. Aumento pela continuidade delitiva (em tempo):

9.6.1. Número de condutas:

9.7. Medidas constritivas: (sequestro e arresto)

9.8. Observações: (descrever casos de absorção de um delito por outro, períodos de continuidade delitiva e tempo, bem
como todos os principais dados da fixação da pena que influenciarão nas demais decisões, tais como unificação, etc)

10. SUBSTITUIÇÕES

10.1. Houve substituição da pena privativa de liberdade?

10.1.1.  Descrever  tipo  de  substituição  e  parâmetros:  (ex.:  substituição  da  pena  privativa  de  liberdade  por  duas
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços comunitários pelo período da condenação e prestação
pecuniária no valor de

Documento eletrônico assinado por SÉRGIO FERNANDO MORO, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da
autenticidade do documento  está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php,
mediante o preenchimento do código verificador 700003494790v17 e do código CRC 39404730.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): SÉRGIO FERNANDO MORO
Data e Hora: 31/08/2017 15:49:14
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