
TRF4

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5054932-88.2016.4.04.7000/PR
RELATOR : JOÃO PEDRO GEBRAN NETO

APELANTE : ANTONIO PALOCCI FILHO

ADVOGADO : Alessandro Silverio

: Bruno Augusto Gonçalves Vianna

: RAFAELA NUNES GEHLEN

: ADRIANO SÉRGIO NUNES BRETAS

: MATTEUS BERESA DE PAULA MACEDO

: ANDRE LUIS PONTAROLLI

APELANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

APELANTE : BRANISLAV KONTIC

ADVOGADO : JOSE ROBERTO BATOCHIO

: GUILHERME OCTAVIO BATOCHIO

: Alessandro Silverio

: Bruno Augusto Gonçalves Vianna

APELANTE : EDUARDO COSTA VAZ MUSA

ADVOGADO : RODOLFO HEROLD MARTINS

: NILTON SERGIO VIZZOTTO

: DANIELE CAROLINE NEVES ALVES

: MARIA FRANCISCA SOFIA NEDEFF SANTOS

: LUIS GUSTAVO RODRIGUES FLORES

: ANTONIO AUGUSTO LOPES FIGUEIREDO BASTO

APELANTE : HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO

ADVOGADO : ROBERTO SOARES GARCIA

: EDUARDO PIZARRO CARNELOS

: RODRIGO CALBUCCI

: MARCOS PEDRO SIMOES

: MARCELO EGREJA PAPA

: Theodomiro Dias Neto

: ELAINE ANGEL

: Philippe Alves do Nascimento

: LUIZ GUILHERME RAHAL PRETTI

: BRUNA SANSEVERINO

APELANTE : JOAO VACCARI NETO

ADVOGADO : LUIZ FLAVIO BORGES D URSO

: RICARDO RIBEIRO VELLOSO

: VICENTE BOMFIM

: LUIZ GUILHERME COSTA PELLIZZARO

APELANTE : PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS

APELANTE : RENATO DE SOUZA DUQUE

ADVOGADO : GIULIANNE MACEDO GOEDERT

Documento (9207509) https://siscom.trf4.jus.br/docs/upload/2018/11/28/1362999/505493288...

1 of 88 29/11/2018 10:51



: ANTONIO AUGUSTO LOPES FIGUEIREDO BASTO

: LUIS GUSTAVO RODRIGUES FLORES

: RODOLFO HEROLD MARTINS

: MARIA FRANCISCA SOFIA NEDEFF SANTOS

APELADO : OS MESMOS

APELADO : FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA

ADVOGADO : CARLOS CHAMMAS FILHO

: RAFAEL GOMES ANASTACIO

: DEBORA CEZAR SOUZA LEITE

: VITORIA CHAMMAS VARELA ALVES

APELADO : JOAO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO

ADVOGADO : JULIANO CAMPELO PRESTES

: Alessi Cristina Fraga Brandão

: BENO FRAGA BRANDÃO

APELADO : LUIZ EDUARDO DA ROCHA SOARES

ADVOGADO : Paula Sion de Souza Naves

: BRUNO SALLES PEREIRA RIBEIRO

: EDUARDO TABARELLI KRASOVIC

: MARCOS PEDRO SIMOES

: THAIS MOLINA PINHEIRO

APELADO : MARCELO BAHIA ODEBRECHT

ADVOGADO : ANTONIO NABOR AREIAS BULHOES

: Eduardo Sanz de Oliveira e Silva

: LOURIVAL CASTRO VIEIRA NETO

: Thiago Tibinka Neuwert

: Luiz Henrique Merlin

: RENATA DA SILVA PENNA

: ANTONIO ALCEBIADES VIEIRA BATISTA DA SILVA

: JOANA PAULA GONCALVES MENEZES BATISTA

: GERALDO MAGELA DE MORAES VILACA NETTO

: ADRIANO CHAVES JUCA ROLIM

: RODRIGO MALUF CARDOSO

: MARTA PACHECO KRAMER

: Alexandre Aroeira Salles

: IGOR MARQUES PONTES

APELADO : MARCELO RODRIGUES

ADVOGADO : Paula Sion de Souza Naves

: BRUNO SALLES PEREIRA RIBEIRO

: EDUARDO TABARELLI KRASOVIC

: THAIS MOLINA PINHEIRO

APELADO : MONICA REGINA CUNHA MOURA

ADVOGADO : JULIANO CAMPELO PRESTES

: BENO FRAGA BRANDÃO

: Alessi Cristina Fraga Brandão

APELADO : OLIVIO RODRIGUES JUNIOR

Documento (9207509) https://siscom.trf4.jus.br/docs/upload/2018/11/28/1362999/505493288...

2 of 88 29/11/2018 10:51



ADVOGADO : Paula Sion de Souza Naves

: BRUNO SALLES PEREIRA RIBEIRO

: EDUARDO TABARELLI KRASOVIC

: MARCOS PEDRO SIMOES

: THAIS MOLINA PINHEIRO

APELADO : ROGERIO SANTOS DE ARAUJO

ADVOGADO : ALEXANDRE LIMA WUNDERLICH

: DANIELA PEREIRA DA SILVA

: Alexandre Aroeira Salles

: JOANA PAULA GONCALVES MENEZES BATISTA

: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO

: MONICA BAHIA ODEBRECHT

: RODRIGO MALUF CARDOSO

: Theodomiro Dias Neto

: ELAINE ANGEL

: MAURICIO DE CARVALHO ARAUJO

: Francisco Pereira de Queiroz

: Philippe Alves do Nascimento

: LUIZ GUILHERME RAHAL PRETTI

: BRUNA SANSEVERINO

INTERESSADO : JOAO CARLOS DE MEDEIROS FERRAZ

ADVOGADO : RODOLFO HEROLD MARTINS

: MARIA FRANCISCA SOFIA NEDEFF SANTOS

: LUIS GUSTAVO RODRIGUES FLORES

: ANTONIO AUGUSTO LOPES FIGUEIREDO BASTO

INTERESSADO : UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

VOTO
1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS Versam os presentes autos de recursos interpostos contra sentença
proferida em um dos processos da conhecida "Operação Lava-Jato", cuja pretensão acusatória foi julgada
parcialmente procedente, para fins de condenar os réus ANTÔNIO PALOCCI FILHO, MARCELO
BAHIA ODEBRECHT, EDUARDO COSTA VAZ MUSA, JOSÉ CARLOS DE MEDEIROS
FERRAZ, JOÃO VACCARI NETO, RENATO DE SOUZA DUQUE, HILBERTO
MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO, FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA, LUIZ
EDUARDO DA ROCHA SOARES, OLÍVIO RODRIGUES JÚNIOR, MARCELO RODRIGUES,
JOÃO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO e MÔNICA REGINA CUNHA MOURA. Em apertada
síntese, neste caderno processual é imputada aos réus nominados em epígrafe crimes de corrupção (arts.
317 e 333 do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, caput, inciso V, da Lei n.º 9.613/1998).  A
sentença foi de parcial procedência e contra ela insurgiram-se o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, a
PETROBRAS, na qualidade de assistente da acusação, e os réus condenados JOÃO VACCARI NETO,
EDUARDO MUSA, RENATO DUQUE, HILBERTO MASCARENHAS e ANTÔNIO PALOCCI. O
réu BRANISLAV KONTIC, absolvido por falta de prova de autoria, também interpôs recurso de
apelação. 2. DAS PRELIMINARES 2.1. Recurso do réu BRANISLAV KONTIC O denunciado
BRANISLAV KONTIC, apesar de absolvido por ausência de provas de autoria, interpôs recurso de
apelação em que suscita preliminarmente: (a) a nulidade do feito por violação aos princípios do
contraditório e da ampla defesa, pela ausência de juntada oportuna dos termos de depoimento dos
colaboradores; (b) violação da ampla defesa e do contraditório porque realizadas perguntas ao corréu João
Ferraz acerca de documentação juntada pela acusação no dia anterior à audiência e à qual a defesa não
teve acesso; (c) cerceamento de defesa pela negativa de reperguntas dos defensores à testemunha Márcio
Faria; (d) inépcia da denúncia, pois não descritas as ações concretas a si imputadas e inexistentes
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elementos probatórios mínimos; (e) inépcia da denúncia também com relação ao denunciado Antônio
Palocci Filho, conduzindo à impossibilidade de participação pela inexistência de autoria. No mérito,
requer, em síntese, a alteração do fundamento da absolvição, para o art. 386, IV ou V, do Código de
Processo Penal, sob o argumento de que há prova plena de sua inocência. Para tanto, argumenta que: (a) a
prova oral demonstra que esteve inteiramente alheio aos fatos narrados na denúncia, havendo contradições
no depoimento dos colaboradores; (b) ficou demonstrado que não houve corrupção na contratação das
sondas; (c) atípica a imputação de lavagem de capitais, pois os delitos antecedentes teriam ocorrido
posteriormente aos atos de lavagem; (d) a remessa de dinheiro poderia configurar no máximo exaurimento
do delito de corrupção, configurando a situação atípica de autolavagem; (e) houve excesso na acusação,
pois incogitável o concurso material entre os atos de lavagem, que configuram crime único. Por fim,
pleiteia seja declarado o cancelamento das medidas cautelares impostas (com a desconstituição da fiança
prestada), argumentando ser inválido o fundamento da sentença (item 859) no sentido de que as cautelares
teriam sido impostas em face do acusado também em relação à ação penal nº 5063130-17.2016.4.04.7000
e a outras investigações em curso. Consabido que para a admissibilidade de qualquer recurso é necessário
que haja legítimo interesse do recorrente, conforme dispõe o artigo 577, parágrafo único, do Código de
Processo Penal. Trata-se de interesse jurídico. Por conseguinte, os pedidos relacionados às preliminares
suscitadas nas razões de recurso da defesa de BRANISLAV KONTIC não devem ser conhecidos, por
ausência de interesse recursal do réu em ver anulada a sentença que lhe foi favorável. Por outro lado, no
que diz respeito ao mérito, somente devem ser analisadas as teses defensivas do réu absolvido que possam
resultar na declaração da inexistência do fato (art. 386, I, do CPP) ou na declaração da efetiva
comprovação de que o réu não concorreu para a infração penal (art. 386, IV, do CPP). Nessas duas
hipóteses, diferentemente da hipótese reconhecida na sentença (art. 386, VII, do CPP), a absolvição
criminal passaria a repercutir nas instâncias civil e administrativa. Nesse sentido, cito os seguintes
precedentes: RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO
DA ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INCISOS III E V DO ARTIGO 386 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AMBOS FUNDAMENTOS QUE NÃO REPERCUTEM NAS ESFERAS
CIVIL E ADMINISTRATIVA. 1. A absolvição criminal somente tem repercussão nas instâncias civil e
administrativa quando a sentença penal absolutória afasta a existência do fato (art. 386, inc. I, CPP) ou a
concorrência do réu para a infração penal (art. 386, inc. IV, CPP). 2. Sendo igualmente indiferente, à luz
da independência das esferas, se a absolvição se deu com fundamento no inciso V ou no inciso III do
artigo 386 do Código de Processo Penal porque ambos os casos não impedem a futura responsabilização
civil e administrativa, resta ausente o interesse recursal que autorize a admissão do apelo na instância
ordinária, nos termos do parágrafo único do artigo 577 do Código de Processo Penal. 3. Recurso
improvido. (RESP 201300425372, MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, STJ - SEXTA TURMA, DJE
DATA:13/10/2014 ..DTPB:.) PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ABSOLVIÇÃO.
ARTIGO 386, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REPERCUSSÃO NAS ESFERAS CIVIL
E ADMINISTRATIVA. APELAÇÃO. INTERESSE RECURSAL. 1. A absolvição com base no artigo 386,
inciso III, do Código de Processo Penal (não constituir o fato infração penal) não impede que se
considere o fato uma infração administrativa ou um ilícito civil, remanescendo nessas esferas a
possibilidade de responsabilidade dos réus absolvidos na esfera penal. 2. A absolvição criminal somente
tem repercussão nas esferas civil e administrativa quando comprovada a inexistência do fato (artigo 386,
inciso I, do Código de Processo Penal) ou quando comprovado que o réu não concorreu para a infração
penal (artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal). 3. Há, portanto, interesse recursal para
interposição de apelação quando se pretende alterar o fundamento da absolvição do inciso III para o
inciso IV do artigo 386 do Código de Processo Penal. (TRF4 5006365-11.2016.404.7102, SÉTIMA
TURMA, Relator DANILO PEREIRA JUNIOR, juntado aos autos em 11/10/2016) Com efeito, em relação
ao mérito, o interesse recursal do acusado BRANISLAV KONTIC somente se revela em relação ao pleito
de alteração do fundamento da absolvição, para o art. 386, IV, do Código de Processo Penal. Por fim,
observo que é evidente o interesse jurídico do réu BRANISLAV KONTIC para que seja analisado o pleito
de cancelamento das medidas cautelares impostas, de modo que este pleito do recurso também será
analisado. Ante o exposto, os pedidos relacionados às preliminares suscitadas pela defesa de BRANISLAV
KONTIC não devem ser conhecidos, por ausência de interesse recursal do réu em ver anulada a sentença
que lhe foi favorável. Conforme o acima exposto, o recurso de BRANISLAV KONTIC deve ser
parcialmente conhecido, apenas em relação aos seguintes tópicos em que está configurado o interesse
recursal: a) as teses defensivas que possam resultar na declaração da comprovação de que o réu não
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concorreu para a infração penal (art. 386, IV, do CPP); b) pleito de cancelamento das medidas cautelares
impostas. 2.2. Da alegada incompetência do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR As defesas de
JOÃO VACCARI NETO e ANTÔNIO PALOCCI sustentam, em resumo, as seguintes teses de
incompetência processual do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR: a) a existência de corréus com foro
privilegiado, cujos nomes não poderiam nem sequer ser mencionados ao longo da instrução, o que
evidencia que a competência caberia à instância superior; b) violação ao princípio do juiz natural, pois
indevida a distribuição por dependência ao "Caso Banestado" da investigação que deu origem à "Operação
Lava-Jato"; c) incompetência territorial, porque os fatos delitivos teriam sido cometidos em Brasília/DF e
não haveria conexão com o objeto da investigação que deu origem à "Operação Lava-Jato". As questões
acerca da alegação de incompetência do juízo a quo já foram objeto de exame por diversas vezes e pelas
mais variadas instâncias em relação à "Operação Lava-Jato". A sentença afastou estas mesmas
preliminares com os seguintes fundamentos, que adoto como razão de decidir: "68. As Defesas
questionaram a competência deste Juízo.69. Ocorre que as mesmas questões já foram refutadas no
julgamento das exceções de incompetência apresentadas pelas partes (exceções
5058160-71.2016.4.04.7000 e 5060127-54.2016.4.04.7000, com cópia no evento 528).70. Retomam-se,
sinteticamente, os argumentos de improcedência das exceções.71. Como consta na denúncia, em maior
síntese, havia, segundo a imputação, uma "conta corrente geral de acertos de propinas " entre o Grupo
Odebrecht e agentes do Partido dos Trabalhadores e Antônio Palocci Filho era o responsável por sua
gestão ou pelo menos de parte dela.72. A "conta corrente de acertos de propinas" abrangeria toda a
relação entre o Governo Federal e o Grupo Odebrecht, inclusive vantagens decorrentes de contratos da
Petrobrás, inclusive para fornecimento, por intermédio da Sete Brasil, de sondas para exploração do
petróleo na área do pré-sal.73. Antônio Palocci Filho teria representado os interesses do Grupo
Odebrecht nessa contratação e que também envolveu o acerto de propinas com agentes da Petrobrás e da
Sete Brasil Participações.74. Parte da propina foi paga mediante depósitos subreptícios efetuados pelo
Grupo Odebrecht em conta secreta no exterior mantidas pelos coacusados João Cerqueira de Santana
Filho e Mônica Regina Cunha Moura, a fim de remunerá-los por serviços prestados em campanhas
eleitorais do Partido dos Trabalhadores.75. Inequivocadamente, a competência é da Justiça Federal.76. A
denúncia reporta-se explicitamente a crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro que teriam sido
executados mediante depósitos em contas secretas no exterior, ou seja, mediante condutas transnacionais,
que iniciaram-se no Brasil e consumaram-se no exterior.77. O Brasil assumiu o compromisso de prevenir
ou reprimir os crimes de corrupção e de lavagem transnacional, conforme Convenção das Nações Unidas
contra a Corrupção de 2003 e que foi promulgada no Brasil pelo Decreto 5.687/2006. Havendo previsão
em tratado e sendo os crimes de corrupção e lavagem transnacionais, incide o art. 109, V, da Constituição
Federal, que estabelece o foro federal como competente.78. Por outro lado, o acerto de propinas teria se
dado com o acusado Antônio Palocci Filho inclusive no período em que ele detinha o mandato de
parlamentar federal, de 01/02/2007 a 01/01/2011, e depois como Ministro Chefe da Casa Civil,
de 01/01/2011 a 07/06/2011.79. A denúncia reporta-se inclusive à reunião havida em 12/05/2011 no
Palácio da Alvorada na qual Antônio Palocci Filho teria interferido em favor do Grupo Odebrecht, na
ocasião na condição de Ministro Chefe da Casa Civil.80. Se Antônio Palocci Filho ainda ostentasse tais
cargos, a competência seria do Egrégio Supremo Tribunal Federal, mas, como isso não ocorre, a
competência passa a ser da Justiça Federal, já que acertada e paga a propina, conforme denúncia, por
solicitação de pessoa que ocupava cargos públicos federais.81. Não importa, no contexto, como alegam
algumas defesas que os depósitos efetuados em favor da conta em nome da off-shore Shellbill tenham
ocorrido a partir de 19/07/2011, ou seja, após a saída de Antônio Palocci Filho da Casa Civil, já que o
acerto da corrupção ocorreu anteriormente.82. Também não tem maior relevância o fato da Petrobrás ser
sociedade de economia mista ou a Sete Brasil ser empresa privada, embora com participação acionária
de fundos de pensão e da própria Petrobrás.83. O acerto de corrupção, conforme imputação, foi feito com
pessoa que ocupava cargos federais e os repasses deram-se em razão do cargo, isso sem olvidar o aludido
caráter transacional dos crimes de corrupção e de lavagem.84. Quanto à competência territorial, é a
conexão e a continência que determinam a competência deste Juízo para crimes havidos no âmbito do
acima descrito esquema criminoso que vitimou a Petrobrás e que é objeto de apuração no âmbito da
assim chamada Operação Lavajato.85. Como narra a denúncia, ela relaciona os pagamentos efetuados
pelo Grupo Odebrecht em acertos de vantagens indevidas celebrados com Antônio Palocci Filho e com
agentes da Petrobrás e da Sete Brasil a licitações e a contratos relacionados ao fornecimento e
afretamento de sondas para exploração do petróleo na área do pré-sal.86. Como acima apontado, na
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evolução das apurações da assim denominada Operação Lava Jato, foram colhidas provas, em cognição
sumária, de um grande esquema criminoso de cartel, fraude, corrupção e lavagem de dinheiro no âmbito
da empresa Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras cujo acionista majoritário e controlador é a União
Federal.87. As diversas ações penais, inquéritos e processos envolvem a apuração de diversos crimes,
como de cartel, ajuste fraudulento de licitação, lavagem de dinheiro e associação criminosa.88. As
propinas seriam pagas a agentes da Petrobrás, mas também parcela aos agentes ou partidos políticos que
lhes davam sustentação.89. Entre eles, intermediadores, encarregados de repasses, muitas vezes por meio
subreptícios.90. É muito difícil, no atual momento, negar a vinculação entre todos esses casos que
compõem o esquema criminoso que vitimou a Petrobrás.91. O próprio cartel das empreiteiras e o ajuste
fraudulento de licitações, que compreende necessariamente empreitada coletiva, teria sua apuração
inviabilizada se houvesse a dispersão dos processos e das provas em todo o território nacional.92.
Mecanismos comuns de pagamento de propina e de lavagem de dinheiro foram utilizados nesses casos.
Ilustrativamente, considerando os casos já julgados, o profissional da lavagem Alberto Youssef
intermediou o pagamento de propinas para várias empreiteiras, como a Camargo Correa, a OAS, a
Engevix, a Galvão Engenharia e a Braskem. De forma semelhante, Mario Frederico de Mendonça Goes
teria intermediado propinas para Pedro José Barusco Filho não só provenientes da Andrade Gutierrez,
mas de outras empresas, como da OAS.93. Dirigentes da Petrobrás já condenados por corrupção passiva
usaram os mesmos mecanismos para receber propina, contas secretas mantidas no exterior, por exemplo,
o ex-Diretor Paulo Roberto Costa nelas recebeu valores da Odebrecht e da Andrade Gutierrez, às vezes
nas mesmas contas.94. Aliás, parte das próprias Defesas, como a de João Vaccari Neto, de João
Cerqueira de Santana Filho e de Mônica Regina Cunha Moura, reconheceu expressamente essa conexão,
reportando à ação penal 5013405-59.2016.4.04.7000 que teve por objeto acertos de corrupção e lavagem
de dinheiro em contratos de construção de sondas da Sete Brasil com o Estaleiro Keppel Fels e com
vantagem indevida distribuída a agentes da Petrobrás, agentes da Sete Brasil e agentes do Partido dos
Trabalhadores.95. Enfim, os elementos de vinculação são vários e óbvios e o conjunto probatório comum,
com o que o reconhecimento da conexão e continência entre os casos, bem como eventualmente a
continuidade delitiva, com a consequente reunião dos processos, é medida necessária para evitar
dispersão de provas e julgamentos contraditórios.96. O próprio Egrégio Supremo Tribunal Federal tem
sistematicamente enviado a este Juízo processos relativos a esse esquema criminoso que vitimou a
Petrobrás em decorrência de desmembramentos de investigações perante ele instauradas, bem como
provas colhidas a respeito dele.97. Isso ocorreu, por exemplo, com as provas resultantes dos acordos de
colaboração de Paulo Roberto Costa, Alberto Youssef, Nestor Cuñat Cerveró, Ricardo Ribeiro Pessoa,
dos executivos da Andrade Gutierrez e, mais recentemente, dos executivos do Grupo Odebrecht.98.
Diversos inquéritos ou processos envolvendo a apuração de crimes do esquema criminoso que vitimou a
Petrobrás foram objeto de desmembramento pelo Supremo Tribunal Federal e posterior remessa a este
Juízo, como v.g., ocorreu quando do desmembramento das apurações nas Petições 5678 e 6027, com
remessa a este Juízo dos elementos probatórios em relação ao ex-Senador Jorge Afonso Argello.99. Até
mesmo ações penais que têm por objeto fatos do âmbito do esquema criminoso que vitimou a Petrobrás
têm sido desmembradas e remetidas a este Juízo para prosseguimento quanto aos destituídos de foro. O
mesmo tem ocorrido com ações penais quando há perda supeverveniene do foro por prerrogativa de
função, como ocorreu com a ação penal proposta contra o ex-Deputado Federal Eduardo Cosentino da
Cunha no Inquérito 4146 e que, após a cassação do mantado, foi remetida a este Juízo, onde tomou o nº
5051606-23.2016.404.7000.100. Todos esses casos e exemplos indicam o posicionamento daquela
Suprema Corte de que este Juízo é competente para processar e julgar os crimes investigados e
processados no âmbito do esquema criminoso que vitimou a Petrobrás.101. Também o Superior Tribunal
de Justiça tem se posicionado por reconhecer a competência deste Juízo ainda que provisoriamente, como
se verifica na ementa do acórdão prolatado em 25/11/2014 no HC 302.604: "PENAL. PROCESSO
PENAL. CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO
PRÓPRIO. OPERAÇÃO 'LAVA JATO'. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE E DEPOIS
DENUNCIADO POR INFRAÇÃO AO ART. 2º DA LEI N. 12.850/2013; AOS ARTS. 16, 21, PARÁGRAFO
ÚNICO, E 22, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DA LEI N. 7.492/1986, NA FORMA DOS ARTS.
29 E 69, AMBOS DO CÓDIGO PENAL; BEM COMO AO ART. 1º, CAPUT, C/C O § 4º, DA LEI N.
9.613/1998, NA FORMA DOS ARTS. 29 E 69 DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO.01. De ordinário, a competência para processar e julgar ação penal é do Juízo do 'lugar
em que se consumar a infração ' (CPP, art. 70, caput). Será determinada, por conexão, entre outras
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hipóteses, 'quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na
prova de outra infração ' (art. 76, inc. III).Os tribunais têm decidido que: I) 'Quando a prova de uma
infração influi direta e necessariamente na prova de outra há liame probatório suficiente a determinar a
conexão instrumental '; II) 'Em regra a questão relativa à existência de conexão não pode ser analisada
em habeas corpus porque demanda revolvimento do conjunto probatório, sobretudo, quando a conexão é
instrumental; todavia, quando o impetrante oferece prova pré-constituída, dispensando dilação
probatória, a análise do pedido é possível ' (HC 113.562/PR, Min. Jane Silva, Sexta Turma, DJe de
03/08/09).02. Ao princípio constitucional que garante o direito à liberdade de locomoção (CR, art. 5º,
LXI) se contrapõe o princípio que assegura a todos direito à segurança (art. 5º, caput), do qual decorre,
como corolário lógico, a obrigação do Estado com a 'preservação da ordem pública e da incolumidade
das pessoas e do patrimônio ' (CR, art. 144).Presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo
Penal, a prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência. Poderá ser decretada para
garantia da ordem pública - que é a 'hipótese de interpretação mais ampla e flexível na avaliação da
necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a indispensabilidade de se manter a ordem
na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular
repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam
conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário
determinar o recolhimento do agente ' (Guilherme de Souza Nucci). Conforme Frederico Marques, 'desde
que a permanência do réu, livre ou solto, possa dar motivo a novos crimes, ou cause repercussão danosa
e prejudicial ao meio social, cabe ao juiz decretar a prisão preventiva como garantia da ordem pública
'.Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça (RHC n. 51.072, Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
DJe de 10/11/14) e o Supremo Tribunal Federal têm proclamado que 'a necessidade de se interromper ou
diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da
ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva' (STF,
HC n. 95.024, Min. Cármen Lúcia; Primeira Turma, DJe de 20.02.09).03. Havendo fortes indícios da
participação do investigado em 'organização criminosa' (Lei n. 12.850/2013), em crimes de 'lavagem de
capitais' (Lei n. 9.613/1998) e 'contra o sistema financeiro nacional (Lei n. 7.492/1986), todos
relacionados a fraudes em processos licitatórios das quais resultaram vultosos prejuízos a sociedade de
economia mista e, na mesma proporção, em seu enriquecimento ilícito e de terceiros, justifica-se a
decretação da prisão preventiva como garantia da ordem pública. Não há como substituir a prisão
preventiva por outras medidas cautelares (CPP, art. 319) 'quando a segregação encontra-se justificada na
periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da
grave infração denunciada ' (RHC n. 50.924/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de
23/10/2014).04. Habeas corpus não conhecido.' (HC 302.604/PR - Rel. Min. Newton Trisotto - 5.ª Turma
do STJ - un. - 25/11/2014) 102. E os fatos narrados na ação penal em questão,
5054932-88.2016.4.04.7000, têm estreita ligação com diversos processos em trâmite perante este
Juízo.103. Entre eles a já referida ação penal 5036528-23.2015.4.04.7000 na qual foram condenados, por
sentença de primeira instância, por crimes de corrupção ativa, lavagem de dinheiro e associação
criminosa, os dirigentes do Grupo Odebrecht Alexandrino de Salles Ramos de Alencar, Cesar Ramos
Rocha, Márcio Faria da Silva, Rogério Santos de Araújo e Marcelo Bahia Odebrecht, e, por corrupção
passiva e lavagem de dinheiro, Paulo Roberto Costa, Pedro José Barusco Filho, Renato de Souza Duque e
Alberto Youssef. Provado, nos termos da sentença, o pagamento de propina de R$ 108.809.565,00 e USD
35 milhões pelo Grupo Odebrecht à Diretoria de Abastecimento e à Diretoria de Engenharia e Serviços
da Petrobrás.104. Consta que algumas das mesmas contas no exterior utilizadas para pagamento dos
agentes da Petrobrás na ação penal 5036528-23.2015.4.04.7000 foram também utilizadas para realizar,
na presente ação penal 5054932-88.2016.4.04.7000, os repasses de propinas a João Cerqueira de
Santana Filho e Mônica Regina Cunha Moura.105. Também entre eles a ação penal
5019727-95.2016.4.04.7000, ainda em trâmite, que tem por objeto outros pagamentos efetuados pelo
Grupo Odebrecht a João Cerqueira de Santana Filho e a MÔNICA Regina Cunha Júnior e que estariam
vinculados ao mesmo esquema criminoso da Petrobrás.106. Ainda a respeito de processos conexos, há
ligação com todos os demais inquéritos e ação penais que envolvem o suposto pagamento de vantagem
indevida nas licitações efetuadas pela Petrobrás para fornecimento e afretamento de sondas para
exploração do pré-sal, como a já aludida ação penal 5013405-59.2016.4.04.7000.107. Diante de um
conjunto de crimes praticados no mesmo contexto e que contam com um acervo probatório comum, a
forma errada de lidar com eles é separar todos os processos e provas e pulverizar perante o território
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nacional, de forma que cada Juízo fique com um pequeno pedaço e que seja de difícil compreensão sem a
visão do todo.108. A forma correta, no que se refere aos crimes praticados no âmbito do esquema
criminoso envolvendo contratos da Petrobrás, entre eles os celebrados, por intermédio da Sete Brasil
Participações, para obtenção de sondas para exploração do pré-sal, é concentrá-los no Juízo prevento, o
presente, portanto.109. Já quanto aos questionamentos da Defesa de Antônio Palocci Filho em relação à
competência deste Juízo para os próprios inquéritos originários 2009.7000003250-0 e
2006.7000018662-8 e que, em seus desdobramentos, levaram à revelação do esquema criminoso que
vitimou a Petrobrás, cumpre esclarecer que a investigação iniciou-se, de fato, com a apuração de crime
de lavagem de produto de crimes contra a Administração Pública e que teria se consumado com a
realização de investimentos industriais, com recursos criminosos pertencentes ao ex-Deputado Federal
José Mohamad Janene, na cidade de Londrina/PR.110. Este crime de lavagem, consumado em
Londrina/PR, se submetia à competência da 13ª Vara Federal de Curitiba, já que ela se expande para
todo o território paranaense, devido à abrangência da competência das varas de lavagens.111. O fato deu
origem direta à ação penal 5047229-77.2014.404.7000, na qual figuram como acusados Carlos Habib
Chater, Alberto Youssef e subordinados, prejudicada a imputação contra José Janene pelo óbito.112.
Resta claro, como se verifica na própria sentença prolatada na ação penal 5047229-77.2014.404.7000,
que a competência sobre os fatos inicialmente apurados era deste Juízo, pois produto de crimes de
corrupção, especificamente propina recebida pelo ex-deputado federal José Janene, foi, por operações de
ocultação e dissimulação, utilizada para a realização de investimentos industriais em Londrina/PR, no
que ele contou com o auxílio de Alberto Youssef e Carlos Habib Chater condenados naquele feito. Não só
este Juízo assim entendeu, mas também a Corte de Apelação Federal que, no julgamento das apelações
interpostas contra a sentença, manteve a competência do Juízo.113. Quanto à alegação de que teria
havido algum vício de distribuição dos inquéritos 2009.7000003250-0 e 2006.7000018662-8, e que depois
originaram a ação penal 5047229-77.2014.404.7000, ela igualmente não procede.114. Esta Vara, a 13ª
Vara Federal, anteriormente 2ª Vara Federal Criminal, foi especializada no processo e julgamento de
crimes financeiros e de lavagem de dinheiro pelo Tribunal Regional Federal pela Resolução n.º 20, de
06/05/2003, da Presidência daquela Corte.115. Na condição de vara especializada, os processos
criminais relacionados ao Caso Banestado foram distribuídos a este Juízo Federal Titular ainda em
2003.116. Entre eles processos envolvendo crimes praticados por Alberto Youssef no âmbito daquele
caso.117. O Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual celebraram no âmbito desses
processos acordo de colaboração premiada com Alberto Youssef, isso nos autos 2004.7000002414-0,
também distribuídos a este Juízo.118. Como resultado, Alberto Youssef ainda foi condenado a penas
privativas de liberdade, com redução, na ação penal 2004.7000006806-4. Os demais processos pelos
quais respondia, incluindo ações penais, todos por crimes financeiros ou por crimes de lavagem e todos
distribuídos a este Juízo, já que especializado nesses crimes, ficaram, por força do acordo, suspensos,
aguardando o decurso de 10 anos previsto no acordo.119. Em 18/07/2006, foi distribuído a este Juízo, por
requerimento da autoridade policial, o processo 2006.70.00.018662-8, no qual, em representação policial,
se afirmava existirem indícios de que Alberto Youssef teria ocultado crimes de lavagem no acordo de
colaboração premiada e ainda persistiria na prática de lavagem de dinheiro, também em violação ao
acordo de colaboração premiada, e se requisitava a instauração de procedimento criminal diverso para
apurar crimes de lavagem de dinheiro de Alberto Youssef ( v.g.: "para investigar a participação de
Alberto Youssef nos crimes de lavagem de dinheiro praticados por Stael Fernanda, Rosa Alice e Meheidin
Hussein Jennani").120. A alegação de vício de distribuição não faz sentido no contexto então vigente, já
que a 2ª Vara Federal Criminal de Curitiba era, em 18/07/2006, a única especializada no processo e
julgamento de crimes de lavagem de dinheiro praticados no âmbito da Seção Judiciária do Paraná, com o
que qualquer distribuição de processo tendo por objeto crimes de lavagem seria direcionada a este
Juízo.121. Ainda haveria prevenção deste Juízo em relação aos crimes financeiros e de lavagem
praticados por Alberto Youssef e que eram objeto de ação penal já julgada e outras ações penais
suspensas por conta do acordo de colaboração premiada, já que, apontando, a autoridade policial, que
haveria crimes que ele não teria revelado ou que ele persistiria na atividade, seria, se verdadeira a
hipótese, de possível aplicação o art. 71 do CPP, estando estas atividades em continuidade delitiva com as
demais que já eram objeto de processos perante este Juízo. Também cogitável a conexão pelo art. 76, II e
III, do CPP, já que novos crimes de lavagem de Alberto Youssef poderiam ter por objeto ocultar ganhos
dos crimes financeiros anteriores.122. Agregue-se que necessária a apuração dos fatos também para
verificar se havia ou não havia quebra dos compromissos assumidos na colaboração premiada, quando
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Alberto Youssef não revelou ter prestado serviços de lavagem para José Janene e também comprometeu-se
a não mais delinquir.123. Por todos esses motivos, inequívoca a competência deste Juízo para o inquérito
originário 2006.70.00.018662-8.124. Enfim, quanto a essas questões de incompetência do Juízo para os
inquéritos originários da Operação Lavajato ou de vício de distribuição, as Defesas repetem questões
antigas, mais próprias daqueles processos do que deste, e que já foram rejeitadas não só por este Juízo,
mas também pela instância recursal, sendo que sequer fazem sentido, como a suposta manipulação de
distribuição de processo quando a Vara, na época, era a única competente para o processo e julgamento
de crimes de lavagem de dinheiro no território paranaense.125. Portanto, a competência é da Justiça
Federal, pela existência de crimes federais, e especificamente deste Juízo pela prevenção e pela conexão e
continência entre os processos que têm por objeto o esquema criminoso que vitimou a Petrobrás
investigado no âmbito da assim denominada Operação Lavajato, entre eles as ações penais
5036528-23.2015.4.04.7000, 5019727-95.2016.4.04.7000 e 5013405-59.2016.4.04.7000" 2.2.1.
Acrescento que o próprio Supremo Tribunal Federal, ao julgar incidente relativo à "Operação Lava-Jato",
determinou o desmembramento quanto aos investigados que têm foro por prerrogativa de função em
relação àqueles que não o tem. Isto decorre da recente modificação da jurisprudência da Excelsa Corte que
passou a determinar o desmembramento dos processos em que há investigados (ou réus) que não têm foro
privilegiado. A decisão proferida pela mais elevada Corte, no caso específico da "Operação Lava-Jato",
restou assim ementada: AÇÃO PENAL. QUESTÃO DE ORDEM. COMPETÊNCIA POR PRERROGATIVA
DE FORO. DESMEMBRAMENTO DE INVESTIGAÇÕES E AÇÕES PENAIS. PRERROGATIVA
PRÓPRIA DA SUPREMA CORTE.1. O Plenário desta Suprema Corte mais de uma vez já decidiu que "é
de ser tido por afrontoso à competência do STF o ato da autoridade reclamada que desmembrou o
inquérito, deslocando o julgamento do parlamentar e prosseguindo quanto aos demais"(Rcl 1121,
Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2000, DJ 16-06-2000 PP-00032
EMENT VOL-01995-01 PP-00033). Nessa linha de entendimento, decidiu o Plenário também que, "até
que esta Suprema Corte procedesse à análise devida, não cabia ao Juízo de primeiro grau, ao deparar-se,
nas investigações então conjuntamente realizadas, com suspeitos detentores de prerrogativa de foro - em
razão das funções em que se encontravam investidos -, determinar a cisão das investigações e a remessa a
esta Suprema Corte da apuração relativa a esses últimos, com o que acabou por usurpar competência que
não detinha" (Rcl 7913 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 12/05/2011,
DJe-173 DIVULG 08-09-2011 PUBLIC 09-09-2011EMENT VOL-02583-01 PP-00066).2. Por outro lado,
a atual jurisprudência do STF é no sentido de que as normas constitucionais sobre prerrogativa de foro
devem ser interpretadas restritivamente, o que determina o desmembramento do processo criminal sempre
que possível, mantendo-se sob a jurisdição especial, em regra e segundo as circunstâncias de cada caso,
apenas o que envolva autoridades indicadas na Constituição (Inq 3515 AgR, Relator(a): Min. MARCO
AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 13/02/2014).3. No caso, acolhe-se a promoção do Procurador-
Geral da República, para determinar o desmembramento dos procedimentos em que constam indícios de
envolvimento de parlamentar federal, com a remessa dos demais à primeira instância, aí incluídas as
ações penais em andamento.(AP 871 QO, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em
10/06/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014) Do voto do
relator, colhe-se:De fato, nas investigações em que figuram outros supostos "doleiros" que não Alberto
Youssef (Carlos Habib Chater: Inquérito Policial 714/2009 - 2006.70.00.018662-8, Pedido de Busca e
Apreensão 5001438-85.2014.404.7000 e Interceptação Telefônica 5026387-13.2013.404.7000; Nelma
Kodama: Inquérito Policial 1000/2013-5048401-88.2013.404.7000, Pedido de Busca e Apreensão
5001461-31.2014.404.7000 e Interceptação Telefônica 5048457-24.2013.404.7000; Raul Srour: Inquérito
Policial 1002/2014 5048550-84.2013.404.7000, Pedido de Busca e Apreensão 5001443-10.2014.404.7000
e Interceptação Telefônica 5049747-74.2013.404.7000), não há notícia de participação de autoridade
com foro por prerrogativa de função, de modo que não há razão para a manutenção de tais
procedimentos no Supremo Tribunal Federal.(...)Registre-se que, embora as denúncias oferecidas nessas
ações penais e seu respectivo recebimento tenham ocorrido alguns dias após 17 de abril de 2014, é certo
afirmar, ademais, que foram baseadas em elementos probatórios colhidos em data anterior. Também em
relação a elas, portanto, não há razão para submetê-las à jurisdição do STF, devendo ser remetidas ao
juízo de primeiro grau para que lá reassumam seu curso a partir do estado em que se encontram, o que
não inibe, convém enfatizar, que a higidez dos atos e provas nelas produzidos venha a receber o controle
jurisdicional apropriado, se for o caso. DESTAQUEI O Supremo Tribunal Federal, nos autos da
Reclamação nº 17.623 e da Ação Penal nº 871, reafirmou a competência para julgamento do Juízo de
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primeiro grau. No mesmo sentido o e. Superior Tribunal de Justiça, no HC nº 302.604/PR, reconheceu a
competência do Juízo de origem. Na Reclamação nº 22.191, o Ministro Teori Zavascki ratificou uma vez
mais a competência da vara de origem, fazendo alusão a outras duas reclamações que igualmente
confirmaram a competência (Reclamações nº 18.875 e 18.930). Transcrevo apenas o seguinte trecho da
referida decisão: 5. Por outro lado, a questão referente à alegada usurpação de competência do Supremo
Tribunal Federal já foi debatida no julgamento de questão de ordem nas Ações Penais 871-878, realizado
no dia 10.6.2014, quando - a teor de verificação dos autos pelo Procurador-Geral da República, titular
da ação penal perante o Supremo Tribunal Federal - foi reconhecida a validade dos atos até então
praticados naquelas ações, assim como a dos procedimentos investigatórios correlatos, ressalvado então
apenas o recorte indiciário que permaneceu no âmbito desta Corte. A reclamação correspondente
(17.623) teve reconhecida perda no interesse de agir.6. Ademais, a Segunda Turma desta Corte, no
julgamento das Reclamações 18.875 e 18.930, ocorrido em 16.12.2014, ratificou esse entendimento, no
sentido de que não houve demonstração de persecução, pelo juízo reclamado, da prática de atos
violadores da competência do Supremo Tribunal Federal.7. Diante do exposto, nego seguimento ao
pedido (art. 21, § 1º, RISTF) A questão, ademais, foi objeto de análise por este Tribunal na Ação Penal nº
5083376.05.2014.4.04.7000. Nos itens 1 e 2 da ementa do acórdão ficou assentado: 1. A competência para
o processamento e julgamento dos processos relacionados à "Operação Lava-Jato" perante o Juízo de
origem é da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, especializada para os crimes financeiros e de lavagem de
dinheiro.2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar incidente relativo à "Operação Lava-Jato",
determinou o desmembramento quanto aos investigados que têm foro privilegiado em relação àqueles que
não o tem. Ausente no pólo passivo da presente ação penal autoridades com foro privilegiado, não
prospera a alegação defensiva de incompetência do juízo originário. Por tais fundamentos, não deve
prosperar a alegação de nulidade por ausência de análise da competência por parte do STF. 2.2.2. A
alegação de que houve violação ao princípio do juiz natural, pois indevida a distribuição por dependência
ao "Caso Banestado" da investigação que deu origem à "Operação Lava-Jato", não se sustenta diante dos
fundamentos expressos nos itens 109 a 123 da sentença, acima transcritos. Aliás, essa tese já foi rejeitada
por este Tribunal no julgamento da Apelação Criminal nº 5045241-84.2015.4.04.7000/PR. Na ementa do
referido julgamento restou consignado: "1. COMPETÊNCIA. A competência originária para o julgamento
dos processos da 'Operação Lava-Jato' é da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, não havendo falar em
manipulação na distribuição, usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal ou em ausência de
delitos de competência federal.". 2.2.3. No tocante à alegação de incompetência em razão de as condutas
terem sido praticadas em Brasília/DF, acrescento que já se operou a preclusão quanto à discussão sobre a
competência territorial. Tal conclusão decorre do fato de ser relativa eventual nulidade quanto ao critério
territorial de fixação de competência (Súmula STF nº 706). Por consequência, regularmente fixada a
competência territorial pelo critério da conexão e sentenciado o feito por juiz com competência material
para tanto, é inviável a declaração de incompetência relativa em sede de recurso de apelação. Solução em
sentido diverso caracterizaria afronta aos princípios da segurança jurídica e da duração razoável dos
processos. Sobre o tema, cito os seguintes precedentes: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS
CORPUS. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. LEI Nº 7.492/86, ARTS. 4º E 22, PARÁGRAFO
ÚNICO. CRIME DE OCULTAÇÃO DE CAPITAIS. LEI Nº 9.613/98, ART. 1º, VI E VII C/C ARTIGO 1º, §
1º, II C/C ARTIGO 1º, § 2º, II C/C ARTIGO 1º, § 4º. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LUGAR DA
INFRAÇÃO. FINALIDADE: FACILITAR A ATIVIDADE PROBATÓRIA. CRIME CUJA EXECUÇÃO FOI
INICIADA NO TERRITÓRIO NACIONAL. REGÊNCIA NO ART. 70, §§ 1º E 2º, DO CPP. CONEXÃO
COM O DENOMINADO "CASO BANESTADO". PREVENÇÃO DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE
CURITIBA/PR. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA NA VIA ESTREITA DO HABEAS
CORPUS. PRECEDENTES. COMPETÊNCIA TERRITORIAL: NATUREZA RELATIVA. EXCEÇÃO
DE INCOMPETÊNCIA JULGADA. MATÉRIA PRECLUSA. CONFLITO VIRTUAL DE
COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZOS VINCULADOS A TRIBUNAIS DIVERSOS QUE SERIA DIRIMIDA
PELO STJ, O MESMO QUE JÁ DEFINIU A QUESTÃO ASSENTANDO COMPETIR AO JUÍZO
ESPECIALIZADO DE CURITIBA/PR PROCESSAR E JULGAR A PACIENTE. ORDEM DENEGADA. (...)
12. A competência territorial é relativa, prorrogando-se caso não seja ajuizada exceção de
incompetência. Na lição da doutrina, "a competência relativa, ou territorial, é aquela que, como é
intuitivo, pode ser flexibilizada ou, de modo mais simples, relativizada, dependendo do exame concreto de
determinada relação processual e do interesse das partes envolvidas." (Eugênio Pacelli de Oliveira,
Curso de Processo Penal, 9. ed., Lumen Juris, Rio de Janeiro: 2008, p. 221 - grifo adicionado) 13. Por
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isso que é cediço na Corte que "a decisão de exceção de incompetência relativa que rejeita a alegada
incompetência do juízo, declarando-o competente ao afirmar a conexão hábil a manter o feito sob sua
jurisdição, torna a matéria preclusa, mercê de eventual nulidade quanto ao critério territorial ser
relativa. [...]" (HC 93368, rel. min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJ de 25/8/2011) 14. No caso concreto, ajuizada
a exceção de incompetência, e julgada esta improcedente, forçoso é concluir-se no sentido de que a
matéria encontra-se preclusa. (...) (HC 106074, MARCO AURÉLIO, STF, 08/10/2013, grifei) PENAL E
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. LEI Nº
7.492/86, ARTS. 4º, 16 E 22, PARÁGRAFO ÚNICO. CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO. LEI Nº
9.613/98, ART. 1º, VI E VII C/C ARTIGO 1º, § 1º, II C/C ARTIGO 1º, § 2º, II C/C ARTIGO 1º, § 4º.
CONEXÃO HÁBIL A FIXAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO PREVENTO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA
NÃO VERIFICADA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA QUE PREJUDICA A ANÁLISE DA AUSÊNCIA
DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA DA INÉPCIA DA DENÚNCIA. COMPATIBILIDADE ENTRE OS
CRIMES DOS ARTIGOS 4º E 16 DA LEI 7.492/86. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA
NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. A conexão
probatória impõe a reunião das ações penais para julgamento simultâneo, máxime quando se trata de
delitos financeiros apurados em determinado juízo de onde emanam informações de negócios cruzados
entre as empresas envolvidas. (...) 3. A decisão de exceção de incompetência relativa que rejeita a
alegada incompetência do juízo, declarando-o competente ao afirmar a conexão hábil a manter o feito
sob sua jurisdição, torna a matéria preclusa, mercê de eventual nulidade quanto ao critério territorial
ser relativa. (...) (HC 93368, LUIZ FUX, STF, 09/08/2011, grifei) Portanto, não bastasse estar correta
fundamentação exposta na sentença que justificou a fixação da competência pela conexão aos demais
processos da "Operação Lava-Jato", a preliminar deve ser rejeitada porque se encontra preclusa a
discussão quanto à competência territorial. 2.3. Da indivisibilidade da ação penal Sustenta a defesa do
apelante JOÃO VACCARI NETO a violação ao princípio da indivisibilidade da ação penal, ao argumento
de que os crimes teriam sido praticados pelos denunciados juntamente com outras pessoas, sendo que estas
não foram denunciadas ou devidamente identificadas. Não merece guarida o argumento. Malgrado a
conexão indique a possibilidade reunião de processos e seu julgamento conjunto (inclusive gerando a
prevenção do juízo competente), o julgamento não necessita necessariamente ser único, dada as
circunstâncias de cada caso, nos termos do art. 80 do Código de Processo Penal, in verbis: Art. 80. Será
facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de
tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a
prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação. No caso em
comento, em que os fatos descobertos foram encadeando novos fatos, sempre conexos, inviável que se
aguarde todas as investigações e a reunião de todos os réus em um único processo. Todavia, optando-se
pela divisão, como autorizado pelo comando legal, cada réu responderá exclusivamente por aquilo que lhe
foi imputado no processo específico e com as provas nele constantes. Este é o ônus que decorre da
separação dos processos. Além destas circunstâncias autorizadoras do desmembramento, importa
consignar que neste feito, bem como em outros que lhe são conexos, há réus presos a justificar a
separação. Ademais, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, "não há falar em ofensa ao
princípio da indivisibilidade da ação penal, uma vez que predomina o entendimento de que na ação penal
pública vige o princípio da divisibilidade" (STF, RTJ 91/477, 94/137, 95/1389 e RT 593/459 - STJ, 7a T.,
DJ de 06/09/2006, p. 1022, Relator Ministro Nefi Cordeiro). Assim também tem-se orientado esta Corte
(grifado): DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. COMPETÊNCIA FEDERAL. REPASSE DE
VERBAS FEDERAIS À MUNICÍPIO PARA UTILIZAÇÃO NO SUS. INTERCETPAÇÕES TELEFÔNICAS
E DENÚNCIA ANÔNIMA. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. NULIDADE NÃO VERIFICADA.
DEGRAVAÇÃO INTEGRAL DAS ESCUTAS. DESNECESSIDADE. INTERCEPTAÇÃO TELEMÁTICA E
PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. INDEFERIMENTO DE PROVAS E CERCEAMENTO DE DEFESA.
NÃO CONFIGURAÇÃO. DIVISIBILIDADE DA AÇÃO PENAL PÚBLICA. INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA NÃO EXIGE INDIVIDUALIZAÇÃO DO INTERLOCUTOR. PECULATO.
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIAS POR OSCIP SEM QUE HAJA CONTRAPRESTAÇÃO
PROPORCIONAL EM SERVIÇOS. CRIME CONFIGURADO. EQUIPARAÇÃO À FUNCIONÁRIO
PÚBLICO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. LAVAGEM DE DINHEIRO CONFIGURADA. PARTILHA DE
RECURSOS ADVINDOS DE PECULATO COMO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS EMPRESARIAIS.
CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. QUADRILHA. 8. A ação penal pública não está submetida ao
princípio da indivisibilidade, além do que, a ausência de formalização de acusação contra outros
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envolvidos não é fundamento para afastar a responsabilidade dos efetivamente denunciados. (...)
(TRF4, ACR 5009807-73.2011.404.7000, OITAVA TURMA, Relator LEANDRO PAULSEN, juntado aos
autos em 22/08/2016) Note-se que não se trata de uma investigação trivial, mas de uma perquirição que
culminou em desvendar um monumental e complexo esquema de corrupção, com envolvimento de um
elevado número de pessoas, o que, por si só, justifica a elaboração de uma estratégia de modo a viabilizar
a responsabilização de todos os envolvidos. Significa dizer que o Ministério Público, como dominus litis,
deve analisar se existe lastro probatório suficiente para a persecução penal. Em não existindo em relação a
alguns, deve aprofundar as investigações e deixar para um segundo o momento a atribuição de
responsabilidade. O Ministério Público Federal é o titular da ação penal e a ele cabe a formação da opinio
delicti. E na formação da opinio delicti o MPF deve ter uma certa margem, sob pena de sempre ter que
denunciar pessoas cuja prova indiciária não se revelou suficiente. Neste sentido: O art. 129, I, da CF
atribui ao Ministério Público, com exclusividade, a função de promover a ação penal pública
(incondicionada ou condicionada à representação ou requisição) e, para tanto, é necessária a formação
da opinio delicti. [...]. Apenas o órgão de atuação do Ministério Público detém a opinio delicti a partir da
qual é possível, ou não, instrumentalizar a persecução criminal (Inq 2.341-QO/MT, Rel. Min. Gilmar
Mendes, Pleno, DJ de 17-8-2007) Note-se que, em se tratando de ação penal pública incondicionada, o
Ministério Público pode a qualquer momento proceder ao aditamento da denúncia para incluir outras
pessoas ou mesmo ofertar nova denúncia, caso a fase do processo não permita o aditamento. Tudo isso
decorre da observância do princípio da obrigatoriedade da ação penal, que não implica obviamente em
impelir o órgão acusador a denunciar a todos indiscriminadamente e em uma única ação penal,
inviabilizando por completo a tramitação e o respectivo julgamento. Não custa insistir que seria
impraticável denunciar todos os envolvidos na denominada "Operação Lava-Jato" em uma única ação
penal. A questão também já foi analisada por este Tribunal: HABEAS CORPUS. ESCUTAS
TELEFÔNICAS. DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRORROGAÇÕES. POSSIBILIDADE.
DEGRAVAÇÃO. INTEGRALIDADE. DESNECESSIDADE. BUSCA E APREENSÃO. ESCRITÓRIO DE
ADVOCACIA. DESCARACTERIZAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. REUNIÃO DOS PROCESSOS.
INVIABILIDADE. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. (...) 7. Inexiste ilegalidade na separação dos feitos,
desde que, devidamente sopesadas as circunstâncias do processo, seja desaconselhável a manutenção de
única ação. Entendimento já assentado em julgamentos anteriores, também relacionados a mesma
operação, e que se aplica aos demais processos dela decorrentes. 8. Não sendo conveniente a junção dos
feitos em uma única ação sob os fundamentos de complexidade da instrução probatória, quantidade de
increpados, celeridade processual, existência de vários réus presos e disparidade de fases em que os
processos se encontram, aquilatando devidamente o magistrado, faculta-se o desmembramento a teor do
art. 80 do Código de Processo Penal. 9. Ordem de habeas de corpus denegada. (TRF4, HC
5024983-38.2014.404.0000, OITAVA TURMA, Relator p/ Acórdão JOÃO PEDRO GEBRAN NETO,
juntado aos autos em 08/11/2014) No mesmo sentido a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal: QUESTÃO DE ORDEM - PROCEDIMENTO PENAL ORIGINÁRIO - PLURALIDADE DE
INVESTIGADOS, ALGUNS DOS QUAIS COM PRERROGATIVA DE FORO - CONVENIÊNCIA DE
DESMEMBRAMENTO DOS AUTOS - FACULDADE PROCESSUAL QUE SE RECONHECE AO ÓRGÃO
JUDICIÁRIO COMPETENTE - LEGITIMIDADE JURÍDICA DE TAL MEDIDA ( CPP , ART. 80 )-
POSSIBILIDADE DESSA CISÃO PROCESSUAL, AINDA QUE OCORRENTE VÍNCULO DE CONEXÃO
OU DE CONTINÊNCIA - RECURSOS DE AGRAVO PREJUDICADOS, QUANTO AO ASPECTO
MENCIONADO, EM RAZÃO DO ACOLHIMENTO DA QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA PELO
RELATOR . - A cisão da causa penal, de caráter meramente facultativo, fundada em qualquer das
hipóteses previstas no art. 80 do CPP (dentre as quais, a ocorrência de motivo relevante que torne
conveniente a adoção de referida separação), pode efetivar-se, de modo legítimo, sempre a critério do
órgão judiciário competente, ainda que configurada, na espécie, a existência de vínculo de conexidade ou
de relação de continência e não obstante presentes, no procedimento persecutório, investigados detentores
de prerrogativa de foro. Precedentes. (STF-Pleno, Inq 2601-RJ, Relator Ministro Celso de Mello, DJ de
17.05.2013). Especificamente em relação ao crime de organização criminosa, o Superior Tribunal de
Justiça já deixou assentado que "a separação processual, prevista no art. 80 do CPP, não faz qualquer
distinção entre esta ou aquela infração, de modo que a possibilidade de separação, por conveniência da
instrução penal, também é aplicável em relação ao crime de quadrilha" (STJ, Resp 1315619, 5a T., DJe
30/08/2013, Relator Ministro Campos Marques). 2.4. Conexão com a Ação Penal nº
5013405.59.2016.404.7000 A defesa do apelante JOÃO VACCARI NETO ressalta que há conexão deste
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processo com o objeto da Ação Penal nº 5013405.59.2016.404.7000, em que VACCARI foi denunciado
por condutas praticadas em um mesmo cenário de acontecimentos, relacionados a contratos firmados entre
os anos de 2011 e 2014 pelos estaleiros Atlântico Sul, Enseada do Paraguaçu, Rio Grande e Jurong, bem
como pela empresa Keppel Fels, com a Petrobras, todos intermediados pela Sete Brasil. A referida
conexão, mencionada pela defesa, também foi reconhecida na sentença: 94. Aliás, parte das próprias
Defesas, como a de João Vaccari Neto, de João Cerqueira de Santana Filho e de Mônica Regina Cunha
Moura, reconheceu expressamente essa conexão, reportando à ação penal 5013405-59.2016.4.04.7000
que teve por objeto acertos de corrupção e lavagem de dinheiro em contratos de construção de sondas da
Sete Brasil com o Estaleiro Keppel Fels e com vantagem indevida distribuída a agentes da Petrobrás,
agentes da Sete Brasil e agentes do Partido dos Trabalhadores.95. Enfim, os elementos de vinculação são
vários e óbvios e o conjunto probatório comum, com o que o reconhecimento da conexão e continência
entre os casos, bem como eventualmente a continuidade delitiva, com a consequente reunião dos
processos, é medida necessária para evitar dispersão de provas e julgamentos contraditórios. O que
poderia se aventar é que os feitos conexos, necessariamente, deveriam ter sido julgados de forma
simultânea, conforme orienta o caput do art. 79 do CPP. Essa regra, porém, não é absoluta. Conforme
amplamente abordado no tópico anterior, a separação de processos conexos é facultativa, nos termos do
art. 80 do CPP, "quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar
diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não Ihes prolongar a prisão provisória,
ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação". Não há qualquer irregularidade,
portanto, em razão de o presente feito ter tramitado de forma separada em relação aos autos nº
5013405.59.2016.404.7000. 2.5. Inépcia da denúncia A defesa de ANTÔNIO PALOCCI alega que a
denúncia é inepta, pois não atenderia aos requisitos do art. 41 do CPP. Afirma que, em relação à imputação
de corrupção passiva, não foram especificados atos de ofício perpetrados ou omitidos pelo apelante com o
intuito de favorecer a Odebrecht e nem foi indicada a vantagem indevida por ele recebida. No tocante à
imputação do delito de lavagem de dinheiro, sustenta a defesa que a denúncia é inepta porque os crimes
apontados como antecedentes teriam ocorrido posteriormente aos atos de lavagem. 2.5.1. Dispõe o artigo
41 do Código de Processo Penal: A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas
as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a
classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. Portanto, deve a inicial, sob pena de
inépcia, esclarecer o fato criminoso que se imputa aos acusados "com todas as suas circunstâncias", ou
seja, delimitando todos os elementos indispensáveis à sua perfeita individualização. Tais aspectos restaram
devidamente observados na hipótese dos autos, visto que o Ministério Público descreve
pormenorizadamente os fatos delituosos e a participação de cada um dos denunciados. A denúncia narrou
de forma clara as condutas criminosas praticadas, imputando-as a cada um dos acusados corretamente
qualificados. Ademais, encontra-se amparada em elementos indiciários suficientes. A respeito, é preciso
observar que com a denúncia não é necessário encontrar-se cabalmente provados os fatos que são
imputados, pois para isso se presta justamente a instrução do processo. Conforme o entendimento dos
tribunais superiores, a denúncia não pode ser considerada inepta quando formulada em obediência aos
requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo de forma clara as condutas
típicas praticadas, atribuindo-as a acusado devidamente qualificado, com todas as circunstâncias que
permitem o exercício da ampla defesa. Neste sentido: "Não é inepta a denúncia formulada em obediência
aos requisitos traçados no art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo perfeitamente a conduta
típica, cuja autoria é atribuída a agente devidamente qualificado, circunstâncias que permitem o exercício
da ampla defesa e preservam o devido processo legal. 2. Este Superior Tribunal tem entendimento
jurisprudencial no sentido de que, com a superveniência de sentença condenatória, fica preclusa a
alegação de inépcia da denúncia" (STJ, AGRESP 1555105, 6a T., DJE de 30/06/2016, Relator Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR). Note-se que em se tratando dos denominados delitos de autoria coletiva,
como no caso em análise, a denúncia é válida ainda que não individualize minuciosamente as atuações de
cada um dos acusados, desde que demonstre um liame entre a sua ação e a suposta prática delituosa,
possibilitando, assim, a razoabilidade da imputação e o exercício da ampla defesa. 2.5.2. O essencial,
entretanto, é que a alegação de inépcia da inicial acusatória resulta superada com a superveniência de
sentença condenatória, uma vez que não se pode falar em ausência de aptidão da denúncia ou de justa
causa nos casos em que os elementos carreados aos autos autorizam a prolação de condenação. É assente a
jurisprudência, inclusive no âmbito do STJ, no sentido de que a superveniência de sentença condenatória
torna preclusa a alegação de inépcia da denúncia e de ausência de justa causa. A propósito: A
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superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de
inépcia da denúncia, uma vez que o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua
plenitude durante a instrução criminal. (STJ, AgRg no AREsp 537.770/SP, Rel. Min. ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 18/08/2015) Conforme jurisprudência desta Corte Superior, resta
superada a alegação de inépcia da denúncia com a superveniência de sentença condenatória, por se
tratar de título jurídico que afasta a dúvida quanto à existência de elementos suficientes não só para a
inauguração do processo penal como também para a própria condenação (STJ, AgInt no HC 301.215/RJ,
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 17/06/2016). 3.
MÉRITO No tocante ao mérito, verifica-se que, sem embargo de outras questões, o cerne da discussão
reside na suficiência do conjunto probatório para a formação do juízo condenatório, que poderá considerar
tanto provas como indícios, conforme previsão dos artigos 155 e 239 do Código de Processo
Penal. Indício, seguindo a definição legal, é "a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com
o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias". Equivale dizer, é
um juízo que se exerce a partir de determinados fatos comprovados, para se concluir acerca de outros fatos
ou circunstâncias. Tanto a prova direta quanto os indícios têm valor jurídico, "até porque a prova
indiciária não é 'prova menor', no âmbito do livre convencimento (...), mas com maiores cautelas devem
ser adotadas, notadamente no que se refere ao modelo de constatação aplicável" (KNIJNIK, Danilo. A
prova nos juízos cível, penal e tributário. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2007, p. 49). E, em precisa
lição, acrescenta o doutrinador, reproduzindo lição de Ignazio Manzoni: Com efeito, "para que o fato
desconhecido possa reputar-se provado por presunção simples, não basta apresentar-se como
conseqüência possível ou mais ou menos provável do fato conhecido. A mera possibilidade de ocorrência
de um certo fato não pode ser considerada suficiente para reputá-lo ocorrido (...). Para que a presunção
assuma relevância probatória, exige-se algo mais. Requer-se não apenas que o fato ignorado esteja no
âmbito das conseqüências possíveis, mas em grau de probabilidade tal, que induza o convencimento
racional de que o fato desconhecido tenha efetivamente ocorrido. É no grau de relação de inferência,
entre o fato conhecido e o desconhecido, que repousa a força demonstrativa deste meio probatório.
Quanto maior a chance de que o fato ignorado seja conseqüência do fato conhecido, maior a relevância
probatória da presunção" (op. cit., p. 49) (sublinhei) O tema das provas é de fundamental importância, em
especial para o presente feito, porque os delitos imputados aos acusados são complexos e de difícil
apuração, muitas vezes dependendo de um conjunto de indícios para a sua comprovação. Esta prova
indireta deverá ser acima de qualquer dúvida razoável, excluindo-se a possibilidade dos fatos terem
ocorrido de modo diverso daquele alegado pela acusação. É dizer, seguindo na lição de Knijnik, os
diversos indícios que envolvem o fato probando devem ser analisados em duas etapas. Primeiro em
relação a cada indício; depois o conjunto deles. "Assim, sendo cada indício certo e preciso, pode-se obter
a concordância a partir do conjunto" (op. cit., p. 51), e um único indício, mesmo que certo e grave, pode
acarretar na exclusão de um juízo de certeza quanto àquilo que se pretende provar. De tal compreensão
não destoa Gustavo Badaró, ao afirmar que "a atividade probatória desenvolvida com vista à verificação
dos fatos históricos serve de fundamento para a pretensão, quando for bem sucedida, permitirá a
conclusão de que há um 'altíssimo grau de probabilidade' de ocorrência de tais fatos" (in Ônus da prova
no processo penal. São Paulo: Editora RT, 2003, p. 62). Assim, como juízo lógico para gerar o
convencimento acerca de fatos ou circunstâncias, sua força está a depender da maior ou menor solidez que
representar dentro do contexto em que está inserido. Importa registrar que a legislação e a jurisprudência
pátria pouco avançam sobre o nível (standard) probatório exigível para um decreto condenatório, quase
sempre limitando-se à persuasão racional e ao livre convencimento do juiz. Colhe-se da experiência
estrangeira o parâmetro da existência de prova "acima de uma dúvida razoável" (proof beyond a
reasonable doubt). Essa "prova acima de uma dúvida razoável" importa no reconhecimento da
inexistência de verdades ou provas absolutas, devendo o intérprete/julgador valer-se dos diversos
elementos existentes nos autos, sejam eles diretos ou indiretos, para formar sua convicção. Assim, tanto
provas diretas quanto indícios devem ser considerados para composição do quadro fático que se busca
provar. Além disso, a "prova acima de uma dúvida razoável" implica no firme convencimento acerca da
ocorrência do fato e da culpa do acusado. Não é necessária a existência de certeza absoluta, porquanto esta
seja praticamente impossível ou ao menos inviável. Entretanto, as evidências devem levar o julgador, para
que possa ser emitido um decreto condenatório, ao firme convencimento da culpa, sendo que a dúvida
deve levá-lo à absolvição. Essa noção consta do Manual de Instruções aos Jurados, produzido pelo Federal
Judicial Center, em 1987, nos Estados Unidos, cujas orientações devem servir de guia para o julgamento
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nos Tribunais Federais do Júri feitos naquele País. Para maior clareza, transcrevo do original
(http://www.fjc.gov/public/pdf.nsf/lookup/crimjury.pdf/$file/crimjury.pdf, p. 44): As I have said many
times, the government has the burden of proving the defendant guilty beyond a reasonable doubt. Some of
you may have served as jurors in civil cases, where you were told that it is only necessary to prove that a
fact is more likely true than not true. In criminal cases, the government"s proof must be more powerful
than that. It must be beyond a reasonable doubt. Proof beyond a reasonable doubt is proof that leaves you
firmly convinced of the defendant"s guilt. There are very few things in this world that we know with
absolute certainty, and in criminal cases the law does not require proof that overcomes every possible
doubt. If, based on your consideration of the evidence, you are firmly convinced that the defendant is
guilty of the crime charged, you must find him guilty. If on the other hand, you think there is a real
possibility that he is not guilty, you must give him the benefit of the doubt and find him not guilty. Tal
perspectiva sobre a prova também está presente no Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional,
adotado pelo Brasil a partir do Decreto nº 4388/2002, que, no seu artigo 66, estabelece: "3. Para proferir
sentença condenatória, o Tribunal deve estar convencido de que o acusado é culpado, além de qualquer
dúvida razoável". Sobre o nível de prova necessário ao decreto condenatório, adotando o modelo
alienígena, já decidiu o e. Supremo Tribunal Federal: DIREITO PENAL. AÇÃO PENAL DE
COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. OPERAÇÃO SANGUESSUGA. FRAUDE EM LICITAÇÃO. CRIME DO
ART. 90 DA LEI 8.666/1993. CORRUPÇÃO PASSIVA. QUADRILHA. DEPUTADO FEDERAL. FALTA DE
PROVA HÁBIL. ABSOLVIÇÃO.1. A presunção de inocência, princípio cardeal no processo criminal, é
tanto uma regra de prova como um escudo contra a punição prematura. Como regra de prova, a melhor
formulação é o "standard" anglo-saxônico - a responsabilidade criminal há de ser provada acima de
qualquer dúvida razoável -, consagrado no art. 66, item 3, do Estatuto de Roma do Tribunal Penal
Internacional.2. À falta de prova suficiente da participação do acusado, Deputado Federal, nos crimes
licitatórios praticados com verbas decorrentes de emendas parlamentares de sua autoria, bem como do
recebimento de vantagem indevida em decorrência das emendas parlamentares e, ainda, de associação a
grupo dedicado à prática de fraudes e peculatos na aquisição de ambulâncias com recursos federais,
impõe-se a absolvição.3. Ação penal julgada improcedente.(AP 521, Relatora Ministra Rosa Weber,
Primeira Turma, publicado em 06-02-2015 - destaquei) Queixa-crime ajuizada contra parlamentar.
Injúria. Delito praticado por meio de matéria divulgada em periódico escrito. Alegada falta de justa
causa por inexistência de dolo específico voltado a atingir a honra da vítima. Necessidade da dilação
probatória. Subsunção dos fatos à conduta típica descrita na inicial acusatória. Queixa recebida.1. A
verificação acerca da narração de fato típico, antijurídico e culpável, da inexistência de causa de
extinção da punibilidade e da presença das condições exigidas pela lei para o exercício da ação penal (aí
incluída a justa causa) revela-se fundamental para o juízo de admissibilidade de deflagração da ação
penal. A inexistência de dolo específico é questão que deve situar-se no âmbito da instrução probatória,
por não comportar segura ou precisa análise nesta fase processual, que é de formulação de um simples
juízo de delibação.2. As condutas em foco, todavia, se amoldam, em tese, ao delito invocado na peça
acusatória, sendo que a defesa apresentada pelo querelado não permite concluir, de modo robusto, ou
para além de toda dúvida razoável, pela improcedência da acusação.3. Queixa recebida.(Inq 2968,
Relator Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, publicado em 17-08-2011 - destaquei) O Superior Tribunal
de Justiça já adotou mesmo posicionamento: PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 2º DA LEI N.
8.176/1991 E ART. 55 DA LEI N. 9.605/1998. CONCURSO FORMAL. PRESCRIÇÃO. FALTA DE
PROVAS.(...) 5. O estado jurídico de inocência, corolário da dignidade da pessoa humana, exige para a
condenação a certeza além da dúvida razoável, não sendo admissível sequer a alta probabilidade.
Ausentes elementos de prova aptos a demonstrar os fatos imputados, devem os réus ser absolvidos com
fundamento no art. 386, II, do CPP.Ação penal julgada improcedente, absolvendo-se os acusados com
fundamento no art. 386, II, do CPP.(APn 719/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe
18/11/2014 - destaquei) Feitas tais considerações gerais acerca da prova, direta ou indireta, e os níveis
probatórios necessários a comportar um decreto condenatório, passo à análise do mérito dos recursos de
apelação, dividindo o exame segundo os delitos imputados. 3.1. Dos fatos imputados Os fatos trazidos a
julgamento nos presentes autos são múltiplos e complexos. Malgrado a envergadura e dimensões
amazônicas da "Operação Lava-Jato", não é muito difícil sintetizar a imputação de um modo bastante
genérico, de modo a apreender aquilo que se explicitará com maior minudência na sequência. Descreve a
denúncia que alguns partidos políticos e alguns políticos passaram a "apadrinhar" indicações de pessoas,
servidores públicos de carreira ou não, para ocupar cargos de elevado escalão junto a órgãos da
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administração pública direta e indireta. Os indicados, por sua vez, deveriam envidar esforços para verter
recursos para os cofres destes partidos e para os bolsos de alguns de seus dirigentes, sem embargo de
receberem também uma parcela dos valores descaminhados. Os recursos eram desviados, segundo a peça
acusatória, por meio de licitações ou procedimentos administrativos realizados de modo lícito ou ilícito,
culminando em contratos bilionários, firmados entre algumas das maiores empresas nacionais e o órgão da
Administração envolvido. Um percentual do valor do contrato era transferido, por intermédio de operações
de lavagem de dinheiro e/ou evasão de divisas ou mero pagamento em espécie, para os partidos políticos,
para seus dirigentes e para afilhados indicados para ocupar os cargos. É disto que tratam este feito e os
outros processos conexos relativos à denominada "Operação Lava-Jato", em suas dezenas de fases.
Mudam os nomes dos partidos, dos políticos, dos "afilhados", das empresas, dos administradores destas,
os percentuais ou os detalhes de como os recursos públicos foram drenados para finalidades indevidas,
mas, na essência, o resumo da imputação acaba por ser sempre o mesmo. É certo que da resenha acima
não se extrai a comprovação dos fatos imputados, muito menos a responsabilidade penal de cada um dos
acusados. Tudo isto estará a depender da detida análise das provas dos autos. 3.1.1. Especificamente em
relação ao presente processo, a denúncia narra um complexo esquema criminoso em que teriam sido
praticados crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, desenvolvido em favor dos interesses do Estaleiro
Enseada do Paraguaçu (do qual fazia parte a Odebrecht), em contratos intermediados pela empresa Sete
Brasil, que tinham por objeto a construção e o subsequente afretamento de seis sondas para a utilização
pela Petrobras na exploração do petróleo na camada de pré-sal. Os contratos de construção de seis sondas
foram firmados pelo Estaleiro Enseada do Paraguaçu e a empresa Sete Brasil em 18/04/2012 (evento 1,
ANXO85, fl. 122, da ação penal). Os subsequentes contratos de afretamento e prestação de serviços dessas
sondas foram celebrados em agosto de 2012, pela Sete Brasil e a Petrobras, envolvendo a soma de R$
28.065.162.950,77 (evento 1, ANEXO95/100, da ação penal). O objeto deste processo está inserido em
um contexto ainda mais amplo, que englobava os interesses escusos de diferentes grupos econômicos, que
atuaram em conluio com o Grupo Odebrecht, no contexto do direcionamento de um procedimento
licitatório que culminou na celebração de contratos bilionários de afretamento e prestação de serviços de
21 sondas construídas no Brasil. Além do Estaleiro Enseada do Paraguaçu, esse procedimento licitatório,
intermediado pela empresa Sete Brasil, foi direcionado em favor do Estaleiro Jurong (seis sondas), do
Estaleiro Keppel Fels (seis sondas) e do Estaleiro Rio Grande (três sondas). O procedimento licitatório e o
modelo de contratação dessas 21 sondas foram fortemente influenciados pelo esquema de corrupção
encabeçado pelo Grupo Odebrecht. No modelo anterior de contratação, finalizado em fevereiro de 2011 e
realizado diretamente pela Petrobras para a construção de sondas, o Estaleiro Atlântico Sul havia sido
contratado para a construção de sete sondas, ao preço médio aproximado de 663 milhões de dólares por
sonda. O Grupo Odebrecht, por meio do Estaleiro Enseada Paraguaçu, não obteve êxito nesse primeiro
certame, com uma proposta de aproximadamente 758 milhões de dólares por sonda. A questão, portanto,
era criar um novo mecanismo de contratação, para impedir que o preço de 663 milhões de dólares por
sonda fosse utilizado como teto ou parâmetro nos novos contratos de construção de sonda. Os executivos
da Odebrecht defendiam a mudança do modelo de contratação, de "licitação para construção" para
"licitação para afretamento", hipótese em que poderia haver compensação pela taxa de afretamento. A
solução para a Odebrecht não foi alcançada exatamente dessa forma, mas de outra, especificamente pela
criação da empresa Sete Brasil e a sua interposição entre a Petrobras e os estaleiros. A Sete Brasil era
controlada pela Petrobras e foi estruturada sob o discurso de estimular o mercado nacional no projeto de
construção de sondas de perfuração. Na prática, porém, constatou-se que ela foi planejada para facilitar a
expansão do esquema criminoso de corrupção que havia na Petrobras. Com a criação da Sete Brasil e a sua
participação na licitação da Petrobras, coube à referida pessoa jurídica (e não mais à estatal) a contratação
da construção das sondas, sendo elas afretadas em seguida à Petrobras. O novo formato de contratação,
com a intermediação da Sete Brasil e no modelo de afretamento, possibilitou afastar o parâmetro de preço
proveniente da mencionada contratação direta do Estaleiro Atlântico Sul pela Petrobras, em fevereiro de
2011 (aproximadamente 663 milhões de dólares por sonda). A nova forma de contratação - dirigida para
beneficiar os grupos econômicos envolvidos no esquema de corrupção - propiciou a cobrança de preços
mais elevados nos contratos de construção de sondas firmados com a Sete Brasil. O Estaleiro Enseada do
Paraguaçu (do qual fazia parte o Grupo Odebrecht) cobrou um preço de aproximadamente 798 milhões de
dólares por sonda nos contratos celebrados em abril de 2012. Esse é um panorama geral sobre o vultoso
interesse econômico que era o pano de fundo do esquema criminoso. No tocante às condutas específicas
objeto da denúncia, o primeiro cenário para a prática do crime de corrupção envolve a articulação política

Documento (9207509) https://siscom.trf4.jus.br/docs/upload/2018/11/28/1362999/505493288...

16 of 88 29/11/2018 10:51



realizada por ANTÔNIO PALOCCI em favor do novo modelo de licitação e contratação que veio a
favorecer o Grupo Odebrecht. Nesse contexto, segundo a denúncia, no período entre meados de 2010 e o
ano de 2011, MARCELO ODEBRECHT teria oferecido vantagem indevida ao então Deputado Federal,
Ministro da Casa Civil e membro do Conselho de Administração da Petrobras ANTÔNIO PALOCCI, que
aceitou a promessa indevida e efetivamente exerceu a sua grande influência política para que fosse
adotado o modelo de contratação de afretamento de sondas que atendia aos interesses do Grupo
Odebrecht. A modelagem de licitação que beneficiaria a empreiteira acabou sendo definida logo depois de
o assunto ter sido tratado por ANTÔNIO PALOCCI com a Presidente da República, em reunião ocorrida
em 12/05/2011, na qual participou MARCELO ODEBRECHT. No dia seguinte, ANTÔNIO PALOCCI
veio a se reunir com o Presidente da Petrobras, José Sergio Gabrielli. No âmbito da Petrobras, a decisão
foi colocada em prática a partir de reunião da Diretoria Executiva da Petrobras, realizada em
02/06/2011. A denúncia aponta que ANTÔNIO PALOCCI teria contado com o auxílio de seu assessor
BRANISLAV KONTIC, no contexto da prática de atos ilícitos para atender os interesses do Grupo
Odebrecht. A sentença absolveu BRANISLAV por falta de prova de autoria. A vantagem indevida
concedida pelo Grupo Odebrecht para que ANTÔNIO PALOCCI usasse seu prestígio político para
beneficiar o grupo em diversos contratos com o poder público, entre 2008 e 2013, era disponibilizada por
meio de uma peculiar "conta corrente" ou "caixa geral", na qual eram registrados os créditos proveniente
de propinas e os débitos decorrentes de ordens de pagamento determinadas por PALOCCI. A
movimentação dessa "conta corrente de acertos de propinas" era operacionalizada por um setor criado
dentro do Grupo Odebrecht ("Setor de Operações Estruturadas"), no qual ANTÔNIO PALOCCI era
identificado como "Italiano". Foi apreendida no Grupo Odebrecht uma planilha denominada "Posição
Programa Especial Italiano", que retratava o histórico da movimentação dessa "conta corrente" ou "caixa
geral" de acertos de propinas entre o Grupo Odebrecht e agentes do Partido dos Trabalhadores, do qual
ANTÔNIO PALOCCI era o titular e administrador. O conteúdo da planilha aponta que no período de 2008
a 2013 foram disponibilizados aproximadamente 128 milhões de reais em créditos em favor do "caixa
geral" administrado por ANTÔNIO PALOCCI. As ordens para movimentação desses créditos partiam de
ANTÔNIO PALOCCI, sendo que determinadas ordens de pagamento, como as 19 transferências tratadas
na denúncia, em favor do JOÃO SANTANA e MÔNICA MOURA, eram operacionalizadas no exterior
pelo Setor de Operações Estruturadas do Grupo Odebrecht. No aludido setor, comandado em última
instância por MARCELO ODEBRECHT, trabalhavam os seguintes funcionários da empreiteira,
denunciados nesta ação penal: HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO, LUIZ
EDUARDO DA ROCHA SOARES e FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA. Além destes funcionários,
os operadores financeiros OLÍVIO RODRIGUES e MARCELO RODRIGUES também atuaram na
operacionalização das transferências internacionais de valores determinadas por ANTÔNIO
PALOCCI. Dos valores identificados na aludida planilha denominada "Posição Programa Especial
Italiano", a denúncia aborda de forma específica o repasse de aproximadamente 10 milhões de dólares
para MÔNICA MOURA e JOÃO SANTANA, identificados pelo codinome "Feira" nos controles
contábeis do Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht. A documentação relativa ao rastreamento das
transações no exterior possibilitou identificar que, no período de 19/07/2011 a 18/07/2012, houve o
repasse do valor total de USD 10.219.691,08, determinado por ANTÔNIO PALOCCI em favor de
MÔNICA MOURA e JOÃO SANTANA, mediante 19 depósitos subreptícios no exterior. Os aludidos
depósitos foram operacionalizados no exterior pelo Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht,
mediante débito na "conta corrente de acertos de propinas" de ANTÔNIO PALOCCI, cuja movimentação
estava estampada na aludida planilha denominada "Posição Programa Especial Italiano". Esse repasse para
MÔNICA MOURA e JOÃO SANTANA, realizado por empresas do Grupo Odebrecht e por determinação
de ANTÔNIO PALOCCI, ocorreu como forma de contraprestação a serviços que ambos teriam prestado,
na condição de publicitários, em campanhas eleitorais no Brasil para o Partido dos
Trabalhadores. Segundo a acusação, a ausência de causa lícita para o recebimento de valores provenientes
do Grupo Odebrecht, somada à cronologia dos eventos criminosos (o primeiro depósito ocorreu
aproximadamente um mês depois de a Diretoria Executiva da Petrobras aprovar a modelagem de
contratação pretendida pela Odebrecht), seria suficiente para caracterizar a participação de MÔNICA
MOURA e JOÃO SANTANA no crime de corrupção passiva. Os publicitários, porém, foram absolvidos
desta imputação relacionada ao crime de corrupção. Este ponto da sentença transitou em julgado por
ausência de recurso da acusação. No contexto da operacionalização desses 19 depósitos realizados no
exterior em favor dos publicitários, a acusação descreve que foram ocultadas e dissimuladas a origem,
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disposição, movimentação, localização e propriedade de valores provenientes, direta e indiretamente, dos
delitos de organização criminosa, corrupção ativa e passiva e contra o sistema financeiro nacional. Por
consequência, foi imputada a prática do crime de lavagem de dinheiro, de forma continuada, aos
denunciados MARCELO ODEBRECHT, HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO,
LUIZ EDUARDO DA ROCHA SOARES, FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA, OLÍVIO
RODRIGUES, MARCELO RODRIGUES, ANTÔNIO PALOCCI, BRANISLAV KONTIC, MÔNICA
REGINA CUNHA MOURA e JOÃO SANTANA. A sentença também absolveu BRANISLAV KONTIC
desta imputação específica. A denúncia aborda, ainda, outro cenário em que teria sido praticado o crime de
corrupção, também no contexto de atividades ilícitas necessárias para viabilizar a celebração dos contratos
de afretamento de seis sondas que beneficiaram o Grupo Odebrecht. No âmbito interno da Petrobras,
descreve a denúncia que MARCELO ODEBRECHT e ROGÉRIO ARAÚJO (executivo do Grupo
Odebrecht), no período entre janeiro e dezembro de 2011, ofereceram vantagem indevida para que
RENATO DUQUE (então Diretor de Serviços da Petrobras) atuasse em favor da modelagem de
contratação de sondas que acabou beneficiando a empreiteira. Narra a denúncia que, para o funcionamento
desse esquema de corrupção, comandado pelo Grupo Odebrecht, foi necessária também a negociação de
propina em favor de executivos da Sete Brasil e do representante do Partido dos Trabalhadores, JOÃO
VACCARI NETO, que precisavam atuar de forma coordenada com RENATO DUQUE para que fossem
viabilizados os contratos bilionários pretendidos pelo Grupo Odebrecht. O comando da Sete Brasil era
exercido por ex-funcionários da Petrobras, envolvidos em esquemas de corrupção - JOÃO FERRAZ,
Pedro Barusco e EDUARDO MUSA, respectivamente Presidente, Diretor de Operações e Diretor de
Participações da Sete Brasil. Conforme mencionado, a Sete Brasil foi a empresa que intermediou os 21
contratos de afretamento dessas sondas com diferentes estaleiros, sendo seis sondas negociadas com o
Estaleiro Enseada do Paraguaçu, do qual fazia parte o Grupo Odebrecht. No âmbito do acerto do
pagamento de vantagem indevida sobre esses 21 contratos firmados pela Sete Brasil, a propina foi fixada
em 0,9% do valor de cada contrato, dividida da seguinte forma: a) 1/6 para o Diretor de Engenharia e
Serviços da Petrobras (RENATO DUQUE); b) 1/6 para JOÃO FERRAZ, Pedro Barusco e EDUARDO
MUSA, dirigentes da própria empresa Sete Brasil; c) e 2/3 para o Partido dos Trabalhadores, com
arrecadação realizada por JOÃO VACCARI NETO. Os envolvidos acima referidos já haviam acertado o
valor e a forma de divisão da propina previamente, desde a criação da empresa Sete Brasil. A denúncia
estima em R$ 252.586.466,55 a propina que teria sido solicitada e paga em decorrência dos contratos
celebrados com o Estaleiro Enseada do Paraguaçu (do qual fazia parte o Grupo Odebrecht). A sentença
concluiu, porém, que o Grupo Odebrecht não concordou com o pagamento da propina no referido
percentual cobrado, direta ou indiretamente, por RENATO DUQUE, JOÃO FERRAZ, Pedro Barusco,
EDUARDO MUSA e JOÃO VACCARI NETO. O Grupo Odebrecht teria negado o pagamento de propina
com base no percentual dos contratos assinados, alegando que especificamente para esses contratos de
afretamento de seis sondas a propina já havia sido disponibilizada por meio dos créditos em favor de
ANTÔNIO PALOCCI. O juízo a quo, concluiu, também, que houve crime único de corrupção envolvendo
o oferecimento e solicitação de propinas na contratação das sondas pela Sete Brasil junto ao Estaleiro
Enseada do Paraguaçu, ainda que com divisão de tarefas entre os agentes e partícipes. Transcrevo excerto
da sentença que sintetiza a conclusão do magistrado de primeiro grau acerca da responsabilidade penal de
cada um dos denunciados: 1) Antônio Palocci Filho deve ser condenado por um crime de corrupção
passiva e dezenove crimes de lavagem em concurso formal;2) Branislav Kontic deve ser absolvido por
falta de prova de autoria;2) Eduardo Costa Vaz Musa deve ser condenado por um crime de corrupção
passiva;3) Fernando Migliaccio da Silva deve ser condenado por dezenove crimes de lavagem;4) Hilberto
Mascarenhas Alves da Silva Filho deve ser condenado por dezenove crimes de lavagem;5) João Carlos de
Medeiros Ferraz deve ser condenado por um crime de corrupção passiva;6) João Cerqueira de Santana
Filho deve ser condenado por dezenove crimes de lavagem;7) João Vaccari Neto deve ser condenado por
um crime de corrupção passiva;8) Luiz Eduardo da Rocha Soares deve ser condenado por dezenove
crimes de lavagem;9) Marcelo Bahia Odebrecht deve ser condenado por um crime de corrupção passiva e
dezenove crimes de lavagem em concurso formal;10) Marcelo Rodrigues deve ser condenado por
dezenove crimes de lavagem;11) MÔNICA Regina Cunha Moura deve ser condenada por dezenove crimes
de lavagem;12) Olívio Rodrigues Júnior deve ser condenado por dezenove crimes de lavagem;13) Renato
de Souza Duque deve ser condenado por um crime de corrupção passiva; e14) Rogério Santos de Araújo
deve ser absolvido por falta de prova de autoria. Apelam quanto ao mérito (a) a defesa do acusado JOÃO
VACCARI NETO, postulando a sua absolvição; (b) a defesa de ANTÔNIO PALOCCI, buscando a
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absolvição quanto ao crime de lavagem de dinheiro e deixando de recorrer, expressamente, quanto à
condenação pelo crime de corrupção; (c) a defesa de BRANISLAV KONTIC, pleiteando a modificação do
fundamento da absolvição; (d) o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, requerendo (d.1) a condenação de
BRANISLAV KONTIC pela prática dos delitos de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, este por 19
(dezenove) vezes; (d.2) o reconhecimento do cometimento por JOÃO VACCARI e RENATO DUQUE de
6 (seis) crimes de corrupção passiva, em concurso material, nos contratos firmados pelo Grupo Odebrecht
com a Petrobras, por intermédio da Sete Brasil; (d.3) o reconhecimento do concurso material entre os
crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro praticados por ANTÔNIO PALOCCI; (d.4)
subsidiariamente, na hipótese de se entender pelo concurso formal, que as penas sejam aplicadas
cumulativamente, nos termos do art. 70, parte final, do Código Penal; (d.5) a aplicação do concurso
material entre os 19 (dezenove) crimes de lavagem de dinheiro imputados a ANTÔNIO PALLOCI. Passo
ao exame do acervo probatório reunido ao longo da instrução processual. 4. DA CORRUPÇÃO A
"Operação Lava-Jato" muito revelou sobre o Estado brasileiro e seu funcionamento, escancarando
esquemas criminosos que vão de encontro aos princípios gerais que deveriam imperar na Administração
Pública (artigo 37 da Constituição Federal): legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência. Na medida em que a Operação se desenvolve, cada vez mais fatos são descobertos, envolvendo
novos personagens e núcleos, podendo-se comparar os esquemas de corrupção a um câncer, de alto poder
lesivo e considerável capacidade de se espalhar. No caso, como já exposto, a denúncia narra um complexo
esquema de corrupção articulado pelo Grupo Odebrecht, em diferentes frentes de atuação e com diferentes
agentes públicos, com a finalidade de viabilizar os seis contratos bilionários firmados em agosto de 2012,
intermediados pela empresa Sete Brasil Participações S/A, cujo objeto era o afretamento de sondas para a
utilização pela Petrobras na exploração do petróleo na camada de pré-sal. 4.1. Os delitos narrados estão
previstos nos artigos 333, caput e parágrafo único, e 317, caput e §1º, c/c artigo 327, §2º, todos do Código
Penal: Corrupção ativa.Art. 333 - Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para
determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e
multa.Parágrafo único - A pena é aumentada de um terço, se, em razão da vantagem ou promessa, o
funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou o pratica infringindo dever funcional. Corrupção
passivaArt. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da
função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal
vantagem:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.§ 1º - A pena é aumentada de um terço,
se, em conseqüência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato
de ofício ou o pratica infringindo dever funcional. Art. 327 - Considera-se funcionário público, para os
efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função
pública.§ 2º - A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste
Capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da
administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder
público. 4.2. Objetos das apelações A sentença concluiu pela condenação de MARCELO ODEBRECHT
por um crime de corrupção ativa. Foram condenados pela prática de um crime de corrupção passiva os
réus ANTÔNIO PALOCCI, EDUARDO VAZ MUSA, JOSÉ CARLOS DE MEDEIROS FERRAZ,
RENATO DE SOUZA DUQUE e JOÃO VACCARI NETO, no contexto dos contratos de afrentamento de
sondas intermediado pela Sete Brasil, envolvendo o Estaleiro Enseada do Paraguaçu (do qual fazia parte o
Grupo Odebrecht) e a Petrobras. Os réus colaboradores MARCELO BAHIA ODEBRECHT, EDUARDO
VAZ MUSA e JOSÉ CARLOS DE MEDEIROS FERRAZ não recorreram contra o mérito da condenação
pelo crime de corrupção. As defesas dos réus ANTÔNIO PALOCCI e RENATO DUQUE, que não
celebraram acordo de colaboração até a data da sentença, também não recorreram da condenação pelo
crime de corrupção passiva. O réu RENATO DUQUE confessou a participação no esquema criminoso em
seu interrogatório. A defesa de ANTÔNIO PALOCCI esclarece em suas razões que deixa de apresentar
recurso em relação a este tópico específico (condenação pelo crime de corrupção passiva) pelo seguinte
motivo (evento 28, RAZAPELA1, pág.-pdf 49): "Levando-se em consideração o teor do depoimento
prestado na ação penal nº 5063130-14.206.4.04.7000, ocasião em que o apelante efetivamente confessou
o crime de corrupção, consubstanciado no recebimento de parte dos valores constantes da "Planilha
Posição Programa Especial Italiano" em benefício de seu partido - o que consubstancia o crime de
corrupção -, a defesa deixa de insurgir-se contra esta específica imputação.". O réu JOÃO VACCARI
NETO, condenado pelo crime de corrupção passiva, sustenta em suas razões de apelação a negativa de
autoria, em suma, pelos seguintes fundamentos: (a) seu nome sequer é citado nas mensagens eletrônicas
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trocadas entre os corréus e não há qualquer prova documental que o envolva nos ilícitos tratados nos
autos, restando isoladas as afirmações dos delatores; (b) não possuía qualquer ingerência na Petrobras ou
capacidade técnica para liderar um projeto como o da Sete Brasil; (c) as delações prestadas no processo,
além de se mostrarem contraditórias, nada trouxeram contra o apelante; (d) a condenação fundamentada
somente em delação viola a lei, o devido processo legal e a ampla defesa. O denunciado BRANISLAV
KONTIC foi absolvido na sentença por falta de provas de autoria. Todavia, a defesa recorre pleiteando a
modificação do fundamento da absolvição, para que seja declarado que está provado que o réu não
concorreu para a infração penal. Por sua vez, a acusação pleiteia em sua apelação: (a) a condenação de
BRANISLAV KONTIC pelo crime de corrupção passiva,  argumentando que existem provas de que
BRANISLAV auxiliou a execução das atividades ilícitas realizadas por ANTÔNIO PALOCCI; (b) o
reconhecimento do cometimento por JOÃO VACCARI e RENATO DUQUE de 6 (seis) crimes de
corrupção passiva em concurso material, modificando a conclusão da sentença de que houve de crime
único de corrupção. Com efeito, considerando o alcance das apelações interpostas pela acusação e defesas,
no tocante ao mérito das imputações envolvendo os crimes de corrupção, o presente julgamento deve se
concentrar na análise da autoria em relação aos réus JOÃO VACCARI NETO e BRANISLAV KONTIC,
bem como na discussão sobre a caracterização de crime único ou mais de um crime de corrupção. 4.3.
Materialidade Muito embora a prova da materialidade dos fatos descritos na denúncia não seja objeto de
questionamento pelos recorrentes, entendo pertinente um breve retrospecto sobre o farto conjunto
probatório, exaustivamente analisado na sentença, que comprova a existência do complexo esquema de
corrupção comandado por MARCELO ODEBRECHT em favor dos interesses de seu grupo empresarial
em contratos de afrentamento de seis sondas envolvendo o Estaleiro Enseada do Paraguaçu e a Petrobras,
intermediados pela empresa Sete Brasil. A existência do esquema de corrupção foi confirmada por
diversos depoimentos, bastante detalhados e harmônicos entre si. Nesse sentido foram os interrogatórios
dos réus colaboradores MARCELO BAHIA ODEBRECHT, ROGÉRIO SANTOS DE ARAÚJO,
EDUARDO VAZ MUSA e JOSÉ CARLOS DE MEDEIROS FERRAZ, condenados pela prática do crime
de corrupção. Além deles, o réu RENATO DUQUE, que não firmou acordo de colaboração, admitiu em
seu interrogatório ter participado do esquema criminoso de corrupção. Foram ouvidos nesta ação penal
como testemunhas arroladas pela acusação os colaboradores Marcia Lúcia Guimarães Tavares, Vinicius
Veiga Borin, Ricardo Ribeiro Pessoa, Pedro José Barusco Filho, Zwi Skornicki e Delcídio Gomez do
Amaral. Foram arroladas como testemunhas de defesa os colaboradores Márcio Faria da Silva, Emílio
Alves Odebrecht e Pedro Augusto Ribeiro Novis. A prova oral foi corroborada por uma vasta quantidade
de documentos, em especial: a) mensagens e anotações eletrônicas encontradas em equipamentos
apreendidos em endereços da Odebrecht e de seus executivos, objeto de análise no Relatório nº 124/2016
(evento 1, ANEXO19, da ação penal) e no Relatório n.º 515/2016 (evento 1, ANEXO25, da ação penal);
b) Relatório de Comissão Interna de Apuração constituída pela Petrobras para apurar irregularidades no
assim denominado "Projeto Sondas" (evento 1, ANEXO67/93, da ação penal); c) planilha apreendida que
retratava a situação dos créditos disponibilizados ("conta corrente de acertos de propinas") em favor de
ANTÔNIO PALOCCI (Relatório 24/2016 da Polícia Federal, evento 1, ANEXO21, fls. 5-7, da ação
penal). 4.3.1. A análise do conteúdo da sequência de mensagens e anotações eletrônicas encontradas em
equipamentos apreendidos em endereços da Odebrecht configura importante elemento de prova a
corroborar o teor dos depoimentos dos colaboradores e do corréu RENATO DUQUE. Transcrevo trechos
da sentença em que foram detidamente analisadas as mensagens relacionadas aos interesses da Odebrecht
nos contratos de construção e afretamento de sondas: 323. Também há mensagens nas quais se tratam de
assuntos relacionados à contratação do Grupo Odebrecht pela Petrobrás e dos termos de contratação
para construção ou afretamento de sondas para a exploração de óleo e gás do pré-sal e da interferência
de Antônio Palocci Filho, identificado como "Italiano" nesse assunto (fls. 57-63 e 67-71da denúncia).324.
Examinam-se as mensagens mais relevantes.325. Em mensagem datada de 30/12/2010, enviada por
Marcelo Bahia Odebrecht para executivos da Odebrecht, entre eles Roberto Prisco Ramos, há uma
primeira referência a tratativas com Antônio Palocci Filho, "Italiano", em assuntos relativos à Petrobrás
(fl. 171 da representação, evento 1 do processo 5043559-60.2016.4.01.7000). Transcreve-se: "Falei com
Italiano. Entendeu e disse que ia falar. Mas ficou claro dois desconfortos: falta de histórico de conversas
políticas na área de E&P, e o próprio fato de ele ainda estar tateando na relação com a moça." 326. Os
referências são à Diretoria de Exploração e Produção da Petrobrás e "moça" seria Dilma Vana Roussef,
já então eleita Presidente da República. Antônio Palocci Filho, já convidado ao cargo de Ministro Chefe
da Casa Civil do Governo, ainda estaria inseguro em sua relação com a Presidente eleita.327. Repare-se
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que, na agenda eletrônica de Marcelo Bahia Odebrecht, há registro, de fato, de reunião por ele realizada
no próprio dia 30/12/2010 com Antônio Palocci Filho, este identificado como "Min. AP", ainda havendo
ali referência a "Brani" (fl. 171 da representação, evento 1 do processo 5043559-60.2016.4.01.7000).328.
Ou seja, no mesmo dia em que Marcelo Bahia Odebrecht afirma ter falado com "Italiano", há registro na
agenda dele de encontro com Antônio Palocci Filho.329. Ainda antes, Marcelo Bahia Odebrecht teria
tentado, na cerimômia de diplomação da ex-Presidente da República em 17/12/2010, tratar com Antônio
Palocci Filho acerca de assuntos da Petrobrás, mas não foi bem sucedido. Embora Marcelo Bahia
Odebrecht tenha afirmado, em um primeiro momento, que ele não estaria na cerimônia, o que é incorreto
("Italiano não estava na diplomação"), depois ele corrigiu-se apenas informando que não teria
conseguido vê-lo na recepção pós diplomação ("Chefe, não consegui lhe ver na 6ª na recepção pós
diplomação"), conforme se verifica nas mensagens de fls. 163 e 163 da representação policial do evento 1
do processo 50435559-60.2016.4.04.7000.330. Em seguida, em mensagem datada de 10/01/2010, enviada
por Marcelo Bahia Odebrecht a Branislav Kontic, no endereço eletrônico kontichbrani@yahoo.com,
tratam de reunião entre o primeiro e Antônio Palocci Filho, identificado como "Chefe", sendo ali feita
breve referência a problemas com a Petrobrás. Transcreve-se: "Brani,Tudo bem?Fiquei de checar com o
chefe se teríamos ou não uma reunião esta semana pois na 6ª viajo e passo duas semanas fora do PaísDe
minha parte pode esperar fevereiro, você checa com ele? E se possível avisa a Darci quando seria.Assim
o Chefe se concentra nestas batalhas política iniciais.Forte abraçoMarceloPS: Comente com ele apenas
que aquele assunto do Petróleo não está indo bem." 331. Juntada, na denúncia, intensa troca de
mensagens entre o Presidente do Grupo Odebrecht Marcelo Bahia Odebrecht e executivos da empresa,
entre eles o acusado Rogério Santos de Araújo e a testemunha Márcio Faria da Silva no período de
29/01/2011 a 23/02/2011 com o assunto "Sondas Brasil vs. EAS" (fls. 59-63 da denúncia, evento 1).332.
Tratam especificamente de divergências que estariam ocorrendo na Petrobrás entre a Diretoria de
Serviços e Engenharia e a Diretoria de Exploração e Produção acerca dos preços e formatos de
contratação, bem como sobre preço máximo a ser pago pela construção de sondas para a exploração do
petróleo no pré-sal. É externada a preocupação da Odebrecht quanto à fixação pela Petrobrás de uma
valor teto de seiscentos e sessenta e três milhões de dólares para a contratação de construção de sonda, o
que seria muito inferior ao orçado pela Odebrecht, em setecentos e cinquenta e oito milhões de dólares. O
valor teto teria sido fixado com base em preço ofertado pelo Estaleiro Atlântico Sul (EAS) em licitação
realizada pela Diretoria de Exploração e Produção para construção de sete sondas. Transcreve-se alguns
trechos: "1) Nós achamos que o preço dado pelo EAS eh completamente fora da realidade e eles não
conseguirão realizar a encomenda por esse preço; (...)(..)3) Se o preço do EAS não eh aceitável - e era, de
longe, o mais baixo - a negociação das demais sondas para nós e FELS fica ainda mais prejudicada."
(mensagem de 29/01/2011 de Roberto Prisco Ramos para Marcelo Bahia Odebrecht e outros) "(1)
Realmente este assunto (DIP) foi colocado em paula (Reunião DE de 20/jan) pelo Dir Duque, sem
consenso com E&P, após as negociações de rotina da Comissão, em que a EAS ainda deu 1M$ de
desconto/sonda, ficando preço em 663$ cada.(...)5) Nossa grande preocupação eh justamente estar sendo
definido na Pb um valor teto de 663$ sonda muito inferior ao nosso de 758$, que já eh apertado (vejam
que o mercado offshore está com tendência de aquecimento face preço óleo alto e recuperação Golfo
poderá produzir aumento no valor do procurement que eh parcela substancial na composição preço final)
para susentar um investimento de um estaleiro greenfield.6) Diante deste cenário, considero muito difícil
a Pb vir a contratar mais sondas com valores superiores a 663$ e neste caso a viabilização do nosso
estaleiro fica comprometida." (mensagem de 29/01/2011 de Rogério Santos de Araújo para Marcelo Bahia
Odebrecht e outros, em resposta à anterior) "O desalinhamento entre os diretores está chegando a níveis
inviáveis pela falta de liderança na casa.A briga com E&P e Engenharia é simplesmente a pedra da
vez.(...) Voltando as sondas concordo com os comentários de Rogério que dificilmente será contratado
outros pacotes acima de 663 o que inviabiliza todos nossos esforços de construir o estaleiro.(...)"
(mensagem 29/01/2011 de Márcio Faria da Silva para Marcelo Bahia Odebrecht e outros, em resposta à
anterior) "DE aprovou hoje contratação do Pacote 7 sondas por 663M$/unidade e constituição da SET.
Ficou também fixado o prazo de um mês para q a E&P conclua o processo do Afretamento (contratação
ou não). (...)"(mensagem de 10/02/2011 de Rogério Santos de Araújo para Marcelo Bahia Odebrecht e
outros, em retomada ao assunto anterior) "Apenas para atualização de todos, em conversa com Dir
Duque ele mencionou que, caso haja interesse por parte Consórcio, teria q sinalizar com valor inferior a
$700 p/sonda. Mencionou a q Pb, no Cenário atual, não tem condições de contratar por valor superior a
700$/sonda." (mensagem de 23/02/2011 de Rogério Santos de Araújo para Marcelo Bahia Odebrecht e
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outros, em resposta à anterior) 333. E, em 01/03/2011, em mensagem de Rogério Santos de Araújo para
Marcelo Bahia Odebrecht e outros, também na linha de resposta às mensagentes anteriores, há
informação de que como seria dividida a contratação das sondas entre as empresas fornecedoras, ficando
a Odebrecht com seis delas (fl. 12, anexo25, evento 1): "A divisão das 21 sondas, caso ocorra a
contratação, deverá ser a seguinte: 6 p/nosso Consórcio +6 Alusa Galvão + 6 Jurong (segundo Barusco
já sinalizaram com preço abaixo 700) + 3KF (estão jogando duro para reduzir mas Pb acha q
cedem)." 334. Aqui há um indício de fraude, pois a licitação que resultaria na contratação de sondas dos
aludidos estaleiros sequer havia se iniciado. Com efeito, a licitação para a contratação do afretamento de
vinte e uma sondas foi autorizada pela Diretoria Executiva da Petrorás somente em 02/06/2011 (item
368), e a mensagem eletrônica é de três meses antes.335. No meio dessas mensagens, Marcelo Bahia
Odebrecht enviou uma, em 21/02/20111, a seus executivos na qual menciona que teria tratado do assunto
com "Italiano" e que ele teria dito que poderia ocorrer compensação, em relação ao preço, via tarifa de
arrendamento: "Chegou no Italiano a fofoca (via Petrobrás) que estaríamos saindo/desistindo da Bahia.
Neguei e afirmei que as conversas não evoluíram apenas por eles estarem concentrados no 1º pacote.Ele
tem claro que a linha vai ser na compensação via tarifa de arrendamento." 336. Nessa época, Antônio
Palocci Filho era Ministro Chefe da Casa Civil, cargo que exerceu entre 01/01/2011 a 07/06/2011.337. As
mensagens revelam insurgência dos executivos da Odebrecht quanto ao preço a ser pago pela Petrobrás
para a construção de sondas para a exploração do petróleo do pré-sal e o envolvimento de Antônio
Palocci Filho nessas tratativas.338. Em uma nova série de troca de mensagens entre executidos da
Odebrecht, no período de 19/04/2011 a 30/04/2011, eles prosseguem na discussão da contratação das
sondas para exploração do petróleo do pré-sal. Desta feita, com a empresa Sete Brasil já constituída e
com discussões a respeito da forma de contratação, se seria melhor para o Grupo Odebrecht que fosse
contratado para a construção de sonda ou para afretamento de sonda (fls. 18-21 do evento 1, anexo25).
No âmbito da discussão, há duas mensagens com referência à influência de Antônio Palocci Filho.339.
Na, primeira mensagem, Rogério Santos de Araújo menciona a necessidade de cancelamento da licitação
da Diretoria de Exploração & Produção da Petrobrás para que a Sete Brasil pudesse ser contratada pela
Petrobrás para fornecer o restante das sondas. Na mensagem, enviada, em 30/04/2011, a Marcelo Bahia
Odebrecht e a outros executivos, consta referência de que seria relevante a nomeação de Antônio Palocci
Filho para o Conselho de Administração da Sete Brasil e que ali ele poderia ser também utilizado pelo
Grupo Odebrecht: "1) No recente Bid Afretamento, com sondas construídas no Brasil, tanto Etesco quato
QG não foram contratadas, porque E&P considerou os daily rates na faixa 640/650 mil $, altos (mas não
preços abusivos)Para DE poder abrir negociação com SETE demais Sondas, E&P tem considerar estes
preços abusivos, o que não está ocorrendo. Da forma atual, E&P 'poderá' conduzir o processo para novo
bid de afretamento o que o Duque não concorda.2) Nomeação do Palocci para CA, na visão Sete, dará
robustez ao processo construção Brasil. Tem força política, conhece a Pb (já foi conselheiro) e exerce
certa influência no JSG. [José Sérgio Gabrielli]Canal q poderá ser utilizado, em certos casos, por
nós..." 340. Em resposta nesta mesma data, Marcelo Bahia Odebrecht afirmou: "Se nós soubermos o que
queremos (construção ou afretamento) posso passar para o Italiano." 341. Trata-se de mais uma troca de
mensagens que relaciona Antônio Palocci Filho com o codinome "Italiano", além ainda da referência à
possibilidade da interferência dele em favor do Grupo Odebrecht na questão do fornecimento das sondas
para exploração do petróleo do pré-sal.342. Em outra mensagem relevante, de 12/05/2011, Marcelo
Bahia Odebrecht reporta aos seus subordinados reunião que teria tido com a então Presidente da
República e na qual estaria presente Antônio Palocci Filho (fl. 71 da denúncia): "2hs e 45 min!Temas
principais a pedido dela: TAV, Aeros e Arenas.Fora as Arenas (não por nossa culpa) foi bem
positivo.Estavam LC e Italia.No fim comentei do pre-sal (no início da reunião ela tinha dito por iniciativa
própria que soube recentemetne da OOG). Aí ela trouxe o tema sondas/estaleiro (queixou-se do nosso
preço não competitivo das 7 sondas e falou da proposta da PB de nova licitação). Ela disse que com esta
nova licitação a PB queria introduzir novos entrantes (chineses, etc) pois queria quebrar a 'rigidez dos
custos locais'. No final da reunião Itália saiu comigo (e voltou depois) para me perguntar se eu estava ok
com as mudanças para nova licitação (para afretamento) pois amanhã ia ter conversa com JSG [José
Sergio Gabrielli]. Eu disse que sim, que seria uma alternativa para sair do impasse, com a OOG
ganhando sondas de afretamento com a Set e contratando o estaleiro." 343. Consultando a agenda
pública da então Presidente da República Dilma Vana Roussef, constata-se que, nesta data, 12/05/2011,
consta de fato reunião dela com Antônio Palocci Filho, muito embora sem menção à também presença de
Marcelo Bahia Odebrecht (http://www2.planalto.gov.br/acompanhe-o-planalto/agenda/agenda-da-
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presidenta/2011-05-12).344. Como ver-se-á adiante (item 345), Marcelo Bahia Odebrecht confirmou a
realização da referida reunião e com o aludido objeto.345. Trata-se de mais uma prova de que Antônio
Palocci Filho era identificado como "Italiano" pelos executivos da Odebrecht. Além disso, trata-se
também de prova de que ele intercedeu junto à Presidente da República e junto ao Presidente da
Petrobrás, José Sergio Gabrielli, em favor do formato de contratação pretendido pela Odebrecht
relativamente ao fornecimento das sondas para exploração do petróleo no pré-sal. (...) 359. Além das
mensagens, releva destacar ainda que as anotações na agenda do aparelho celular de Marcelo Bahia
Odebrecht permitem concluir que este teria se reunido com Antônio Palocci Filho com frequência,
dezenas de vezes, como por exemplo em 12/01/2010, 14/01/2010 09/02/2010, 26/02/2010, 05/03/2010,
24/03/2010, 23/04/2010, 27/05/2010, 07/06/2010, 18/06/2010, 02/07/2010, 23/07/2010, 13/08/2010,
03/09/2010, 27/09/2010, 11/11/2010, 30/12/2010, 27/02/2012, 14/03/2012, 29/03/2012, 27/04/2012,
05/06/212, 16/07/2012, 04/10/2012, 26/02/2013, 02/07/2013 e 26/11/2013 (fls. 86-92, 122, 126, 131, 133,
142, 143, 171, 218, 219, 221, 222, 225 e 226 da representação policial, processo
5043559-60.2016.4.04.7000, evento 1).360. As mensagens eletrônicas e as anotações na agenda
eletrônica de Marcelo Bahia Odebrecht, ora examinadas, permitem as seguintes conclusões: - Antônio
Palocci Filho era a pessoa identificada como "Italiano" nas comunicações internas dos executivos da
Odebrecht;- Antônio Palocci Filho mantinha relação intensa com Marcelo Bahia Odebrecht;- Antônio
Palocci Filho, mesmo no período do exercício do mandato de deputado federal e de Ministro Chefe da
Casa Civil, era provocado a interceder junto ao Governo Federal em favor dos interesses do Grupo
Odebrecht, isso em relação a diversos assuntos, como crédito prêmio do IPI, REFIS da crise e linha de
crédito em Angola;- havia insatisfação do Grupo Odebrecht quanto aos critérios, preço e formato
empregados pela Petrobrás para contratar a construção de sondas para exploração do petróleo na
camada do pré-sal, especialmente quanto ao valor teto por ela estabelecido;- Antônio Palocci Filho
intercedeu em favor dos interesses do Grupo Odebrecht nesta contratação;- em mensagens relativas às
intervenções de Antônio Palocci Filho junto ao Governo Federal em favor do Grupo Odebrecht há
referência explícita a "contrapartidas"; e- Branislav Kontic era provocado pelo Grupo Odebrecht para
agendar as reuniões com Antônio Palocci Filho e ainda para tratar dos assuntos do interesse do
grupo. Outra importante mensagem, transcrita na fl. 88 da denúncia, foi enviada em 04/04/2011 por
ROGÉRIO SANTOS DE ARAÚJO, da Odebrecht, a outros executivos da empreiteira, entre eles o
Presidente MARCELO ODEBRECHT. O teor do e-mail revela que RENATO DUQUE, em conluio com
dirigentes da empresa Sete Brasil, já trabalhavam em prol dos interesses do Grupo Odebrecht antes mesmo
de ter sido oficialmente aberto o procedimento de licitação relacionado aos contratos de afretamento de 21
sondas. Transcrevo a análise da sentença sobre o conteúdo desta prova: 388. Chamam a atenção
mensagens eletrônicas revelando que mesmo antes da abertura da licitação, em 02/06/2011, que resultou
na contratação da SeteBrasil, já se tinha presente de antemão que esta contrataria a construção das
sondas junto a determinados estaleiros e inclusive com a prévia definição de como seria a divisão entre
eles.389. Também causa estranheza a referência nas mensagens eletrônicas de que agentes da Petrobrás
influenciariam a Sete Brasil para a contratação de específicos estaleiros, com pré-definição da repartição
entre eles.390. Uma delas encontra-se na fl. 88 da denúncia, tratando-se de mensagem enviada, em
04/04/2011, por Rogério Santos de Araújo, da Odebrecht, a outros executivos da Odebrecht, entre eles ao
Presidente Marcelo Bahia Odebrecht, relatando informações que teria obtido com o Diretor da Petrobrás
Renato de Souza Duque. Transcreve-se: "Estive hoje Dir Duque:1) Estão ainda concluindo processo das
19 sondas para afretamento. As indicações são não linha de não serem contratadas (daily rates faixa
600mil$),2) E&P precisa declarar preços excessivos para cancelar bid,3) Caso não ocorra, uma saída
seria novo bid com participação da SET. Mas acredita que esta alternativa não vai em frente,4) Uma vez
vencida Etapa bid acima, itens 1 e 2, ficaria liberado o processo para contratação pela SET do restante
das 21 sondas,5) Neste caso, permanece a estratégia da Pb orientar SET para negociar as 21 sondas com
a G/A, J, KF e EEP.6) Mencionou que tem compromisso com PT de ficar no cargo de Diretor até
solucionar a contratação destas 21 sondas.7) Afirmei para ele, que manifestou satisfação, sobre posição
do EEP de flexibilização para negociar e chegar a um acordo com a SET." 391. Uma primeira
irregularidade consiste no fornecimento por Diretor da Petrobrás de informações reservadas, acerca de
questões e estratégias internas da Petrobrás para executivo da Odebrecht.392. Uma segunda, na
afirmação, constante no corpo da mensagem, de que a Petrobrás iria orientar a Sete Brasil a contratar o
fornecimento das sondas em estaleiros específicos, entre eles o Enseada do Paraguaçu, integrado pela
Odebrecht. "G/A, J, KF e EEP" são acrônimos de Galvão/Alusa, Jurong, Kepel Fels e Estaleiro Enseada
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do Paraguaçu.393. Observa-se que tudo isso mesmo antes da abertura da licitação que levou à
contratação da Sete Brasil, já que esta, como visto, foi autorizada somente em 02/06/2011 (item 368).394.
Por último, a referência na mensagem de que Renato de Souza Duque teria um compromisso com o
Partido dos Trabalhadores de permanecer na Diretoria da Petrobrás até "solucionar a contratação destas
vinte e uma sonda", o que é indicativo da relação espúria entre ele e agentes da referida agremiação
política para arrecadação de recursos.395. Oportuno destacar que Pedro José Barusco Filho, como ver-
se-á adiante (itens 415-418), revelou que o esquema criminoso da Petrobrás, de pagamento sistemático de
propinas divididas entre agentes públicos e agentes políticos, reproduziu-se na empresa SeteBrasil para a
qual foi indicado como Diretor de Operações, a fim de conduzir o projeto de construção de sondas de
perfuração de águas profundas para exploração do petróleo na área do pré-sal.396. Foi acertado o
pagamento de propina sobre esses contratos.397. Segundo ele, a propina foi fixada em 0,9% sobre o valor
dos contratos e dividida em 1/6 para o ora acusado o Diretor de Engenharia e Serviços da Petrobrás
Renato de Souza Duque, 1/6 para Pedro José Barusco Filho e os ora acusados, Eduardo Costa Vaz Musa
e João Carlos de Medeiros Ferraz, estes agora como dirigentes da própria empresa SeteBrasil, e 2/3 para
o Partido dos Trabalhadores, com arrecadação por João Vaccari Neto. 4.3.2. Outro importante elemento
de prova sobre o esquema de corrupção, que revelou os prejuízos sofridos pela Petrobras, é o Relatório de
Comissão Interna de Apuração constituída pela estatal para apurar irregularidades no assim denominado
"Projeto Sondas" (evento 1, ANEXO67/93, da ação penal). É pertinente transcrever as conclusões da
sentença sobre os fatos comprovados a partir do referido documento: 362. Antes de examinar a prova oral,
oportuno o exame sobre as contratações da Petrobrás para obtenção de sondas para exploração do
petróleo no pré-sal e que é apontado na denúncia como uma das causas do pagamento de vantagem
indevida retratada na planilha "Posição Programa Especial Italiano".363. Como visto nos itens 323-345,
tal contratação foi objeto de discussão entre os executivos da Odebrecht.364. Consta nos autos a respeito
dessa contratação o relatório de Comissão Interna de Apuração constituída pela Petrobrás para apurar
irregularidades no assim denominado "Projeto Sondas" (evento 1, anexo67 a anexo93), no qual há ampla
descrição do histórico dos fatos. Faz-se aqui uma síntese apertada.365. Em decorrência da descoberta de
reservas de petróleo da camada pré-sal, surgiu a necessidade de aquisição pela Petrobras de
equipamentos para exploração, entre eles sondas de perfuração marítima em águas profundas.365.
Definiu-se como de interesse do Governo Federal que, entre as quarenta sondas tidas como necessárias,
vinte e oito seriam construídas no Brasil.366. Houve uma primeira licitação, aberta em 16/10/2009, para
o fornecimento de sete sondas e que foi conduzida pela Diretoria de Exploração e Produção, no formato
de construção de um lote de sete unidades de perfuração martíma. Tal licitação foi vencida pelo Estaleiro
Atlântico Sul. O preço por unidade ficou em USD 662 milhões, bem abaixo da proposta, por exemplo, de
USD 758 milhões por unidade oferecida pela Odebrecht em consórcio com a OAS e a UTC. A contratação
foi autorizada em 10/02/2011 pela Diretoria Executiva da Petrobrás. Tal formato de contratação foi
denominado no âmbito da Petrobrás como de Primeiro Sistema.367. Licitação paralela que era conduzida
pela Diretoria de Exploração e Produção para a contratação de dezenove sondas no formato de
afretamento foi cancelada por preço excessivo em 07/04/2011.368. Em 02/06/2011, a Diretoria Executiva
da Petrobrás aprovou a abertura de nova licitação para contratação de vinte e uma sondas. Convites
foram encaminhados para vinte e seis empresas, mas apenas apresentaram propostas a Sete Brasil
Participações S/A e a Ocean Rig Serviços de Petróleo Ltda.369. Esclareça-se que a Sete Brasil foi
constituída com diversos investidores, entre eles a Petrobrás, com 10%, e com recursos provenientes de
fundos de pensão da Petros, Previ e Funcef, Valia. Também tem por sócios empresas privadas e instuições
financeiras, como os bancos Santander, Bradesco e o BTG Pactual.370. A constituição da Sete Brasil teve
por objetivo atender à demanda da Petrobrás para o fornecimento de sondas para a exploração do
petróleo na camada de pré-sal. A idéia era que através da constituição de uma terceira empresa fosse
viabilizada a construção das sondas no Brasil, o que era uma imposição do Governo Federal, sem expor
a Petrobrás demasiadamente aos riscos do negócio e do incremento de preços: "o principal objetivo da
estruturação societária: viabilizar a construção no Brasil das novas sondas de perfuração demandadas
pela Petrobrás para uso no Pré-Sal, sem que com isso a Companhia viesse a assumir riscos adicionais em
relação ao seu modelo tradicional de contratação do afretamento de UPMs (risco financeiro, de crédito,
de construção, de atraso, de direito de regresso, etc.) e sem gerar taxas de afretamento, a serem pagas
pela Petrobrás, acima dos parâmetros usuais do mercado fretador internacional, para os mesmos tipos de
ativo e serviços." (fl. 169 do relatório da comissão interna) 371. Executivos da Petrobrás, como Pedro
José Barusco Filho e João Carlos de Medeiros Ferraz, foram indicados pela empresa estatal para cargos
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de direção na Sete Brasil, especificamente para Diretor de Operações e para Presidente,
respectivamente.372. Voltando à licitação, os preços constantes nas propostas da Sete Brasil e da Ocean
Rig superaram a estimativa da Petrobrás, com o que a Diretoria Executiva autorizou a realização de
negociação direta com os proponentes.373. Na negociação, foram feitas uma série de concessões pela
Petrobrás que permitiram a redução dos preços para os limites aceitos pela Petrobrás.374. Como
resultado, a Diretoria Executiva autorizou em 09/02/2012, a contratação para fornecimento das sondas
no formato afretamento, sendo vinte e uma delas da Sete Brasil.375. A Sete Brasil, para viabilizar o
fornecimento, negociou vinte e um contratos de construção dessas sondas com vários estaleiros,
Estaleiros Keppel Fels, Enseada do Paraguaçu, Rio Grande e Jurong, sendo seis sondas contratadas, em
18/04/2012, com o Estaleiro Enseada do Paraguaçu, do qual fazia parte o Grupo Odebrecht, pelo valor
de R$ 28.065.162.950,77 (evento 1, anexo85, fls.122 do relatório).376. Posteriormente, foram celebrados
contratos de afretamento desses navios sondas para a Petrobrás (evento 1, anexo 95 a anexo100).377. O
relatório da Comissão Interna da Petrobrás contém uma série de questionamentos sobre todo o
procedimento havido.378. Os mais relevantes consistem na comparação da prévia licitação para o
fornecimento das dezenove sondas, que culminou por ser cancelada por preços excessivos, com a
licitação vencida pela Sete Brasil e a Ocean Rig.379. Sugere a comissão de apuração interna que se as
mesmas concessões feitas pela Petrobrás à Sete Brasil e à Ocean Rig na negociação das vinte e uma
sondas tivessem sido admitidas na prévia licitação das dezenove sondas conduzidas pela Diretoria de
Exploraçaõ e Produção, a Petrobrás poderia ter obtido contratos mais vantajosos.380. Transcreve-se o
seguinte trecho do relatório (evento 1, anexo85, fls.120-121 do relatório): "Logo após o cancelamento do
certame do E&P para as 19 sondas, em 07/04/2011, a Petrobrás lançou o processo de contratação do
afretamento de até 21 sondas. Neste processo, caracterizado pela falta de competição efetiva entre as
empresas Sete Brasil e Ocean Rig, foram feitas diversas concessões, tais como:- aumento do prazo do
contrato de afretamento de 10 para 15 anos;- correção da taxa de afretamento durante o período de
construção por índices relacionados ao custo de construção;- alteração na fórmula de reajuste da taxa de
afretamento;- alteração das cláusulas de multa.A justificativa para o lançamento do segundo certame (21
sondas) foi o cancelamento da primeira licitação por preços excessivos.Entretanto, fica a dúvida se no
primeiro processo de contração (19 sondas, realizado em 2010), que, aparentemente teve mais
competitividade, fosse feitas as mesmas concessões listadas acima, este não teria como resultado a
obtenção de taxas mais atrativas para a Petrobras. Nesse sentido, foram feitas simulações para avaliar o
potencial de redução da taxa de afretamento da primeira licitação, considerando a taixa mais baixa
obtida, de USD 630 mil, com a Etesco, e as concessões feitas no processo que contratou as 21 sondas da
Sete Brasil.Quadro 4 - Simulação de redução de taxa diária 1ª licitação (19 sondas) com concessões da
licitação 21 sondas Descrição de taxas e concessões                                                  USD mil/diaTaxa
ofertada pela Etesco na licitação do E&P (19 sondas)       630Alongamento de prazo de 10 para 15
anos                                  -51,0Multas do 2º Sistema                                                                   
-4,7Reajuste do Afretamento                                                              -25,5Reajuste na
construção                                                                -24,6Total
Concessões                                                                          -105,9Taxa do E&P com as concessões dadas à
Sete Brasil                 524 Como pode ser observado nas simulações realizadas, caso as concessões feitas
para a Sete Brasil tivessem sido feitas para os licitantes do primeiro processo do E&P, haveria o potencial
para obtenção de taxas tão atrativas quanto às obtidas com a Sete Brasil.(...)" 381. Outro questionamento
bem relevante reside na constatação de que a Sete Brasil contratou a construção das sondas nos
estaleiros por preço bem superior ao contratado pela Petrobrás no já referido contrato com o Estaleiro
Atlântico Sul.382. Mais interessante ainda é que os preços cobrados pelos Estaleiros da Sete Brasil foram
ainda superiores aos por eles apresentados à Petrobrás na licitação por ela realizada diretamente e que
foi vencida pelo Estaleiro Atlântico Sul.383. Transcreve-se o seguinte trecho do relatório (evento 1,
anexo85, fls.121-123 do relatório): "Visitando o site da Sete Brasil na internet, na seção relações com
investidores, foi possível obter informações sobre os contratos assinados com os estaleiros para a
construção de 29 ativos, conforme mostrado adiante (Figura 37):(...)Em que pese possível alterações não
substanciais nas especificações técnicas e o intervalo de tempo entre assinatura de contratos, percebe-se
uma elevação considerável dos preços dos contratos de EPC do Segundo Sistema em relação aos
contratos assinados com o EAS relativos ao Primeiro Sistema. Mais ainda, existe um aumento em relação
às propostas formuladas pelos mesmos estaleiros naquela licitação vencida pelo EAS.(...) Observa-se
assim que, apesar das concessões feitas em relação à possibilidade de atraso na entrega, multas de
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conteúdo local, reajuste, entre outras, os preços ficaram mais elevados, inclusive os dos EPCs." 384.
Embora se trate de questões técnicas de difícil valoração pelo Juízo, é possível constatar objetivamente
que o Estaleiro Enseada do Paraguaçu, constituído pela Odebrecht, OAS e UTC, foi contratado pela Sete
Brasil para a construção das seis sondas pelo preço, cada uma, de USD 798.500.000,00, conforme
quadro na fl. 122 do relatório da comissão interna. O preço é bastante superior ao cobrado pelo Estaleiro
Atlântico Sul na licitação referida para construção das sete sondas, de USD 662.000.000,00, realizada
diretamente pela Petrobrás. Também é superior ao valor da proposta vencida apresentada pelo próprio
Estaleiro Enseada do Paraguaçu para aquela licitação, de USD 758.728.808,00, conforme quadro na fl.
123 do relatório da comissão interna.385. Oportuno recordar das mensagens eletrônicas citadas no item
332, que revelam as preocupação dos executivos da Odebrecht de que a Petrobrás, após a licitação
vencida pelo Estaleiro Atlântico Sul, passasse a considerar como valor teto para a contratação o preço de
USD 663 milhões.386. Questões ténicas mais complexas a parte, fato objetivo é que o cancelamento da
licitação das dezenove sondas e a contratação da construção das vinte e uma sondas por intermédio da
Sete Brasil possibilitou que tal valor, de USD 663 milhões, não fosse utilizado como teto, e permitiu que o
Estaleiro Enseada do Paraguaçu, composto pela Odebrecht, OAS e UTC, fosse contratado para
construção de seis sonda, por preço unitário muito superior, de USD 798.500.000,00, o que foi
nitidamente vantajoso para o fornecedor. Amplamente comprovada, portanto, a existência de um
complexo esquema de corrupção envolvendo o oferecimento e promessa de vantagem indevida por parte
de executivos do Grupo Odebrecht, a fim de que agentes públicos e equiparados atuassem de forma
coordenada para beneficiar o referido grupo empresarial no contexto da celebração de contratos bilionários
relacionados ao afretamento de seis sondas para a utilização pela Petrobras na exploração do petróleo na
camada de pré-sal. 4.4. Autoria Antes de analisar de forma mais aprofundada a existência de provas de
autoria em relação aos apelantes JOÃO VACCARI NETO e BRANISLAV KONTIC, é oportuno
transcrever o resumo da conclusão da sentença sobre a vinculação de cada denunciado com o esquema de
corrupção em análise: 745. Caracterizada a materialidade do crime de corrupção, define-se
conclusivamente a autoria.746. Pedro José Barusco Filho, Diretor de Operações da Sete Brasil, seria um
dos autores, mas o processo penal foi suspenso em relação a ele (itens 131-139).747. João Carlos de
Medeiros Ferraz e Eduardo Costa Vaz Musa, Presidente e Diretor de Participações da Sete Brasil,
participaram do crime, especificamente do acerto da corrupção e foram beneficiados diretamente com
propina, ainda que na operacionalização tenham recebido valores diretamente de outro estaleiro, o
Jurong.748. Renato de Souza Duque, Diretor da Petrobrás, é um dos autores do crime, participou do
acerto de corrupção e foi beneficiado diretamente com propina, ainda que na operacionalização tenha
recebido valores diretamente de outros estaleiros, o Jurong e Keppel Fels.749. João Vaccari Neto,
Secretário de Finanças do Partido dos Trabalhadores, é um dos autores do crime, participou do acerto de
corrupção e a entidade que representava seria diretamente beneficiada com a propina, ainda que os
valores pertinentes tenham sido englobados, posteriormente, no acerto da conta corrente geral de
propinas da planilha "Posição Programa Especial Italiano".750. Antônio Palocci Filho, na época
Ministro Chefe da Casa Civil, é um dos autores do crime, participou do acerto de corrupção e a entidade
que representava seria diretamente beneficiada com a propina, ainda que os valores pertinentes tenham
sido englobados, posteriormente, no acerto da conta corrente geral de propinas da planilha "Posição
Programa Especial Italiano".751. Marcelo Bahia Odebrecht, Presidente do Grupo Odebrecht, foi
comunicado da solicitação do pagamento de vantagem indevida e a incorporou na conta corrente geral de
propinas da planilha "Posição Programa Especial Italiano".752. Já quanto à Rogério Santos de Araújo,
deve ser absolvido, pois ele transmitiu a solicitação de pagamento de vantagem indevida e essa foi
resolvida através da aludida conta corrente geral, sem que ele tivesse sido informado desse proceder.753.
Quanto a Mônica Regina Cunha Moura e João de Cerqueira Santana Filho, embora eles sejam
beneficiários dos valores da propina, entendo que cabe a sua responsabilização apenas pelos crimes de
lavagem de dinheiro, já que denunciados por terem recebido os valores mediante condutas de ocultação e
dissimulação e, considerando ainda que não há qualquer prova de sua participação específica dos
acertos de corrupção entre o Grupo Odebrecht e agentes do Partido dos Trabalhadores.754. Branislav
Kontic trabalhou como assessor de Antônio Palocci Filho desde 2007, primeiro 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".755. Como revelado pelos dirigentes do
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Setor de Operações Estruturadas, teria ele envolvimento na "conta corrente geral de propinas", assim
como tiveram outros anteriores assessores de Antônio Palocci Filho. Por exemplo, há pagamentos
lançados com apontamento "via JD", que, como revelado pelos executivos da Odebrecht, consistiria em
pagamentos efetuados através de Juscelino Dourado, anterior assessor de Antônio Palocci Filho.756.
Segundo os depoimentos dos dirigentes do Setor de Operações Estruturadas, os lançamentos na planilha
a título de "Programa B" se referem a pagamentos em espécie efetuados por intermédio de Branislav
Kontic.757. Embora o fato indique a responsabilidade de Branislav Kontic por crime de corrupção ou de
lavagem, esses lançamentos a débito não constituem objeto específico da denúncia e, portanto, não pode
ser avaliada a culpa dele por este fato.758. No que se refere ao crime de corrupção que é objeto da
presente denúncia, não há de fato prova de seu envolvimento específico no acerto de corrupção que
envolveu os contratos de construção de sondas com a Sete Brasil. Assim, da imputação constante nestes
autos deve se absolvido, sem prejuízo de apuração de sua responsabilidade em outros processo por outros
fatos. 4.4.1. JOÃO VACCARI NETO Inicialmente, cumpre mencionar que JOÃO VACCARI NETO foi
condenado pelo crime de corrupção passiva na Ação Penal nº 5013405-59.2016.4.04.7000, o que foi
mantido à unanimidade por esta Turma em julgamento realizado no dia 07/11/2017. A menção ao referido
julgamento é oportuna porque determinadas condutas analisadas naquele processo ocorreram dentro do
mesmo contexto ampliado das condutas apreciadas neste feito, no âmbito dos 21 contratos bilionários de
afretamento de sonda intermediados pela empresa Sete Brasil. Em suma, naquele julgamento restou
consignado que JOÃO VACCARI NETO, em razão de sua posição no núcleo político por ele integrado,
havia solicitado e recebido, para si e para o Partido dos Trabalhadores, valores espúrios
oferecidos/prometidos/pagos pelo Grupo Keppel Fels, relacionados a seis contratos intermediados pela
empresa Sete Brasil (no valor total de USD 20.650.177.260,22), para o fornecimento de sondas para
utilização pela Petrobras na exploração do petróleo na camada de pré-sal. Com efeito, importa observar
que no julgamento da referida ação penal, já houve o reconhecimento da participação consciente e
voluntária de JOÃO VACCARI NETO no complexo acerto de propina que também engloba o objeto do
presente feito (seis contratos que beneficiaram o Grupo Odebrecht), negociada em 0,9% sobre o valor de
cada um dos 21 contratos de afretamento de sonda intermediados pela Sete Brasil, assim distribuída: a) 1/6
para o Diretor de Engenharia e Serviços da Petrobras (RENATO DUQUE); b) 1/6 para JOÃO FERRAZ,
PEDRO BARUSCO e EDUARDO MUSA, dirigentes da própria empresa Sete Brasil; c) e 2/3 para o
Partido dos Trabalhadores, com arrecadação realizada por JOÃO VACCARI NETO. No tocante às
condutas específicas tratadas nos presentes autos, o apelante JOÃO VACCARI NETO argumenta a
negativa de autoria, em suma, pelos seguintes fundamentos: (a) seu nome sequer é citado nas mensagens
eletrônicas trocadas entre os corréus e não há qualquer prova documental que o envolva nos ilícitos
tratados nos autos, restando isoladas as afirmações dos delatores; (b) não possuía qualquer ingerência na
Petrobras ou capacidade técnica para liderar um projeto como o da Sete Brasil; (c) as delações prestadas
no processo, além de se mostrarem contraditórias, nada trouxeram contra o apelante; (d) a condenação
fundamentada somente em delação viola a lei, o devido processo legal e a ampla defesa. As teses de
defesa não merecem prosperar, devendo ser mantida a conclusão da sentença neste tópico, diante do farto
conjunto probatório demonstrando a autoria delitiva por parte do acusado. As seguintes provas evidenciam
a participação de JOÃO VACCARI NETO no esquema de corrupção: a) depoimentos dos colaboradores
Ricardo Ribeiro Pessoa, Pedro José Barusco Filho, Zwi Skornick e Delcídio Gomez do Amaral, ouvidos
como testemunhas compromissadas; b) interrogatório dos corréus colaboradores ROGÉRIO SANTOS DE
ARAÚJO, MÔNICA MOURA e MARCELO ODEBRECHT; c) interrogatório do corréu RENATO DE
SOUZA DUQUE (que não firmou acordo de colaboração); d) anotação encontrada no celular de
MARCELO ODEBRECHT, prova contemporânea aos fatos que relaciona a solicitação de propina nos
contratos de construção das sondas da Sete Brasil ao nome de VACCARI (Relatório nº 124/2016 - evento
1, ANEXO19, fl. 16, dos autos da ação penal). Transcrevo o trecho da sentença em que esse conjunto de
provas foi analisado de forma minuciosa: 725. Quanto à João Vaccari Neto, as provas igualmente são
abundantes.726. Ele é apontado por testemunhas como o representante do Partido dos Trabalhadores no
esquema criminoso na Petrobrás, que se estendeu aos contratos da Sete Brasil, especificamente pela
arrecadação dos recursos de propinas.727. Quanto a sua responsabilidade no esquema geral que afetou
os contratos da Petrobrás, encontram-se, nestes autos, os depoimentos de Ricardo Ribeiro Pessoa, Pedro
José Barusco Filho, Zwi Skornick, Delcídio Gomez do Amaral, Rogério Santos de Araújo, Renato de
Souza Duque.728. Afirmam a sua participação específica no crime envolvendo os acertos de corrupção
nos contratos da Sete Brasil Ricardo Ribeiro Pessoa, Pedro José Barusco Filho, Zwi Skornicki, Rogério
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Santos de Araújo, Marcelo Bahia Odebrecht, João Carlos de Medeiros Ferraz e Renato de Souza
Duque.729. Aliás, a divisão da propina nos contratos da Sete Brasil, com a maior parte direcionada ao
Partido dos Trabalhadores, teria sido uma imposição de João Vaccari Neto, como declararam Pedro José
Barusco Filho e Renato de Souza Duque (itens 415 e 595).730. Também Mônica Regina Cunha Moura
afirmou o envolvimento de João Vaccari Neto no recebimento dos valores não-contabilizados na aludida
planilha "Posição Programa Especial Italiano" (item 560).731. Repare-se que foi identificado no
aparelho celular de Marcelo Bahia Odebrecht anotação na qual ele relaciona a solicitação de propina
nos contratos de construção das sondas da Sete Brasil a João Vaccari Neto.732. A busca e a apreensão
nos endereços de Marcelo Bahia Odebrecht foram, como já adiantado, autorizadas pela decisão judicial
datada de 15/06/2015 no processo 5024251-72.2015.4.04.7000 (evento 8). No Relatório de Análise de
Polícia Judiciária nº 124/2016 (evento 1, anexo19), constam anotações encontradas no aparelho celular
dele e especificamente a fl. 16 o seguinte registro, sendo que "DGI" era a expressão comumente utilizada
por Marcelo Baha Odebrecht para referir-se a pagamentos de valores ilícitos: "Vacari vs. Sondas vs. DGI
Consórcios" 733. Por outro lado, há três depoimentos que relacionam a atuação conjunta de João Vaccari
Neto e Antônio Palocci Filho.734. Delcídio do Amaral Gomez, sem muita precisão, reconheça-se, afirma
que Antônio Palocci Filho realizava a interlocução com os empresários em nome do Partido dos
Trabalhadores, enquanto João Vaccari Neto a arrecadação. Transcreve-se trecho menor do depoimento já
constante no item 423: "Porque o Palocci era uma pessoa que fazia efetivamente os contatos com os
empresários, conversava sobre os projetos, fazia ponte com o governo. O João Vacari e o próprio di
Fillipi eram tesoureiros, de certa maneira eles estavam no final da linha, eles mais ou menos atuavam em
cima daquilo que efetivamente já tinha sido formulado." 735. No mesmo sentido, consta o depoimento de
Mônica Regina Cunha Moura (item 560): "Juiz Federal:- Relativamente a esses pagamentos não
contabilizados que recebiam por campanhas eleitorais, relacionadas aí ao Partido dos Trabalhadores, a
senhora tinha algum interlocutor financeiro dentro do Partido dos Trabalhadores?Mônica Regina Cunha
Moura:- Sim, sempre o Antônio Palocci.Juiz Federal:- Sempre Antônio Palocci?Mônica Regina Cunha
Moura:- Sempre, desde 2006, a primeira campanha que a gente fez, não a primeira com o partido, mas a
primeira da reeleição do presidente Lula, que foi em 2006, o meu interlocutor para discutir valores,
enfim, negociar a campanha, foi o Palocci, até 2012, 2014 ele já não estava, ele já não entrou.Juiz
Federal:- Sei. E, por exemplo, João Vaccari Neto?Mônica Regina Cunha Moura:- O Vaccari sim, eu tinha
muito relacionamento com ele porque ele era o financeiro, o tesoureiro, o não sei que o PT, então eu
sempre estava me relacionando com ele também, a campanha de 2006 não, eu nem conhecia o Vaccari, a
campanha da Marta em 2008 acho que eu já tive relação com ele, que ele pagou uma parte, a parte por
dentro era paga pelo partido, então eu sempre tinha... emitia nota, contratos, então era com ele, a parte
por fora...Juiz Federal:- Mas relativos a esses pagamentos não contabilizados, era o Palocci, era o
Vaccari ou alguma outra pessoa?Mônica Regina Cunha Moura:- Era o Palocci, a maioria das vezes era o
Palocci.Juiz Federal:- Algumas vezes uma outra pessoa?Mônica Regina Cunha Moura:- Algumas vezes o
Vaccari, e teve, por exemplo, na campanha da Marta em 2008 teve uma pessoa que trabalhava com ela,
que chama Edson, eu até passei para vocês o nome, agora me esqueci de novo, Edson não sei que, que
era uma pessoa que cuidava da parte financeira da campanha da Marta, ele me fez alguns pagamentos
por fora também, poucos, mas fez, nessa campanha de 2008." 736. E ainda: "Defesa:- Sobre esses
assuntos de caixa 2, que a senhora mencionou, a senhora nunca tratou com o Vaccari?Mônica Regina
Cunha Moura:- Tratei porque o PT pagava uma parte do caixa 2 também no Brasil e o Vaccari várias
vezes viabilizou esses pagamentos.Defesa:- Porque a senhora mencionou há pouco que todos esses
assuntos de caixa 2 a senhora tratava exclusivamente com Antônio Palocci.Mônica Regina Cunha
Moura:- Tratava a negociação, depois que era negociado a operacionalização, quer dizer, receber esse
dinheiro que era em várias partes, aí às vezes era com o Vaccari.Defesa:- Com o Vaccari?Mônica Regina
Cunha Moura:- Aham (sim), mas o acordo sempre era com o Palocci." 737. Ainda nesse mesmo sentido, o
depoimento de Renato de Souza Duque, que afirmou que, na definição da divisão da propinas nos
contratos da Sete Brasil, houve consulta específica de João Vaccari Neto a Antônio Palocci Filho.
Transcreve-se novamente este trecho (item 595): "Juiz Federal:- E como foi o desdobramento, ficou
metade/metade nesse caso?Renato de Souza Duque:- Sim, o desdobramento, pela primeira vez, em todos
esses anos, o Vaccari não deu uma posição final, o Vaccari falou assim 'Olha, nesse assunto específico eu
vou consultar o Antônio Palocci ...', - ele citou como 'Doutor', se referia a Palocci como 'Doutor' ou
'Doutor Antônio', nunca como Palocci,- '... porque o Lula encarregou o Palocci de cuidar desse
assunto'.Juiz Federal:- Ele afirmou isso?Renato de Souza Duque:- Ele afirmou isso pra mim." Merece
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especial atenção o depoimento de Ricardo Ribeiro Pessoa (Presidente da UTC Engenharia ao tempo dos
fatos). A UTC Engenharia integrava o Estaleiro Enseada do Paraguaçu juntamente com a Odebrecht e a
OAS. Em seu depoimento judicial (evento 414 da ação penal), Ricardo Pessoa confirmou que JOÃO
VACCARI NETO era um dos responsáveis pela arrecadação de propinas para o Partido dos Trabalhadores.
Atestou, ainda, que VACCARI solicitou, por duas vezes, por seu intermédio, propina em relação aos
contratos de afretamento de seis sondas relacionados ao Estaleiro Enseada do Paraguaçu (constituído por
Odebrecht, UTC e OAS): Ministério Público Federal:- Certo. E o senhor sabe se houve solicitação de
propina nesse caso da Enseada do Paraguaçu?Ricardo Pessoa:- Com relação às sondas de
perfuração?Ministério Público Federal:- Sim.Ricardo Pessoa:- Nos foi solicitado umas duas vezes pelo
João Vaccari um percentual que eu não aceitei e nem discuti com ele.Ministério Público Federal:- O
senhor se recorda qual era o percentual?Ricardo Pessoa:- Era 1 %, depois me falou em 0,9 %.Ministério
Público Federal:- E ele chegou a mencionar para o senhor por qual razão ele estava cobrando o senhor,
se ele já tinha acertado, se...Ricardo Pessoa:- Era uma prática normal do Vaccari cobrar, pelo menos no
relacionamento que eu tinha com ele, que já era... como chama, assim, muito frequente, qualquer contrato
que chegasse ele já estaria nos abordando a respeito disso porque ele recebia as informações e já era uma
coisa que acontecia automaticamente. (...) Juiz Federal:- O senhor mencionou aquele caso do estaleiro,
do Enseada do Paraguaçu, que teria havido solicitação de pagamento de propina pelo senhor João
Vaccari, é isso?Ricardo Pessoa:- Perfeito.Juiz Federal:- E o senhor disse que o senhor se recusou, o
senhor pode me explicar porque nesse caso o senhor recusou e não nos anteriores?Ricardo Pessoa:- Foi
uma oportunidade que demorou muito tempo de acontecer, com muitas idas e vindas, depois aconteceu
como se fosse um afretamento aonde a UTC não tinha nenhuma participação porque não era operadora
de sondas. Nós participávamos apenas como sócios minoritários do estaleiro Enseada, então minoritários
nós não tínhamos porque estar ouvindo isso de alguém. Eu posso lhe adiantar que também havia
praticamente um entendimento de que não deveria se pagar nem 1, nem 0,9 % em cima dos contratos das
sondas, quem sabe nos contratos de construção, que era o contrato que a Sete Brasil tinha para com os
estaleiros.Juiz Federal:- Quem eram os sócios da UTC na Enseada do Paraguaçu?Ricardo Pessoa:- A
Odebrecht, a OAS e a UTC.Juiz Federal:- O representante da Odebrecht nesse consórcio, o senhor
chegou a conversar com ele?Ricardo Pessoa:- Do estaleiro?Juiz Federal:- Isso.Ricardo Pessoa:- O
representante da Odebrecht era o Marcio Faria.Juiz Federal:- Marcio Faria?Ricardo Pessoa:- É.Juiz
Federal:- O senhor tem conhecimento se essa mesma solicitação de propina foi levada à Odebrecht
nesse caso da Enseada do Paraguaçu?Ricardo Pessoa:- Não, o Marcio me falou uma vez só e depois o
próprio Vaccari disse que 'eu encaminhei eles'. 'Se quiser procurar, procura a Odebrecht, que eu não
vou tratar disso.'Juiz Federal:- E o senhor sabe se ele efetivamente procurou?Ricardo Pessoa:- O
combinado era que não ia se pagar.Juiz Federal:- O combinado com quem?Ricardo Pessoa:- Com a
Odebrecht e com a OAS.Juiz Federal:- Então até onde o senhor tem presente não teria sido pago?Ricardo
Pessoa:- Pelo estaleiro, de acordo com as auditorias que nós temos, uma auditoria pelo menos que eu
tenho conhecimento, não foi, não saiu recursos do estaleiro para esse pagamento.Juiz Federal:- E o
senhor tem conhecimento se os seus sócios porventura pagaram sem o seu conhecimento?Ricardo
Pessoa:- Não com recursos do estaleiro, não tenho conhecimento. Pedro José Barusco Filho também foi
ouvido como testemunha. O colaborador - que havia sido gerente executivo da Área de Engenharia e
Serviços da Petrobras e em seguida foi nomeado Diretor de Operações da Sete Brasil - descreveu a
influência de VACCARI na decisão que fixou o acerto dos percentuais da propina, afirmando que o réu foi
o encarregado de cobrar a vantagem indevida relativamente aos contratos com o estaleiro Enseada do
Paraguaçu (evento 420 da ação penal): Ministério Público Federal:- E como é que foi estabelecida a
divisão de propina no caso dos contratos da Sete Brasil?Pedro Barusco:- Esse número vamos dizer assim,
cabalístico, esse número de 1% foi ficando, foi ficando, aí quando a gente realmente fechou os contratos
né, aí, porque a gente não tinha se atentado, e o senhor João Vaccari, e o diretor Renato Duque, a gente
não tinha se acertado como exatamente seria a divisão, porque eles queriam uma divisão, eu queria
outra, eu achava que tava muito, ou seja né, teve que discutir. Aí quando os contratos foram assinados, a
gente finalmente bateu o martelo. Ficou 0,9, 2/3 para o PT, 1/3 ficou, aí que a gente chamava casa 1 e
casa 2 né, ficou para a Sete Brasil que era casa 2, e para a Petrobras que era a casa 1. Quem participava
na casa 1, era o Renato Duque e o Roberto Gonçalves, e na casa 2 que era a Sete Brasil, participava eu,
João Ferraz e depois como o Eduardo Musa veio a ser diretor né, ele também passou a receber uma
parte.Ministério Público Federal:- Tá, o senhor falou que na diretoria de serviços era meio a meio,
agora o senhor falou que na Sete Brasil ficou 2/3 pro partido e 1/3 casa 1, casa 2, por que, que houve
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essa alteração? 2/3 pro partido e quem foi que, porque foi determinado essa maior parte pro partido,
quem determinou?Pedro Barusco:- João Vaccari.Ministério Público Federal:- E por que, que prevaleceu
a vontade dele?Pedro Barusco:- Eles que estabeleciam o percentual maior né? (...) Ministério Público
Federal:- Tá. Então só falando então aqui especificamente com relação ao Estaleiro Enseada do
Paraguaçu, a negociação de propina com relação ao estaleiro Enseada do Paraguaçu, ficou com quem?
Foi feito...Pedro Barusco:- Eu não sei, porque assim, a princípio estaria estabelecido entre, vamos dizer,
eu e o senhor João Vaccari, tinha se estabelecido os percentuais, aquele estaleiro ficou integralmente,
vamos dizer, a cargo do senhor João Vaccari, e aí caberia ao senhor João Vaccari conversar com os
canais dele na Odebrecht, e aí (ininteligível).Ministério Público Federal:- Seria o João Vaccari que
deveria procurar?Pedro Barusco:- É ele, é. Assim o Atlântico Sul, o Paraguaçu, a Engevix integralmente
o senhor João Vaccari, então eu não participei dessa discussão entendeu? E aí o Keppel eu participei por
quê? Porque tava eu e ele estávamos envolvidos. E Jurong eu fiquei mais envolvido porque era o único
que eu recebia além do Keppel." É relevante, também, o conteúdo do interrogatório do corréu RENATO
DE SOUZA DUQUE, Diretor de Serviços e Engenharia da Petrobras ao tempo dos fatos. Em seu primeiro
interrogatório, RENATO DUQUE ficou em silêncio (evento 867). Depois, sua Defesa requereu que ele
fosse submetido a novo interrogatório, pois teria vontade de esclarecer os fatos e colaborar com a Justiça,
independentemente de qualquer acordo de colaboração (evento 794). RENATO DUQUE confirmou que a
propina teria sido dividida em 1/3 para agentes da Petrobras e da Sete Brasil e 2/3 para o Partido dos
Trabalhadores, por determinação de JOÃO VACCARI NETO, após consulta a ANTÔNIO PALOCCI.
Além disso, confirmou que JOÃO VACCARI NETO era o responsável por arrecadar a propina
proveniente dos contratos com os estaleiros. Transcrevo trechos de seu interrogatório: Renato de Souza
Duque:- Pois não. Eu saí da Petrobrás, como eu disse anteriormente, em 29 de abril, esses contratos
foram aprovados um pouco antes da minha saída, acho que ainda em abril a diretoria da Petrobrás
aprovou a contratação. Mas efetivamente esses contratos só foram assinados ... posso estar me
enganando com data, porque que já tem tempo, ...eu acho que em agosto. Após agosto, eu acredito, no
mês de outubro, o Vaccari perguntou para o Barusco como é que estava essa questão...Juiz Federal:- O
senhor estava junto, não entendi?Renato de Souza Duque:- Eu estava junto, eu estava junto. ... como é
que estava essa questão da participação das empresas nesse dinheiro ilícito, o Barusco deu aquela ...
sabe, 'vou ver', ... eu acredito que o Barusco queria que o partido ficasse excluído de alguma vantagem.
Eu acredito que ele já estava conversando com as empresas, porque logo depois ele volta, ele Barusco, e
diz para o Vaccari que tinha fechado com todos os estaleiros a participação de 1% em cima dos contratos,
sendo que Keppel e Jurong tinha fechado 0,9%. E ele propôs nessa ocasião uma divisão ao estilo que ele
praticou na Engenharia, com 0,5%, metade, que no caso 0,9 seria 0,45. Metade para o que ele chamou de
'casa' e metade para o partido.Juiz Federal:- Esse acerto envolvia o Estaleiro Enseada Paraguaçu
também?Renato de Souza Duque:- Pelo que o Barusco afirmou naquela ocasião envolvia todos os
estaleiros.Juiz Federal:- Certo.Renato de Souza Duque:- Eram cinco, salvo engano.Juiz Federal:- E como
foi o desdobramento, ficou metade/metade nesse caso?Renato de Souza Duque:- Sim, o desdobramento,
pela primeira vez, em todos esses anos, o Vaccari não deu uma posição final, o Vaccari falou assim
'Olha, nesse assunto específico eu vou consultar o Antônio Palocci ...', - ele citou como 'Doutor', se
referia a Palocci como 'Doutor' ou 'Doutor Antônio', nunca como Palocci,- '... porque o Lula
encarregou o Palocci de cuidar desse assunto'.Juiz Federal:- Ele afirmou isso?Renato de Souza
Duque:- Ele afirmou isso pra mim.Juiz Federal:- Quem estava presente?Renato de Souza Duque:- Eu.
Esse assunto eu estava presente, depois eu vou explicar mais à frente, eu cheguei a relatar isso para o
Barusco.Juiz Federal:- Sei.Renato de Souza Duque:- Aí o Vaccari vai, tem essa conversa, retorna e diz
'Olha, a posição não é de meio/meio, a posição é de 1/3 x 2/3, 1/3 pra 'casa' e 2/3 para o partido'. Aí o
Barusco 'É um absurdo, eu que trabalhei, eu que fiz tudo, eu que conversei, eu que estruturei, eu que
tudo, e eu vou ficar com a menor parte', eu falei, eu intervi, eu estava presente, falei 'Barusco, calma,
porque você pode ser tirado daí também e acabar ficando com zero, acho que é bom você não
reclamar', aí ele acabou aquiescendo. Então ficou certo 1/3 para a 'casa' e 2/3 para o Partido dos
Trabalhadores.Juiz Federal:- Isso foi aproximadamente em que época?Renato de Souza Duque:- Esse
entendimento já estava acredito lá pra novembro de 2012, eu já tinha saído da companhia já há alguns
meses.Juiz Federal:- E o senhor chegou a receber daí pagamentos efetivos relativos a essas
contratações?Renato de Souza Duque:- Essa é uma outra questão que eu acho que vale esclarecer. Esse
dinheiro da casa, esse 1/6, porque seria 1/3, que o Barusco criou a figura de casa 1 e casa 2, ele pediu
que eu recebesse casa 1 e esse recebimento casa 1 seria uma parte para ele e uma parte para mim, o casa
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1. E no casa 2 ele ficaria com o Ferraz e posteriormente com o Musa, recebendo casa 2. Eu me lembro
que quando chegou pra fazer o depósito, ele não me falou de quem seria, hoje eu sei que foi da Jurong,
em função dos processos, ele disse que teria que fazer um contrato para receber o dinheiro, o banco
exigia um contrato. Eu falei 'Barusco, não vou fazer contrato, porque o dinheiro não é meu', ele falou
'Deixa que eu faço então o contrato', e ele fez o contrato, ele assinou o contrato. Então, do mesmo jeito
que o banco mandou saldo, mandou tudo, eu acredito que o contrato deva ter lá e isso comprova o que eu
estou dizendo.Juiz Federal:- Mas isso foi depositado numa conta no nome do senhor?Renato de Souza
Duque:- No Banco Cramer.Juiz Federal:- Que é a conta Drenos?Renato de Souza Duque:- É,
exatamente.Juiz Federal:- E quanto foi aproximadamente que o senhor recebeu?Renato de Souza Duque:-
Olha, eu não sei exatamente, se não me engano 3 milhões e 800, uma coisa assim.Juiz Federal:- Esses
valores combinados com esses estaleiros iam ser pagos...Renato de Souza Duque:- Ao longo da obra.Juiz
Federal:- Ao longo da obra, então o senhor só recebeu parte do que foi acertado?Renato de Souza
Duque:- Sim, senhor.Juiz Federal:- O valor mesmo combinado era bem maior?Renato de Souza Duque:-
Fazendo um... Na época eu fiz uma planilha só pra ter uma ideia o que daria, a parte de 1/6 daria 33
milhões de dólares, se multiplicar isso por 6 isso vai dar quase 200 milhões.Juiz Federal:- Certo. E em
relação à parte que ia ser paga ao partido político, como é que ficou definido esse pagamento pelos
estaleiros?Renato de Souza Duque:- Os 2/3 do partido político, o Vaccari me informou que iriam para o
Partido dos Trabalhadores, para José Dirceu e para Lula, sendo que a parte do Lula seria gerenciada
pelo Palocci.Juiz Federal:- Ele afirmou isso para o senhor?Renato de Souza Duque:- Ele afirmou isso
pra mim, e eu na época conversei com o Barusco e passei essa informação pra ele, eu falei 'Barusco,
olha, você não está lidando com peixe pequeno, a gente está falando aqui de peixe graúdo', porque o
Barusco podia querer dar uma...Juiz Federal:- E quais estaleiros que iriam pagar essa parte
política?Renato de Souza Duque:- Todos os estaleiros, conforme eu afirmei ao senhor aí, informei ao
senhor, todos os estaleiros se comprometeram com o Barusco de pagar. O que efetivamente pagou, eu não
sei. O Barusco é que fez o acompanhamento todo.Juiz Federal:- Depois o senhor conversou lá, por
exemplo, com o Vaccari, ou o senhor teve conhecimento se, por exemplo, o Estaleiro Enseada Paraguaçu
pagou?Renato de Souza Duque:- Eu não sei afirmar para o senhor. O que acontece é que ... pra montar
um estaleiro são 2 bilhões de reais de investimento. Eu não sei se criaram problema pra pagar ... agora,
na divisão, o Vaccari, quando aceitou a divisão por estaleiro, ele falou 'Olha, se alguém tiver algum tipo
de problema de recebimento, nós vamos sentar e vamos renegociar isso', e o Barusco confirmou. Mas que
eu saiba não chegou a ter essa nova discussão.Juiz Federal:- E o que esses estaleiros, eu perguntei
genericamente para o senhor anteriormente sobre esse assunto, mas em relação a esses contratos da
Petrobrás, Sete Brasil e estaleiros, por que as empresas pagaram? O que elas obtiveram, tiveram alguma
coisa em troca?Renato de Souza Duque:- Não tiveram absolutamente nada em troca. Nada, nada em
troca. A Petrobrás não tem nenhum relacionamento com estaleiros, nenhum. O estaleiro recebe da Sete do
Brasil. A Petrobrás só vai pagar alguma coisa, quando a Sete do Brasil entregar a sonda de perfuração
pra operar. A partir desse momento é que a Petrobrás começa a pagar, então a Petrobrás não teve
nenhum relacionamento com estaleiros.Juiz Federal:- E o senhor era da Petrobrás, o senhor não era da
Sete, por que estavam pagando ao senhor?Renato de Souza Duque:- Desculpe, eu não era nem da
Petrobrás, eu saí em abril.Juiz Federal:- Já tinha saído, né?Renato de Souza Duque:- Saí em abril, nós
estamos falando de outubro, novembro, por aí, eu não era mais Petrobrás, eu era um aposentado
cuidando de neto, puramente isso, era um aposentado cuidando de neto. Por que eu ia receber? Porque o
Barusco pediu pra usar minha conta e pra isso ele me pagaria um percentual do que ele depositasse na
conta. Não foi porque eu participei de ilícito ou...Juiz Federal:- Mas o senhor não participou da
elaboração desse projeto, enquanto o senhor estava na Petrobrás?Renato de Souza Duque:- Participei
como técnico, participei como técnico, mas não houve nenhum benefício pra ninguém, não houve
nada.Juiz Federal:- O senhor tratou desses assuntos de propina com o senhor Rogério Araújo, da
Odebrecht?Renato de Souza Duque:- Não, senhor. Nunca tratei de propina com nenhuma dessas
pessoas.Juiz Federal:- Com Márcio Faria?Renato de Souza Duque:- Nem com Márcio Faria. (...) Juiz
Federal:- O senhor mencionou que o senhor João Vaccari teria dito ao senhor que o senhor Antônio
Palocci é quem estaria cuidando desse assunto, por qual motivo, ele esclareceu?Renato de Souza
Duque:- Porque, segundo ele, o Lula teria designado o Palocci para cuidar desse assunto, não me disse
o motivo. Isso me surpreendeu, meritíssimo, porque desde 2007 foi a primeira vez que isso aconteceu,
sempre o Vaccari atuava independentemente do partido, ele sempre definiu e tomou as decisões. O
Vaccari...Juiz Federal:- Tem algum motivo para essa mudança, que o senhor tenha tido
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conhecimento?Renato de Souza Duque:- Não, eu não tenho conhecimento do motivo.Juiz Federal:- O
senhor teve contato sobre esse assunto diretamente com o senhor Antônio Palocci?Renato de Souza
Duque:- Não, não conversei sobre esse assunto com o Palocci.Juiz Federal:- O senhor sabe de algum
relacionamento do senhor Palocci com o senhor Ferraz?Renato de Souza Duque:- O Ferraz se
vangloriava de ter estado em contato com o Palocci umas três vezes, três, quatro vezes.Juiz Federal:-
Mais alguma relação?Renato de Souza Duque:- Assim como também falava que tinha estado com o
Lula.Juiz Federal:- Mas alguma relação financeira?Renato de Souza Duque:- Eu acho que ele procurou o
Palocci, aí é ilação da minha parte, não sei se cabe aqui...Juiz Federal:- Se o senhor não sabe...Renato de
Souza Duque:- Não, não sei, eu acho que mais pra se manter na posição, tentar uma ajuda para se
manter como presidente da Sete." O réu colaborador MARCELO ODEBRECHT, que comandou o
esquema de corrupção em favor do Grupo Odebrecht, confirmou que VACCARI fez as solicitações de
propina especificamente em relação aos contratos de afretamento de sondas. Apesar de ter surgido dúvida
a respeito de a solicitação ter sido formalizada diretamente aos executivos do Grupo Odebrecht por
VACCARI ou por Pedro Barusco, o que importa observar é que MARCELO ODEBRECHT ratificou, a
partir da lembrança da anotação que foi encontrada em seu celular (prova de corroboração juntada no
Relatório nº 124/2016, no evento 1, ANEXO19, fl. 16, da ação penal), que na época dos fatos estava claro
que a solicitação de propina partia de VACCARI (independentemente de quem havia feito o contato).
MARCELO ODEBRECHT esclareceu que a solicitação de propina não foi atendida porque o seu grupo
empresarial entendia que o Partido dos Trabalhadores já havia recebido a vantagem indevida por meio dos
créditos disponibilizados em favor de ANTÔNIO PALOCCI (evento 816 da ação penal): Juiz Federal:- E
em relação a esse assunto das sondas, houve pedido ou solicitação de contrapartida pelo partido do
senhor Antônio Palocci?Marcelo Odebrecht:- Por parte do Palocci, não, Excelência. O que houve foi o
seguinte: em um determinado momento, a gente já tinha contratado a construção, quer dizer, um negócio
que todo esse embate que teve, a gente já não querendo entrar, e aí alguém veio com a ideia maluca, e aí
pelo que ficou claro pra mim que tentaram combinar depois, de cobrar alguma coisa aos estaleiros, está
certo? Esse pedido, eu tinha entendido à época, que veio através do Vaccari e pro Márcio, mas parece que
veio através do Barusco pro Rogério, não ficou claro pra mim, entendeu? E aí, novamente, como ocorreu
aquele assunto que eu mencionei anteriormente para o senhor, o Prosub, o Márcio não concordou. Foi
uma licitação ganha com toda a dificuldade, ele não tinha acertado nada, e não concordou. E aí ele veio
pra mim e falou: 'Marcelo, eu não vou concordar, me ajude aqui a segurar o pessoal. Eu não vou pagar.'
Aí eu fui sim para Palocci e contei: 'Olha, Palocci, a minha relação com você já envolve toda a relação
do grupo. Se tem algum tema que algum executivo acerta e concorda, ok. Agora, se ele traz pra mim em
busca do meu apoio, isso já engloba. Não vão pagar.' E não pagamos, que eu saiba não pagou. O Márcio
confirma que não pagou. Eu não sei se os nossos sócios pagaram mas ao que tudo indica eles disseram
também que não pagaram, e não pagou. Mas teve essa solicitação, eu dei, eu pedi apoio a Palocci para
acabar. É obvio que esse assunto não se resolve logo porque o Palocci teve um pouco que tirar o deles, aí
ficar essas idas e vindas, ficou uns tempos e depois acabou por não pagar. (...) Juiz Federal:- Então nessa
ação penal 5054932-88, continuidade do depoimento do senhor Marcelo Bahia Odebrecht. Senhor
Marcelo, alguns detalhamentos a esse respeito, eu não entendi bem, quem falou ao senhor que havia uma
solicitação de propinas para esse...Marcelo Odebrecht:- O Márcio.Juiz Federal:- O Márcio. E o quê ele
falou ao senhor exatamente?Marcelo Odebrecht:- Eu me lembrava na época que ele tinha... eu estou
fazendo essa colaboração agora, eu entendi, eu entendi dele, me lembrava que tinha sido o Vaccari.Juiz
Federal:- O Vaccari?Marcelo Odebrecht:- Parece, que eu vi aí dos depoimentos, que pode ter sido o
Barusco, via Rogério.Juiz Federal:- Mas, assim, o que foi dito para o senhor na época, o que senhor se
lembra, seria o Vaccari?Marcelo Odebrecht:- O Vaccari.Juiz Federal:- E havia uma solicitação de
pagamento de valores por conta dessa contratação do estaleiro ou do afretamento?Marcelo Odebrecht:-
Do estaleiro.Juiz Federal:- Ah, do estaleiro.Marcelo Odebrecht:- Foi pedido ao estaleiro, tanto que foi
pedido... Eu tenho até uma nota, é a única nota que eu tenho até com o Márcio Farias sobre essas
questões de pedido, de solicitação de propina, é a única coisa de nota que eu tenho, que a nota que eu
faço é 'DGI, consórcio, Vaccari.' Foi o pedido de Vaccari para o consórcio. E, que eu saiba, todos os
três negaram, nós, a OAS e a UTC.Juiz Federal:- E ele pediu ao senhor que fizesse o quê? O senhor
Márcio, daí?Marcelo Odebrecht:- Ele pediu para eu ajudar a ele, a segurar... entre aspas, a segurar o
pedido do Vaccari.Juiz Federal:- Segurar como?Marcelo Odebrecht:- Segurar, quer dizer, fazer com que...
Porque, veja, eu entendi de Márcio que ele estava sendo solicitado, não queria atender e aí pediu um
apoio meu pra que não houvesse mais essa insistência.Juiz Federal:- Certo, e aí o senhor procurou o
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senhor Antônio Palocci?Marcelo Odebrecht:- Aí procurei o Palocci.Juiz Federal:- Procurou mais alguém
ou só ele?Marcelo Bahia Odebrecht:- Não, somente.Juiz Federal:- E o senhor se lembra das
circunstâncias desse encontro?Marcelo Odebrecht:- Eu tive dezenas de encontro com o Palocci, então ...
E esse tema não se resolveu em uma reunião, até porque eu levei para o Palocci esse tema. Aí a primeira,
lógico que a primeira questão dele era tirar o corpo dele fora e: 'Não, esse tema não é comigo, é outro
que está pedindo, resolva lá.' Eu fiquei nessas idas e vindas e, em determinado momento, o Márcio firmou
que não vai pagar, eu firmei com o Palocci, e acabou por isso mesmo.Juiz Federal:- E o que o senhor
transmitiu ao senhor Palocci nesses encontros?Marcelo Odebrecht:- Que estava tendo... que exatamente
teve o pedido, e eu sempre como usava, quando vinha esse caso, como já teve dois casos anteriores, eu
usava como argumento de que: 'Olha, o que eu tenho com você acertado, os valores, é toda a relação que
me envolve. Então não cabe pedido de projetos específicos. Esses valores que eu acertei com você já
engloba toda a nossa relação. Se, por acaso, um executivo meu resolve concordar com outro, é problema
dele. Agora, se chegar a mim, isso aqui já tem que englobar tudo, então não teria nada.' Foi isso,
basicamente eu usava isso como argumento.Juiz Federal:- Eu não sei se entendi, mas o senhor justificou a
não aceitação do pedido porque já tinha aquela relação de pagamentos?Marcelo Odebrecht:- Eu sempre
usava, eu sempre usava a questão de que eu não ia pagar porque... Usava isso que envolvia toda a minha
relação. Quer dizer, eu, na verdade, o fato de eu ter criado isso, ser um grande doador, era exatamente
para evitar os pedidos específicos.Juiz Federal:- No seu entendimento isso já estava englobado pelos
pagamentos anteriores?Marcelo Odebrecht:- De certo modo, sim. A relação englobava tudo que eu
viesse... quer dizer, qualquer coisa que eu viesse a pedir... se algum executivo meu acertasse com alguém
do PT era problema dele, mas se eu viesse já estava englobado naquela relação, ou seja, não cabia. Se eu
estava atendendo a ele, a todos os pedidos que eles me faziam, por quê cargas d'água eu deveria pagar
por pedidos específicos, entendeu? Essa era a minha conversa, então sempre usava isso como
argumento.Juiz Federal:- E esse argumento foi aceito por ele?Marcelo Odebrecht:- Sempre, foi aceito nas
três vezes que eu levei esse argumento, que foi o pedido que houve de propina ao Prosub, que nós não
aceitamos, o pedido de Belo Monte que nós não aceitamos e o pedido para o estaleiro que nós não
aceitamos.Juiz Federal:- Por que já tinha aquela relação mais geral?Marcelo Odebrecht:- Porque tinha a
relação mais geral." Nesse contexto, é oportuno reiterar o conteúdo da prova de corroboração relativa à
anotação encontrada no celular de MARCELO ODEBRECHT, que relaciona a solicitação de propina nos
contratos de construção das sondas da Sete Brasil ao nome de VACCARI. A referida anotação consta
transcrita no Relatório nº 124/2016 (fl. 16), juntado no evento 1, ANEXO19, dos autos da ação penal.
Transcrevo trecho desta anotação que remete à propina solicitada por VACCARI no âmbito dos contratos
de afretamento de sondas: "Vacari vs sondas vs DGI consórcios." Registro, ainda, os comentários feitos
no aludido relatório policial acerca do conteúdo desta anotação: Esta nota, por sua vez, apresenta
importante relevância para a investigação. MARCELO BAHIA ODEBRECHT relaciona DGI,
sigla empregada para pagamentos ilícitos - a consórcios, sondas e a JOÃO VACCARI NETO. Outras
palavras constantes na anotação permitem a conclusão de que os pagamentos ilícitos mencionados por
MARCELO se referem a sondas adquiridas pela SETE BRASIL para futura contratação e operação pela
PETROBRAS - houve o emprego da palavra SETE no mesmo contexto. O conjunto probatório, portanto,
não deixa nenhuma dúvida que JOÃO VACCARI NETO, na condição de representante do Partido dos
Trabalhadores, desempenhava papel de liderança junto aos agentes da Petrobras (RENATO DUQUE) e da
empresa Sete Brasil (JOÃO FERRAZ, EDUARDO MUSA e Pedro Barusco), nas atividades relacionadas
à fixação do percentual de propina e na sua solicitação perante os estaleiros. O interrogatório do corréu
RENATO DUQUE, que não firmou termo de colaboração, é enfático ao revelar o poder de comando de
JOÃO VACCARI NETO nos assuntos relacionados à cobrança e à distribuição da propina junto aos
estaleiros. O colaborador Ricardo Pessoa, ouvido como testemunha compromissada, atestou que JOÃO
VACCARI NETO, em duas oportunidades, formulou pedido expresso de propina em relação aos contratos
do Estaleiro Enseada do Paraguaçu (constituído por Odebrecht, UTC e OAS). Além disso, o réu
colaborador MARCELO ODEBRECHT confirmou que à época dos fatos ele tinha plena ciência de que o
pedido de propina sobre os contratos do Estaleiro Enseada do Paraguaçu partiam de JOÃO VACCARI
NETO. Para corroborar tal declaração, MARCELO ODEBRECHT citou em seu interrogatório o conteúdo
de anotação contemporânea aos fatos, que foi encontrada em seu celular apreendido. Nesse contexto,
portanto, deixa de ter relevância a circunstância de JOÃO VACCARI NETO não ter feito pessoalmente,
aos executivos da Odebrecht (ROGÉRIO ARAÚJO e Márcio Faria da Silva), pedido expresso de
pagamento de propina sobre o valor dos contratos de afretamento de sonda. Ante o exposto, rejeito as teses
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de defesa e mantenho a conclusão da sentença no sentido de que a autoria do crime de corrupção passiva
deve ser atribuída a JOÃO VACCARI NETO. 4.4.1.1. No tópico relativo à natureza das provas sobre a
autoria, a defesa de JOÃO VACCARI NETO argumenta que a condenação fundamentada somente em
delação viola a lei, o devido processo legal e a ampla defesa. Basicamente, aduz que: a) o juiz de primeiro
grau condenou o apelante com base nas palavras dos delatores; b) o mesmo vale para o corréu RENATO
DUQUE, o qual, muito embora não seja delator, fez três tentativas de negociação para fechar uma delação
premiada; e) a delação não é prova e nunca será. Sem razão. Nestes autos, como em diversos outros que
envolvem a chamada "Operação Lava-Jato", há réus que firmaram acordos de colaboração premiada, nos
termos da Lei nº 12.850/2013. Seja porque se trata de instrumento relativamente recente no direito
processual penal brasileiro, seja porque os colaboradores são réus no processo, a aplicação da referida lei
tem gerado grande controvérsia nos meios jurídicos nacionais. Opiniões apaixonadas, interessadas ou
desinteressadas, têm sido externadas sobre a validade das colaborações, a sua utilidade, a
constitucionalidade ou que ela seja meio indispensável para a solução de questões complexas e intricadas.
A estes argumentos, somem-se outros muito comumente atribuídos à "Operação Lava-Jato", de que
colaboradores acham-se soltos, enquanto não colaboradores estão presos. Ou, ainda, que pessoas são
presas para que colaborações sejam feitas. O Juízo a quo refutou os questionamentos acerca da
constitucionalidade da referida lei, bem como em relação à legalidade dos termos de colaboração firmados
neste processo. Todavia, penso que algumas palavras devem ser agregadas àqueles fundamentos. Primeiro,
nenhum magistrado ignora que a colaboração é sempre feita por pessoa que está igualmente acusada dos
fatos, por ser da natureza do próprio instituto. Assim, suas afirmações devem ser colhidas com cautela,
estando sempre a depender de comprovação. Segundo, o colaborador, antes mesmo de confessar
determinados delitos, busca obter uma vantagem processual ou penal, agindo para satisfazer interesse
próprio. Não age com espírito altruístico ou por arrependimento. Age, em geral, na persecução de ganhos
pessoais que sejam permitidos legalmente, como a redução da pena, um melhor regime de cumprimento,
dentre outros benefícios. Terceiro, o termo de colaboração não é firmado entre o acusado/investigado e o
Estado-juiz, mas entre aquele e os órgãos de persecução penal (artigo 4º, §2º, da Lei nº 12.850/13). Ao
magistrado cabe apenas homologar o acordo e aplicá-lo no momento processual adequado (artigo 4º, §6º,
da Lei referida). Isto, por si só, já faz cair por terra diversos argumentos de suspeição ou impedimento
contra o julgador de primeiro grau, os quais já foram rechaçados em diversos julgados por este
Tribunal. Quarto, diversos acordos de colaboração foram firmados em processos ou investigações em
curso perante o Supremo Tribunal Federal e homologados por aquela Corte, o que implicitamente acarreta
no reconhecimento da constitucionalidade do instituto pelo Tribunal Excelso, bem como isenta o
Ministério Público Federal e a Polícia Federal de qualquer influência na colheita das informações, bem
como qualquer interferência do juízo a quo. Isto se deu, dentre outros, com a colaboração firmada com os
acusados Paulo Roberto Costa e Alberto Youssef (evento 775 do Inquérito nº
5049557-14.2013.404.7000). Quinto, há colaboração firmada por acusados presos, bem como outras
firmadas por acusados soltos, o que esvazia por completo a tese do "prende-se para obter colaboração".
Aliás, este argumento falacioso esvai-se com as colaborações de Júlio Camargo e Augusto Mendonça, que
o fizeram quando estavam soltos, fato este que se repetiu em relação a diversos outros
colaboradores. Sexto, consoante referi em diversos votos proferidos em sede de habeas corpus no âmbito
da "Operação Lava-Jato", o Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC nº 127.483/PR, assentou que
os acordos de delação premiada têm natureza de negócio jurídico processual, cujo objeto insere-se dentre
os direitos disponíveis, de maneira que não há como vincular a manifestação de vontade do colaborador
com eventual segregação cautelar. Tal tese defensiva vem sendo constantemente rechaçada por este
Tribunal, como demonstra o histórico de aproximadamente duas centenas de impetrações (dentre outros,
no julgamento do HC nº 5040606-11.2015.4.04.0000/PR). 4.4.1.2. O conjunto probatório carreado aos
autos, como já examinado, revela haver dolo direto do réu JOÃO VACCARI NETO ao auxiliar na
operação de toda esta engrenagem criminosa que se estabeleceu para enriquecer agentes públicos ou para
dar suporte financeiro aos partidos políticos. De todo modo, ainda que assim não fosse, e exclusivamente
ad argumentandum tantum, viável seria a aplicação do dolo eventual, na forma de cegueira deliberada,
porque os fatos, como ocorreram, quando e os montantes aplicados, ensejariam suspeita ao mais
desavisado dos indivíduos. Não é demais repetir que o conjunto de indícios permite que se conclua acerca
da responsabilidade criminal do réu. Não se exige prova cabal da participação do apelante nos crimes a ele
imputados, sendo bastante, para a condenação, a existência de prova acima de qualquer dúvida
razoável. Vale lembrar que nos crimes de corrupção não há recibo; tampouco as organizações criminosas
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possuem estatuto assentado no órgão de registro do comércio. Como já apurado, é fato que as
transferências dos valores obtidos com a corrupção aportaram nos cofres de agremiações políticas, tendo
em consideração os percentuais previamente ajustados entre partidos políticos, agentes públicos e as
empreiteiras do chamado "Clube". Ora, tal contexto geral dos crimes investigados norteia a análise da
prova, sob pena de se permitir que o exame isolado produza conclusão diversa. Como reiteradamente
venho afirmando, não se pode ter em mente uma imagem estática, como se uma fotografia fosse, mas um
conjunto de fotogramas que, juntamente, formam um filme já conhecido de todos pelo conjunto de fatos
reafirmado, na pior das hipóteses, por um forte conjunto de indícios. Isso, a bem da verdade, não
desmerece o arcabouço probatório. É bem verdade que parte dos indícios surge do depoimento de
colaboradores, certamente interessados nos benefícios obtidos nos acordos firmados com o Ministério
Público Federal e homologados pela autoridade judicial competente. Todavia, nada autoriza que se
desacredite completamente as afirmações feitas a respeito dos fatos em interrogatório judicial, submetido,
portanto, ao crivo do contraditório. Além disso, eventual constatação de inverdade nos depoimentos
somente viria em prejuízo dos colaboradores, já que abriria a possibilidade de invalidação do acordo e, por
consequência, dos benefícios concedidos. Tanto isso é verdade que no caso dos autos a palavra dos
colaboradores, especialmente, MARCELO ODEBRECHT, restou corroborada por inúmeras provas
materiais. É certo que a regra do § 16, do artigo 4º, da Lei nº 12.850/2013, prevê reservas quanto à
utilização da palavra de um colaborador para firmar o decreto condenatório, in verbis: § 16. Nenhuma
sentença condenatória será proferida com fundamento apenas nas declarações de agente
colaborador. Isto se exige porque as palavras do colaborador devem ser colhidas com redobradas reservas,
inclusive em comparação com os depoimentos de testemunhas. Todavia, havendo diversos colaboradores
asseverando fatos no mesmo sentido, entendo que a regra acima transcrita deixa de ser imperativa, haja
vista a corroboração de um depoimento por outro, sobretudo porque firmados em momentos e
circunstâncias que não se comunicam e perante juízos diversos. Tal contexto enfraquece a possibilidade de
que os colaboradores venham a combinar determinadas versões dos fatos ricas em detalhes,
exclusivamente com a finalidade de imputar os crimes a um ou alguns dos investigados. Sobre o tema da
corroboração, destaca Frederico Valdez Pereira, para quem: Não há uma restrição quanto à natureza dos
dados confirmativos, podendo se constituir em outras declarações e documentos, ou mesmo, em dados
objetivos ou fatos confirmados que sirvam para conferir confiabilidade à narrativa do declarante. Tais
elemento externos não necessitam fornecer a prova do thema probandum, mas apenas, confirmar a
credibilidade das declarações realizadas pelo colaborador. E, acaso esteja-se diante de narrativa
complexa, envolvendo a imputação de vários fatos, de um conjunto de copartícipes, ou vice-versa, poderá
suceder que somente parte das revelações esteja corroborada por elementos de confirmação externos,
sem que se possa daí concluir pela corroboração de todo o conjunto das revelações, e tampouco
desconsiderá-las por inteiro. Duas conclusões lógicas importantes podem ser extraídas das ideias acima
expostas: suportes lógicos derivados da inferência indiciária são admissíveis como elementos de
corroboração e desses dados deve-se exigir que confirmem a veracidade da delação processual e não,
obrigatoriamente, a dos fatos imputados ao acusado. O mesmo se diga em relação a documentos ou
testemunhas que venham a corroborar as informações do denunciante; o que se deve exigir é que esses
elementos de prova digam respeito ao que foi relato na delação processual, não importando, para esse
efeito, que não se refiram ao fato criminoso em si (in Delação Premiada - Legitimidade e Procedimento.
Curitiba: Juruá, 2016, 3ª ed., p. 207). Pouco adiante, reconhecendo a complexidade do tema, discorre
Valdez sobre a possibilidade de mutual corroboration, consistente na colaboração posterior servir como
elemento de corroboração de delação anterior. E, esclarece o autor: "Em tese poderia ser admitido, desde
que as colaborações tenham vindo a conhecimento dos órgãos de acusação de modo independente e em
procedimentos separados, em circunstâncias tais em que se excluíssem os riscos de acordos falsos ou de
recíprocas inferências entre os colaboradores. Mas, como regra geral, dever-se-ia exigir que ao menos
uma dessas declarações esteja corroborada por dados externos distintos aos arrependidos, o que pareceu
ser a intenção do legislador italiano ao exigir que a valoração da delação deva ocorrer com outros
elementos que lhe atestem a veracidade, entendendo-se outros como distintos.A exigência de
corroboração externa para se conferir crédito à cooperação pós-delitiva traz, ao menos, duas
conseqüências muito importantes para a preservação dos direitos do acusado e que, portanto, merecem
especial destaque. A primeira é que o magistrado deve apresentar fundamentadamente o seu
convencimento em torno da credibilidade da declaração do arrependido processual; e, por segundo, essa
justificativa não pode estar limitada somente a aspectos internos da colaboração, deve estar
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acompanhada de menção a elementos objetivos exteriores à delação." (op. cit., p. 210). No caso dos autos,
a mutual corroboration está cercada de elementos que lhe dão credibilidade interna e externa. Primeiro
porque se trata de pelo menos sete declarações de colaboração. Estas declarações decorreram de acordos
firmados por diferentes réus em diferentes oportunidades e em processos penais distintos. Há, portanto,
um forte conjunto de indícios, todos eles convergindo para a responsabilidade criminal de JOÃO
VACCARI NETO. É dizer, reprisando a lição de Knijnik, que os diversos indícios que envolvem o fato
probando devem ser analisados em duas etapas, primeiro em relação a cada indício; depois o conjunto
deles. "Assim, sendo cada indício certo e preciso, pode-se obter a concordância a partir do conjunto" (op.
cit., p. 51), sendo que um único indício, mesmo que certo e grave, pode acarretar na exclusão de um juízo
de certeza quanto àquilo que se pretende provar. No mesmo caminho, Patrícia Silva Pereira diz que "esta
imposição de que os indícios se conjuguem entre si, 'de maneira a produzir um todo coerente e natural' é
aplicável não apenas a cada um dos factos indiciários mas, também, às inferências deles resultantes. É
elementar que se os factos base convergem num mesmo sentido não poderão permitir conclusões diversas,
ou em melhores termos, não se poderá chegar ao conhecimento de factos presumidos incompatíveis entre
si. À semelhança do que sucede no caso italiano, a concordância entre os indícios vale como critério
valorativo" (in Prova Indiciária no âmbito do Processo Penal, Coimbra: Editora Almedina, 2017, p.
139). Além disso, existem provas suficientes do funcionamento do esquema de corrupção sistêmica que
assolou a Petrobras, reveladas pelo forte conjunto de indícios, todos eles apontando para a mesma direção.
E isso ultrapassa as alegações de que os colaboradores apenas ouviram dizer e que não tinham vínculo
direto com o ora apelante. Como explica Ana Lara Camargo de Castro, as provas não possuem valor
tarifado, ou seja, não têm peso preestabelecido e o sistema de apreciação é, como se sabe, o de livre
convencimento motivado do juiz (persuasão racional). Não há hierarquia entre as provas, sendo admitidos,
desde que lícitos, quaisquer meios, ainda que não expressamente previstos na legislação processual penal.
Diz mais: "nesse sistema de liberdade probatória, a prova testemunhal é admitida sempre que a pessoa
souber algo que interesse à decisão da causa e as razões da sua ciência permitam a avaliação de sua
credibilidade" (Hearsey tropicalizado - a dita prova por ouvir dizer. Revista da Escola da Magistratura do
TRF da 4ª Região. n. 6, abr. 2017. Porto Alegre: Tribunal Regional Federal da 4ª Região, p. 243). Por
óbvio que não se pode cometer o equívoco de importação do instituto existente no direito norte-americano,
sem a observação das necessárias salvaguardas. Com efeito, compete ao magistrado fazer a necessária
ponderação sobre a afirmação, buscando extrair-lhe a credibilidade necessária para que possa ser utilizada
como prova no processo penal. Contudo, como regra, a declaração da testemunha - no caso específico, de
vários colaboradores - pode ser usada para fundamentar um juízo condenatório se dela se puder retirar boa
dose de credibilidade. Essa é a essência, a propósito, do art. 203 do Código de Processo Penal, pelo qual
deve a testemunha relatar o que souber, explicando sempre as razões de sua ciência ou as circunstâncias
pelas quais possa avaliar-se de sua credibilidade. Em conclusão, traçando apenas um paralelo com o
hearsey estadunidense, ressaltando os perigos da importação não criteriosa do instituto, Ana Lara
Camargo de Castro diz: "ao fim, se nos Estados Unidos a regra pode ser flexibilizada por noções de
justiça, relevância e confiabilidade, no Brasil a lei determina que poderá ser testemunha toda pessoa cujo
depoimento interesse à decisão da causa e cuja credibilidade se extraia das circunstâncias ou das razões
de sua ciência" (op. cit., p. 256). Em via oposta, inexistem contraindícios suficientes e aptos para
desmerecer o restante da prova. Com explica Patrícia Silva Pereira, a inexistência de contraindícios é,
igualmente, indicada como um dos requisitos da prova indiciária. "A inferência é afastada se a regra de
experiência não pode ser aplicada em face de outros factos. Se existem indícios que afastem a aplicação
de tal regra, o facto presumido não terá qualquer valor probatório" (Op. cit., pp. 147/148). No caso, os
contraindícios são por demais etéreos e incapazes de fragilizar as conclusões a que chegou o magistrado
de origem com base no somatório de proeminentes indícios e na boa prova material, devendo, portanto, ser
improvido o recurso de JOÃO VACCARI NETO. 4.4.1.3. De toda sorte, como exaustivamente aqui
consignado, a condenação não está respaldada apenas nas declarações de delatores. Há ainda a confissão
do próprio corréu RENATO DUQUE, que não chegou a firmar acordo de delação premiada. A
propósito: A palavra do corréu, condenado no mesmo processo, é importante elemento de convicção do
juiz, quando se ajusta ao conjunto da prova dos autos, principalmente, se de forma veemente" (REsp
194.714/MG, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 19/08/1999, DJ
17/09/2001, p. 200). Não bastasse isso, existe importante prova de corroboração consubstanciada na
anotação encontrada no celular de MARCELO ODEBRECHT, contemporânea aos fatos, que relaciona o
nome de VACCARI à solicitação de propina nos contratos de construção das sondas da Sete Brasil
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(Relatório nº 124/2016 - evento 1, ANEXO19, fl. 16, dos autos da ação penal). Em síntese, pesam em
desfavor do réu JOÃO VACCARI NETO, além das declarações dos colaboradores e em corroboração, os
seguintes elementos probatórios: (a) interrogatório do corréu RENATO DUQUE; (b) anotação encontrada
no celular de MARCELO ODEBRECHT, prova contemporânea aos fatos que relaciona JOÃO VACCARI
NETO à solicitação de propina nos contratos de afretamento de sondas (Relatório nº 124/2016 - evento 1,
ANEXO19, fl. 16, dos autos da ação penal); (c) depoimentos uníssonos de colaboradores (corréus e
testemunhas) em momentos, circunstâncias e perante juízos diversos, apontando para a participação JOÃO
VACCARI NETO na criação do esquema de corrupção envolvendo os contratos de sondas intermediados
pela Sete Brasil. Por essas razões, havendo prova além dos depoimentos uníssonos dos colaboradores,
inclusive em momentos e circunstâncias diferentes, deve ser mantida a condenação de JOÃO VACCARI
NETO pelo delito de corrupção passiva do art. 317 do Código Penal, pela solicitação, juntamente com
agentes públicos, do pagamento de vantagem indevida em contratos da Petrobras e da Sete Brasil com o
Estaleiro Enseada do Paraguaçu (constituído por Odebrecht, UTC e OAS) para sua agremiação
política. 4.4.2. BRANISLAV KONTIC Conforme anteriormente consignado, considerando que o réu
BRANILAV KONTIC foi absolvido por ausência de prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, do
CPP), o seu recurso deve ser parcialmente conhecido, apenas em relação às teses defensivas que possam
resultar na declaração de que está comprovado que o réu não concorreu para a infração penal (art. 386, IV,
do CPP). Por outro lado, a acusação recorre argumentando que existem provas da participação de
BRANISLAV no crime de corrupção passiva, na medida em que ele teria auxiliado ANTÔNIO PALOCCI
na execução de atividades ilícitas ligadas ao esquema de corrupção envolvendo contratos de afretamento
de sondas com o Grupo Odebrecht. Em suma, o auxílio prestado por BRANISLAV para a prática do crime
de corrupção estaria relacionado às atividades de agendar reuniões e receber documentos dirigidos a
ANTÔNIO PALOCCI relacionados aos aludidos contratos. Os recursos da defesa e da acusação, porém,
não merecem guarida. A sentença analisou detidamente os elementos de prova que vinculam
BRANISLAV KONTIC ao esquema de corrupção entre o Grupo Odebrecht e ANTÔNIO PALOCCI.
Conclui-se, porém, que a acusação não se desincumbiu de comprovar o envolvimento de BRANISLAV,
especificamente, no acerto de corrupção que envolveu os contratos de afretamento de sondas
intermediados pela Sete Brasil. Acrescento que não são suficientes para a condenação as provas de que
BRANISLAV realizou agendamentos de reuniões e recebeu documentos dirigidos a PALOCCI, em que
constavam solicitações espúrias do Grupo Odebrecht. Tais atividades não são suficientes para caracterizar
efetivo auxílio na prática do crime de corrupção passiva no complexo contexto que envolvia os contratos
de afretamento de sondas. Note-se, ademais, que para se responsabilizar alguém criminalmente não basta
afirmar que ele tem conhecimento da ilicitude ou que promoveu uma causa acessória para o resultado.
Além de saber que seu agir influencia a promoção de uma conduta delitiva, faz-se necessário demonstrar
que a contribuição para o deslinde dos fatos resulta em uma "referência delitiva de sentido", pois,
conforme lição de Luís Greco e Adriano Teixeira, "o partícipe não realiza o tipo, mas promove uma
agressão indireta, por meio do autor, ao bem jurídico protegido" (Autoria como domínio do fato, 2014,
pp. 74/75). Ou seja, para a configuração da participação é necessário que do comportamento do
concorrente resulte em incremento do risco ao bem jurídico tutelado. Em outras palavras, é preciso que a
conduta tenha influência no fato, possibilitando ou facilitando a comissão do delito. Se isso não ocorre,
estaremos diante daquilo que a doutrina moderna tem denominado de "ações neutras" no concurso de
agentes. Veja-se, a respeito, a lição de Roxin (La teoría del delito en la discusión actual, 2007, p. 507): Da
mesma forma que ocorre para a imputação ao autor, para a imputação ao partícipe também deve
adicionar-se à causalidade (acessória) um embasamento consistente em uma criação de perigos
legalmente desaprovados. Nisso jogam um papel considerável critérios não acessórios, próprios do
partícipe: ali onde não se protege um bem jurídico frente ao partícipe, ou seja, onde este não pode em
absoluto atacar o bem jurídico de maneira penalmente relevante, é impossível ao partícipe a criação ou o
incremento de um perigo juridicamente desaprovado, de maneira que se exclui a imputação de
participação, apesar dela se produzir para a autoria. Amparado em tais renomados doutrinadores, firmo
convicção de que a conduta empreendida por BRANISLAV (especificamente o agendamento de reuniões e
o recebimento de documentos dirigidos a ANTÔNIO PALOCCI) é marginal e, por conseguinte, inapta
para erigi-lo à condição de partícipe. Isso porque, como visto, encarregar-se da tratativa de uma reunião
não tem por si só "referência de sentido delitivo" (Roxin) e objetivamente não pode ser entendida como
participação criminal. Cuida-se de providência facilmente substituível, de algo que nem sequer estava na
perspectiva do fato delitivo planejado (a contribuição só é valiosa para o autor sob a perspectiva do fato
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delitivo planejado). Assim, excluindo-se mentalmente o aporte de BRANISLAV (no âmbito do
agendamento de reuniões e recebimento de documentos) percebe-se que nada influenciaria o resultado
típico. Sem, portanto, aptidão para representar uma agressão (ainda que indireta) ao bem jurídico tutelado.
Em suma, sem o sentido de ajuda decisiva ao autor (ANTÔNIO PALOCCI), de acordo com o plano
adredemente traçado. Ademais, e necessário destacar que o princípio da presunção de não culpabilidade,
expressamente previsto no art. 5°, inciso LVII, da Constituição Federal, é uma das principais garantias
penais atribuídas em favor do indivíduo, como forma de conferir uma maior proteção ao direito de
liberdade, a fim de que a sua restrição, quando necessária, somente seja possível após o esgotamento de
todas as oportunidades processuais. É do Estado, no exercício do jus puniendi, o ônus de demonstrar, no
decorrer do processo, a culpabilidade do acusado pela prática da infração penal, devendo a culpabilidade
ser inequivocamente comprovada por provas produzidas dentro de um devido processo constitucional e
legal, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa. Somente após todo o desenrolar de um devido
processo constitucional e legal, restando, ao final, comprovada a culpabilidade do acusado, e, assim
mesmo, após já se ter encerrada a atividade jurisdicional pelo trânsito em julgado da decisão condenatória,
é que se afastará a sua inocência, imputando-lhe a prática criminosa de forma definitiva. Daí que,
remanescendo dúvida razoável, a absolvição é medida que se impõe. Este Regional já se posicionou no
sentido de prestigiar o princípio constitucional do in dubio pro reo, nos casos em que a prova não possui o
grau de certeza suficiente o bastante a autorizar a condenação, valendo registrar o precedente
abaixo: DIREITO PROCESSUAL PENAL. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. 1. A condenação com
base em provas indiciárias depende de um conjunto de elementos suficientes à formação de uma
convicção acima de qualquer dúvida razoável. 2. Remanescendo dúvidas, prevalece o in dubio pro reo,
impondo-se a absolvição. (TRF4, APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001035-88.2002.404.7109, 8ª TURMA,
Des. Federal LEANDRO PAULSEN, POR UNANIMIDADE, D.E. 10/11/2015, PUBLICAÇÃO EM
11/11/2015) Assim, remanescendo dúvida razoável acerca do envolvimento doloso de BRANISLAV
KONTIC no delito de corrupção passiva, impõe-se a sua absolvição com fundamento no artigo 386, VII,
do Código de Processo Penal. Incogitável, por outro lado, a formação de um juízo de certeza no sentido de
que BRANISLAV KONTIC não tenha concorrido de nenhuma forma para a prática da infração penal. Não
bastassem os elementos de prova analisados de que BRANISLAV participou de forma periférica no
esquema criminoso, a própria complexidade e a dinâmica do quadro de corrupção apurado, bem como
incontroversa relação de confiança existente à época dos fatos entre PALLOCI e BRANISLAV, tornam
inviável a pretensão recursal da defesa para que o fundamento da absolvição seja declarado nos termos do
art. 386, IV, do CPP. Deve ser mantida, portanto, a conclusão da sentença pela absolvição nos termos do
art. 387, VII, do CPP.
4.4.3. Os acusados JOSÉ CARLOS DE MEDEIROS FERRAZ, EDUARDO VAZ MUSA, RENATO
DE SOUZA DUQUE, ANTÔNIO PALOCCI e MARCELO BAHIA ODEBRECHT não recorreram
contra o mérito da condenação pelo crime de corrupção.
Conforme analisado de forma individualizada na sentença condenatória, em trecho transcrito no início do
ponto "4.4." deste voto, restou plenamente comprovada a autoria de cada um deles.
JOSÉ CARLOS DE MEDEIROS FERRAZ e EDUARDO COSTA VAZ MUSA, respectivamente
Presidente e Diretor de Participações da Sete Brasil, participaram do acerto da corrupção e foram
beneficiados diretamente com propina, embora na operacionalização tenham recebido valores diretamente
de outro estaleiro (Jurong), conforme admitido em seus interrogatórios judiciais (evento 716).
RENATO DE SOUZA DUQUE, Diretor de Serviços da Petrobras à época dos fatos, na segunda
oportunidade em que ouvido em juízo, também confirmou ter participado do acerto de corrupção e ter sido
beneficiado diretamente com propina referente a esses contratos (evento 924).
ANTÔNIO PALOCCI FILHO, na época Ministro Chefe da Casa Civil, também participou do acerto de
corrupção, e o Partido dos Trabalhadores, por ele representado, foi beneficiado com vantagem ilícita,
mediante acerto da conta corrente geral de propinas da planilha "Posição Programa Especial Italiano",
juntada nos presentes autos, havendo extensa prova documental, além da prova testemunhal, de que
"Italiano" era codinome que se referia a PALOCCI (itens 281 a 361 e 620 a 624 da sentença).
Os depoimentos prestados pelos colaboradores detalhando a atuação da PALOCCI são também
corroborados por mensagens e anotações eletrônicas apreendidas durante as investigações, as quais
revelam referências a acertos financeiros e a contrapartidas espúrias, bem como pelo rastreio documental
das transferências que constam nas planilhas, mediante operações envolvendo off-shores (itens 625 a 648).
Por fim, a atuação de MARCELO BAHIA ODEBRECHT, Presidente do Grupo Odebrecht, também restou
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comprovada, tendo ele confirmado ter incorporado a solicitação do pagamento de vantagem indevida
referente a esses contratos a na conta corrente geral de propinas da planilha "Posição Programa Especial
Italiano" (evento 816).
Assim, devem ser mantidas as condenações dos corréus que pelos crimes de corrupção ativa e passiva. 4.5.
Crime único de corrupção passiva Concluiu a sentença: 768. Não ignora o Juízo que o Ministério
Público, apesar de narrar esse fatos na denúncia, enquadrou-os como se caracterizassem mais de um
crime de corrução. Na avaliação do Juízo, trata-se de aspectos de um mesmo fato, o acerto de corrupção
e que envolveu a solicitação de propinas na contratação das sondas pela Sete Brasil junto ao Estaleiro
Enseada do Paraguaçu. Houve, portanto, um único crime de corrupção, ainda que com divisão de tarefas
entre os agentes e partícipes. Não há alteração dos fatos na denúncia, mas valoração diferente deles e o
seu enquadramento em um único crime de corrupção e não vários, o que beneficia os acusados. A
acusação recorre pleiteando seja reconhecido o cometimento por JOÃO VACCARI e RENATO DUQUE
de seis crimes de corrupção passiva autônomos, em concurso material, um crime para cada um dos
contratos de afretamento de seis sondas intermediado pela Sete Brasil, envolvendo o Estaleiro Enseada do
Paraguaçu (do qual fazia parte o Grupo Odebrecht) e a Petrobras. O recurso não merece prosperar neste
ponto. A principal circunstância a evidenciar a prática de crime único é o fato de que a solicitação de
propina que partiu de JOÃO VACCARI NETO, RENATO DUQUE, JOÃO FERRAZ, EDUARDO MUSA
e Pedro Barusco não foi atendida pelo Grupo Odebrecht, ao argumento de que a vantagem indevida
envolvendo esses contratos já havia sido paga ao Partido dos Trabalhadores mediante a disponibilização
de créditos em favor de ANTÔNIO PALOCCI na referida "conta corrente de acertos de propinas". Não
houve, portanto, o desdobramento da solicitação inicial encabeçada por JOÃO VACCARI NETO e a
concretização de ajustes de propina e pagamentos individualizados em relação a cada um dos seis
contratos envolvendo o Estaleiro Enseada do Paraguaçu (do qual fazia parte o Grupo Odebrecht). Em
outras palavras, a solicitação de propina, que veio a ser rejeitada pelo Grupo Odebrecht, ocorreu em um
contexto único. Registro, ainda, que as circunstâncias deste caso são diferentes da situação tratada no
referido julgamento da Apelação Criminal nº 5013405-59.2016.4.04.7000, realizado em
07/11/2017. Naquele caso, em que foi analisado o crime de corrupção envolvendo valores espúrios pagos
pelo Grupo Keppel Fels, relacionados a seis contratos de afretamento de sondas intermediados pela
empresa Sete Brasil, entendi que estava caracterizado o concurso material porque, apesar de uma
negociação inicial de propina em um único ato e ao mesmo tempo, sucederam-se novos atos de corrupção
a cada contrato celebrado. Consignei, no voto proferido naquele processo, o entendimento de que as
condutas eram autônomas, e os desígnios, independentes. Nada obstante, naquele julgamento, esta Turma
concluiu, por maioria de votos, que o episódio envolvendo os seis contratos intermediados pela Sete Brasil
com o Grupo Keppel Fels caracterizou crime único. O eminente Desembargador Federal Leandro Paulsen
inaugurou a divergência no ponto, destacando em seu voto: Já em relação aos 06 contratos firmados entre
o estaleiro BRASFELS e a SETE BRASIL, divirjo do relator e tenho que o recurso do Ministério Público
Federal não deve prosperar. Os ajustes foram celebrados dentro de um mesmo contexto fático-jurídico,
compreendido entre 10/02/2011 a 04/04/2011, e geraram pagamentos na forma de "conta-corrente" em
favor dos diretores da SETE BRASIL, da PETROBRAS e do Partido dos Trabalhadores por intermédio de
JOÃO VACCARI NETO. Neste caso, a unidade do contexto dos ilícitos efetivamente permite o
reconhecimento de que os ajustes no seio da SETE BRASIL culminaram na consumação de um único
delito. Nada a reparar na sentença sob tal perspectiva, a qual fixou: Relativamente aos seis contratos
para afretamento de seis sondas celebrados entre a Petrobras e a Sete Brasil (item 147), a serem
construídos no Estaleiro Brasfels do Grupo Keppel Fels, reputo configurado um único crime de
corrupção, já que a contratação foi decidida em um único ato e ao mesmo tempo, e a propina abrangia
todos os contratos.Ante o exposto, divirjo parcialmente do relator no ponto, pois dou provimento ao
recurso do Ministério Público Federal em menor extensão para reconhecer que há concurso material
entre os crimes de corrupção descritos na inicial quanto aos contratos diretamente celebrados pela
PETROBRAS com a KEPPEL FELS, porém mantenho a sentença no ponto em que reconhece que a
propina ajustada no seio dos contratos BRASFELS e SETE BRASIL conforma crime único. Ante o
exposto, nego provimento ao recurso da acusação, mantendo inalterada a conclusão da sentença pela
prática de crime único de corrupção passiva praticado por JOÃO VACCARI e RENATO DUQUE,
relacionado aos seis contratos envolvendo o Estaleiro Enseada do Paraguaçu (do qual fazia parte o Grupo
Odebrecht). 4.6. Por fim, apesar da referência à conexão entre este processo e a ação penal nº
5013405-59.2016.4.04.7000, mencionada na sentença e reiterada nas razões de apelação de JOÃO
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VACCARI NETO, anoto que seria inviável cogitar o reconhecimento de crime único ou continuidade
delitiva da conduta analisada nestes autos (envolvendo os contratos do Estaleiro Enseada do Paraguaçu, do
qual fazia parte o Grupo Odebrecht) em relação às condutas que envolvem os contratos do Estaleiro
Brasfels do Grupo Keppel Fels (tratadas na ação penal nº 5013405-59.2016.4.04.7000). Em suma, os
grupos empresariais e os contextos em que efetivadas as solicitações de propina são distintos, derivadas de
desígnios autônomos, o que revela a independência entre cada um dos episódios criminosos. 5. DA
LAVAGEM DE DINHEIRO Narra a denúncia que os acusados MARCELO ODEBRECHT, HILBERTO
MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO, LUIZ EDUARDO DA ROCHA SOARES, FERNANDO
MIGLIACCIO DA SILVA, OLÍVIO RODRIGUES, MARCELO RODRIGUES ANTÔNIO PALOCCI,
BRANISLAV KONTIC, MÔNICA REGINA CUNHA MOURA e JOÃO SANTANA, no contexto da
operacionalização de 19 transferências realizados no exterior, ocultaram e dissimularam a origem,
disposição, movimentação, localização e propriedade de valores provenientes, direta e indiretamente, dos
delitos de organização criminosa, corrupção ativa e passiva e contra o sistema financeiro nacional. 5.1. A
Lei de Crimes de Lavagem de Bens, Direitos e Valores (nº 9.613/98, com a redação vigente à época dos
fatos), define em seu artigo 1º o crime em questão: Art. 1º Ocultar ou dissimular a natureza, origem,
localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou
indiretamente, de crime:I - de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes ou drogas afins;II - de
terrorismo e seu financiamento;III - de contrabando ou tráfico de armas, munições ou material destinado
à sua produção;IV - de extorsão mediante seqüestro;V - contra a Administração Pública, inclusive a
exigência, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, de qualquer vantagem, como condição ou
preço para a prática ou omissão de atos administrativos;VI - contra o sistema financeiro nacional;VII -
praticado por organização criminosa.VIII - praticado por particular contra a administração pública
estrangeira (arts. 337-B, 337-C e 337-D do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código
Penal).Pena: reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e multa. Da análise do artigo citado, depreende-se que
a lavagem de ativos é delito autônomo em relação ao crime antecedente (não é meramente acessório a
crimes anteriores), já que possui estrutura típica independente (preceito primário e secundário), pena
específica, conteúdo de culpabilidade própria e não constitui uma forma de participação post-
delictum. Nessa perspectiva, até mesmo eventual prescrição do crime antecedente não teria qualquer
consequência para a apuração da lavagem de dinheiro, como já decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça: 21. O reconhecimento da extinção da punibilidade pela superveniência da prescrição da
pretensão punitiva do Estado, relativamente ao crime funcional antecedente, não implica atipia ao delito
de lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei n. 9.613/98), que, como delito autônomo, independe de persecução
criminal ou condenação pelo crime antecedente.(...) (REsp 1170545/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 16/03/2015) De acordo com a doutrina de José Paulo
BALTAZAR Júnior, "a criação desse tipo penal parte da ideia de que o agente que busca proveito
econômico na prática criminosa precisa disfarçar a origem dos valores, ou seja, desvincular o dinheiro
da sua procedência delituosa e conferir-lhe uma aparência lícita a fim de poder aproveitar os ganhos
ilícitos, considerando que o móvel de tais crimes é justamente a acumulação material. Essa tentativa de
disfarçar a origem ilegal sempre acompanhou a prática criminosa, tendo apenas se tornado,
contemporaneamente, mais sofisticada" (in Crimes Federais, 8ª ed., Porto Alegre: Livraria do Advogado,
2012, p. 812). Para a configuração do crime de lavagem de dinheiro, pois, é necessária a realização de um
dos verbos nucleares do tipo, consistentes em ocultar - esconder, simular, encobrir - ou dissimular -
disfarçar ou alterar a verdade. 5.2. Objetos das apelações A sentença concluiu pela condenação de
ANTÔNIO PALOCCI, MARCELO ODEBRECHT, HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA
FILHO, LUIZ EDUARDO DA ROCHA SOARES, FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA, OLÍVIO
RODRIGUES, MARCELO RODRIGUES, MÔNICA REGINA CUNHA MOURA e JOÃO SANTANA
por dezenove crimes de lavagem de dinheiro do art. 1º, caput, inciso V, da Lei n.º 9.613/1998, em
continuidade delitiva, pela transferência de produto de crime de corrupção mediante condutas de ocultação
e dissimulação. A sentença absolveu BRANISLAV KONTIC da imputação relacionada aos crimes de
lavagem de dinheiro. Os réus colaboradores MARCELO ODEBRECHT, HILBERTO MASCARENHAS
ALVES DA SILVA FILHO, LUIZ EDUARDO DA ROCHA SOARES, FERNANDO MIGLIACCIO DA
SILVA, OLÍVIO RODRIGUES, MARCELO RODRIGUES, MÔNICA REGINA CUNHA MOURA e
JOÃO SANTANA não recorreram contra o mérito da condenação pelos crimes de lavagem de dinheiro. O
réu ANTÔNIO PALOCCI sustenta em suas razões de apelação que: (a) é atípica a conduta de lavagem de
dinheiro, por ausência de crime antecedente, configurando, no máximo, pós-fato impunível da corrupção;
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(b) não é possível que o meio de execução da corrupção caracterize também lavagem de dinheiro; (c) não
há como apontar que os valores objeto da transferência eram originários de corrupção passiva, sendo
possível que se referissem a outros pagamentos não contemplados na planilha "Italiano"; (d) não há prova
suficiente apontando o apelante como autor da lavagem, na medida em que não participava da
operacionalização dos pagamentos; (e) apenas a palavra do colaborador JOÃO SANTANA aponta para o
fato de que, em 2006, PALOCCI teria sugerido o pagamento relativo a serviços de marketing eleitoral no
exterior, não havendo nenhuma outra prova que confirme tal declaração; (f) deve ser reconhecida a
ocorrência de crime único, pois inviável considerar cada pagamento no exterior como delito autônomo,
tendo em vista a natureza da prática do smurfing, em que os depósitos são fracionados. O denunciado
BRANISLAV KONTIC foi absolvido na sentença por falta de provas de autoria. Todavia, a defesa recorre
pleiteando a modificação do fundamento da absolvição, para que seja declarado que está provado que o
réu não concorreu para a infração penal. Por sua vez, a acusação pleiteia em sua apelação: (a) a
condenação de BRANISLAV KONTIC pelos crimes de lavagem de dinheiro, argumentando que existem
provas de que o acusado auxiliou na operacionalização das transferências bancárias internacionais em
favor de MÔNICA MOURA e JOÃO SANTANA; (b) seja reconhecida a aplicação do concurso material
entre os 19 (dezenove) crimes de lavagem de dinheiro imputados a ANTÔNIO PALLOCI. Com efeito,
considerando o alcance das apelações interpostas pela acusação e defesas, no tocante ao mérito das
imputações envolvendo os crimes de lavagem de dinheiro, o presente julgamento deve se concentrar na
análise da autoria em relação aos réus ANTÔNIO PALOCCI e BRANISLAV KONTIC, nas teses
suscitadas pela defesa de ANTÔNIO PALOCCI sobre a qualificação jurídica dos fatos, bem como na
discussão sobre a caracterização de crime único, crime continuado ou concurso material em relação aos 19
episódios de lavagem de dinheiro. 5.3. Materialidade Muito embora a prova da materialidade dos fatos
descritos na denúncia não seja objeto de questionamento pelos recorrentes, entendo pertinente abordar
trechos da sentença em que foram detidamente analisadas as provas sobre o contexto em que praticados os
atos de lavagem de dinheiro. O Grupo Odebrecht operacionalizou no exterior, como forma de encobrir o
rastro do dinheiro, diversas transferências bancárias relacionadas ao esquema criminoso que lesou a
Petrobras. No presente caso, o Grupo Odebrecht utilizou contas em nome das offshores Klienfeld Services
Limited e Innovation Research Engineering and Development Ltd., abertas em instituições financeiras
situadas em paraísos fiscais, para executar as 19 transferências para a conta da offshore Shellbil Finance,
mantida no Banco Heritage (em Genebra, na Suíça), cujo beneficiário era o publicitário JOÃO
SANTANA. Não havia causa econômica lícita que justificasse a transferência de valores do Grupo
Odebrecht para JOÃO SANTANA. Em verdade, as transferências se deram por ordem de ANTÔNIO
PALOCCI, mediante débito na "conta corrente de acertos de propinas", para quitar serviços de publicidade
eleitoral prestados por JOÃO SANTANA e MÔNICA MOURA em favor do Partido dos
Trabalhadores. Transcrevo trecho da sentença em que é analisada a vasta documentação relativa à
existência de tais operações financeiras dissimuladas: 239. Entre as contas secretas utilizadas para
repassar vantagem indevida para agentes da Petrobrás encontram-se as titularizadas pela off-shore
Klienfeld Services Limited, nas seguintes instituições financeiras, Banca Privada D'Andorra S/A, em
Andorra, Antigua Overseas Bank Ltd., na Antígua, Meiln Overseas Bank Ltd., na Antígua, e Meiln
Overseas Bank Ltd., em Viena/Áustria.240. Como se verifica nos itens 157-159 da sentença, somente pela
conta da off-shore Klienfeld Services, foram transferidos, entre 11/06/2007 a 04/06/2010, em treze
operações, USD 2.618.171,87 aos agentes da Petrobras Paulo Roberto Costa (quatro operações no total
de USD 909.322,70), Pedro José Barusco Filho (sete operações no total de USD 874.386,17) e Renato de
Souza Duque (duas operações no total de USD 834.463,00).241. Entre as contas secretas utilizadas para
repassar vantagem indevida para agentes da Petrobrás encontra-se a titularizada pela off-shore
Innovation Research Engineering and Development Ltd. mantida no Antigua Overseas Bank Ltd., na
Antígua.242. Como se verifica nos itens 162-164 da sentença, somente pela conta da off-shore Innovation
Research, foram transferidos, entre 20/02/2009 a 16/09/2011, em seis operações, USD 4.292.111,17 aos
agentes da Petrobras Paulo Roberto Costa (quatro operações no total de USD 4.005.800,00) e Pedro José
Barusco Filho (duas operações no total de USD 286.311,17).243. Apesar de controladas pelo Grupo
Odebrecht, as duas contas eram movimentadas pelos ora acusados Olivio Rodrigues Júnior e Marcelo
Rodrigues, como se verifica nos cadastros das contas (v.g.: evento 1, anexo30, fl. 2). Ambos, em seus
interrrogatórios judiciais (itens 462-473), confirmaram que as contas eram movimentadas com recursos
do Grupo Odebrecht e para a atender interesses dele.244. Na evolução da investigações no âmbito da
assim denominada Operação Lavajato, foi identificado que essas mesmas duas contas, em nome das off-
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shores Klienfeld Services e Innovation Research, teriam realizado transferências milionárias em favor de
conta em nome da off-shore Shellbil Finance mantida no Banco Heritage, em Genebra, na Suiça.245. A
pedido da autoridade policial e do MPF, foi decretada, em 30/10/2015, a quebra judicial de sigilo
bancário sobre a conta em nome da off-shore Shellbil Finance mantida no exterior (evento 16 do processo
5048739-91.2015.4.04.7000). Foi enviado pelo MPF o pedido de cooperação jurídica internacional.246.
A resposta foi apresentada a este Juízo em 27/09/2016, formando o processo 5049630-78.2016.4.04.7000.
Cópias dos documentos foram juntadas no evento 1, anexo44 e anexo45.247. Como se verifica no anexo
45, do evento 1, a documentação revela que o ora acusado João Cerqueira de Santana Filho é o
beneficiário final da conta e o seu controlador.248. A documentação constante no anexo44, evento 1,
ainda confirma os termos da denúncia, de que através das contas em nome das off-shores Innovation
Research e Klienfeld Services foram realizadas transferências no total USD 10.219.691,08 para a conta
Shellbil Finance no período de 19/07/2011 a 18/07/2012.249. Da Innovation para a Shellbil, há prova dos
seguintes depósitos: - USD 500.000,00 em 19/07/2011;- USD 491.967,86 em 18/08/2011;- USD
502.971,16 em 20/09/2011;- USD 484.000,00 em 31/10/2011;- USD 485.000,00 em 08/11/2011;- USD
495.972,25 em 23/11/2011;- USD 476.972,43 em 29/11/2011;- USD 467.972,91 em 22/12/2011;- USD
439.972,77 em 28/12/2011;- USD 487.500,00 em 13/01/2012;- USD 462.472,38 em 27/01/2012;- USD
456.222,17 em 10/02/2012;- USD 468.721,73 em 27/02/2012;- USD 499.972,03 em 30/03/2012; e- USD
500.000,00 em 02/05/2012. 250. Da Klienfeld para a Shellbil, há prova dos seguintes depósitos: - USD
499.973,39 em 25/05/2012;- USD 1.000.000,00 em 28/06/2012;- USD 500.000,00 em 03/07/2012; e- USD
1.000.000,00 em 18/07/2012. 251. Entre a documentação da conta, cumpre destacar mensagem eletrônica
de 19/07/2011 (evento 1, anexo 44, fl. 1), aparentemente exigida pelo sistema de compliance do Banco
Heritage, e na qual é esclarecido que esses depósitos corresponderiam a comissões decorrentes de
campanhas de marketing político e campanhas publicitárias ("des entrées de fonds correspondant à
diverses commissions engendrées par des campagnes de marketing politique et campagnes
publicitaires").252. João Cerqueira de Santana Filho e Mônica Regina Cunha Moura, como é notório,
prestam desde 2006 serviços de marketing eleitoral para o Partido dos Trabalhadores, especialmente nas
campanhas presidenciais de 2006, 2010 e 2014.253. Como ver-se-á adiante (itens 549-564), declararam,
em seus interrogatórios, que tais transferências tinham por finalidade remunerar os serviços por eles
prestados em campanhas eleitorais do Partido dos Trabalhadores, especialmente dívida da campanha
presidencial de 2010.254. Ainda na evolução da investigações no âmbito da assim denominada Operação
Lavajato, foi descoberto que o pagamento de vantagem indevida aos agentes da Petrobrás e os
pagamentos no exterior no interesse do Partido dos Trabalhadores não foram eventos isolados no âmbito
do Grupo Odebrecht.255. Foi revelada a existência na empresa de um setor específico destinado à
realização de pagamentos subreptícios e que, em seu âmbito, era denominado de Setor Operações
Estruturadas.256. Executivos do Grupo Odebrecht, inclusive seu Presidente, ora acusado, Marcelo Bahia
Odebrecht, recorriam a esse setor quando necessária a realização de algum pagamento subreptício.257.
Pagamentos eram efetuados através de contas secretas mantidas no exterior, caso da vantagem indevida
paga aos dirigentes da Petrobrás e dos depósitos efetuados em favor de João Cerqueira de Santana Filho
e Mônica Regina Cunha Moura, e ainda através de entregas de dinheiro em espécie no Brasil.258.
Dirigiam esse setor os executivos, ora acusados, Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho, Fernando
Migliaccio da Silva e Luiz Eduardo da Rocha Soares. Trabalhavam nesse setor, em posição subordinada e
como secretárias, Maria Lúcia Gimarães Tavares e Ângela Palmeira Ferreira.259. Esses fatos foram
investigados principalmente nos processos conexos 5010479-08.2016.4.04.7000 e
5003682-16.2016.4.04.7000. Devidamente comprovada, portanto, a existência das 19 operações
financeiras descritas na denúncia que caracterizaram atos de lavagem de dinheiro. 5.4. Autoria Antes de
analisar de forma mais aprofundada a existência de provas de autoria em relação aos apelantes ANTÔNIO
PALOCCI e BRANISLAV KONTIC, é oportuno transcrever o resumo da conclusão da sentença sobre a
vinculação de cada denunciado com os atos de lavagem de dinheiro em análise: 790. Examinam-se as
responsabilidades individuais e a questão do agir doloso.791. Respondem pelo crime de lavagem os
executivos que operavam o Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht, Hilberto Mascarenhas Alves
da Silva Filho, Fernando Migliaccio da Silva, e Luiz Eduardo da Rocha Soares.792. Eles eram os
responsáveis pela estruturação dos mecanismos de pagamentos subreptícios e de sua
operacionalização.793. Também respondem pelo crime de lavagem Olívio Rodrigues Júnior e Marcelo
Rodrigues, que controlavam e movimentavam as contas em nome das off-shores Klienfeld e
Innovation.794. Também respondem pelo crime de lavagem João de Cerqueira Santana Filho e Mônica
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Regina Cunha Moura que foram beneficiários dos depósitos na conta Shellbil e pela utilização do
instrumento subreptício para recebimento dos valores acertados entre Marcelo Bahia Odebrecht e
Antônio Palocci Filho.795. Quanto a todos eles, não é necessário, para que respondam por lavagem, que
tenham participado dos acertos de corrupção ou que tinha conhecimento específico da origem e natureza
criminosa dos valores envolvidos.796. Todos eles, como se verifica em seus depoimentos, admitiram que
tinha ciência de que as transações poderiam envolver repasses de propinas em acertos de corrupção,
devendo portanto responder se não por dolo direto, então por dolo eventual.797. Também responde pelo
crime de lavagem Marcelo Bahia Odebrecht, já que o Setor de Operações Estruturadas estava a ele
subordinado, ou seja, era de sua responsabilidade, ainda que a realização de pagamentos subreptícios
precedesse a sua gestão no Grupo Odebrecht. Ele ainda admitiu que, quanto aos pagamentos efetuados
na conta corrente geral de propinas consubstanciada na planilha "Posição Programa Especial Italiano",
ele foi o responsável por ordenar os pagamentos junto ao Setor de Operações Estruturadas.798. Antônio
Palocci Filho também deve responder pelo crime de lavagem. Conforme declarou Marcelo Bahia
Odebrecht, a utilização dos recursos disponibilizados na conta corrente geral de propinas
consubstanciada na planilha "Posição Programa Especial Italiano", especificamente dos montantes
afetados às subcontas "Italiano" e "Amigo", dependiam de sua autorização específica. Marcelo Bahia
Odebrecht atribuiu a ele a solicitação específica para o depósito de dez milhões de doláres em favor de
João de Cerqueira Santana Filho (item 534): "Juiz Federal:- Depois: 'Feira, pagamento fora, 10 milhões
de dólares'.Marcelo Odebrecht:- Um pedido dele para João Santana.Juiz Federal:- Esse pagamento fora
é relativo a um pagamento no exterior?Marcelo Odebrecht:- Aí claramente foi pagamento no exterior, foi
pagamento... esse fica claro que foi no exterior, quer dizer, conta no exterior." 799. Por outro lado,
também Mônica Reginha Cunha Moura e João de Cerqueira Santana Filho declararam que os acordos de
pagamentos eram feitos com Antônio Palocci Filho. João de Cerqueira Santana Fillho ainda declarou que
foi ele, Antônio Palocci Filho, quem lhe orientou, ainda no início de sua relação, que os pagamentos
teriam que se feitos "por fora", ainda lhe sugerindo a utilização de uma conta secreta no exterior.
Novamente, destaquem-se dois trechos (itens 560 e 562): "Juiz Federal:- Tá, mas a senhora teve essas
conversações, por exemplo, com o senhor Antônio Palocci?Mônica Regina Cunha Moura:- Sim, sempre,
foi sempre ele.Juiz Federal:- Inclusive relativo, por exemplo, a esses pagamentos em 2011?Mônica Regina
Cunha Moura:- Os pagamentos em 2011 já não estive mais com ele porque eu já tinha acertado em 2010,
depois que o Palocci acertava comigo o valor da campanha ele me dizia 'Então tá, então vai ser x por
dentro, ok, isso você acerta com o tesoureiro, faz contrato e pá-pá-pá, e essa parte por fora o partido vai
pagar tanto...', aí me dizia quem é que eu ia procurar do partido, quem era a pessoa dele que ia me pagar,
e a Odebrecht vai colaborar..., isso desde 2006, quando ele falou a primeira vez que a Odebrecht ia
colaborar com... "vai colaborar com tanto, vá lá e acerte com eles como é que você quer', a partir daí
ele...Juiz Federal:- A partir daí então era com...Mônica Regina Cunha Moura:- Só quando atrasava,
quando tinha algum problema, quando a coisa atrasava muito, que acontecia muito de atrasar, aí eu
procurava o Palocci para reclamar porque tinha atrasado, porque sempre atrasava muito.Juiz Federal:-
Relativamente a esses pagamentos no exterior, o recebimento lá na Shellbill, isso era de conhecimento,
por exemplo, do senhor Antônio Palocci?Mônica Regina Cunha Moura:- Eu não sei, Doutor, eu não
posso lhe dizer que era do conhecimento dele porque isso eu já acertava com a Odebrecht, já com... o
formato, pra onde ia, qual era a conta, eu já acertava na Odebrecht, então eu não posso afirmar que ele
sabia que ia para uma conta no exterior ou que 'x' era pago no Brasil em dinheiro, isso eu não sei." "Juiz
Federal:- O senhor tratava desses pagamentos ou recebimentos com o Grupo Odebrecht?João Cerqueira
de Santana Filho:- Não, diretamente nunca tratei, assim, no dia a dia, mas em um primeiro contato, onde
isso sempre... no primeiro momento, onde isso aconteceu, para ser mais preciso historicamente, foi na
campanha de 2006, a campanha de reeleição do Presidente Lula, o primeiro contato, com quem, falei
primeiro com Antônio Palocci.Juiz Federal:- Mas aí o senhor está falando do Partido dos Trabalhadores
né, não do Grupo Odebrecht?João Cerqueira de Santana Filho:- Sim, mas foi a pessoa que me disse que o
pagamento seria feito pela Odebrecht, posso então relatar com mais detalhes?Juiz Federal:- Sim,
sim.João Cerqueira de Santana Filho:- É o seguinte, quando eu fui chamado de volta, de volta porque eu
tinha saído na pré-campanha do Presidente Lula, gostaria até de contar um pouco essa história. Em 2001
eu rompi minha sociedade com Duda Mendonça, unilateralmente, eu saí da sociedade e fiquei fora da
campanha porque decidi, porque tinha divergências de linhas e etc.. Quando ocorre a crise do mensalão
eu recebi um telefonema, me recordo da data, dia 20 de agosto de 2005, Gilberto Carvalho me chamando
a pedido do Presidente Lula que fosse à Brasília porque aquele problema estava acontecendo, se eu
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poderia ir, cheguei em Brasília exatamente no dia 24 de agosto de 2005, eu me lembro porque é uma data
histórica, é a morte de Getúlio, fui levado inicialmente para a casa do Antônio Palocci, que era ministro,
na casa oficial do Ministro da Fazenda, para aguardar, isso à tarde, e fiquei ali, até que depois Palocci
veio do Palácio do Planalto e fomos ao Palácio do Planalto para conversar com o Presidente Lula;
cheguei, encontrei ele num momento muito fragilizado e ele me convidou para... se eu poderia ajuda-lo
nesse momento dessa coisa, eu disse que sim e ele nesse momento disse 'Olha, qualquer detalhe mais
burocrático depois o Palocci conversa com você', isso foi ainda em 2005, isso ainda foi em 24 de agosto,
o Presidente tinha dúvidas inclusive se seria candidato. Palocci nessa noite falou comigo e me disse
'Olha, depois conversamos sobre isso, veja como quase um convite para você fazer a campanha do
próximo ano, mas ainda é indefinido, depende do que acontecer, mas acho que você pode ajudar nesse
período', eu falei para ele, eu disse 'Olha, Palocci, tudo bem, o que eu imagino é que vocês estão vivendo
uma crise muito profunda por causa de financiamento ilegal de campanha e que não se repita o mesmo
erro', ele disse 'Não, de forma alguma, nós sempre...' e tal, 'E nesse período...', disse ele '... Nós fazemos
um contrato de prestação de serviços', eu disse 'Olha, qualquer coisa você conversa com Mônica', porque
Mônica já tinha uma relação anterior porque no ano anterior nós tínhamos feito uma campanha em
Ribeirão Preto. Então, quando em maio já de 2006, Palocci senta com... o único contato que eu tinha,
porque eu não acertos osdetalhes, mas a relação com o Palocci era uma relação antiga, vinha de 1996,
ele conversa comigo e disse 'Olha, infelizmente não vai poder ser tudo com recurso contabilizado por
causa das dificuldades naturais, por causa da cultura existente, mas nós temos uma empresa que dá total
garantia para realização, para fazer um pagamento sem a menor acuidade', 'Que empresa é?', ele disse
'Você deve conhecer, é a Odebrecht', eu disse 'É baiana eu conheço', aí eu digo 'Olha, com a Odebrecht eu
não tenho nenhuma relação, ao contrário, eu acho que eles devem ter uma péssima lembrança de mim
porque em 1992, quando acontece, eu estava na Isto É, acontece o assassinato do governador do Acre,
Edmundo Pinto, eu fiz uma matéria muito forte contra isso, onde eles próprios se queixaram à Isto É,
porque nessa matéria eu mostrava que na véspera do assassinato do governador uma pessoa da
Odebrecht estava no hotel com ele...' e etc., ele disse 'Não, mas isso aí tem muito tempo' e tal, agora vem
'Mas eles querem pagar isso', aí chega o ponto da sua pergunta, 'Só querem pagar isso lá fora, você tem
conta que possa receber lá fora?', eu digo 'Tenho', que eu tinha uma conta aberta de 1999, praticamente
inativa, então foi aí, eu digo 'Qualquer detalhe, qualquer coisa você conversa com Mônica', a partir daí
Mônica passa a coordenar essa operação.Juiz Federal:- E nas campanhas posteriores lá, por exemplo, de
2010, esses pagamentos de 2011, o senhor chegou a tratar esses assuntos novamente com o senhor
Antônio Palocci?João Cerqueira de Santana Filho:- Tangencialmente sim, em alguns momentos também
porque quando... primeiro, antes de chegar aí e para ter uma sequência cronológica que me ajude
inclusive a narrar, ocorreu um atraso, sempre que ocorria um atraso, e a primeira vez que ocorreu um
atraso na primeira campanha do Presidente Lula eu procurei o Palocci para dar o alerta e dizer 'Olha,
está tendo um atraso, Mônica tem...', é como se fosse um alerta vermelho que eu chamava, que sempre
acontecia isso, sempre nossas campanhas, qualquer pessoa, marqueteiro, sempre teve esse momento onde
tinha um atraso que estava ficando insuperável, que tinha que se tomar uma medida mais dura, então eu
falei 'Olhe, nós vamos parar', então essa vez eu dei, e toda vez que tinha uma crise de pagamentos eu
tratava com ele sobre isso.Juiz Federal:- Mas inclusive tratava sobre pagamentos não
contabilizados?João Cerqueira de Santana Filho:- Sim, claro, porque os atrasos, Excelência, sempre
ocorrem no pagamento não contabilizado, os atrasos dentro da escrita oficial, da contábil oficial, da
contabilidade oficial, quase não acontecem porque não pode, inclusive a lei não permite, o senhor sabe
disso, toda campanha tem que encerrar o seu exercício com todos os pagamentos em dia ou quase em dia,
ou declarar dívida, então paga-se novamente o recurso oficial e depois..." 800. Na linha do afirmado por
Mônica Regina Cunha Moura no final do trecho transcrito, é improvável que Antônio Palocci Filho se
ocupasse dos detalhes, como em relação a quais contas seriam utilizados, mas a sua conduta de orientar
a realização dos pagamentos da conta corrente geral de propinas consubstanciada na planilha "Posição
Programa Especial Italiano" por meios subreptícios, ou seja, sem contabilização e sugerindo
recebimentos no exterior, é o suficiente para torná-lo partícipe do crime de lavagem, também por ele
devendo responder.801. Já no que se refere à Branislav Kontic, há relato de Mônica Regina Cunha Moura
de que teria tratado com ele inúmeras vezes sobre atrasos nos pagamentos não-contabilizados devidos
pelo Grupo Odebrecht e acertados com Antônio Palocci Filho (item 561): "Juiz Federal:- Entendi. Das
pessoas mencionadas na denúncia, Branislav Kontic, a senhora chegou conhecer?Mônica Regina Cunha
Moura:- Sim, sim, conheci.Juiz Federal:- Chegou a tratar desses assuntos financeiros com ele?Mônica
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Regina Cunha Moura:- Sim, tratei, algumas vezes.Juiz Federal:- A senhora pode ser mais clara?Mônica
Regina Cunha Moura:- Às vezes, depois que eu acertava tudo com o Palocci, como eu lhe disse às vezes
tinha atrasos de valores, não só da parte da Odebrecht, mas atrasos da parte do PT, a parte por fora, é
claro, a parte por dentro também atrasava, mas aí é outro problema, não vem ao caso, então eu ia
procurar o Palocci para conversar, e muitas vezes o Palocci ou não estava ou não podia me receber, e ele
mandava o Brani me receber, o Branislav me receber, e a gente conversava, eu falava, explicava o que eu
estava passando, o que eu precisava, e ele se reportava ao Palocci e normalmente logo depois resolviam
uma parte daquilo que estava...Juiz Federal:- Inclusive relativo a pagamentos não contabilizados?Mônica
Regina Cunha Moura:- Sim, exatamente, eu estou falando de pagamentos não contabilizados, a parte
contabilizado eu nem falava com o Palocci, ia direto no Vaccari, no Felipe uma época, que foi o
tesoureiro da campanha de 2006, o Vaccari em 2010, enfim, ia direto no partido.Juiz Federal:- Mas
inclusive pagamentos não contabilizados do Grupo Odebrecht?Mônica Regina Cunha Moura:- Sim, eu
também conversava sobre isso com o Palocci, quando a coisa atrasava, quando ficava muito distendido,
como isso que eu falei, que passava de um ano para o outro e às vezes passava para o outro, e
começava...Juiz Federal:- E com Branislav Kontic também tratou desses...Mônica Regina Cunha Moura:-
Tratei sim, tratei várias vezes, no escritório do Palocci em São Paulo, fui lá diversas vezes." 802. Apesar
disso, não há prova da participação específica de Branislav Kontic nas condutas de ocultação e
dissimulação que caracterizam o crime de lavagem no presente feito, quais sejam a realização de
pagamentos subreptícios através de contas secretas mantidas no exterior.803. Sem a prova de seu
envolvimento específico nessas condutas, não cabe responsabiliá-lo pelo crime de lavagem, isso sem
prejuízo de sua eventual responsabilidade em corrupção ou lavagem de dinheiro envolvendo outros
repasses lançados na conta corrente geral de propinas consubstanciada na planilha "Posição Programa
Especial Italiano", mas que aqui não podem ser considerados por não integrarem o objeto da
acusação. 5.4.1. ANTÔNIO PALOCCI No tocante às condutas específicas relacionadas aos atos de
lavagem de dinheiro, o apelante ANTÔNIO PALOCCI argumenta a negativa de autoria, em suma, pelos
seguintes fundamentos: (a) não há prova suficiente apontando o apelante como autor da lavagem, na
medida em que não participava da operacionalização dos pagamentos; (b) apenas a palavra do colaborador
JOÃO SANTANA aponta para o fato de que, em 2006, PALOCCI teria sugerido o pagamento relativo a
serviços de marketing eleitoral no exterior, não havendo nenhuma outra prova que confirme tal
declaração. As teses de defesa não merecem prosperar. A conclusão de que ANTÔNIO PALOCCI tinha o
domínio da organização quanto às operações de lavagem de dinheiro está comprovada acima de qualquer
dúvida razoável, fundamentada em um robusto conjunto de provas, quais sejam: (a) a prova oral e os
elementos de prova material (mensagens e anotações eletrônicas apreendidas) demonstram que PALOCCI
era identificado como "Italiano", na planilha apreendida no Grupo Odebrecht de título "Posição Programa
Especial Italiano"; (b) o depoimento de MARCELO ODEBRECHT e dos réus funcionários da Odebrecht,
corroborado pelo conteúdo da planilha apreendida e pela documentação referente às transferências
bancárias, evidenciam que: (b.1) PALOCCI, na condição de Ministro da Fazenda e depois de Deputado
Federal e de Ministro Chefe da Casa Civil, era o responsável pelo "caixa geral" ("conta corrente") de
acertos de propinas entre agentes políticos do Partido dos Trabalhadores e o Grupo Odebrecht; (b.2) os
créditos disponibilizados em favor do "caixa geral" de acertos de propinas eram administrados por
PALOCCI, que tinha o poder de ordenar as retiradas do "caixa geral" em favor de terceiros; (b.3) as ordens
de movimentação eram repassadas de PALOCCI diretamente para MARCELO ODEBRECHT, que
determinava a execução das operações financeiras subreptícias por meio dos funcionários do Setor de
Operações Estruturadas da Odebrecht e operadores financeiros que atuavam no exterior a mando da
Odebrecht; (b.4) as 19 transferências bancárias efetivadas no exterior, no período de 19/07/2011 a
18/07/2012, que caracterizaram atos de lavagem de dinheiro, foram realizadas por operadores da
Odebrecht e mediante débito na referida planilha "Posição Programa Especial Italiano", controlada por
PALOCCI; (c) a prova oral, corroborada pelo conteúdo da planilha apreendida e da documentação relativa
às transferências bancárias, demonstra que: (c.1) as 19 transferências bancárias favoreceram conta
bancária no exterior administrada pelo publicitário JOÃO SANTANA, identificado como "Feira" na
referida planilha "Posição Programa Especial Italiano", e foram realizadas para quitar dívidas relacionadas
a serviços de publicidade eleitoral em campanhas do Partido dos Trabalhadores; (c.2) o pagamento dos
referidos serviços de publicidade eleitoral por meio de transferências no exterior havia sido combinada
entre PALOCCI e JOÃO SANTANA desde 2006, sistemática essa que perdurou até 2012. Esses são os
principais contornos dos elementos probatórios que permitem a conclusão segura de que ANTÔNIO
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PALOCCI era quem tinha o poder de mandar executar ou suspender a execução das 19 operações
financeiras fraudulentas realizadas no exterior que beneficiaram JOÃO SANTANA e MÔNICA MOURA,
que contou com a colaboração de MARCELO ODEBRECHT, funcionários do Setor de Operações
Estruturadas da Odebrecht e operadores financeiros, até que o dinheiro fosse reinserido na econômica
formal, à disposição do casal de publicitários. Passo a analisar os elementos de prova referidos. A sentença
realizou exaustiva análise da prova oral e do farto conjunto de prova material de corroboração (mensagens
e anotações eletrônicas encontradas em equipamentos no Grupo Odebrecht), para concluir que, nos
registros do Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht, PALOCCI era identificado como "Italiano" ou
"Itália" e que o codinome "Feira" era utilizado para identificar o casal de publicitários MÔNICA MOURA
e JOÃO SANTANA. Reproduzo trechos da sentença em que são referidos os elementos de prova
analisados sobre este tópico: 281. A identificação de Antônio Palocci Filho com o codinome "Italiano" ou
"Itália" tem sustentação em prova material, especificamente em mensagens eletrônicas trocadas entre
executivos da Odebrecht e em anotações eletrônicas em agendas de Marcelo Bahia Odebrecht.282. Essas
mensagens e anotações eletrônicas foram encontrados em dispositivos eletrônicos apreendidos em
endereços da Odebrecht e de seus executivos, conforme já referida decisão judicial datada de 15/06/2015
no processo 5024251-72.2015.4.04.7000 (evento 8).283. No Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº
124/2016 (evento 1, anexo19) e no Relatório de Análise de Polícia Judiciária n.º 515/2016 (evento 1,
anexo25), consta a análise policial dessas mensagens e agendas eletrônicas.284. Também na denúncia e
na representação policial do evento 1 do processo 5043559-60.2016.4.04.7000 foram reproduzidas essas
mensagens e anotações eletrônicas.285. Oportuno destacar que, no curso da ação penal, foram ouvidos
os executivos da Odebrecht que constam como remetentes ou destinatários das mensagens eletrônicas ou
autores das anotações nas agentes eletrônicas, tendo eles confirmado a sua autenticidade, como ver-se-á
adiante (itens 434-441, 444-458 e 506-548).286. Também reconheceram, como ver-se-á adiante, que o
codinome "Italiano" ou "Itália" era utilizado para denominar Antônio Palocci Filho e o codinome "Feira"
Mônica Regina Cunha Moura e João Cerqueira de Santana Filho.287. Evidentemente, os codinomes eram
de uso interno dos executivos da Odebrecht e do Setor de Operações Estruturadas e não eram utilizados
por estes em suas comunicçaões com os codenominados.(...)620. A primeira conclusão é que "Italiano"
era o codinome atribuído por executivos do Grupo Odebrecht em suas comunicações internas e inclusive
no Setor de Operações Estruturadas para Antônio Palocci Filho.621. Prestaram afirmações claras e
categóricas nesse sentido os executivos da Odebrecht Fernando Sampaio Barbosa, Márcio Faria da Silva,
Pedro Augusto Ribeiro Novis, estes ouvidos como testemunhas, Hilberto Mascarenhas Alves da Silva
Filho, Fernando Migliaccio da Silva, Luiz Eduardo da Rocha Soares, Rogério Santos de Araújo e Marcelo
Bahia Odebrecht, estes ouvidos como acusados.622. Oportuno salientar que o primeiro, Fernando
Sampaio Barbosa, depôs nesse sentido sem ostentar a qualidade de colaborador, ou seja, como
testemunha que, em princípio, não está envolvida em atividade criminosa.623. Mas não se trata apenas
da palavra de pessoas envolvidas em atividades ilícitas.624. A análise circunstanciada das mensagens
eletrônicas apreendidas e as anotações eletrônicas da agenda de Marcelo Bahia Odebrecht permite, por
si só, conclusão nesse sentido, como já longamente exposto nos itens 281-360, retro.625. Importante
consignar que as mensagens e anotações eletrônicas foram apreendidas no decorrer das investigações,
por quebras de sigilo telefônico e buscas e apreensões judicialmente autorizadas.626. Ou seja, tais
elementos não foram disponibilizados pelos colaboradores, mas sim colhidos coercitivamente nas
investigações conduzidas pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal. A sentença também
realizou minuciosa análise do conteúdo da planilha "Posição Programa Especial Italiano". A primeira
versão da planilha, posicionada para 31/07/2012, foi apreendida mediante quebra judicial de sigilo
telemático de endereço eletrônico do executivo da Odebrecht FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA
(o.overlord@hotmail.com), e foi objeto de análise do Relatório 24/2016 da Polícia Federal (evento 1,
ANEXO21, fls. 5/7, da ação penal). A segunda versão da planilha, posicionada para 22/10/2013, foi
encontrada em celular de MARCELO ODEBRECHT, e foi objeto de análise do Relatório 510/2016
(evento 1, ANEXO22, da ação penal). A terceira versão da planilha, posicionada para 31/03/2014, foi
apresentada por MARCELO ODEBRECHT em seu interrogatório judicial (evento 683, OUT10, da ação
penal). Transcrevo a análise contida na sentença: 260. No decorrer da investigação, foi localizada uma
planilha, de título "Posição Programa Especial Italiano", de 31 de julho de 2012 e que foi apreendida
mediante quebra judicial de sigilo telemático de endereço eletrônico do referido executivo da Odebrecht
Fernando Migliaccio da Silva (o.overlord@hotmail.com). A quebra foi autorizada pela decisão de
13/11/2015, evento 8, do processo 5053355-12.2015.4.04.7000.261. A planilha foi objeto de análise que
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resultou na elaboração do Relatório 24/2016 da Polícia Federal, anexado no evento 1, anexo21, e pode
ser visualizada nas fls. 5-7 dele. Foi reproduzida na fl. 36 da denúncia.262. Na parte superior do
documento, visualizável o escrito "Posição Programa Especial Italiano".263. Também na parte superior a
referência de que os valores estão na casa dos "R$ Mil" e que a planilha indica a situação em
31/07/2012.264. Ainda na parte superior, no campo "Fontes", a indicar entrada de recursos, existentes
diversas siglas de executivos e empresas ligadas ao Grupo Odebrecht, a exemplo de LM (Luis Mameri),
BJ (Benedicto Junior), BK (Braskem) e HC (Henrique Valladares), ligadas a valores na casa de dezenas
de milhões.265. O total de recursos disponíveis é de "200.098"266. Retrata em seguida a planilha os
seguintes pagamentos específicos (a título de "usos"):"2008Evento 2008 (Eleições Municipais) via Feira -
18.000Evento El Salvador via Feira - 5.3002009Solicitado em 2009 (via JD) - 10.0002010Solicitado em
abril e maio (via JD) - 8.000Eventos julho/agosto/setembro 2010 (16+4 Bonus) via JD - 20000Evento
setembro 2010 Extra (Assuntos BJ, 900 via Bonus PT) Via JD - 10000Menino da Floresta (Direto com
Menino) - 2000Prédio (IL) - 12.4222011Feira (Atendido 3,5MM de Fev a Maio de 2011) Saldo evento -
10.000Programa OH - 4.800Feira (Pgto fora = US$10MM) - 16.0002012Programa B - 2.000Programa
B2 (jun e jul 2012) - 1.000Programa B3 (jul 2012 extra) - 1.000Total - 120.522" 267. Descontados os
200.098 dos 120.555 utilizados, é apontado um saldo de 79.576.268. E na parte inferior do documento,
sob o título "Composição do Saldo", os codinomes "Itália - 6.000", "Amigo - 23.000" e "Pós Itália -
50.000".269. Planilha semelhante, com lançamentos mais recentes, foi identificada em celular Blackberry
apreendido no endereço residencial de Marcelo Bahia Odebrecht, como informa a autoridade policial nas
fls. 222-223 da representação policial do processo 5043559-60.2016.4.04.7000 (evento 1).270. A busca e
a apreensão nos endereços de Marcelo Bahia Odebrecht foram autorizadas pela decisão judicial datada
de 15/06/2015 no processo 5024251-72.2015.4.04.7000 (evento 8).271. Na planilha, que foi objeto de
análise no Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 510/2016 (evento 1, anexo22), retrata-se a
situação do "Programa Especial Italiano", mas agora em 22/10/2013. Pode ela ser visualizada nas fls.
6-7 do referido relatório. Em relação à planilha anterior, há dois novos lançamentos a débito: "Programa
B 4 (Nov a Dez 2012) - 3.000Programa B 5 (jan a out 2013) - 5.000" 272. Descontados os novos
lançamentos, o saldo apontado no final da planilha é de 71.000. Na composição do saldo, houve
diminuição da parte correspondente a pessoa identificada como "Amigo".273. Planilha semelhante foi
apresentada pelo acusado Marcelo Bahia Odebrecht em sua audiência de interrogatório judicial, evento
683, out10, desta feita com atualização até 31/03/2014.274. Em relação à planilha anterior, há dois novos
lançamentos a débito: "Programa B 6 (Dez 2013) - 1.000Doação Instituto 2014 - 4.000" 275.
Descontados os novos lançamentos, o saldo apontado no final da planilha é de 66.000. Na composição do
saldo, houve novamente diminuição da parte correspondente a pessoa identificada como "Amigo".276.
Não foi ainda possível identicar todos os significados das siglas ou codinomes utilizados, mas, no que
importa para a presente ação penal, já foi identificado, com base em prova documental e oral, que
"Feira" é o codinome utilizado pelo Setor de Operações Estruturadas para denominar Mônica Regina
Cunha Moura e João Cerqueira de Santana Filho, profissionais contratados pelo Partido dos
Trabalhadores para suas campanhas eleitorais, enquanto "Italiano" ou "Itália" são os codinomes
utilizados pelo mesmo setor para denominar o acusado Antônio Palocci Filho. Ainda segundo
depoimentos colhidos, "Programa B" seriam retiradas em espécie efetuadas pelo acusado Branislav
Kontic. O depoimento de MARCELO ODEBRECHT (evento 816), corroborado pelo conteúdo da planilha
e pela documentação sobre as transferências no exterior em favor do casal de publicitários, especifica que
a realização da transferência milionária para JOÃO SANTANA se deu mediante autorização de
ANTÔNIO PALOCCI. Transcrevo trechos pertinentes do referido depoimento: Juiz Federal:- E esses
codinomes, como é que eles surgiam? Alguém criava isso, como é que era?Marcelo Odebrecht:- Eu acho
que surgiam de maneira natural. Olha, eu li a lista dos codinomes da empresa, eu pessoalmente conhecia
dez dos codinomes, e alguns deles eu conheci depois de eu já ter... Por exemplo, o 'Italiano', o 'Italiano' já
existia antes de eu chegar. O 'Italiano', quando falado dentro de casa, ou pelo menos sempre que eu
falei 'Italiano', eu estava me referindo a Palocci. Já existia, nem sei quem criou esse apelido, quer dizer,
até porque a relação com o Palocci precedia a mim. Eu acho até que vai ter um ou dois e-mails, que eu
acho que está no processo, que, se eu não me engano, que Júnior da área de infraestrutura, Benedicto
Júnior, menciona um contato com um italiano, de uma empresa italiana, mas isso aí é o seguinte, fora
essa questão específica de um ou outro e-mail que está num contexto onde Italiano é um italiano mesmo,
codinome 'Italiano' eu só usava para referir a Palocci.(...)"Juiz Federal:- Quando que o senhor começou
o relacionamento com o senhor Antônio Palocci, no que diz respeito a esses pagamentos não
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contabilizados, aproximadamente?Marcelo Odebrecht:- Não, eu tenho a data, eu sei exatamente o que
gerou isso, que foi as eleições municipais de 2018...Juiz Federal:- Dois mil e...Marcelo Odebrecht:-
Desculpe, 2008, as eleições municipais de 2008. O Palocci me procurou, queria que a gente fizesse um
apoio a algumas campanhas de 2008, municipais, eu disse a ele claramente que a minha atribuição era
cuidar da campanha presidencial. Eu não me envolvia em campanha municipal, até porque eu tinha
empresários que cuidavam disso. Eu não podia interferir em como os meus empresários faziam essa ou
aquela contribuição e pra que campanha. Mas ele tinha uma demanda de algumas que ele queria resolver
e aí o que eu combinei com ele nessa época foi o seguinte: 'Olha, Palocci, então vamos fazer o seguinte,
eu vou fechar com você um valor para a campanha eleitoral de 2010, presidencial, e o que eu acertar, e se
você quiser gastar antes, aí você gasta como você quiser, mas se você quiser gastar antes, eu vou
descontar dessa campanha. Então não espere que chegue lá e eu vou doar mais.' E aí foi que nasceu, quer
dizer, e na campanha municipal de 2018, acho que foi o primeiro item que tem na planilha... Ou, 2008...
Foi a questão desses 18 milhões que foram para algumas candidaturas que o João Santana estava
atuando, e aí por que também João Santana? Porque, desde aquela época, o João já estava com
preocupação, e quase todo marqueteiro tem preocupação de começar uma campanha e depois ficar com
contas a pagar. Então eles pediam pra gente, no caso o Palocci, depois o Guido, pediam o seguinte:
'Olha, dê o conforto a João Santana que ele vai receber.' E aí começou por esse, então esse valor de 2008,
que eu não me lembro para que campanha foi, talvez seja a de Marta, mas eu não lembro pra que
campanha foi, foi para João Santana e foi dentro dessa linha de dar o conforto pra ele. Então começou,
os primeiros pedidos começaram em 2008, para a campanha municipal, os 18 milhões. (...) Juiz Federal:-
Vamos dar uma olhadinha naquela planilha, estou vendo que o senhor tem a cópia aqui. Quem criou essa
planilha foi o senhor?Marcelo Odebrecht:- Essa planilha foi, na verdade foi um controle que eu pedi para
Hilberto fazer e ele fazia, razão que inclusive eu pedi pra Hilberto, isso não tem nada a ver com o
programa dele de operações estruturadas. As razões que eu pedi para ele fazer isso foi porque o Hilberto
naquela época, quando cheguei em 2008, ele era a única pessoa da organização que tinha uma relação
pessoal com Mônica e João. Eu não conhecia, ninguém conhecia. Então eu soube que ele tinha essa
relação, aí eu pedi pra ele começar o... Eu sabia que a maior parte das demandas ia ser para atender
João Santana, então eu pedi pra ele fazer esse tipo de controle pra mim e também porque ele me facilitava
a questão, inclusive dos encontros de contas. Porque muitas vezes as empresas que iam fazer os
pagamentos não eram as empresas que estavam comprometidas comigo em contribuir pra essa tal conta
corrente. E aí esse encontro de contas muitas vezes precisava fazer por caixa 2, então por essas razões é
que eu pedi para Hilberto começar a fazer esse controle pra mim.Juiz Federal:- Por que o título é
'Programa Especial Italiano'?Marcelo Odebrecht:- Eu não sei porque ele botou especial, não me lembro,
mas Italiano porque era o Palocci, era o programa que eu tinha com o Palocci, era uma relação que eu
tinha com o Palocci.Juiz Federal:- Essa planilha ela retrata então pagamentos que o senhor combinou
com o senhor Palocci?Marcelo Odebrecht:- Sim, pagamentos que foram autorizados ou solicitados por
ele, sim. Todos os pagamentos que estão aqui no programa Italiano, fora o 'Pós-Itália', o 'Pós-Itália' já
não foi mais com ele, mas o 'Italiano', os pagamentos foram autorizados por ele ou solicitados por
ele. (...) "Juiz Federal:- Vamos seguir aqui na planilha, então, alguns esclarecimentos. Então o senhor
mencionou lá 2008, ou melhor, vamos nessa planilha aqui, 2008, o senhor mencionou, "Eleições
municipais, via Feira." Isso foi aquele primeiro que o senhor acertou?Marcelo Odebrecht:- Foi o
primeiro, foi 18 milhões.Juiz Federal:- 'Feira' é...Marcelo Odebrecht:- 'Feira', 'Feira' era o João
Santana. Tem algumas anotações minhas onde eu me refiro à 'Feira' como campanha presidencial da
Dilma porque a maior parte é pra João Santana. Mas, na prática, 'Feira', digamos assim, é João
Santana.Juiz Federal:- Essas eleições municipais no Brasil?Marcelo Odebrecht:- Municipais no
Brasil.Juiz Federal:- Isso aqui é 8 milhões de reais, é isso?Marcelo Odebrecht:- 18, 18 milhões.Juiz
Federal:- 18, perdão. Nâo vi aqui direito. E depois aqui 'Evento El Salvador, via Feira'.Marcelo
Odebrecht:- Foi. Aí veio um pedido do Palocci, veja bem, eu não sei... o pedido veio dele, ou autorizado
por ele, na melhor das hipóteses, que era pra fazer um pedido para a campanha do Maurício Funes, que
era o candidato a presidente, que acabou ganhando, em El Salvador. Nós não tínhamos, não temos nada
com isso aí, nunca tivemos.Juiz Federal:- Não, não. Não precisamos entrar em detalhes tanto
assim.Marcelo Odebrecht:- E basicamente foi a razão desse pedido, só para o senhor entender como era,
é o seguinte: é porque eles diziam que tinham alinhamento ideológico e a mulher do candidato era uma
das fundadoras do PT, ou tinha relação. Então pediram aí cinco... e eu falei: 'Olha, tudo bem, mas
desconto esse valor'.Juiz Federal:- Quem pediu ao senhor foi o senhor Palocci?Marcelo Odebrecht:- O
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Palocci. Ou pelo menos autorizou. Se outro pediu, ele autorizou. (...) Marcelo Odebrecht:- É, os últimos
créditos que eu acertei com o... Quer dizer, os últimos pedidos dele que já... Créditos meus ou
contrapartida específica, ou alinhamento interno, foi final de 2009, início de 2010. A partir daí, eu
nunca mais acertei incremento de valores com o Palocci. Quer dizer, o último deve ter sido início de
2010, final de 2009. O que houve, sim, ele tinha esse valor disponibilizado por mim e ele passou ainda a
usar. Então até 2013 ele ainda usava esse valor que estava disponibilizado pra ele desde 2009, 2010.Juiz
Federal:- Entendi. Então, vamos lá, em 2011, 'Feira, atendido 3,5 MM, de fevereiro a maio de 2010, saldo
evento'.Marcelo Odebrecht:- Com certeza pagamento de contas a pagar da campanha de 2010.Juiz
Federal:- Do 'Feira', que o senhor diz, João Santana, né?Marcelo Odebrecht:- É, João Santana.Juiz
Federal:- Depois 'Programa OH'.Marcelo Odebrecht:- Ollanta Humala, foi um pedido...Juiz Federal:-
Não precisa entrar em detalhes também sobre essas questões externas aí. Também foi um pedido do
Palocci?Marcelo Odebrecht:- Também, Ou autorizado por ele.Juiz Federal:- Depois: 'Feira, pagamento
fora, 10 milhões de dólares'.Marcelo Odebrecht:- Um pedido dele para João Santana.Juiz Federal:-
Esse pagamento fora é relativo a um pagamento no exterior?Marcelo Odebrecht:- Aí claramente foi
pagamento no exterior, foi pagamento... esse fica claro que foi no exterior, quer dizer, conta no
exterior.Juiz Federal:- O senhor tinha contato pessoal também com o senhor João Santana e Mônica
Moura?Marcelo Odebrecht:- Não, João Santana, eu tive contato com ele num evento oficial, não conhecia
ele, só tive contato... Mônica eu tive num evento social, e aí eu tive, o único contato que eu tive com ela foi
em janeiro ou fevereiro de 2015, onde a gente tinha identificado já esses depósitos, essas contas, como se
deu, e aí eu estava tentando convencer ela, como estava tentando convencer ao governo, do risco de
contaminação da campanha da Dilma por esses depósitos no exterior. Quando eu fui falar com ela, ela
veio pra mim dizendo que tudo aquilo que ela recebeu no exterior era relativo a serviços prestados no
exterior, que não tinham nenhuma relação com a campanha no Brasil. E ela disse que o que recebeu no
Brasil recebeu em dinheiro E eu até falei: 'Mônica, mesmo que seja verdade, você não vai conseguir
explicar isso quando vier à tona.' Mas essa era a versão dela e eu acho até que essa versão dela fez com
que ninguém no governo Dilma se preocupasse. Então, quando eu alertava todo mundo desse risco de
contaminação, o pessoal ficava despreocupado. Eu acho até porque ela chegava lá e dizia que não tinha
risco de contaminação, que tinha recebido tudo em espécie aqui no Brasil.Juiz Federal:- Mas como que
eles sabiam que eles tinham, por exemplo, um crédito a receber com a Odebrecht? A Mônica Moura e o
João Santana.Marcelo Odebrecht:- Não, quando o Palocci, ou futuramente o Guido, me autorizava 10
milhões aqui... por exemplo, chegava assim: 'Evento 2008, Feira, 18 milhões.' Aí o Hilberto ligava ou
falava com João e Mônica: 'O Marcelo acertou com Palocci...', ou Guido depois, '... esse valor para João
Santana.' E aí combinavam o recebimento, que podia se dar até 1 ano depois, porque uma vez que João
Santana tinha segurança que ia receber, ele depois planejava o recebimento. O réu JOÃO SANTANA
revelou em seu interrogatório judicial (evento 817), em harmonia com o conteúdo da planilha e da
documentação sobre as transferências bancárias no exterior, que já havia combinado desde 2006 com
PALOCCI que a parte não contabilizada dos pagamentos pelos serviços de publicidade eleitoral ao Partido
dos Trabalhadores seria realizado no exterior, por meio da Odebrecht. Ele confirmou, também, que
PALOCCI era, na condição representante do Partido dos Trabalhadores perante o Grupo Odebrecht, quem
tinha o poder de decisão para viabilizar os pagamentos que acabaram sendo realizados no exterior: Juiz
Federal:- Nesses serviços que a sua empresa prestou, o senhor, a senhora Mônica, houve recebimento
de pagamentos não contabilizados?João Cerqueira de Santana Filho:- Houve, houve constante, aliás
como é uma prática no mercado de marketing político eleitoral, no Brasil e boa parte do mundo.Juiz
Federal:- Houve recebimento de pagamentos não contabilizados provenientes do Grupo
Odebrecht?João Cerqueira de Santana Filho:- Sim, sim, bastante.Juiz Federal:- Tem uma planilha que
consta nesses autos, o senhor já deve ter visto essa planilha, eu tenho uma cópia dela aqui. Essa planilha
supostamente refletiria, segundo o que foi declarado por algumas pessoas aqui, pagamentos efetuados
pelo Grupo Odebrecht no interesse de agentes do Partido dos Trabalhadores, e nessa planilha, ali logo no
começo da parte de despesas, que estaria identificado por 'usos', há uma referência ali '2008, evento
2008, eleições municipais via Feira', algumas pessoas declararam que Feira era a forma como o Grupo
Odebrecht identificava pagamentos ao senhor, à senhora Mônica, o senhor sabe me dizer se esse
lançamento aqui corresponde realmente o que aconteceu?João Cerqueira de Santana Filho:-
Corresponde, coincide com as campanhas municipais desse ano de Marta, senadora Marta Suplicy e da
senadora, hoje senadora Gleisi Hoffman.Juiz Federal:- Esse número de 18 milhões de reais, foi
aproximadamente isso?João Cerqueira de Santana Filho:- Eu imagino que sim, Mônica teria mais
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condições de precisão, de confirmar.Juiz Federal:- Esses pagamentos teriam sido efetuados no interesse
do Partido dos Trabalhadores?João Cerqueira de Santana Filho:- Sim.Juiz Federal:- Esses pagamentos
são pagamentos não contabilizados?João Cerqueira de Santana Filho:- Sim.Juiz Federal:- Depois tem
um outro lançamento ali, 'Evento El Salvador via Feira, 5.300', o senhor sabe me esclarecer se esse
lançamento corresponde a alguma coisa que pode ter acontecido?João Cerqueira de Santana Filho:- Sim,
isso foi no ano de 2009, quando nós fizemos a campanha presidencial em El Salvador do então candidato,
e depois presidente eleito, Mauricio Funes, foi uma campanha que nós fizemos a pedido do Presidente
Lula, que esse evento se refere exatamente a isso.Juiz Federal:- Mas o pagamento aqui, consta aqui 5
milhões e 300, proveio do Grupo Odebrecht?João Cerqueira de Santana Filho:- Sim, sim, imagino que
sim.Juiz Federal:- E o que tinha a ver o Partido dos Trabalhadores com esses pagamentos?João
Cerqueira de Santana Filho:- No caso já existia uma relação, uma relação da minha empresa com o
Grupo Odebrecht, ela foi aberta durante a campanha de reeleição do Presidente Lula. Na época o
Ministro Antônio Palocci, já não era mais ministro, ele fez esse contato e uma parte do pagamento dessa
campanha da reeleição do Presidente Lula foi feita através da Odebrecht, a partir daí isso se repetiu no
ano de 2009, quando nós fomos convidados para fazer essa campanha, a garantia nos foi dada pelo PT,
pelos seus representantes já citados, de que a Odebrecht faria esse pagamento.Juiz Federal:- Então esse
pagamento da campanha de El Salvador foi feito a pedido também do Partido dos Trabalhadores?João
Cerqueira de Santana Filho:- Sim.Juiz Federal:- Foi pago pelo grupo Odebrecht?João Cerqueira de
Santana Filho:- Grupo Odebrecht.Juiz Federal:- Esse pagamento aqui também não contabilizado
ou...João Cerqueira de Santana Filho:- Também, também não contabilizado.Juiz Federal:- Indo um pouco
mais adiante ali nessa planilha, senhor João Santana, tem uma referência em 2011, 'Feira, atendido
3.5mm, de fevereiro a maio de 2011, saldo evento 10 milhões', e depois esses mesmos 10 milhões tem lá
'Feira, pagamento fora, 10 milhões de dólares', correspondente ali a 16 milhões de reais, o senhor sabe
me dizer se esses lançamentos correspondem a alguma coisa que efetivamente aconteceu?João Cerqueira
de Santana Filho:- Perdão, Doutor...Juiz Federal:- 2011.João Cerqueira de Santana Filho:- 2011?Juiz
Federal:- Isso. Um pouco mais adiante ali, embaixo...João Cerqueira de Santana Filho:- Em 2011, o
que trata especificamente esse processo, que eu examinei antes desse depoimento, há depósitos nesse
período de 1 ano feito por offshores da Odebrecht relacionados, salvo engano, primeiro a um restante
de dívida da campanha presidencial da Presidente Dilma de 2010 e também uma parte de campanha da
Venezuela, e um pouco de campanhas municipais que iriam se realizar, estavam se realizando em 2012,
do Prefeito Fernando Haddad e do candidato Patrus Ananias de Minas Gerais.Juiz Federal:- Todos de
interesse de agentes do Partido dos Trabalhadores?João Cerqueira de Santana Filho:- O mesmo
partido e os mesmos agentes.(...)"Juiz Federal:- O senhor tratava desses pagamentos ou recebimentos
com o Grupo Odebrecht?João Cerqueira de Santana Filho:- Não, diretamente nunca tratei, assim, no
dia a dia, mas em um primeiro contato, onde isso sempre... no primeiro momento, onde isso aconteceu,
para ser mais preciso historicamente, foi na campanha de 2006, a campanha de reeleição do Presidente
Lula, o primeiro contato, com quem, falei primeiro com Antônio Palocci.Juiz Federal:- Mas aí o senhor
está falando do Partido dos Trabalhadores né, não do Grupo Odebrecht?João Cerqueira de Santana
Filho:- Sim, mas foi a pessoa que me disse que o pagamento seria feito pela Odebrecht, posso então
relatar com mais detalhes?Juiz Federal:- Sim, sim.João Cerqueira de Santana Filho:- É o seguinte,
quando eu fui chamado de volta, de volta porque eu tinha saído na pré-campanha do Presidente Lula,
gostaria até de contar um pouco essa história. Em 2001 eu rompi minha sociedade com Duda Mendonça,
unilateralmente, eu saí da sociedade e fiquei fora da campanha porque decidi, porque tinha divergências
de linhas e etc.. Quando ocorre a crise do mensalão eu recebi um telefonema, me recordo da data, dia 20
de agosto de 2005, Gilberto Carvalho me chamando a pedido do Presidente Lula que fosse à Brasília
porque aquele problema estava acontecendo, se eu poderia ir, cheguei em Brasília exatamente no dia 24
de agosto de 2005, eu me lembro porque é uma data histórica, é a morte de Getúlio, fui levado
inicialmente para a casa do Antônio Palocci, que era ministro, na casa oficial do Ministro da Fazenda,
para aguardar, isso à tarde, e fiquei ali, até que depois Palocci veio do Palácio do Planalto e fomos ao
Palácio do Planalto para conversar com o Presidente Lula; cheguei, encontrei ele num momento muito
fragilizado e ele me convidou para... se eu poderia ajuda-lo nesse momento dessa coisa, eu disse que sim
e ele nesse momento disse 'Olha, qualquer detalhe mais burocrático depois o Palocci conversa com você',
isso foi ainda em 2005, isso ainda foi em 24 de agosto, o Presidente tinha dúvidas inclusive se seria
candidato. Palocci nessa noite falou comigo e me disse 'Olha, depois conversamos sobre isso, veja como
quase um convite para você fazer a campanha do próximo ano, mas ainda é indefinido, depende do que
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acontecer, mas acho que você pode ajudar nesse período', eu falei para ele, eu disse 'Olha, Palocci, tudo
bem, o que eu imagino é que vocês estão vivendo uma crise muito profunda por causa de financiamento
ilegal de campanha e que não se repita o mesmo erro', ele disse 'Não, de forma alguma, nós sempre...' e
tal, 'E nesse período...', disse ele '... Nós fazemos um contrato de prestação de serviços', eu disse 'Olha,
qualquer coisa você conversa com Mônica', porque Mônica já tinha uma relação anterior porque no ano
anterior nós tínhamos feito uma campanha em Ribeirão Preto. Então, quando em maio já de 2006,
Palocci senta com... o único contato que eu tinha, porque eu não acertos osdetalhes, mas a relação com
o Palocci era uma relação antiga, vinha de 1996, ele conversa comigo e disse 'Olha, infelizmente não
vai poder ser tudo com recurso contabilizado por causa das dificuldades naturais, por causa da cultura
existente, mas nós temos uma empresa que dá total garantia para realização, para fazer um pagamento
sem a menor acuidade', 'Que empresa é?', ele disse 'Você deve conhecer, é a Odebrecht', eu disse 'É
baiana eu conheço', aí eu digo 'Olha, com a Odebrecht eu não tenho nenhuma relação, ao contrário, eu
acho que eles devem ter uma péssima lembrança de mim porque em 1992, quando acontece, eu estava na
Isto É, acontece o assassinato do governador do Acre, Edmundo Pinto, eu fiz uma matéria muito forte
contra isso, onde eles próprios se queixaram à Isto É, porque nessa matéria eu mostrava que na véspera
do assassinato do governador uma pessoa da Odebrecht estava no hotel com ele...' e etc., ele disse 'Não,
mas isso aí tem muito tempo' e tal, agora vem 'Mas eles querem pagar isso', aí chega o ponto da sua
pergunta, 'Só querem pagar isso lá fora, você tem conta que possa receber lá fora?', eu digo 'Tenho',
que eu tinha uma conta aberta de 1999, praticamente inativa, então foi aí, eu digo 'Qualquer detalhe,
qualquer coisa você conversa com Mônica', a partir daí Mônica passa a coordenar essa operação.Juiz
Federal:- E nas campanhas posteriores lá, por exemplo, de 2010, esses pagamentos de 2011, o senhor
chegou a tratar esses assuntos novamente com o senhor Antônio Palocci?João Cerqueira de Santana
Filho:- Tangencialmente sim, em alguns momentos também porque quando... primeiro, antes de chegar aí
e para ter uma sequência cronológica que me ajude inclusive a narrar, ocorreu um atraso, sempre que
ocorria um atraso, e a primeira vez que ocorreu um atraso na primeira campanha do Presidente Lula eu
procurei o Palocci para dar o alerta e dizer 'Olha, está tendo um atraso, Mônica tem...', é como se fosse
um alerta vermelho que eu chamava, que sempre acontecia isso, sempre nossas campanhas, qualquer
pessoa, marqueteiro, sempre teve esse momento onde tinha um atraso que estava ficando insuperável, que
tinha que se tomar uma medida mais dura, então eu falei 'Olhe, nós vamos parar', então essa vez eu dei, e
toda vez que tinha uma crise de pagamentos eu tratava com ele sobre isso.Juiz Federal:- Mas inclusive
tratava sobre pagamentos não contabilizados?João Cerqueira de Santana Filho:- Sim, claro, porque os
atrasos, Excelência, sempre ocorrem no pagamento não contabilizado, os atrasos dentro da escrita
oficial, da contábil oficial, da contabilidade oficial, quase não acontecem porque não pode, inclusive a lei
não permite, o senhor sabe disso, toda campanha tem que encerrar o seu exercício com todos os
pagamentos em dia ou quase em dia, ou declarar dívida, então paga-se novamente o recurso oficial e
depois...(...)Juiz Federal:- O senhor não tinha presente, por exemplo, que o senhor poderia estar se
envolvendo em algo mais complicado, porque, por exemplo, o Grupo Odebrecht tem vários contratos com
o governo federal...João Cerqueira de Santana Filho:- Na dimensão, sinceramente, Doutor, na dimensão
que hoje eu estou vendo jamais, mas obviamente eu sabia que eram recursos ilícitos e existia algum tipo
de contrapartida, que contrapartida era, de onde viria, eu não sabia, acho até que era um comodismo,
era uma forma que meu cérebro construía para me defender dentro disso, mas obviamente eu sabia
disso, mas não a dimensão, essa dimensão de hoje realmente é assustadora, porque quando inclusive o
próprio Palocci veio me dizer que a Odebrecht era a empresa que estava vindo pôr segurança, eu,
candidamente, singelamente, imaginava que a Odebrecht só pagasse, pelo menos na minha área, pra mim,
hoje eu vejo que além desse grande escopo de pagamento, até mesmo para a minha área, vários
marqueteiros receberam assim, alguns já apareceram, pode ser que apareçam muito mais. A ré MÔNICA
MOURA, esposa de JOÃO SANTANA, que tratava pessoalmente dos detalhes sobre a cobrança dos
valores pendentes dos contratos de publicidade eleitoral, confirmou em seu interrogatório judicial (evento
817) que PALOCCI era quem tinha o poder de decidir pelos pagamentos realizados no exterior por meio
de recursos viabilizados pelo Grupo Odebrecht: Juiz Federal:- Tá, mas a senhora teve essas
conversações, por exemplo, com o senhor Antônio Palocci?Mônica Regina Cunha Moura:- Sim,
sempre, foi sempre ele.Juiz Federal:- Inclusive relativo, por exemplo, a esses pagamentos em
2011?Mônica Regina Cunha Moura:- Os pagamentos em 2011 já não estive mais com ele porque eu já
tinha acertado em 2010, depois que o Palocci acertava comigo o valor da campanha ele me dizia 'Então
tá, então vai ser x por dentro, ok, isso você acerta com o tesoureiro, faz contrato e pá-pá-pá, e essa parte
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por fora o partido vai pagar tanto...', aí me dizia quem é que eu ia procurar do partido, quem era a
pessoa dele que ia me pagar, e a Odebrecht vai colaborar..., isso desde 2006, quando ele falou a
primeira vez que a Odebrecht ia colaborar com... "vai colaborar com tanto, vá lá e acerte com eles
como é que você quer', a partir daí ele...Juiz Federal:- A partir daí então era com...Mônica Regina
Cunha Moura:- Só quando atrasava, quando tinha algum problema, quando a coisa atrasava muito,
que acontecia muito de atrasar, aí eu procurava o Palocci para reclamar porque tinha atrasado, porque
sempre atrasava muito.Juiz Federal:- Relativamente a esses pagamentos no exterior, o recebimento lá na
Shellbill, isso era de conhecimento, por exemplo, do senhor Antônio Palocci?Mônica Regina Cunha
Moura:- Eu não sei, Doutor, eu não posso lhe dizer que era do conhecimento dele porque isso eu já
acertava com a Odebrecht, já com... o formato, pra onde ia, qual era a conta, eu já acertava na
Odebrecht, então eu não posso afirmar que ele sabia que ia para uma conta no exterior ou que 'x' era
pago no Brasil em dinheiro, isso eu não sei.(...)Juiz Federal:- Consta mais adiante, lá já em 2011, deu
então um salto aqui, uma referência 'Feira atendido 3.5, de fevereiro a maio de 2011, saldo evento 10
milhões aqui de reais', sabe me dizer se houve algum pagamento à senhora ou ao senhor João Santana
que corresponda a esse lançamento específico?Mônica Regina Cunha Moura:- Sim, sim, Doutor, é na
verdade os valores aqui e esses detalhes que eles anotam, 3.500, eu não me lembro exatamente, mas que
em 2011 a Odebrecht pagou uma parte da campanha, uma parte que eles tinham combinado de pagar
comigo, pra mim, da campanha da presidente Dilma em 2010, então eles pagaram uma parte em dinheiro
no Brasil durante a campanha e pagaram uma parte na Shellbill no ano seguinte, eles pagaram, logo em
2011 eles saldaram em vários depósitos um valor que ficou, que eles tinham acordado que iam pagar, e
eles pagaram na... esse valor na Shellbill.Juiz Federal:- Esse não é correspondente ao lançamento
seguinte ali, 'Feira, pagamento fora, 10 milhões'?Mônica Regina Cunha Moura:- Então, eu sei que foi
pago para gente em 2011, 10 milhões de reais, que foi 4 milhões e poucos mil dólares na nossa conta
Shellbill que era referente a esses 10 milhões que a Odebrecht tinha se comprometido a pagar, uma parte
do que ele tinha se comprometido a pagar, aí eles anotam aqui várias coisas, vários detalhes que eu
realmente não me lembro, de como... eu sei que eles pagaram em 2010 uma parte em dinheiro, 5 ou 6
milhões, não me lembro bem, em dinheiro, durante o período de campanha que eu precisava para as
despesas e tal, e uma outra parte de 10 milhões de reais foi pago na Shellbill logo no ano seguinte, eles
fizeram vários depósitos em 2011.Juiz Federal:- E por que pagar, a campanha já não tinha acabado em
2010, por que pagar em 2011?Mônica Regina Cunha Moura:- Acontecia frequentemente isso Doutor,
sempre, sempre, quase sem exceção todos os anos a gente fazia assim, fazia uma programação de
pagamento, de como seria, eu fazia com alguém da Odebrecht, normalmente com o Fernando
Migliaccio ou com o Hilberto, e a gente fazia uma programação de pagamentos em dinheiro nessa
conta, de 'x' parcelas de tanto, nem sempre dava certo, na maioria das vezes não dava certo ao longo
do... e ficava muita coisa para pagar depois, às vezes eles me avisavam até, 'Olha, esse valor aqui eu só
vou te pagar depois, não vou te pagar esse ano, só vou te pagar ano que vem, tudo bem?', aí nós 'Tudo
bem', tinha que aceitar, então pagava no ano seguinte, quase todas as campanhas eu recebi no ano
seguinte da Odebrecht o valor correspondente, alguma coisa no mesmo ano e grande parte no ano
seguinte."(...)"Juiz Federal:- A denúncia se reporta a depósitos efetuados nessa conta Shellbill, cerca de
10 milhões de dólares de 2011 a 2012, que seriam provenientes de duas contas offshores, uma Klienfeld e
outra Innovation Research, a senhora se recorda desses nomes?Mônica Regina Cunha Moura:- Sim, me
recordo.Juiz Federal:- Como que a senhora... a senhora teve contato na época com esses nomes?Mônica
Regina Cunha Moura:- Na verdade, assim, uma delas, eu me lembro bem, a Klienfeld, porque em 2010
o Hilberto me pediu, exigiu na verdade, que eu fizesse, a gente tinha que fazer um contrato para
receber essa parte que iria para fora, essa parte desse dinheiro, ele falou que já não dava mais para
fazer depósito lá fora sem contrato, que ele estava com dificuldades no banco dele, que ele trabalhava
lá fora, e que ele precisava de um contrato, e a gente fez um contrato em nome dessa... eu assinei um
contrato, que até avisei a ele 'Eu não posso assinar contrato pela Shellbill, eu não sou dona, nem
sequer procuração eu tenho do João', eu falei pra ele 'Hilberto, eu não posso assinar o contrato', ele
falou 'não, isso é um contrato de gaveta entre a gente, é porque o meu banco lá fora exige, mas não tem
problema não, você pode assinar', eu assinei um contrato em inglês, que nem sequer li, nem leio inglês
direito, eu assinei um contrato com a Shellbill e Klienfeld para... justamente para ele fazer esses
depósitos que ele fez depois de 2010, então eu me lembro bem desse nome da Klienfeld. A Innovation eu
não me lembrava bem do nome, só depois desse processo todo é que eu vi várias vezes em jornais e tal,
que era da Odebrecht.Juiz Federal:- Assinou outros contratos fora esse com a Klienfeld?Mônica Regina
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Cunha Moura:- Não, não, só esse.Juiz Federal:- Relativamente ao grupo Odebrecht?Mônica Regina
Cunha Moura:- Não, só esse."(...)"Juiz Federal:- Tinha no processo aqui no evento 1, anexo 44, alguns
documentos relativos a essas contas no exterior, a Shellbill, e tem um e-mail aqui, de 19 de julho de 2011,
que eu vou mostrar para a senhora, para a senhora dar uma olhadinha...Mônica Regina Cunha Moura:-
É, Antônio era o gerente, Antônio Bravo era o gerente dessa conta, não leio em francês, mas eu imagino
que ele peça aqui... não sei quem é Daniel, mas...Juiz Federal:- Acho que está informando sobre...Mônica
Regina Cunha Moura:- Ele deve estar informando sobre algum recebimento, alguma coisa que eu ia
receber, mas Antônio Bravo é o gerente da... era o gerente dessa conta.Juiz Federal:- Esses depósitos que
se reporta a planilha, que foram feitos em 2011 e 2012 pelo Grupo Odebrecht na conta Shellbill, dizem
respeito a despesas de campanha aqui no Brasil?Mônica Regina Cunha Moura:- Desses 10 milhões de
dólares que tem nessa planilha, diversas transferências, uma parte, que é exatamente todos os depósitos
de 2011, se referem à campanha da Dilma Roussef de 2010, que é a parte que eu falei que eles pagaram
em 2011, se não me engano é 4 milhões e poucos mil dólares, que são esses 10 milhões que eu falei que a
Odebrecht pagou, mas em 2012 têm vários outros depósitos que já é a colaboração da Odebrecht para a
campanha do Haddad, que a gente fez em 2012, eles pagaram parte aí em 2012, eles pagaram também
uma parte da campanha da Venezuela, que não tem nada a ver com o Brasil, mas eles estão na Venezuela,
são muito fortes lá, têm milhares de obras, eles ajudaram o presidente Hugo Chávez, pagaram uma parte
pra gente, e tem também uma parte pequena, mas tem, da campanha do Patrus Ananias, que a gente
também fez nesse ano, que eles colaboraram também com uma pequena parte, então tem uma mistura de
campanhas aí que eu não sei identificar exatamente qual depósito é exatamente referente ao que, mas eu
sei que em 2012 tem pagamentos de Patrus Ananias, Haddad e Venezuela."(...)"Juiz Federal:-
Relativamente a esses pagamentos não contabilizados que recebiam por campanhas eleitorais,
relacionadas aí ao Partido dos Trabalhadores, a senhora tinha algum interlocutor financeiro dentro do
Partido dos Trabalhadores?Mônica Regina Cunha Moura:- Sim, sempre o Antônio Palocci.Juiz
Federal:- Sempre Antônio Palocci?Mônica Regina Cunha Moura:- Sempre, desde 2006, a primeira
campanha que a gente fez, não a primeira com o partido, mas a primeira da reeleição do presidente
Lula, que foi em 2006, o meu interlocutor para discutir valores, enfim, negociar a campanha, foi o
Palocci, até 2012, 2014 ele já não estava, ele já não entrou.Juiz Federal:- Sei. E, por exemplo, João
Vaccari Neto?Mônica Regina Cunha Moura:- O Vaccari sim, eu tinha muito relacionamento com ele
porque ele era o financeiro, o tesoureiro, o não sei que o PT, então eu sempre estava me relacionando com
ele também, a campanha de 2006 não, eu nem conhecia o Vaccari, a campanha da Marta em 2008 acho
que eu já tive relação com ele, que ele pagou uma parte, a parte por dentro era paga pelo partido, então
eu sempre tinha... emitia nota, contratos, então era com ele, a parte por fora...Juiz Federal:- Mas
relativos a esses pagamentos não contabilizados, era o Palocci, era o Vaccari ou alguma outra
pessoa?Mônica Regina Cunha Moura:- Era o Palocci, a maioria das vezes era o Palocci.Juiz Federal:-
Algumas vezes uma outra pessoa?Mônica Regina Cunha Moura:- Algumas vezes o Vaccari, e teve, por
exemplo, na campanha da Marta em 2008 teve uma pessoa que trabalhava com ela, que chama Edson, eu
até passei para vocês o nome, agora me esqueci de novo, Edson não sei que, que era uma pessoa que
cuidava da parte financeira da campanha da Marta, ele me fez alguns pagamentos por fora também,
poucos, mas fez, nessa campanha de 2008.(...)Defesa:- Sobre esses assuntos de caixa 2, que a senhora
mencionou, a senhora nunca tratou com o Vaccari?Mônica Regina Cunha Moura:- Tratei porque o PT
pagava uma parte do caixa 2 também no Brasil e o Vaccari várias vezes viabilizou esses
pagamentos.Defesa:- Porque a senhora mencionou há pouco que todos esses assuntos de caixa 2 a
senhora tratava exclusivamente com Antônio Palocci.Mônica Regina Cunha Moura:- Tratava a
negociação, depois que era negociado a operacionalização, quer dizer, receber esse dinheiro que era em
várias partes, aí às vezes era com o Vaccari.Defesa:- Com o Vaccari?Mônica Regina Cunha Moura:-
Aham (sim), mas o acordo sempre era com o Palocci."(...)Juiz Federal:- Quando a senhora aceitava
esses pagamentos por fora, a senhora não tinha presente, por exemplo, um risco de estar recebendo
alguma coisa ilícita, corrupção, lavagem?Mônica Regina Cunha Moura:- Veja bem, Doutor, eu tinha
consciência do risco que eu estava correndo, do risco... não só do risco físico meu de estar lidando com
tanto dinheiro e pagando gente, recebendo dinheiro e andando, como que eu estava sonegando
imposto, que eu não estava contabilizando aqueles valores, isso eu tinha certeza, e eu também não
posso negar que eu imaginava que algum acordo eles tinham para que uma empresa pagasse tanto
dinheiro por fora de uma campanha, eu imaginava que eles tinham, sei lá, acordos, eu vi, a Odebrecht,
por exemplo, tinha milhões, tinha não, tem obras no governo, então eu sempre achei que tinha uma
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contrapartida ali, de que eles... agora, exatamente que tipo de negócio eles tinham e de onde vinha, o que
era isso, o que originava esse recurso, eu nunca tive ideia, nunca soube, nunca soube, eu imaginava que
tinha alguma ilicitude entre eles, mas eu nunca soube de detalhe nenhum, não tinha porque eles me
contarem isso. Transcrevo o trecho da sentença em que resumido o funcionamento do Setor de Operações
Estruturadas da Odebrecht, em especial no tocante às transferências efetivadas em favor do casal de
publicitários MÔNICA MOURA e JOÃO SANTANA: 474. Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho,
Fernando Migliaccio da Silva, e Luiz Eduardo da Rocha Soares, prestaram depoimentos em Juízo
convergentes (eventos 716, 761 e 790).475. Os três, em síntese, trabalhavam no Setor de Operações
Estruturadas da Odebrecht.476. Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho assumiu o comando do setor
em 2006 a pedido de Marcelo Bahia Odebrecht.477. O Setor estaria subordinado a Marcelo Bahia
Odebrecht.478. Fernando Migliaccio da Silva era a pessoa responsável pela parte de pagamentos,
enquanto Luiz Eduardo da Rocha Soares cuidava de "montagem de operações para pagamentos de
volumes grandes". Na descrição do próprio Luiz Eduardo da Rocha Soares, cabia a ele "a busca de
abertura de empresas off-shores para fazer os pagamentos não-contabilizados e a busca de bancos que
pudessem fazer esses pagamentos".479. Os três admitiram que o Departamento era utilizado pelo Grupo
Odebrecht para a realização de pagamentos não-contabilizados e subreptícios, entre eles pagamentos a
agentes político ou agentes públicos ou pagamentos realizados no interesse destes.480. Faziam
pagamentos em espécie no Brasil e no exterior através de contas off-shores.481. As solicitações de
pagamentos eram feitas internamente pelo executivo da Odebrecht responsável pelo setor interessado. Os
lideres empresariais tinham autorização para solicitar esses pagamentos, mas entre 2006 a 2008 as
solicitações eram aprovadas por Marcelo Bahia Odebrecht, já a partir de 2008 a aprovação foi delegada
a seis líderes empresariais.482. Os recursos eram disponibilizados pelo Grupo Odebrecht no exterior
para contas em nome de off-shores que eram movimentadas por Olívio Rodrigues Júnior no interesse da
Odebrecht.483. Os beneficiários eram idenfificados por codinomes.484. Hilberto Mascarenhas Alves da
Silva Filho declarou ter conhecido Mônica Regina Cunha Moura e que ela esteve várias vezes no
Departamento de Operações Estruturadas. Fernando Migliaccio da Silva declarou também ter conhecido
Mônica Regina Cunha Moura e efetuado pagamentos a ela.485. Teriam sido realizados diversos
pagamentos em espécie e no exterior em favor de Mônica Regina Cunha Moura e João Cerqueira de
Santana Filho. Eles eram identificados sob o codinome "Feira".486. Confirmaram que as contas em nome
da off-shores Klienfeld Services e Innovation Research foram utilizadas para realizar pagamentos no
interesse do Grupo Odebrecht, inclusive em favor da conta em nome da off-shore Shellbill Finance que
seria de João Cerqueira de Santana Filho.487. As solicitações de pagamento vinham dos executivos da
Odebrecht, mas no caso dos pagamentos a Mônica Regina Cunha Moura e a João Cerqueira de Santana
Filho a solicitação veio diretamente de Marcelo Bahia Odebrecht.488. Hilberto Mascarenhas Alves da
Silva declarou não ter conhecido pessoalmente Antônio Palocci Filho, salvo socialmente, mas que
conheceu Branislav Kontic. Da mesma forma como em relação Mônica Reginha Cunha Moura, Marcelo
Bahia Odebrecht apresentou Branislav Kontic a Hilberto Mascarenhas Alves da Silva em decorrência de
um compromisso que ele tinha a pagar.489. Fernando Migliaccio da Silva também afirmou ter conhecido
diretamente Branislav Konti em razão de pagamentos que foram a ele efetuados.490. Luiz Eduardo da
Rocha Soares não conheceu pessoalmente Antônio Palocci Filho, mas conheceu Branislav Kontic na sala
de Fernando Migliaccio da Silva, quando ele ali estava para acertar pagamentos. Esse farto conjunto de
provas diretas e indiretas permite a conclusão segura, acima de qualquer dúvida razoável, de que
ANTÔNIO PALOCCI tinha o poder de mandar executar ou suspender a execução, por meio de ordens
transmitidas diretamente a MARCELO ODEBRECHT, das 19 operações financeiras fraudulentas
realizadas no exterior que foram destinadas a JOÃO SANTANA e MÔNICA MOURA. É irrelevante a
circunstância de PALOCCI não ter participado pessoalmente da parte operacional das transferências
bancárias no exterior. O que importa é que ele tinha o domínio das ações, o poder de autorizar as
operações realizadas no exterior. Nesse contexto, é evidente que PALOCCI deu causa ao resultado e
concorreu de forma importante para a prática dos atos de lavagem de dinheiro. Também não procede a
alegação da defesa de que o depoimento de JOÃO SANTANA não foi corroborado por outros meios de
prova. O réu colaborador JOÃO SANTANA esclareceu que em 2006 foi comunicado por PALOCCI que
pagamentos pelos trabalhos de publicidade nas campanhas do Partido dos Trabalhadores seriam efetivados
pela Odebrecht por meio de transferências bancárias no exterior. Essa afirmação foi amplamente ratificada
pelos seguintes elementos de prova, que confirmaram que a aludida sistemática perdurou de 2006 a 2012:
a) teor da planilha apreendida intitulada "Posição Programa Especial Italiano"; b) documentação
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relacionada às 19 transferências bancárias efetivadas no exterior; c) depoimentos de MARCELO
ODEBRECHT, MÔNICA MOURA e demais réus funcionários da Odebrecht; d) ausência de qualquer
outra explicação para que o Grupo Odebrecht tivesse providenciado depósitos milionários em favor de
JOÃO SANTANA no exterior. Com efeito, restou devidamente comprovado que o apelante ANTÔNIO
PALOCCI tinha plena consciência da origem ilícita do dinheiro, na medida em que participou diretamente
dos crimes antecedentes de corrupção, praticados para em favor de diversos interesses econômicos do
Grupo Odebrecht. Na condição de maior interlocutor do Partido dos Trabalhadores perante o Grupo
Odebrecht, além de administrador dos créditos disponibilizados em razão de esquema de corrupção,
PALOCCI tinha pleno controle das operações financeiras fraudulentas que beneficiaram JOÃO
SANTANA e MÔNICA MOURA, executadas no exterior de modo subreptício, com o uso de experientes
operadores financeiros e de pessoas interpostas, com o objetivo de encobrir o rastro entre a origem do
dinheiro e sua destinação final, em especial para evitar a futura vinculação entre os publicitários e o Grupo
Odebrecht, bem como para manter em segredo a participação de agentes do Partido dos
Trabalhadores. 5.4.2. BRANISLAV KONTIC Transcrevo os fundamentos da sentença pela conclusão de
absolvição do acusado BRANISLAV KONTIC da prática dos crimes de lavagem de dinheiro: 801. Já no
que se refere à Branislav Kontic, há relato de Mônica Regina Cunha Moura de que teria tratado com ele
inúmeras vezes sobre atrasos nos pagamentos não-contabilizados devidos pelo Grupo Odebrecht e
acertados com Antônio Palocci Filho (item 561): "Juiz Federal:- Entendi. Das pessoas mencionadas na
denúncia, Branislav Kontic, a senhora chegou conhecer?Mônica Regina Cunha Moura:- Sim, sim,
conheci.Juiz Federal:- Chegou a tratar desses assuntos financeiros com ele?Mônica Regina Cunha
Moura:- Sim, tratei, algumas vezes.Juiz Federal:- A senhora pode ser mais clara?Mônica Regina Cunha
Moura:- Às vezes, depois que eu acertava tudo com o Palocci, como eu lhe disse às vezes tinha atrasos de
valores, não só da parte da Odebrecht, mas atrasos da parte do PT, a parte por fora, é claro, a parte por
dentro também atrasava, mas aí é outro problema, não vem ao caso, então eu ia procurar o Palocci para
conversar, e muitas vezes o Palocci ou não estava ou não podia me receber, e ele mandava o Brani me
receber, o Branislav me receber, e a gente conversava, eu falava, explicava o que eu estava passando, o
que eu precisava, e ele se reportava ao Palocci e normalmente logo depois resolviam uma parte daquilo
que estava...Juiz Federal:- Inclusive relativo a pagamentos não contabilizados?Mônica Regina Cunha
Moura:- Sim, exatamente, eu estou falando de pagamentos não contabilizados, a parte contabilizado eu
nem falava com o Palocci, ia direto no Vaccari, no Felipe uma época, que foi o tesoureiro da campanha
de 2006, o Vaccari em 2010, enfim, ia direto no partido.Juiz Federal:- Mas inclusive pagamentos não
contabilizados do Grupo Odebrecht?Mônica Regina Cunha Moura:- Sim, eu também conversava sobre
isso com o Palocci, quando a coisa atrasava, quando ficava muito distendido, como isso que eu falei, que
passava de um ano para o outro e às vezes passava para o outro, e começava...Juiz Federal:- E com
Branislav Kontic também tratou desses...Mônica Regina Cunha Moura:- Tratei sim, tratei várias vezes, no
escritório do Palocci em São Paulo, fui lá diversas vezes." 802. Apesar disso, não há prova da
participação específica de Branislav Kontic nas condutas de ocultação e dissimulação que caracterizam o
crime de lavagem no presente feito, quais sejam a realização de pagamentos subreptícios através de
contas secretas mantidas no exterior.803. Sem a prova de seu envolvimento específico nessas condutas,
não cabe responsabiliá-lo pelo crime de lavagem, isso sem prejuízo de sua eventual responsabilidade em
corrupção ou lavagem de dinheiro envolvendo outros repasses lançados na conta corrente geral de
propinas consubstanciada na planilha "Posição Programa Especial Italiano", mas que aqui não podem
ser considerados por não integrarem o objeto da acusação. Conforme anteriormente consignado,
considerando que o réu BRANILAV KONTIC foi absolvido por ausência de prova suficiente para a
condenação (art. 386, VII, do CPP), o seu recurso deve ser parcialmente conhecido, apenas em relação às
teses defensivas que possam resultar na declaração de que está comprovado que o réu não concorreu para
a infração penal (art. 386, IV, do CPP). Por outro lado, a acusação recorre argumentando que existem
provas da participação de BRANISLAV nos crime de lavagem de dinheiro (evento 1143 da ação penal).
Em suma, argumenta o MPF que: a) restou comprovado que BRANISLAV KONTIC, por determinação de
ANTÔNIO PALOCCI, efetuou retirada de milhões de reais em espécie em encontros na Odebrecht, o que
configura importante prova circunstancial de seu envolvimento consciente e voluntário no esquema de
lavagem de dinheiro; b) auxiliou na prática dos atos de lavagem de dinheiro na medida em que, na
condição de assessor de PALOCCI, era contatado por MÔNICA MOURA quando ocorriam atrasos nas
transferências fraudulentas efetivadas pela Odebrecht no exterior; c) no Relatório de Informação
ASSPA/PR nº 42/2017 (evento 818, ANEXO7, da ação penal), foram identificadas 13 ligações telefônicas
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entre o celular de BRANISLAV e terminais vinculados ao casal de publicitários, com destaque para: (c.1)
1 ligação no mesmo dia em que realizada uma transferência no exterior (25/05/2012); (c.2) 3 ligações em
dias subsequentes a três transferências no exterior (em fevereiro, junho e julho de 2012); (c.3) 3 ligações
em datas imediatamente anteriores às transferências (em fevereiro, março e julho de 2012). A defesa de
BRANISLAV KONTIC, em suas contrarrazões (evento 1196 da ação penal), impugnou o referido
Relatório de Informação ASSPA/PR nº 42/2017. No ponto, ressalta a defesa que: a) o registro de ligações,
sem que se conheça o seu conteúdo, não é apto a servir como prova para condenação; b) o aludido
Relatório 42/2017 apresenta, para surpresa da defesa, informações de registros que não foram
mencionadas no primeiro relatório de ligações (nº 230/2016); c) o primeiro relatório de análise dos
registros de ligações (nº 230/2016) apresenta conteúdo conflitante em relação ao segundo relatório (nº
42/2017), no que diz respeito à duração de determinada ligação. Inicialmente, observo não haver qualquer
irregularidade quanto à juntada aos autos do Relatório de Informação ASSPA/PR nº 42/2017 (evento 818,
ANEXO7, da ação penal). O direito ao contraditório foi regularmente observado, na medida em que, por
determinação do juízo a quo (evento 820 da ação penal), as defesas foram intimadas para que se
manifestassem sobre a juntada desse e de outros novos documentos que foram apresentados pela
acusação. Ademais, apesar de devidamente intimadas, as defesas não apresentaram qualquer impugnação
sobre a apresentação e sobre o conteúdo do referido Relatório de Informação ASSPA/PR nº 42/2017 em
primeira instância, razão pela que é plenamente válida a utilização daquele elemento de prova neste
processo. Não obstante a validade formal quanto à produção da prova, entendo que o conteúdo do
Relatório de Informação ASSPA/PR nº 42/2017 não é suficiente para fundamentar a condenação de
BRANISLAV KONTIC. Conforme bem observou a sentença, o depoimento de MÔNICA MOURA revela
que ela tratou diretamente com BRANISLAV KONTIC dos atrasos nos depósitos realizados pela
Odebrecht no exterior. Os registros de ligações telefônicas entre BRANISLAV e terminais telefônicos
vinculados aos publicitários são aptos a corroborar o quanto declarado por MÔNICA MOURA. Todavia, a
existência de mera comunicação entre BRANISLAV e MÔNICA MOURA não é suficiente para
caracterizar a participação de BRANISLAV na prática dos atos de lavagem de dinheiro realizados no
exterior. Nesse sentido, observo que os funcionários da Odebrecht (HILBERTO MASCARENHAS
ALVES DA SILVA FILHO, LUIZ EDUARDO DA ROCHA SOARES e FERNANDO MIGLIACCIO DA
SILVA), apesar de relatarem episódios envolvendo o recebimento de dinheiro em espécie por parte de
BRANISLAV, não abordaram nenhum episódio específico em que ele tenha participado ou influenciado na
efetivação das transferências internacionais realizadas em favor do casal de publicitários. Conclui-se,
portanto, que a acusação não se desincumbiu de comprovar o envolvimento de BRANISLAV nos 19 atos
de lavagem de dinheiro realizados mediante transferências bancárias no exterior que beneficiaram JOÃO
SANTANA. Reitero, ainda, os fundamentos anteriormente expostos no sentido de que para a configuração
da participação é necessário que do comportamento do concorrente resulte em incremento do risco ao bem
jurídico tutelado. Em outras palavras, é preciso que a conduta tenha influência no fato, possibilitando ou
facilitando a comissão do delito. Se isso não ocorre, estaremos diante daquilo que a doutrina moderna tem
denominado de "ações neutras" no concurso de agentes. Neste ponto, observo que a conduta empreendida
por BRANISLAV (a realização de contatos com MÔNICA MOURA) é marginal e, por conseguinte,
inapta para erigi-lo à condição de partícipe dos crimes de lavagem de dinheiro. Isso porque, como visto, a
mera realização de contatos telefônicos não tem por si só "referência de sentido delitivo" (Roxin) e
objetivamente não pode ser entendida como participação criminal. Assim, excluindo-se mentalmente o
aporte de BRANISLAV (contatos com MÔNICA MOURA), percebe-se que nada influenciaria o resultado
típico, inexistindo, portanto, em sua conduta aptidão para representar uma agressão (ainda que indireta) ao
bem jurídico tutelado. Destarte, remanescendo dúvida razoável acerca do envolvimento doloso de
BRANISLAV KONTIC nos delitos de lavagem de dinheiro, impõe-se a sua absolvição com fundamento
no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Incogitável, por outro lado, a formação de um juízo de
certeza no sentido de que BRANISLAV KONTIC não tenha concorrido de nenhuma forma para a prática
da infração penal. Não bastassem os elementos de prova analisados de que ele participou de forma
periférica no esquema criminoso, a própria complexidade e a dinâmica dos atos de lavagem de dinheiro,
bem como incontroversa relação de confiança existente à época dos fatos entre PALLOCI e BRANISLAV,
tornam inviável a pretensão recursal da defesa para que o fundamento da absolvição seja declarado nos
termos do art. 386, IV, do CPP. Deve ser mantida, portanto, a conclusão da sentença pela absolvição nos
termos do art. 387, VII, do CPP. 5.5. Demais teses da defesa de ANTÔNIO PALOCCI A defesa de
ANTÔNIO PALOCCI apresenta, ainda, as seguintes teses questionando a conclusão da sentença quanto à
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qualificação jurídica dos fatos: (a) é atípica a conduta de lavagem de dinheiro, por ausência de crime
antecedente, configurando, no máximo, pós-fato impunível da corrupção (não é possível que o meio de
execução da corrupção caracterize também lavagem de dinheiro); (b) não há como apontar que os valores
objeto da transferência eram originários de corrupção passiva, sendo possível que se referissem a outros
pagamentos não contemplados na planilha "Italiano". 5.5.1. Alegação de que a lavagem seria mero pós-
fato impunível do delito de corrupção A defesa argumenta, em suma, que as transferências bancárias no
exterior em favor do casal de publicitários não poderiam configurar crime autônomo de lavagem de
dinheiro, mas mera fase de exaurimento da corrupção. A tese de defesa não deve prevalecer. Em primeiro
lugar, antecipo que não comungo da premissa adotada na sentença no sentido de que houve apenas uma
conduta, a caracterizar a ocorrência do concurso formal entre o crime de corrupção passiva e os crimes de
lavagem de dinheiro. Esse tópico foi objeto de recurso da acusação e será retomado adiante. A sentença
interpretou que ANTÔNIO PALOCCI recebeu a vantagem indevida, no contexto da consumação do crime
de corrupção passiva, por meio das transferências bancárias subreptícias no exterior que beneficiaram
JOÃO SANTANA e MÔNICA MOURA. Entendo, porém, diante das peculiaridades do esquema de
corrupção que existia entre ANTÔNIO PALOCCI e MARCELO ODEBRECHT, que a vantagem indevida
proveniente do esquema de corrupção já havia sido disponibilizada para PALOCCI em momento anterior,
quando do registro de créditos no mencionado "caixa geral" de acertos de propinas, controlado por meio
da aludida planilha "Posição Especial Italiano", no âmbito do Setor de Operações Estruturadas do Grupo
Odebrecht. Assim, é possível afirmar que o crime de corrupção passiva, na modalidade receber, já estava
consumado muito antes do início da execução dos crimes de lavagem de dinheiro, uma vez que
ANTÔNIO PALOCCI tinha a plenos poderes para gerenciar os créditos provenientes dos acertos de
propinas. A denúncia tratou de apenas um episódio de corrupção, que envolveu os interesses do Grupo
Odebrecht, entre 2011 e 2012, na contratação de seis sondas por afretamento pela Petrobras, por
intermédio da Sete Brasil. Todavia, a prova dos autos revelou que o esquema de corrupção que existia
entre PALOCCI e MARCELO ODEBRECHT não se limitou àquele episódio. A relação ilícita entre eles
era mais antiga e muito mais abrangente. O depoimento de MARCELO ODEBRECHT, corroborado pelo
conteúdo da planilha denominada "Posição Programa Especial Italiano", demonstra que ANTÔNIO
PALOCCI, na condição de influente representante do Partido dos Trabalhadores, recebia vantagem
indevida de forma antecipada, materializada por meio da disponibilização de crédito, concedido em troca
de uma atuação ampla e abrangente em assuntos futuros que fossem de interesse do Grupo Odebrecht. A
relação de extrema confiança entre os agentes (corruptor e corrupto) viabilizou a criação desse sofisticado
esquema de corrupção de natureza permanente, no qual a vantagem indevida era disponibilizada
previamente, em troca de continuada atuação de PALOCCI e agentes do Partido dos Trabalhadores em
futuros atos de ofício que viessem a beneficiar o Grupo Odebrecht em determinados contratos com o
poder público. Esse esquema de corrupção permanente e continuado, estabelecido entre PALOCCI e
MARCELO ODEBRECHT, torna inviável relacionar os atos de lavagem de dinheiro a apenas um episódio
específico de corrupção. O delito antecedente à lavagem é o amplo esquema de corrupção, composto por
inúmeros episódios envolvendo determinados atos de ofício e interesses econômicos específicos do Grupo
Odebrecht. Outro aspecto que torna evidente a total independência entre o contexto do crime antecedente
de corrupção em relação ao contexto dos crimes de lavagem de dinheiro é o fato de que não houve mera
entrega de dinheiro para JOÃO SANTANA e MÔNICA MOURA. As transferências bancárias
subreptícias no exterior envolveram a prática de atos fraudulentos concretos, subsequentes e que
transbordam os contornos da fase de exaurimento de um crime de corrupção. A documentação bancária
juntada no evento 1 da ação penal (ANEXOS44/45) comprova que foram realizados depósitos totalizando
USD 10.219.691,08 para a conta Shellbil Finance no período de 19/07/2011 a 18/07/2012. Para realizar a
transferência, ainda foram utilizadas, na origem, contas no exterior em nome de interpostas pessoas,
as offshores Klienfeld Services e Innovation Research, controladas pelos operadores financeiros OLÍVIO
RODRIGUES JÚNIOR e MARCELO RODRIGUES, que as movimentavam para atender solicitações do
Grupo Odebrecht. Entre a documentação da conta, consta mensagem eletrônica de 19/07/2011 (evento 1,
ANEXO44, fl. 1, da ação penal), aparentemente exigida pelo sistema de compliance do Banco Heritage, e
na qual é esclarecido que esses depósitos corresponderiam a comissões decorrentes de campanhas de
marketing político e campanhas publicitárias ("des entrées de fonds correspondant à diverses commissions
engendrées par des campagnes de marketing politique et campagnes publicitaires"). A ré MÔNICA
MOURA admitiu que chegou a ser elaborado um contrato fraudulento para que fossem viabilizadas as
transferências no exterior (evento 817 da ação penal): Juiz Federal:- A denúncia se reporta a depósitos
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efetuados nessa conta Shellbill, cerca de 10 milhões de dólares de 2011 a 2012, que seriam provenientes
de duas contas offshores, uma Klienfeld e outra Innovation Research, a senhora se recorda desses
nomes?Mônica Regina Cunha Moura:- Sim, me recordo.Juiz Federal:- Como que a senhora... a senhora
teve contato na época com esses nomes?Mônica Regina Cunha Moura:- Na verdade, assim, uma delas,
eu me lembro bem, a Klienfeld, porque em 2010 o Hilberto me pediu, exigiu na verdade, que eu fizesse,
a gente tinha que fazer um contrato para receber essa parte que iria para fora, essa parte desse
dinheiro, ele falou que já não dava mais para fazer depósito lá fora sem contrato, que ele estava com
dificuldades no banco dele, que ele trabalhava lá fora, e que ele precisava de um contrato, e a gente fez
um contrato em nome dessa... eu assinei um contrato, que até avisei a ele 'Eu não posso assinar contrato
pela Shellbill, eu não sou dona, nem sequer procuração eu tenho do João', eu falei pra ele 'Hilberto, eu
não posso assinar o contrato', ele falou 'não, isso é um contrato de gaveta entre a gente, é porque o meu
banco lá fora exige, mas não tem problema não, você pode assinar', eu assinei um contrato em inglês, que
nem sequer li, nem leio inglês direito, eu assinei um contrato com a Shellbill e Klienfeld para... justamente
para ele fazer esses depósitos que ele fez depois de 2010, então eu me lembro bem desse nome da
Klienfeld. A Innovation eu não me lembrava bem do nome, só depois desse processo todo é que eu vi
várias vezes em jornais e tal, que era da Odebrecht.Juiz Federal:- Assinou outros contratos fora esse com
a Klienfeld?Mônica Regina Cunha Moura:- Não, não, só esse.Juiz Federal:- Relativamente ao grupo
Odebrecht?Mônica Regina Cunha Moura:- Não, só esse. Ressalte-se, portanto, que a elaboração de
documento falso e o uso de contas em nome de interpostas pessoas (operadores financeiros) no exterior
não guarda qualquer relação com a execução dos crimes de corrupção, tornando evidente o caráter
autônomo das condutas que configuraram os crimes de lavagem de dinheiro. Não bastasse a execução dos
delitos de lavagem ter se estendido por meio de condutas subsequentes e independentes à configuração da
corrupção, outros dois fundamentos reforçam a conclusão pela rejeição da tese defensiva: a) houve
desígnios autônomos em relação aos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro; b) os bens jurídicos
afetados são diversos. As circunstâncias permitem a segura constatação de que os crimes foram
praticados por desígnios autônomos. O esquema de corrupção foi realizado em favor de interesses do
Grupo Odebrecht em vultosos contratos com o poder público. As condutas nos crimes de corrupção
afetaram a confiança na Administração Pública e no império da lei. Por sua vez, a utilização de
subterfúgios nas movimentações de valores teve por finalidade, além de dissimular a natureza e
disposição, propiciar a reutilização do dinheiro, com aparência de lícito. As condutas nos crimes de
lavagem de dinheiro lesaram a higidez do sistema econômico-financeiro, a administração da justiça e a
integridade do sistema eleitoral. Destaque-se, ainda, que não é necessária prova de um ciclo completo de
lavagem, com colocação (placement), dissimulação ou circulação (layering) e integração (integration). No
caso da legislação brasileira, o tipo penal não incorporou ou fez qualquer referência à segmentação,
motivo pelo qual para a tipificação não tem ela maior importância. A realização de qualquer das condutas
atinentes à qualquer fase, em caso no qual seja possível a segmentação, é apta a configurar a prática do
crime. O objetivo da criminalização da lavagem foi o de impedir que os criminosos pudessem fruir do
produto de sua atividade. Na feliz expressão de Kai Ambos, o criminoso "deve, no verdadeiro sentido da
palavra, permanecer sentado em seu capital sujo'' (AMBOS, Kai. Lavagem de dinheiro e Direito Penal.
Porto Alegre: Sergio Fabris, 2007, p. 63). Assim, pela essência da norma, qualquer movimentação do
dinheiro sujo sob disfarce de valores lícitos, como aconteceu no caso presente, caracteriza crime de
lavagem. Não se pode desprestigiar a norma que possui objeto muito claro, não apenas de criar mais um
tipo penal. É incontestável a natureza autônoma do crime de lavagem de dinheiro com relação ao seu
antecedente, aqui já exaurido pela disponibilização de créditos em favor de PALOCCI. Nos crimes de
corrupção, cabe recordar, que o efetivo pagamento sequer é essencial ao tipo penal. Nessa conjugação de
balizas, não se pode admitir, como regra geral, que o ato - posterior, autônomo e sem necessária relação
com o primeiro - tendente a ocultar ou dissimular a origem ilícita de dinheiro já incorporado ao patrimônio
do agente seja mero exaurimento da corrupção. Caso contrário, equiparar-se-ia aquele que recebe dinheiro
da corrupção e nada mais faz, com aquele que busca - com nova conduta - incorporar o proveito do crime
dando-lhe a aparência de legalidade. Por tais fundamentos, não deve prevalecer a tese da defesa de que o
crime de lavagem configura mero exaurimento do delito de corrupção. 5.5.2. Origem dos valores
movimentados A defesa de ANTÔNIO PALOCCI argumenta, ainda, que não há como apontar que os
valores objeto da transferência eram originários de corrupção passiva, sendo possível que se referissem a
outros pagamentos não contemplados na planilha "Italiano". Nesse contexto, a defesa procura explorar
suposta dúvida decorrente do fato de não haver exata correspondência entre o valor total dos 19 depósitos
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no exterior (cerca de USD 10.219.691,08) com o lançamento de débito na planilha, que foi arredondado
para 10 milhões de dólares ("Feira (Pgto fora=US$10MM)"). A tese da defesa não deve prevalecer. A
prova dos autos não deixa dúvidas que as 19 transferências no exterior, objeto da denúncia, foram
realizadas com a autorização de ANTÔNIO PALOCCI e operacionalizadas a mando do Grupo Odebrecht,
mediante débito nos créditos registrados no "caixa geral" de acertos de propinas relacionada ao esquema
de corrupção envolvendo PALOCCI e MARCELO ODEBRECHT. Em especial, destaque-se que o motivo
de PALOCCI destinar o dinheiro para o casal de publicitários era a necessidade de quitação de dívidas
relativas a serviços de publicidade em campanhas eleitorais de interesse do Partido dos Trabalhadores.
Não bastasse a prova oral uníssona sobre este ponto, merece reiterar a existência de outros elementos de
prova sobre o ponto: a) mensagem eletrônica de 19/07/2011 (evento 1, ANEXO44, fl. 1, da ação penal),
aparentemente exigida pelo sistema de compliance do Banco Heritage, e na qual é esclarecido os depósitos
corresponderiam a comissões decorrentes de campanhas de marketing político e campanhas publicitárias;
b) inexistência de causa lícita ou qualquer outra explicação para a realização das transferências milionárias
entre o Grupo Odebrecht e o casal de publicitários. Com efeito, não há dúvidas da origem ilícita do
dinheiro movimentado no exterior, sendo irrelevante a alegada falta de correspondência exata entre o valor
total dos 19 depósitos no exterior com o lançamento de débito na planilha, arredondado para 10 milhões
de dólares. 5.6. Crime continuado de lavagem de dinheiro A sentença (evento 1.003 da ação penal)
reconheceu que houve continuidade delitiva em relação aos 19 crimes de lavagem de dinheiro. Opostos
embargos de declaração pela defesa de ANTÔNIO PALOCCI neste ponto, a sentença do evento 1.053
agregou os seguintes fundamentos: Questiona a Defesa ainda omissão do Juízo quanto ao argumento de
que seria um único crime de lavagem e não dezenove em continuidade delitiva.Também não há omissão, a
posição deste Juízo foi externada no item 788 da sentença.Poder-se-ia cogitar em crime único se a
transferência do numerário com condutas de ocultação e dissimulação fosse realizada mediante
fracionamento para burlar os sistemas de compliance da instituição financeira, como, por exemplo,
ocorreu no caso examinado na sentença prolatada na ação penal
5063271-36.2016.4.04.7000 (fracionamento em transferências inferiores a dez mil reais).No presente
caso, não foi isso que aconteceu, pois como se verifica no item 249, não houve fracionamento para evitar
a identificação da operação, mas depósitos separados que se estenderam de 19/07/2011 a 18/07/2012,
cada um deles representando uma operação de lavagem ainda que em continuidade delitiva.Seria ainda
inadequado considerar crime único condutas que se repetiram e se estenderam por quase um ano.Não
cabe, portanto, pelos dois tópicos, alteração da sentença.Ante o exposto, acolho parcialmente os
embargos apenas para o fim dos esclarecimentos acima. A defesa de PALOCCI argumenta em suas razões
de apelação, em suma, que deve ser reconhecida a ocorrência de crime único, pois inviável considerar
cada pagamento no exterior como delito autônomo, tendo em vista a natureza da prática do smurfing, em
que os depósitos são fracionados. Por outro lado, a acusação requer a aplicação do concurso material entre
os 19 crimes de lavagem de dinheiro. Argumenta, em síntese, que o distanciamento temporal na prática
dos atos e a utilização de duas estruturas distintas (offshore Innovation e offshore Klienfeld) para a
realização dos depósitos evidenciam a existência de circunstâncias não homogêneas entre as condutas. A
conclusão da sentença, pela prática do crime continuado, deve ser mantida. A ocorrência de crime único, a
configuração da continuidade delitiva entre as condutas ou a existência de concurso material de crimes nos
processos que envolvem a lavagem de dinheiro é questão a ser analisada caso a caso, a depender dos
contornos da atividade criminosa, do modus operandi empregado, do tempo transcorrido entre os atos,
enfim, das particularidades de cada conduta e seus desdobramentos no contexto da empreitada delitiva
considerada em seu todo. Não há como se definir, a priori, uma solução aplicável a todo e qualquer
processo. Na hipótese dos autos, tenho que o reconhecimento da continuidade é a solução mais
adequada. Os recursos objeto da lavagem de dinheiro saíram da "conta-corrente" de acerto de propinas
administrada por PALOCCI (operacionalizada pelo Setor de Operações Estruturadas do Grupo Odebrecht)
com destino à conta administrada pelo publicitário JOÃO SANTANA. As 19 transferências bancárias se
deram num período exato de um ano (entre 19/07/2011 e 18/07/2012), por meio de operações bancárias
internacionais mediante contas correntes em nome de offshores. Essa metodologia criminosa permite
concluir que as diversas condutas ocorriam de modo continuado, como se a conduta subsequente fosse
consequência de outras anteriores, ainda que várias as transferências. Com efeito, não é viável reconhecer
a ocorrência de crime único, conforme pretendido pela defesa. Ressalte-se que não foi o ajuste de
pagamento do valor total de USD 10.219.691,08 que perfectibilizou o delito de lavagem de dinheiro, mas
sim cada uma das transferências bancárias na conta de JOÃO SANTANA, mediante interposição de
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diferentes offshores. Dessa forma, deve-se considerar que cada operação fraudulenta, ocultando a origem e
a titularidade de ativos, constitui um delito de lavagem, como já reconheceu esta 8ª Turma em outras ações
penais envolvendo a "Operação Lava-Jato" (ACR nº 5023121-47.2015.4.04.7000/PR e nº
5083351-89.2014.4.04.7000/PR). Destaco, ainda, que foi elevado o valor individual de cada uma das 19
transferências bancárias, todos eles superiores a 400 mil dólares. Além disso, reitero que as transações
foram realizados ao longo de um ano (entre 19/07/2011 e 18/11/2012). Tais circunstâncias evidenciam que
a hipótese em análise não se enquadra na técnica de lavagem de dinheiro conhecida como estruturação,
fracionamento, smurfing ou pitufeo, mencionada pela defesa. A referida técnica se configura em episódios
de lavagem de dinheiro envolvendo numerosas transações, em pequenas quantias e em curto espaço de
tempo, visando a afastar a identificação do depositante e a comunicação da transação às autoridades
competentes. Nada obstante, mesmo nos casos em que configurado o smurfing, a conclusão pela prática de
crime único ou continuado não seria automática, sendo necessária a análise das particularidades de cada
conduta e seus desdobramentos no contexto da empreitada delitiva considerada em seu todo. Por outro
lado, também não deve prosperar a pretensão da acusação, para que seja reconhecido o concurso material
entre os crimes de lavagem de dinheiro. Em especial, observo que: a) o tempo médio entre cada operação
bancária foi inferior a 30 dias (19 operações em 12 meses); b) houve uma única conta bancária de destino
(administrada por JOÃO SANTANA); c) o dinheiro ilícito, nas 19 operações fraudulentas, foi
operacionalizado pelo mesmo Setor de Operações Estruturadas do Grupo Odebrecht. Assim, na hipótese,
reitero que o reconhecimento da continuidade é a solução mais adequada, porquanto se tratam de crimes
da mesma espécie, praticados nas mesmas condições de lugar e maneira de execução e em semelhante
condição de tempo, aplicando-se a regra do artigo 71 do Código Penal. 6. CONCURSO MATERIAL
ENTRE O CRIME DE CORRUPÇÃO E OS CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO A sentença
concluiu que houve concurso formal entre os crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Em suma,
entendeu o juízo a quo que a partir de uma só conduta (repasse de propinas através de transações
internacionais subreptícias) estariam caracterizados os dois tipos de delito. A acusação recorre buscando
seja reconhecido o concurso material entre os crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro
praticados por ANTÔNIO PALOCCI. Subsidiariamente, na hipótese de se entender pelo concurso formal,
que as penas sejam aplicadas cumulativamente, nos termos do art. 70, parte final, do Código Penal. O
pedido principal do recurso da acusação deve ser acolhido neste tópico. A questão de fundo já foi
enfrentada. Por economia, faço referência aos fundamentos expostos no tópico em que rejeitada a tese de
que a lavagem de dinheiro seria mero pós-fato impunível do delito de corrupção. Reitero, apenas, que: a)
não se trata de conduta única, são distintas as ações e os contextos em que executados o crime de
corrupção e os crimes de lavagem de dinheiro; b) o dinheiro proveniente do esquema de corrupção, que
foi objeto de lavagem, já se encontrava à disposição de PALOCCI (no "caixa geral" de acertos de
propinas, controlado por meio da aludida planilha "Posição Especial Italiano" no âmbito do Setor de
Operações Estruturadas do Grupo Odebrecht) muito antes do início da execução das 19 transferências
bancárias subreptícias no exterior que favoreceram JOÃO SANTANA e MÔNICA MOURA; c) não houve
mera entrega de dinheiro para JOÃO SANTANA e MÔNICA MOURA, pois as transferências bancárias
subreptícias no exterior envolveram a prática de atos fraudulentos concretos, subsequentes e que
transbordam os contornos da fase de exaurimento de um crime de corrupção; d) houve desígnios
autônomos em relação aos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro; e) os bens jurídicos afetados são
diversos. Nesse contexto, anoto que em sessão de 01/06/2017, a 4ª Seção deste Tribunal, no julgamento
dos Embargos Infringentes nº 5083376-05.2014.404.7000, firmou entendimento neste sentido ao afirmar
que "o crime de lavagem de dinheiro consuma-se já no momento em que o agente pratica uma ação que
envolva ocultar ou dissimular a natureza, a origem, a localização, a disposição ou a propriedade do bem,
direito ou valor. Consideradas as circunstâncias em que praticados os delitos, é devida a cumulação entre
as penas do crime de corrupção e lavagem de dinheiro, não podendo, em razão da autonomia e da
identificação de designos autônomos, ser considerado o branqueamento mero instrumento e
desdobramento da conduta para ocultação do crime antecedente". Sendo assim, deve ser provido o
recurso da acusação no ponto, para que seja reconhecido o concurso material entre o crime de corrupção
passiva e os crimes continuados de lavagem de dinheiro praticados por ANTÔNIO PALOCCI. 7.
DOSIMETRIA DAS PENAS A legislação pátria adotou o critério trifásico para fixação da pena, a teor
do disposto no art. 68, do Código Penal. A pena base atrai o exame da culpabilidade do agente
(decomposta no art. 59 do Código Penal nas circunstâncias do crime) e em critérios de prevenção. Não há,
porém, fórmula matemática ou critérios objetivos para tanto, pois a dosimetria da pena é matéria sujeita a
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certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou
regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (HC 107.409/PE, 1.ª Turma do STF, Rel. Min.
Rosa Weber, un., j. 10.4.2012, DJe-091, 09.5.2012). É no juízo subjetivo de reprovação que reside a
censurabilidade que recai sobre a conduta. Nesse sentido lecionam ZAFFARONI e PIERANGELI que "a
medida da pena-base indica o grau de culpabilidade, e que as considerações preventivas permitem fixá-
las abaixo desse máximo (...). A culpabilidade abarcará tanto os motivos (é inquestionável que a
motivação é problema da culpabilidade), como as circunstâncias e conseqüências do delito (que podem
compor também o grau do injusto que, necessariamente, reflete-se no grau de culpabilidade). (...) A
personalidade do agente cumpre uma dupla função: com relação à culpabilidade, serve para indicar -
como elemento indispensável - o âmbito de autodeterminação do agente. Insistimos aqui ser inaceitável a
culpabilidade de autor. A maior ou menor 'adequação' da conduta ao autor, ou 'correspondência' com a
personalidade deste, em nenhum caso pode fundamentar uma maior culpabilidade, e, no máximo, deve
servir para baixar a pena do máximo que a culpabilidade de ato permite, que é algo diferente"
(ZAFFARONI, Eugenio Raúl; e PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro, Parte
Geral. RT, p. 832/833). Na lição de NIVALDO BRUNONI: "(...) a pena quando da sua determinação tem
a exclusiva função de retribuição da culpabilidade, pois ela, em essência, reflete uma reprovação".
Arremata o autor: "a pena deve corresponder a magnitude da culpabilidade revelada no caso concreto,
cuja aferição será realizada com base nas condições pessoais do autor e nas circunstâncias
concomitantes, dentre as quais os motivos, as conseqüências e o comportamento da vítima" (in Princípio
da culpabilidade. Curitiba: Juruá, 2008, p. 325). Ademais, entendo que não cabe à instância recursal rever
a pena quando fixada em parâmetros legais, razoáveis e adequados pelo primeiro grau de jurisdição,
substituindo a discricionariedade do juiz pela do Tribunal. Cabe, portanto, à Corte de Apelação não a
tarefa de rever a integralidade das penas, mas somente a legalidade dos critérios e corrigir excessos ou
insuficiências manifestas. É importante reforçar, também, que a pena traduz a medida da culpabilidade do
agente. É por ela que o julgador verifica seu comportamento e estabelece a dose de reprovação estatal. A
pena deve ser entendida como um todo, sendo as balizadoras do art. 59 do Código Penal apontes gerais
para a apreciação judicial. Nessa perspectiva, o juízo recursal não está restrito à análise individualizada
procedida em sentença a respeito de cada um dos vetores do artigo 59 do Código Penal, cabendo a ele, por
exemplo, rever e readequar de forma fundamentada a valoração da pena-base. Tal proceder, mesmo que
inexista recurso ministerial e desde que não acarrete o aumento global da reprimenda, não representa
reformatio in pejus. Nesse sentido, os precedentes da 4ª Seção que seguem: REVISÃO CRIMINAL.
MOEDA FALSA. DOSIMETRIA. SÚMULA 444 DO STJ. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. READEQUAÇÃO.
REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA.(...). 3. Descrito e fundamentado pelo Magistrado singular o
porquê de exasperar a pena-base, pode, a Segunda Instância readequar as vetoriais, sem que isso
acarrete reformatio in pejus.(TRF4, REVISÃO CRIMINAL Nº 0002708-83.2014.404.0000, 4ª SEÇÃO,
Juíza Federal SALISE MONTEIRO SANCHOTENE, POR UNANIMIDADE, D.E. 08/08/2014,
PUBLICAÇÃO EM 12/08/2014). PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE
NULIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORRUPÇÃO PASSIVA MAJORADA. COMPETÊNCIA.
TIPICIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO. EXTENSÃO.
CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. CORREÇÃO.(...). 4. Em se tratando de fatos que são considerados
conjuntamente para a aplicação da pena definitiva, seja pelo concurso formal, seja pelo agravamento de
um deles com a absorção do outro, a aferição da non reformatio in pejus deve considerar a pena final
aplicada, e não aquelas individualmente fixadas em fases anteriores da dosimetria (AgREsp 1267357,
Sebastião Reis, 6ª T., j. 4.6.13; HC 181014, Sebastião Reis, 6ª T., j. 7.5.13; HC 180585, Laurita Vaz, 5ª T.,
j. 19.2.13; HC 189018, Og Fernandes, 6ª T., j. 18.12.12). (...).(TRF4, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM ENUL Nº 0005009-82.2006.404.7016, 4ª SEÇÃO, Juiz Federal JOSÉ PAULO BALTAZAR JUNIOR,
POR UNANIMIDADE, D.E. 05/02/2014, PUBLICAÇÃO EM 06/02/2014) Devolvida a matéria ao órgão
recursal, é possível, por exemplo, a alteração para menor - ou mesmo a supressão no caso de ilegalidade -
de uma ou de outra vetorial e o acréscimo da parcela subtraída equivalente a outra circunstância judicial
do art. 59 do CP, desde que, repita-se, não seja extrapolada a pena fixada em primeiro grau. Das razões de
decidir do AgREsp 1267357, extrai-se a seguinte conclusão: Da mesma forma, não ocorreu a reformatio
in pejus, unicamente porque a situação do agravante não foi alterada para pior, ou seja, a pena fixada na
origem foi mantida, apesar da alteração do fundamento promovida pelo decisum agravado (fls. 471/479).
No caso, a reformatio in pejus deve considerar o total da pena aplicada, não se vinculando o novo juízo à
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pena-base adotada anteriormente, ficando este impedido apenas de agravar a situação do réu (HC n.
181.014/DF, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 16/5/2013). Firmados esses pressupostos, passo ao
exame dos recursos. 7.1. Da dosimetria da pena do réu ANTÔNIO PALOCCI FILHO Recorrem tanto
a acusação quanto a defesa da dosimetria da pena estabelecida pelo Juízo singular. O Juízo a quo fixou as
penas adotando os seguintes critérios: 814. Antônio Palocci FilhoCrime de corrupção passiva: Antônio
Palocci Filho responde a outra ação penal perante este mesmo Juízo, de n.º 5063130-17.2016.4.04.7000.
A outra ação penal ainda não foi julgada, motivo pelo qual será considerado como tendo bons
antecedentes. Conduta social, motivos, comportamento da vítima são elementos neutros. Circunstâncias
devem ser valoradas negativamente. A prática do crime corrupção envolveu o pagamento em favor de
terceiro de USD 10.219.691,08, o que é um valor bastante expressivo. Além disso, o crime insere-se em
um contexto mais amplo, revelado nestes mesmos autos, de uma conta corrente geral de propinas com
acertos de até duzentos milhões de reais. Consequências também devem ser valoradas negativamente,
pois os valores serviram, no caso, para remunerar, sem registro, serviços prestados em campanhas
eleitorais, o que representa fraude equivalente em prestações de contas eleitorais. A contaminação com
recursos do crime do processo político democrático é o elemento mais reprovável do esquema criminoso
da Petrobrás. A culpabilidade é elevada. O condenado agiu enquanto Ministro Chefe da Casa Civil, um
dos cargos mais importantes e elevados na Administração Pública Federal. A responsabilidade de um
Ministro de Estado é enorme e, por conseguinte, também a sua culpabilidade quando pratica crimes. Isso
sem olvidar que o crime se insere em um contexto mais amplo, de uma relação espúria de anos entre o
Grupo Odebrecht e o condenado. Agiu, portanto, com culpabilidade extremada, o que também deve ser
valorado negativamente. Tal vetorial também poderia ser enquadrada como negativa a título de
personalidade. Considerando três vetoriais negativas, de especial reprovação, fixo, para o crime de
corrupção passiva, pena de cinco anos de reclusão.Não há agravantes ou atenuantes.Tendo havido a
prática de atos de ofício com infração do dever funcional, itens 762-766, aplico a causa de aumento do
§1º do art. 317 do CP, elevando-a para seis anos e oito meses de reclusão.Reputo prejudicada a causa de
aumento do art. 327, §2º, do CP, que incidiria em vista da participação no crime como coautor de Renato
de Souza Duque, em decorrência do previsto no art. 68, parágrafo único, do CP.Fixo multa proporcional
para a corrupção em cento e cinquenta dias multa.Considerando a dimensão dos crimes e especialmente
a capacidade econômica de Antônio Palocci Filho, ilustrada pelos valores bloqueados em sua conta
corrente e de sua empresa, fixo o dia multa em cinco salários mínimos vigentes ao tempo do fato que fixo
em 07/2012.Crimes de lavagem: Antônio Palocci Filho responde a outra ação penal perante este mesmo
Juízo, de n.º 5063130-17.2016.4.04.7000. A outra ação penal ainda não foi julgada, motivo pelo qual será
considerado como tendo bons antecedentes. Conduta social, motivos, comportamento da vítima são
elementos neutros. Circunstâncias devem ser valoradas negativamente. A lavagem, no presente caso,
envolveu especial sofisticação, com a utilização de off-shores no exterior e a ocultação nelas do produto
da corrupção. Foi ainda celebrado contrato simulado para conferir aparência lícita aos valores
recebidos. Tal grau de sofisticação, que inclui lavagem de dinheiro transnacional, não é inerente ao crime
de lavagem e deve ser valorado negativamente a título de circunstâncias (a complexidade não é inerente
ao crime de lavagem, conforme precedente do RHC 80.816/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma do
STF, un., j. 10/04/2001). Ainda como circunstâncias, o elevado montante do valor lavado, de USD
10.219.691,08. Consequências também devem ser valoradas negativamente, pois a lavagem encobriu a
utilização de produto de corrupção para remuneração de serviços eleitorais, com afetação da integridade
do processo político democrático, o que reputo especialmente reprovável. Talvez seja essa, mais do que o
enriquecimento ilícito dos agentes públicos, o elemento mais reprovável do esquema criminoso da
Petrobrás, a contaminação da esfera política pela influência do crime, com prejuízos ao processo político
democrático. A lavagem de elevada quantia de dinheiro, com grau de sofisticação, e tendo por
consequência a afetação do processo político democrático merece reprovação especial. A culpabilidade é
elevada. O condenado agiu enquanto Ministro Chefe da Casa Civil, um dos cargos mais importantes e
elevados na Administração Pública Federal. A responsabilidade de um Ministro de Estado é enorme e,
por conseguinte, também a sua culpabilidade quando pratica crimes. Isso sem olvidar que o crime se
insere em um contexto mais amplo, de uma relação espúria de anos entre o Grupo Odebrecht e o
condenado. Agiu, portanto, com culpabilidade extremada, o que também deve ser valorado
negativamente. Considerando três vetoriais negativas, de especial reprovação, fixo, para o crime de
lavagem de dinheiro, pena de cinco anos e seis meses de reclusão.Não há outras agravantes ou
atenuantes.Fixo multa proporcional para a lavagem em cento e dez dias multa.Entre todos os crimes de
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lavagem, reconheço continuidade delitiva. Considerando a quantidade de crimes, dezenove, elevo a pena
do crime mais grave em 2/3, chegando ela a nove anos e dois meses de reclusão e cento e oitenta dias
multa.Considerando a dimensão dos crimes e especialmente a capacidade econômica de Antônio Palocci
Filho, ilustrada pelos valores bloqueados em sua conta corrente e de sua empresa, fixo o dia multa em
cinco salários mínimos vigentes ao tempo do fato que fixo em 07/2012.Reconhecido o concurso formal
entre os crimes de corrupção e lavagem, unifico as penas de ambos 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.Quanto às penas de multa, devem ser convertidas em valor e somadas.Considerando as regras
do art. 33 do Código Penal, fixo o regime fechado para o início de cumprimento da pena. 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.(...)827. 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. 7.1.1. Do crime de corrupção passiva As penas do delito de corrupção passiva
variam de 2 (dois) a 12 (doze) anos, além da multa. O MPF busca a exasperação das vetoriais
personalidade, conduta social e motivos. Requer, ainda, a aplicação da causa de aumento prevista no art.
327, § 2º, do CP. A sentença considerou negativas três vetoriais (culpabilidade, circunstâncias e
consequências), fixando a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão. Tenho que o principal vetor a nortear a
pena é a culpabilidade. Ou, nas palavras de Aníbal Bruno, "é natural que a grandeza da culpabilidade
venha a ser um dos dados mais influentes da mensuração da pena" (Direito Penal, t. III, Forense, 1984, p
156), e isto não se modificou com a adoção da teoria finalista da ação. Neste caso, a culpabilidade deve ser
considerada bastante elevada, na medida em que à época dos fatos ANTÔNIO PALOCCI era Ministro
Chefe da Casa Civil, além de ter sido eleito deputado federal. Com efeito, além de agente político eleito
pelo povo, chegou a exercer um dos cargos mais importantes do Poder Executivo Federal, o que evidencia
que a sociedade depositava elevada expectativa no sentido de que sua atuação fosse em prol do interesse
público. Desonrando a confiança nele depositada, este agente político utilizou sua expertise, seus contatos
políticos e o cargo que ocupava para beneficiar indevidamente terceiros. Atuou, enfim, com dolo
intenso. Ademais, trata-se de pessoa com salário elevado e escolaridade suficiente para compreender
perfeitamente o caráter ilícito de sua conduta, tendo ampla possibilidade de comportar-se em
conformidade com o direito. Por outro lado, o argumento de que a pauta criminosa tinha o flagrante e
deliberado intento de inviabilizar a concorrência no mercado de demanda de construção pesada da
Petrobras por grupos de estaleiros e ainda patrocinar o plano de poder de núcleo político, ao invés de
fundamentar isoladamente a vetorial motivos do delito, como postulado pelo Parquet, compreende a
análise conjunta da intensa culpabilidade do agente. Não há elementos suficientes nos autos para avaliar a
personalidade do acusado. De qualquer sorte, é preciso ter em mira que o réu ANTÔNIO PALOCCI não
tem ainda nenhuma condenação criminal com trânsito em julgado, o que pesa a seu favor na avaliação da
vetorial. Por fim, entendo que tampouco é possível considerar como negativa a vetorial conduta social,
uma vez que não há prova de que o réu não estivesse bem inserido na comunidade em que vive, no
contexto familiar e de trabalho. Não houve recurso da defesa no tocante à valoração negativa das vetoriais
circunstâncias e consequências do crime, o que torna desnecessárias maiores considerações sobre o
tema. Observo, apenas, que as circunstâncias devem ser sopesadas pela complexidade da estruturação do
novo modelo de contratação de sondas que veio a beneficiar o Grupo Odebrecht, envolvendo a
constituição da empresa Sete Brasil, além do sofisticado sistema de disponibilização de propina, que
contou com a concessão antecipada de créditos em "caixa geral" de acertos de propinas no valor
aproximado de 200 milhões de reais, operacionalizado pelo Setor de Operações Estruturadas do Grupo
Odebrecht. As consequências do crime também merecem consideração negativa. O episódio de corrupção
resultou em contratos bilionários de prestação de serviços e afretamento de seis sondas que beneficiaram o
Grupo Odebrecht. A alteração no modelo de contratação, resultado do esquema de corrupção, afastou o
parâmetro de preço de construção da primeira licitação (662 milhões de dólares por sonda) e propiciou a
cobrança de valores consideravelmente superiores pelo Estaleiro do qual fazia parte o Grupo Odebrecht
(798 milhões de dólares por sonda), acarretando enormes prejuízos à Petrobras. Outrossim, correta a
conclusão da sentença no sentido de que, além da questão financeira, deve-se ponderar o abalo para o
processo democrático, uma vez que parte considerável das vantagens indevidas pagas nos contratos da
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Petrobras destinavam-se ao Partido dos Trabalhadores, que elegeu por vários anos a mais alta autoridade
do país. Assim, sendo três as vetoriais negativas, mantenho a pena-base em 5 (cinco) anos de
reclusão. Ausentes agravantes ou atenuantes, a pena provisória resta idêntica à pena-base. Na terceira fase
da dosimetria da pena, deve ser mantida a aplicação da causa de aumento de 1/3 (um terço), prevista no
artigo 317, §1º, do CP. Não houve recurso da defesa neste ponto. Registro, apenas, que restou devidamente
comprovada a infração ao dever funcional em razão da atuação criminosa de ANTÔNIO PALOCCI em
favor dos interesses do Grupo Odebrecht, no contexto relacionado aos contratos de afretamento de sondas,
o que revela maior reprovabilidade do delito e determina a aplicação da majorante em referência. A
segunda causa de aumento de pena decorre da aplicação do art. 327, §2º, do CP ("A pena será aumentada
da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste Capítulo forem ocupantes de cargos em
comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de
economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público."). No ponto, registro que
ANTÔNIO PALOCCI foi membro do Conselho de Administração da Petrobras na época dos fatos, entre
28/04/2011 a 08/06/2011, conforme descrito na fl. 17 da denúncia. Em seu interrogatório judicial,
PALOCCI confirmou que integrou o referido Conselho (evento 904 da ação penal): Juiz Federal:- Certo.
Algumas alegações específicas aqui, o senhor fez parte do conselho de administração da
Petrobrás?Antônio Palocci Filho:- Fiz, do início de 2003 até março de 2006, e depois, quando voltei ao
governo, no governo da presidente Dilma, ela queria que eu fosse para o conselho, eu não queria, isso
acabou empurrando essa decisão, então, por tanto tempo, que quando acabei aceitando a indicação eu só
fiz uma reunião, fui em uma reunião. Entendeu o Juízo de origem em afastar a incidência desta segunda
causa de aumento, com base no art. 68, parágrafo único, da norma repressiva. O art. 68, parágrafo único,
do Código Penal, dispõe, in litteris, que "No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas
na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia,
a causa que mais aumente ou diminua". Existindo concurso de causas de aumento, verifica-se, pois, que a
aplicação de apenas uma delas constitui faculdade do magistrado sentenciante. Consigno, a esse respeito,
que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal endossa o entendimento pela incidência concomitante
de majorantes, sobretudo nas hipóteses em que sua previsão é desde já arbitrada em patamar fixo pelo
legislador, como ocorre no caso sob exame. Veja-se: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. (...) IMPUGNAÇÃO DA
INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA PREVISTAS NO ART.
226 DO CÓDIGO PENAL. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. DOSIMETRIA. REAPRECIAÇÃO
DOS ELEMENTOS CONSIDERADOS PARA FIXAÇÃO DA PENA NA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE
EM SEDE DE HABEAS CORPUS. NÃO APRECIAÇÃO DO TEMA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS E
PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA.
EXISTÊNCIA DE AMPARO LÓGICO-TEXTUAL À APLICAÇÃO SIMULTÂNEA DOS INCISOS I E II DO
ART. 226 DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA
PROCESSUAL.(...) 4. Na espécie, o paciente teve sua pena majorada duas vezes ante a incidência
concomitante dos incisos I e II do art. 226 do Código Penal, uma vez que, além de ser padastro da
criança abusada sexualmente, consumou o crime mediante concurso de agentes. Inexistência de
arbitrariedade ou excesso que justifique a intervenção corretiva do Supremo Tribunal Federal.5. É que
art. 68, parágrafo único, do Código Penal, estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma possibilidade (e
não um dever) de o magistrado, na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte
especial, limitar-se a um só aumento, sendo certo que é válida a incidência concomitante das majorantes,
sobretudo nas hipóteses em que sua previsão é desde já arbitrada em patamar fixo pelo legislador, como
ocorre com o art. 226, I e II, do CP, que não comporta margem para a extensão judicial do quantum
exasperado.6. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas
corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas "d" e "i", da Constituição Federal,
sendo certo que a presente impetração não está arrolada em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição
desta Corte. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem. 7.
Habeas corpus extinto por inadequação da via processual.(STF, HC 110960, Rel. Min. LUIZ FUX, 1ª
Turma, j. em 19/08/2014 - sublinhei) Assim, tenho que assiste razão ao Ministério Público Federal no
tocante à cumulação das causas de aumento de pena, devendo incidir tanto o disposto no art. 317, § 1º,
quanto a regra do art. 327, § 2º, ambos do Código Penal. Registro, ainda, que esta Turma já reconheceu a
aplicação tanto a causa de aumento prevista no art. 317, § 1º, do Código Penal, quanto daquela contida no
art. 327, § 2º, do mesmo diploma, no julgamento das Apelações Criminais nº
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5083838-59.2014.4.04.7000/PR e 5039475-50.2015.4.04.7000/PR. Diante disto, merece trânsito o
argumento ministerial, devendo a pena ser majorada mediante a incidência das duas causas de aumento
de pena, vez que ambas são fixas (e idênticas). Estando a pena provisória fixada em 05 anos de reclusão,
com o incremento, duas vezes, de uma terça parte, resulta a pena definitiva para o delito de corrupção
passiva em 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. Proporcionalmente ao aumento da
sanção corporal, o quantum da pena de multa deve ser majorado para 236 (duzentos e trinta e seis) dias-
multa. Tendo em vista a condição financeira do réu referida na sentença, mantenho o valor do dia-multa
em 5 salários mínimos vigentes ao tempo do último fato (07/2012). 7.1.2. Dos crimes de lavagem de
dinheiro As penas do delito de lavagem variam de 3 (três) a 10 (dez) anos, além da multa. O MPF busca a
exasperação das vetoriais personalidade, conduta social e motivos. Requer, ainda, o reconhecimento do
concurso material entre os crimes de lavagem de dinheiro. A defesa de ANTÔNIO PALOCCI busca o
reconhecimento do crime único de lavagem de dinheiro. Reitero os fundamentos do item anterior para
afastar as teses repetidas do MPF quanto à aplicação das vetoriais personalidade, conduta social e
motivos. A sentença considerou negativas três vetoriais (culpabilidade, circunstâncias e consequências),
fixando a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Tenho que o principal vetor a nortear a
pena é a culpabilidade. Ou, nas palavras de Aníbal Bruno, é natural que a grandeza da culpabilidade
venha a ser um dos dados mais influentes da mensuração da pena (Direito Penal, t. III, Forense, 1984, p
156), e isto não se modificou com a adoção da teoria finalista da ação. Neste caso, a culpabilidade deve ser
considerada bastante elevada, na medida em que se trata de agente político eleito pelo povo e Ministro da
Casa Civil à época dos fatos, sobre o qual foi depositada elevada expectativa para atuar em prol do
interesse público, sendo pessoa com salário elevado e escolaridade suficiente para compreender
perfeitamente o caráter ilícito de sua conduta, tendo ampla possibilidade de comportar-se em
conformidade com o direito. Não merece reparos a sentença no tocante à valoração negativa das vetoriais
circunstâncias e consequências do crime. As circunstâncias devem ser sopesadas pelos sofisticados
mecanismos utilizados para a dissimulação, que envolveram a utilização de offshores e contas bancárias
no exterior. Já as consequências do crime também merecem consideração negativa pela elevada quantia
cuja natureza foi dissimulada (USD 10.219.691,08). Assim, sendo três as vetoriais negativas, mantenho a
pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Ausentes agravantes ou atenuantes, a pena
provisória resta idêntica à pena-base. A pena deve ser aumentada pela continuidade delitiva. Rejeito,
portanto, as teses de crime único e concurso material, pelos fundamentos expostos em capítulo anterior
específico sobre este tópico. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "Para o
aumento da pena pela continuidade delitiva dentro o intervalo de 1/6 a 2/3, previsto no art. 71 do CPB,
deve-se adotar o critério da quantidade de infrações praticadas. Assim, aplica-se o aumento de 1/6 pela
prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6
infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações" (STJ, REsp 1071166/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, Quinta Turma, julgado em 29/09/2009, DJe 13/10/2009). No caso, considerando que foram 19
episódios que caracterizaram os crimes de lavagem, a pena deve ser majorada em 2/3 (dois terços),
conforme definido na sentença. Assim, deve ser mantida a pena definitivamente fixada para os crimes de
lavagem de dinheiro em 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa,
no valor do dia-multa em 5 (cinco) salários mínimos vigentes em 07/2012, como estabelecido na
sentença. 7.1.3. Concurso material entre o crime de corrupção passiva e os crimes de lavagem de
dinheiro Ante os fundamentos expostos em capítulo anterior específico sobre este tópico, merece
provimento o apelo da acusação neste ponto, para que seja reconhecido o concurso material entre o
crime de corrupção passiva e os crimes de lavagem de dinheiro. Assim, de acordo com a previsão do art.
69, do Código Penal, as sanções relativas ao crime de corrupção passiva e aos crimes continuados de
lavagem de dinheiro cometidos por ANTÔNIO PALOCCI devem ser somadas, resultando em 18 (dezoito)
anos e 20 (vinte) dias de reclusão. As penas de multa devem ser convertidas em valor e igualmente
somadas. 7.1.4. Para a pena fixada o regime inicial é o fechado, de acordo com as regras do artigo 33 do
Código Penal. Conforme a dicção do artigo 7º, II, da Lei nº 9.613/1998, deve ser mantida a interdição de
ANTÔNIO PALOCCI FILHO para o exercício de cargo ou função pública de qualquer natureza e 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.
7.1.5. Concessão de benefícios em razão de colaboração A pena antes referida seria definitiva. Todavia,
ANTÔNIO PALOCCI FILHO celebrou Acordo de Colaboração Premiada com a Autoridade Policial
Federal, homologado por este Relator.
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Antes de avançar no tema dos benefícios, convém traçar algumas breves considerações a respeito de
alguns pontos considerados pelo Ministério Público Federal de primeiro e segundo graus e do histórico e
dos limites do acordo.
7.1.5.1. Em decisão preparatória no processo de homologação da colaboração premiada de ANTÔNIO
PALOCCI FILHO, a pedido do parquet federal, autorizei a colheita de manifestação do órgão acusatório
em primeiro grau, haja vista sua maior proximidade com os fatos apurados, notadamente porque as
investigações e ações penais relacionadas tramitam em primeiro grau de jurisdição.
Devidamente intimada, a Força Tarefa da "Operação Lava-Jato" juntou promoção na qual analisa
detalhadamente os anexos que compõem o acordo e concluiu que (a) os acordos de colaboração premiada
não se aplicam às ações penais em curso; (b) "o colaborador não faz jus aos benefícios da Lei nº
12.850/2013, vez que se trata, tão somente, de réu confesso, de investigado que, seletivamente, revela
fatos que já são de conhecimento das autoridades públicas, não estando preenchidos os requisitos para o
benefício pretendido, devendo desta forma ser tratado à luz da Lei Penal".
Em segundo grau, o Ministério Público Federal também ofertou parecer no qual conclui: "considerando
que a contribuição do investigado no âmbito da colaboração firmada com a autoridade policial não
produziu efetividade suficiente, manifesta-se o Ministério Público Federal pelo reconhecimento de que a
contribuição espontânea prestada não repercute sobre o julgamento da Apelação Criminal n°
5054932-88.2016.4.04.7000, não cabendo, na mesma linha, aplicação do benefício previsto no art. 1°, §
5°, da Lei n. 9.613/98".
A defesa de ANTÔNIO PALOCCI FILHO, por sua vez, já havia juntado manifestação na qual destaca a
contribuição espontânea do colaborador para apuração dos fatos investigados, inclusive com fornecimento
do que classifica de provas ou meios para a sua rápida obtenção.
Na mesa linha, seguiu a manifestação da autoridade policial, Delegado Federal FILIPE HILLE PACE.
Pois bem.
Sobre tais pontos, convém deixar claro que, muito embora a situação bastante peculiar do processo, a
suspensão do prazo para julgamento da presente ação não guardou pertinência com o efetivo fornecimento
de provas neste processo ou nos demais. Até porque isso revela nas sucessivas etapas posteriores à própria
gênese da colaboração, vez que ela é meio obtenção de provas. Ou seja, não se exige, de plano, que o
colaborador entregue ou indique todas as provas de que dispõe a respeito dos fatos, mas o faça
indiciariamente.
Todavia, justamente em razão da colaboração "tardia" - do ponto de vista temporal, não jurídico - é que se
permitiu aguardar algum prazo (3 meses), a fim de aferir a potencialidade da colaboração e das
informações iniciais prestadas, de modo a ser possível aferir os benefícios a serem alcançados. Com tal
proceder, houve inclusive concordância da defesa técnica.
Não se descuida que, em regra, as colaborações premiadas são entabuladas ainda na fase inaugural do
processo, de modo a auxiliar as investigações do próprio feito em que está sendo celebrada. A par disso,
há de se ter em conta que o estatuto legal certamente não vislumbrou sua aplicação para as diversificadas e
complexas espécies de crimes investigados, para volumosos e fragmentados grupos criminosos, tampouco
para processos que correm paralelamente, nem sempre no mesmo estágio.
Tanto é assim que inúmeras colaborações firmadas já no nascedouro da "Operação Lava-Jato" ainda
continuam rendendo investigações fragmentadas, muitas inclusive em Estados e jurisdições diversas.
Disso denota-se a natureza sistêmica e plúrima da colaboração, pelo que não se pode entendê-la
isoladamente, sob pena torná-la letra morta ou, então, gerar incerteza e um exercício de sorte para aquele
que colabora.
Nessa linha, portanto, e sob a ótica de um sistema de auxílio à persecução penal, não vejo como excluir a
possibilidade de concessão de benefícios decorrentes de colaboração premiada a ações penais já em curso.
Tal pensar não se afeiçoa à complexidade e amplitude do instituto, em particular quando a própria Lei nº
12.850/2013 admite expressamente a oferta de benefícios - só que em menor monta - quando o acordo for
celebrado após a sentença, nos termos do art. 4º, § 5º da lei de regência: § 5o  Se a colaboração for
posterior à sentença, a pena poderá ser reduzida até a metade ou será admitida a progressão de regime
ainda que ausentes os requisitos objetivos.
A interpretação literal do dispositivo já bastaria para afastar a tese ministerial de primeiro grau. Para além
disso, as provas obtidas (sim, as provas) como decorrência do acordo, quando firmado após a instrução,
devem ser renegadas em desfavor dos demais acusados, já que não submetidas ao contraditório, podem
produzir efeitos exclusivamente para outros processos.
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Tal alerta, a propósito, constou no despacho que determinou o sobrestamento do feito no evento 77:
"Saliento, desde logo, que os elementos probatórios eventualmente colacionados no bojo da colaboração
são irrelevantes para o presente feito, consoante reiterada jurisprudência da Oitava Turma, uma vez que
a instrução criminal já está encerrada".
Isso não significa que se possa estabelecer barreiras temporais para aqueles que resolvem colaborar com o
Judiciário. Tal restrição não consta da Lei nº 12.850/2013, de maneira que se poderia inferir até mesmo a
possibilidade de colaboração, quem sabe, em sede de execução, conferindo ao instituto uma interpretação
e eficácia mais consentânea com seus objetivos.
Por ora, não vejo como ou por que adotar uma interpretação restritiva.
7.1.5.2. Tais argumentos já seriam suficientes para rejeitar a pretensão restritiva invocada pelo Ministério
Público Federal.
Contudo, há outros elementos fundamentais extraídos do histórico de colaborações da "Operação Lava-
Jato" que colocam em dúvida a lógica da promoção.
Não seria esta a primeira e a última colaboração premiada formalizada no curso do processo ou mesmo
após encerrada a jurisdição originária. E causa preocupação a oposição pontual ao acordo sob o aspecto
temporal de eficácia, quando se tem diversos exemplos de acordos firmados pela própria força-tarea que 
contrariam a pertinência da pretensão. Para exemplificar, ainda na PETIÇÃO, teci algumas considerações
em sede de embargos de declaração, nas quais relacionei exemplos de acordos de colaboração entabulados
pelo Ministério Público Federal. Pela pertinência, embora em contexto ligeiramente diverso, reproduzo a
decisão anterior: (...)Descabe aqui nominar a integralidade dos casos, até porque muitos se encontram
albergados por sigilo. Por todos, porém e em primeiro lugar, faço referência ao Acordo de Colaboração
Premiada de Marcelo Bahia Odebrecht, homologado pelo e. Ministro Edson Fachin e posteriormente
remetido a esta Corte tão somente após sua homologação e, inclusive, após julgada ação penal correlata
e encaminhada ao Tribunal para apreciação dos recursos voluntários.Neste ponto, diferencia-se apenas a
iniciativa, que naquela avença foi da Procuradoria Geral da República.É igualmente pertinente referir o
Acordo de Colaboração Premiada sui generis firmado com Nelma Mitsue Penasso Kodama, homologado
pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, mesmo após manutenção de sua condenação por este
Tribunal. Aliás, se crítica houvesse sobre esse acordo, por certo que seria em face de homologação de
acordo ao arrepio da jurisdição de segundo grau. Aliás, não é demais lembrar que não poderia a Corte
Recursal atuar de ofício já na fase da execução penal daquele acordo firmado em primeiro grau e
homologado judicialmente, malgrado houvesse feito em grau recursal.Também na mesma linha, refira-se
a colaboração firmada entre Adir Assad e o Ministério Público Federal, submetida a este relator para
homologação, exclusivamente para que, neste grau de jurisdição, pudesse produzir efeitos.Trata-se de
hipótese bastante semelhante a que ora se trata, excetuando-se que, neste processo a iniciativa surge da
autoridade policial e não do titular da ação penal. Naquele caso específico, há de se lembrar que a
grande maioria dos anexos e declarações diziam respeito a fatos da competência investigatória do
primeiro grau de jurisdição e nenhuma pertinência guardavam com relação à apelação criminal que já
havia sido julgada, até porque já encerrada a instrução.Contudo, considerando-se que no contexto geral
as declarações do colaborador indicavam linhas fortes de investigação, houve expressa concordância do
Ministério Público Federal com a concessão de benefícios que inicialmente mostraram-se generosos,
envolvendo questões patrimoniais que acabavam por se sobrepor a direito já reconhecido em sentença em
favor da Petrobras, com reflexos até mesmo em eventuais ações civis públicas por improbidade
administrativa.Várias cláusulas contidas naquele acordo de Adir Assad não foram homologadas, em face
da sua ilegalidade.Lá, como nos presentes autos, a competência foi deste Relator, ante os possíveis
reflexos na condenação confirmada em segundo grau, mesmo que, dos mais de cinquenta anexos que
guarneciam o acordo, apenas um deles dissesse respeito à apelação criminal já julgada e que sequer teria
aptidão para interferir no resultado de julgamento encerrado perante a 8ª Turma.E tal circunstância é
compreensível e não pode passar despercebida do juízo homologatório, pois se sabe que o colaborador
exige prêmio proporcional àquilo que tem para 'dar' em prol da investigação e do processo. Como
anotado na decisão do evento 16, 'cada um, em sua esfera de disponibilidade, transige em certa medida
até chegarem ao ponto de comunhão de interesses. Se por um lado o colaborador busca benefícios - às
vezes imediatos, outras vezes futuros -, de outro lado é inegável o auxílio que presta na busca de provas
para a elucidação do ilícito e para a identificação dos envolvidos'.(...)1.1.3. Acrescenta-as que a
colaboração premiada insere-se em um contexto maior para desbaratamento de organizações criminosas,
de maneira que se deve analisá-la à luz da totalidade dos fatos e de forma homogênea, pois careceria de
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voluntariedade do colaborador o acordo fracionado.Se o acordo tem a finalidade de buscar benefícios em
duplo grau de jurisdição, ainda que haja simplesmente uma expectativa com relação à apelação criminal
pendente de julgamento, é imperioso submeter o acordo para chancela da Corte Recursal.
Com efeito, há exemplos à exaustão que desfazem a premissa ministerial. De todos, talvez os mais
significativos sejam os acordos celebrados pela Procuradoria Geral da República com Marcelo Bahia
Odebrecht e demais executivos do grupo empresarial. O Acordo de Marcelo Odebrecht foi homologado
em 28/01/2017 pela Ministra Carmen Lúcia na condição de Presidente do Supremo Tribunal, após,
portanto, a prolação de sentença (em 08/03/2016) e à remessa do feito a este Tribunal para julgamento dos
recursos voluntários.
No caso, a necessidade de juntada do acordo - então em sigilo -, para concessão dos benefícios acordados
sem qualquer restrição pelo Supremo Tribunal Federal, acarretou o retardamento do julgamento da
apelação criminal por mais de um ano. Não houve qualquer inconformismo ministerial, tendo o
colaborador recentemente passado a usufruir dos benefícios antes mesmo que aferida a corroboração de
todas as suas declarações.
Além das colaborações "tardias" de Adir Assad, dos executivos do Grupo Odebrecht e de Nelma Penasso
Kodama (esta última ao alvedrio do Tribunal, Corte que detinha jurisdição à época, e com eficácia já na
fase de execução da pena), refiro que mais recentemente aportou a esta Corte proposta de acordo de
colaboração premiada apresentada pelo Ministério Público Federal de 2º Grau - mas entabulada pelo
parquet raiz - relativamente a diretor do Grupo Mendes Júnior, prevendo expressamente a eficácia para
apelação criminal já julgada pela 8ª Turma que, no momento, encontra-se em sede de admissibilidade dos
recursos especial e extraordinário.
Certamente o móvel para a manifestação não tem como motivação a mera defesa da prerrogativa exclusiva
do parquet para celebrar acordos, até porque o tema já se acha superado pela Suprema Corte. Todavia,
com redobradas vênias e destaques à autonomia e prerrogativas ministeriais, a manifestação não vincula
ao Poder Judiciário em um ou em outro sentido.
O parecer não é vinculante, e somente por ato jurisdicional é possível apreciar a validade dos termos do
acordo homologado, sua eficácia e a concessão dos benefícios, sem que isso em nenhuma hipótese
represente afronta às atribuições da parte responsável pela dedução da pretensão punitiva.
7.1.5.3. Do ponto de vista material, igualmente tem-se por inadequado opor restrições ao acordo ao crivo
do intérprete, pressupondo-se que a sua condição é, na verdade, de réu confesso.
Na colaboração premiada não se perquire o caráter volitivo do agente. Em síntese, pouco importa saber se
a colaboração é motivada por alguma razão íntima ou por simples conveniência técnica. A colaboração há
de ser espontânea, embora possa ser provocada.
Como tenho afirmado em casos semelhantes, os acordos de colaboração, além de meio de obtenção de
prova, transformaram-se em verdadeiras ferramentas de defesa, pelo que é de duvidosa legitimidade tentar
transformar o colaborador em mero confessor de seus crimes, máxime quando isto extrapola para outros
processos.
Não se quer dizer neste momento, alerte-se, que a colaboração de ANTÔNIO PALOCCI FILHO é
plenamente efetiva, integral e pródiga em provas. Mas considerando a similitude de outros casos, em que
colaboradores passaram a contar com benefícios antes mesmo que fosse amealhada prova de corroboração
a respeito de todas as suas declarações, não vejo como obstar o exame da colaboração como um todo, mas
com aplicação restrita ao presente feito. Sem olvidar que, eventual deficiência de colaboração nos
processos à que se destinam as provas podem ensejar a não concessão de benefícios, ou em tese, até
mesmo ensejar alguma causa de revogação do acordo e de benefícios.
Por fim, ainda a título preliminar, não passa despercebido que o próprio Ministério Público Federal, no
evento 11 da Petição correlata, ofertou manifestação pela qual destacada:
Sendo admissível a redução até a metade da pena, e considerando o alcance da colaboração realizada,
com muitos dados que apenas corroboram o que um conjunto probatório autônomo já demonstrava à
saciedade, entende o Ministério Público Federal, no caso de ser mantida a condenação, ser possível a
redução de 1/3 da pena que vier a ser aplicada por este Tribunal. Incabível neste momento avaliar a
progressão de regime, tendo em vista que, como adiante se verá, ainda presentes os pressupostos da
prisão preventiva.
Nesse aspecto, portanto, embora se possa controverter acerca da quantidade do benefício concedido na
presente apelação criminal, a posição pela de redução de 1/3 da pena corporal revela a anuência, ainda que
tácita, com os termos da colaboração que vem em favor do réu.
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7.1.5.4. Vencidos os pontos preliminares, vale destacar que referido Termo diz respeito a fatos sob
jurisdição de primeiro grau (inquéritos e ação penal citados no documento). Em cada um desses feitos
caberá aos respectivos juízos competentes, em sentença, apreciar os termos e eficácia do quanto acordado,
concedendo os benefícios que lhe forem proporcionais.
O acordo foi homologado por este Relator tendo em vista os possíveis reflexos dele decorrentes não
apenas nesta apelação criminal, que já estava em tramitação em segundo grau de jurisdição quando da
celebração do pacto, mas em todas os demais procedimentos.
Certo que as declarações do colaborador e as provas por ele entregues ou produzidas em decorrência do
pacto não têm serventia no tocante aos corréus, pois o processo já se encontrava com a instrução
concluída. Tanto é assim que os autos do acordo permanecem em sigilo e seus anexos e elementos
probatórios até então colacionados não possuem qualquer aptidão para interferir no resultado do presente
julgamento, não foram de qualquer forma nele considerados e sequer foram anexados nestes autos.
Especificamente em relação a esta apelação criminal, o Termo de Acordo de Colaboração assim prevê
(evento 134, "ACORDO2"):
II - BENEFÍCIOS DO COLABORADORCLÁUSULA 2ª - Ressalvada a necessidade de homologação
judicial, ficam acordados os seguintes benefícios para o COLABORADOR, vinculados ao cumprimento
integral das condições avençadas:[...]Parágrafo primeiro - A requerimento das partes, nos autos da
Apelação Criminal nº 5054932-88.2016.4.04.7000, em trâmite perante a 8ª Turma do Tribunal Regional
Federal da 4ª Região, o órgão judicial competente se manifestará quanto à aplicabilidade ao caso
concreto do dispositivo legal contido no §5º do artigo 4º da Lei nº 12.850/2013: "Se a colaboração for
posterior à sentença, a pena poderá ser reduzida até metade ou será admita a progressão de regime ainda
que ausentes os requisitos objetivos". Ao homologar o acordo, consignei a possibilidade de concessão do
benefício do colaborador pela 8ª Turma, no presente julgamento, a depender da eficácia da colaboração e
do escrutínio do Colegiado.
Constou na decisão: "O reconhecimento, ou não, da colaboração espontânea no bojo da Apelação
Criminal nº 5054932-88.2016.4.04.7000, na esteira do que prevê o §1º da cláusula 2ª, será decidido pela
colenda Oitava Turma quando do julgamento do feito, com base na efetividade da colaboração" (evento
134, "DESPADEC5").
Nesse aspecto, quanto à aptidão da colaboração, decorridos três meses de sua homologação, a autoridade
policial, após relatório detalhado, informou que, muito embora ainda existam provas a colher, os
depoimentos e documentos até então ofertados por ANTÔNIO PALOCCI FILHO se mostraram efetivos e
úteis para a continuidade das complexas diligências nos inquéritos correlatos.
Nota-se a atitude cooperativa do acusado, consistente em contribuir para o esclarecimento de diversos
fatos em apuração, revelando detalhes sobre o contexto e prática de delitos, não só por suas ações, mas
apontando supostos coautores, e apresentando provas.
Também não se pode ignorar, e deve-se valorar em favor do colaborador, que se trata de um dos primeiros
envolvidos dos grupos políticos a rescindir com o pacto de silêncio sobre o articulado esquema de
corrupção que se instaurou na administração pública brasileira.
Nas quase três dezenas de processos já julgados por esta Corte, muito se descortinou do esquema de
corrupção, de desvio de recursos públicos, do financiamento de partidos políticos, de enriquecimento
ilícito, de uma ação coordenada entre empresas, seus dirigentes e agentes públicos na prática de crimes em
desfavor do Estado brasileiro. Vários réus confessaram seus crimes, inclusive o recorrente ANTÔNIO
PALOCCI FILHO, antes mesmo de firmar o acordo de colaboração. Tantos outros confessaram após
firmar acordos. Todavia, em relação aos agentes políticos que praticaram crimes - e restaram condenados -
vigorava verdadeira omertá, rompida pelo colaborador este colaborador.
Estes fatos não podem passar despercebido, máxime quando realizado por acusado que o faz antes mesmo
de receber qualquer dos benefícios, os quais estão extremamente limitados, tanto pela disposição legal,
quanto pela abragência do acordo (sendo certo que o colaborador tem diversos outros procedimentos
contra si, inclusive fora do alcance do acordo de colaboração).
Apenas para reafirmar, os benefícios relacionados a este feito - até mesmo pelas circunstâncias em que
houve homologação -, são bastante singelos e em perfeita consonância com o que determina a lei de
regência. Não houve autorização para que o apelante passasse a usufruir do prêmio sem que se pudesse
minimamente aferir a potencialidade das declarações, tampouco houve revogação da prisão preventiva
decretada ainda à época do período eleitoral de 2016. Ou seja, permaneceu o apelante como preso
preventivo e nessa condição, colaborou com as investigações.
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E, como já dito, há elementos mínimos na colaboração a auxiliar no julgamento de ações penais e as
investigações ainda em curso.
7.1.5.5. Assim, tendo em vista a efetiva e relevante cooperação do réu, e na esteira do que prevêem o §1º
da cláusula 2ª do Termo de Colaboração e o §5º do artigo 4º da Lei nº 12.850/2013, reduzo sua pena final
em 1/2, pelo que restará fixada em definitivo em 09 (nove) anos e 10 (dez) dias de reclusão e 208
(duzentos e oito) dias-multa, à razão unitária de 05 (cinco) salários mínimos vigentes em 07/2012.
Com relação ao regime de cumprimento, observa-se que ANTÔNIO PALOCCI FILHO encontra-se preso
preventivamente desde 26/09/2016 (data da implementação), de forma que decorridos mais de 1/6 da pena
ora estabelecida.
Sendo assim, e considerando a condição especial de colaborador, determino desde logo a progressão para
o regime semiaberto diferenciado, a ser cumprido em prisão domiciliar e com monitoramento eletrônico.
Tal progressão ficará condicionada à reparação do dano, nos termos do artigo 33, §4º, do Código Penal.
Caberá ao juízo da execução estabelecer as demais condições pertinentes ao cumprimento da sanção em
tal regime diferenciado, bem como realizar a unificação das penas eventualmente aplicadas nos demais
feitos a que responde o acusado, assim como deliberar sobre questões incidentais.
7.1.5.6. Por fim, a bem de extirpar quaisquer dúvidas remanescentes, reitero que os benefícios ora
aplicados dizem respeito tão somente ao presente julgamento.
Com relação aos inquéritos policiais e à ação penal citadas no Termo de Acordo de Colaboração, caberá
aos respectivos juízos aferir sobre a sua incidência e quantum de atenuação das penalidades.
Posteriormente, caberá ao juízo da execução a unificação das penas, fixando modo e forma de
cumprimento destas. 7.2. Da dosimetria da pena do réu JOÃO VACCARI NETO O réu JOÃO
VACCARI NETO foi condenado pela prática de crime único de corrupção passiva, com a causa de
aumento na forma do §1º do art. 317 do CP, pela solicitação, juntamente com agente público, do
pagamento de vantagem indevida para sua agremiação política em decorrência de contratos de afretamento
de sondas que envolveram a Petrobras, a Sete Brasil e o Grupo Odebrecht. A dosimetria das penas foi
assim estabelecida na sentença: 815. João Vaccari NetoPara os crimes de corrupção passiva: João
Vaccari Neto não tem antecedentes registrados no processo. Já foi condenado criminalmente em outras
ações penais perante este Juízo, como na ação penal 5012331-04.2015.4.04.7000 e na ação penal
5013405-59.2016.4.04.7000, mas não houve trânsito em julgado, motivo pelo qual o registro negativo não
será considerado. Personalidade, culpabilidade, conduta social, motivos, comportamento da vítima são
elementos neutros. Circunstâncias devem ser valoradas negativamente. A prática do crime corrupção
envolveu o pagamento em favor de terceiro de USD 10.219.691,08, o que é um valor bastante expressivo.
Além disso, o crime insere-se em um contexto mais amplo, revelado nestes mesmos autos, de uma conta
corrente geral de propinas com acertos de até duzentos milhões de reais. Consequências também devem
ser valoradas negativamente, pois os valores serviram, no caso, para remunerar, sem registro, serviços
prestados em campanhas eleitorais, o que representa fraude equivalente em prestações de contas
eleitorais. A contaminação com recursos do crime do processo político democrático é o elemento mais
reprovável do esquema criminoso da Petrobrás. Considerando duas vetoriais negativas, de especial
reprovação, fixo, para o crime de corrupção passiva, pena de quatro anos e seis meses de reclusão.Não
há atenuantes ou agravantes a serem consideradas.Tendo havido a prática de atos de ofício com infração
do dever funcional, itens 762-765, aplico a causa de aumento do §1º do art. 317 do CP, elevando-a para
seis anos de reclusão.Reputo prejudicada a causa de aumento do art. 327, §2º, do CP, que incidiria em
vista da participação no crime como coautor de Renato de Souza Duque, em decorrência do previsto no
art. 68, parágrafo único, do CP.Fixo multa proporcional para a corrupção em cento e cinquenta dias
multa.Considerando a falta de melhores informações sobre a renda e patrimônio de João Vaccari Neto,
levo em consideração apenas o declarado por ele no temo de audiência (renda mensal de R$ 3.000,00 -
evento 709), motivo pelo qual fixo o dia multa em meio salário mínimo vigente ao tempo do último fato
delitivo (07/2012).Tendo em vista que as vetoriais do art. 59 do Código Penal não são favoráveis ao
condenado, ao contrário são de especial reprovabilidade, com duas vetoriais negativas de especial
reprovação, fixo, com base no art. 33, §3º, do Código Penal, o regime inicial fechado para o cumprimento
da pena. Sobre o tema, precedente do Supremo Tribunal Federal:"A fixação do regime inicial de
cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame
das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, conforme remissão do art. 33, § 3º, do mesmo
diploma legal." (HC 114.580/MS - Rel. Min. Rosa Weber - 1ª Turma do STF - por maioria - j.
23/04/2013)A progressão de regime para o crime de corrupção fica, em princípio, condicionada à
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reparação do dano nos termos do art. 33, §4º, do CP. A defesa pleiteia: a) o afastamento da valoração
negativa das circunstâncias e das consequências do crime; b) o afastamento da causa de aumento do art.
317, §1º, do Código Penal. O MPF busca a exasperação das vetoriais culpabilidade, personalidade,
conduta social e motivos. Requer, ainda, a aplicação da causa de aumento prevista no art. 327, § 2º, do
CP. As penas do delito de corrupção passiva variam de 2 (dois) a 12 (doze) anos, além da multa. O
magistrado fixou a pena-base em 4 anos e 6 meses de reclusão, considerando como negativas as vetoriais
circunstâncias e consequências do delito. A defesa requer a reforma da sentença em tal aspecto. Aduz que
as vetoriais consequências e circunstâncias devem ser consideradas "neutras" em razão desta já estar
prevista na causa de aumento e aquela (consequências) não extrapolar o resultado natural do fato. Ao
contrário do que sustenta a defesa, no entanto, deve ser mantida a valoração negativa das circunstâncias e
consequências. As circunstâncias devem ser sopesadas pela complexidade da estruturação do novo modelo
de contratação de sondas que veio a beneficiar o Grupo Odebrecht, envolvendo a ação coordenada do
representante do Partido dos Trabalhadores (JOÃO VACCARI NETO), de executivos da Sete Brasil
(JOÃO FERRAZ, Pedro Barusco e EDUARDO MUSA) e do Diretor de Engenharia e Serviços da
Petrobras (RENATO DUQUE), para que fossem viabilizados os referidos contratos bilionários que
beneficiaram o Grupo Odebrecht. As consequências do crime também merecem consideração negativa. O
episódio de corrupção resultou em contratos bilionários de prestação de serviços e afretamento de seis
sondas que beneficiaram o Grupo Odebrecht. A alteração no modelo de contratação, resultado do esquema
de corrupção, afastou o parâmetro de preço de construção da primeira licitação (662 milhões de dólares
por sonda) e propiciou a cobrança de valores consideravelmente superiores pelo Estaleiro do qual fazia
parte o Grupo Odebrecht (798 milhões de dólares por sonda), acarretando enormes prejuízos à
Petrobras. Outrossim, correta a conclusão da sentença no sentido de que, além da questão financeira, deve-
se ponderar o abalo para o processo democrático, uma vez que parte considerável das vantagens indevidas
pagas nos contratos da Petrobras destinavam-se ao Partido dos Trabalhadores, que elegeu por vários anos a
mais alta autoridade do país. O Ministério Público Federal, por outro lado, requer o aumento da sanção
inicial pela negativação das vetoriais culpabilidade, personalidade, conduta social e motivos do
crime. Valendo-me da fundamentação já empreendida, entendo que a culpabilidade (juízo de censura) -
que também tem como sustentação a posição profissional do réu e o desejo de manter o funcionamento
dos ajustes e pagamentos de propinas - é extremamente elevada no caso concreto, pois o agente, que
chegou a exercer o cargo de Tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, atuou com dolo intenso, o iter
criminis é bastante complexo, presente a capacidade de resistir ao ilícito, tendo desempenhado papel
relevante na engrenagem criminosa. Tenho que o principal vetor a nortear a pena é a culpabilidade, e a
intensidade do dolo é um dos principais elementos para sua apuração. Ou, nas palavras de Aníbal Bruno,
"é natural que a grandeza da culpabilidade venha a ser um dos dados mais influentes da mensuração da
pena" (Direito Penal, t. III, Forense, 1984, p 156), e isto não se modificou com a adoção da teoria finalista
da ação. E, neste caso, a culpabilidade deve ser considerada bastante elevada, na medida em que se trata
de pessoa que exerceu papel relevante dentro do partido que elegeu os governantes de nosso país por
vários anos, sendo pessoa na qual tinha (ou deveria ter) sido depositada elevada expectativa para não
promover ataques contra o patrimônio público. Contudo, usou o cargo que ocupava para participar ativa e
intensamente da corrupção e beneficiar indevidamente o partido a que servia. Além disso, trata-se de
pessoa com curso superior (formado em Relações Internacionais) e ganhos à época razoáveis,
compreendendo perfeitamente o caráter ilícito de sua conduta, tendo ainda ampla possibilidade de
comportar-se em conformidade com o direito. Não é demasiado referir - embora pareça que a moderna
doutrina tenha esquecido o ponto - que o dolo do autor foi intenso, uma vez que seu agir consistiu em
diversas etapas, desde a associação criminosa (embora tenha respondido por tal delito em outra ação
penal) até a participação na corrupção de servidor público de alto escalão da Petrobras. Em relação ao
argumento de que a pauta criminosa tinha o flagrante e deliberado intento de inviabilizar a concorrência no
mercado de demanda de construção pesada da Petrobras por grupos de estaleiros e, ainda, patrocinar o
plano de poder de núcleo político, ao invés de fundamentar isoladamente a vetorial motivos do delito,
como postulado pelo Parquet, compreende a análise conjunta da intensa culpabilidade do agente. Não há
elementos suficientes nos autos para avaliar a personalidade do acusado. De qualquer sorte, é preciso ter
em mira que o réu JOÃO VACCARI não tem ainda nenhuma condenação criminal com trânsito em
julgado, o que pesa a seu favor na avaliação da vetorial. Por fim, entendo que tampouco é possível
considerar como negativa a vetorial conduta social, uma vez que não há prova de que o réu não estivesse
bem inserido na comunidade em que vive, no contexto familiar e de trabalho. Assim, dou parcial
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provimento ao recurso do Ministério Público e fixo a pena-base para o delito de corrupção em 5
anos de reclusão, em face da negativação das vetoriais culpabilidade, circunstâncias e consequências,
sobretudo por considerar extremamente elevada a censurabilidade da conduta do acusado. Na segunda
fase, não devem ser consideradas quaisquer agravantes. Mantém-se, assim, a pena provisória em 5 (cinco)
anos de reclusão. Na última etapa, não merece prosperar a pleito da defesa, devendo ser mantida a
aplicação da majorante prevista no § 1º do art. 317 do CP. O esquema de corrupção contou com a atuação
coordenada do representante do Partido dos Trabalhadores (JOÃO VACCARI NETO), de executivos da
Sete Brasil (JOÃO FERRAZ, Pedro Barusco e EDUARDO MUSA) e do Diretor de Engenharia e Serviços
da Petrobras (RENATO DUQUE), para que fossem viabilizados os referidos contratos bilionários que
beneficiaram o Grupo Odebrecht. No ponto, a sentença destacou (itens 762 a 765) episódio específico que
ilustra a efetiva prática de ato de ofício por parte de RENATO DUQUE (que atuava em unidade de
desígnios com VACCARI) no sentido de direcionar a contratação da Sete Brasil e, por consequência,
beneficiar o Grupo Odebrecht. Registro que em situação semelhante, no julgamento da Apelação Criminal
nº 5013405-59.2016.4.04.7000, esta Turma também manteve a aplicação da majorante prevista no § 1º do
art. 317 do CP em relação a JOÃO VACCARI NETO. Também não merece prosperar o pleito do MPF
para que seja aplicada a causa de aumento do art. 327, § 2º, do Código Penal ("A pena será aumentada da
terça parte quando os autores dos crimes previstos neste Capítulo forem ocupantes de cargos em
comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de
economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público."). Diz o art. 30 do Código
Penal que "não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando
elementares do crime" e, nesse particular, a previsão contida no art. 327, § 2º, do CP trata de majorante
àqueles que praticaram o crime quando ocupantes de cargos expressamente indicados no dispositivo. Não
configura, pois, circunstância elementar do tipo. Muito embora válida a imputação pelo crime de
corrupção passiva, a ele aplicam-se exclusivamente as elementares do tipo penal, não as causas de
aumento de pena em decorrência do exercício do cargo. Entender de forma contrária conduziria à analogia
in malam partem, inadmissível em Direito Penal. Neste sentido trago à colação decisão do Superior
Tribunal de Justiça: A norma penal incriminadora não admite a analogia in malam partem. Se o
dispositivo não incluiu, no rol daqueles que terão suas penas majoradas em 1/3, os ocupantes de cargos
político-eletivos, como o de vereador, não é possível fazer incidir a causa de aumento do art. 327 , § 2º ,
do Código Penal, tão só em função de o delito ter sido praticado no exercício da função. (STJ, REsp
1244377, DJe de 15/04/2014). Há que se ponderar, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, que, na
sua essência, "a incidência da majorante prevista no art. 327, § 2º, do Diploma Penalista, incide a todos
aqueles que, à época dos fatos, detinham cargos em comissão, tendo em vista a maior reprovabilidade do
agente que vale de sua posição para a prática da conduta infracional" (AGRHC 201602167120, FELIX
FISCHER, STJ - QUINTA TURMA, DJE DATA: 21/02/2017 e AGRESP 200902216976, JORGE
MUSSI, STJ - QUINTA TURMA, DJE DATA: 13/08/2012) DESTAQUEI. Nesse sentido já decidiu esta
Turma, por maioria (vencido o Desembargador Federal Victor Laus), no julgamento da Apelação Criminal
5030424-78.2016.4.04.7000: "13. Diz o art. 30 do Código Penal que "não se comunicam as
circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime" e, nesse particular,
a previsão contida no art. 327, 2º trata de majorante àqueles que praticaram o crime quando ocupantes
de cargos expressamente indicados no dispositivo. Não se trata, pois, de circunstância elementar do tipo.
Muito embora válida a imputação pelo crime de corrupção passiva, a ele aplicam-se exclusivamente as
elementares do tipo penal, não as causas de aumento de pena em decorrência do exercício do cargo.
Entender de forma contrária, conduziria à analogia in malam partem, inadmissível em Direito Penal.
Apelações defensivas providas no ponto.". Ante o exposto, não merece prosperar o recurso da acusação no
ponto. Com efeito, considerando pena provisória revisada em 5 (cinco) anos de reclusão e mantida a
aplicação da causa de aumento de 1/3 (um terço) em razão da incidência da majorante prevista no § 1º do
art. 317 do CP, a pena definitiva resulta em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.
Proporcionalmente ao aumento da sanção corporal, o quantum da pena de multa deve ser majorado
para 175 (cento e setenta e cinco) dias-multa. Tendo em vista a condição financeira do réu referida na
sentença, mantenho o valor do dia-multa em metade (1/2) do salário mínimo vigente ao tempo do último
fato (07/2012). 7.2.1. No mais, mantém-se o regime fechado para início do cumprimento da pena, nos
termos da fundamentação exposta na sentença e com base no art. 33, § 3º, do Código Penal. A progressão
de regime está condicionada, em princípio, à reparação do dano, conforme dispõe o art. 33, § 4º, do
Código Penal. 7.3. Da dosimetria da pena do réu RENATO DE SOUZA DUQUE 7.3.1. O Juízo a quo
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fixou as penas adotando os seguintes critérios: 816. Renato de Souza DuquePara os crimes de corrupção
passiva: Renato de Souza Duque não tem antecedentes registrados no processo. Já foi condenado
criminalmente em outras ações penais perante este Juízo, como na ação penal
5012331-04.2015.4.04.7000 e na ação penal 5013405-59.2016.4.04.7000, mas não houve trânsito em
julgado, motivo pelo qual o registro negativo não será considerado. Personalidade, culpabilidade,
conduta social, motivos, comportamento da vítima são elementos neutros. Circunstâncias devem ser
valoradas negativamente. A prática do crime corrupção envolveu o pagamento em favor de terceiro de
USD 10.219.691,08, o que é um valor bastante expressivo. Além disso, o crime insere-se em um contexto
mais amplo, revelado nestes mesmos autos, de uma conta corrente geral de propinas com acertos de até
duzentos milhões de reais. Consequências também devem ser valoradas negativamente, pois os valores
serviram, no caso, para remunerar, sem registro, serviços prestados em campanhas eleitorais, o que
representa fraude equivalente em prestações de contas eleitorais. A contaminação com recursos do crime
do processo político democrático é o elemento mais reprovável do esquema criminoso da Petrobrás.
Considerando duas vetoriais negativas, de especial reprovação, fixo, para o crime de corrupção passiva,
pena de quatro anos e seis meses de reclusão.Reconheço a atenuante da confissão, reduzindo a pena para
quatro anos de reclusão.Não há outras atenuantes ou agravantes a serem consideradas.Tendo havido a
prática de atos de ofício com infração do dever funcional, itens 762-765, aplico a causa de aumento do
§1º do art. 317 do CP, elevando-a para cinco anos e quatro meses de reclusão.Reputo prejudicada a causa
de aumento do art. 327, §2º, do CP, em decorrência do previsto no art. 68, parágrafo único, do CP.Fixo
multa proporcional para a corrupção em cento e cinquenta dias multa.Considerando que o condenado é
Diretor aposentado da Petrobrás, fixo o dia multa em cinco salários mínimos vigentes ao tempo do último
fato delitivo (07/2012).Tendo em vista que as vetoriais do art. 59 do Código Penal não são favoráveis ao
condenado, ao contrário são de especial reprovabilidade, com duas vetoriais negativas de especial
reprovação, fixo, com base no art. 33, §3º, do Código Penal, o regime inicial fechado para o cumprimento
da pena. Sobre o tema, precedente do Supremo Tribunal Federal:"A fixação do regime inicial de
cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame
das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, conforme remissão do art. 33, § 3º, do mesmo
diploma legal." (HC 114.580/MS - Rel. Min. Rosa Weber - 1ª Turma do STF - por maioria - j.
23/04/2013)  O MPF busca: a) a exasperação das vetoriais culpabilidade, personalidade, conduta social e
motivos; b) seja afastada a atenuante da confissão espontânea; c) a aplicação da causa de aumento prevista
no art. 327, § 2º, do CP. As penas do delito de corrupção passiva variam de 2 (dois) a 12 (doze) anos, além
da multa. O magistrado fixou a pena-base em 04 anos e 06 meses de reclusão, considerando como
negativas as vetoriais circunstâncias e consequências do delito. Valendo-me da fundamentação já
empreendida, tenho que o principal vetor a nortear a pena é a culpabilidade e a intensidade do dolo é um
dos principais elementos para sua apuração. Ou, nas palavras de Aníbal Bruno, "é natural que a grandeza
da culpabilidade venha a ser um dos dados mais influentes da mensuração da pena" (Direito Penal, t. III,
Forense, 1984, p 156), e isto não se modificou com a adoção da teoria finalista da ação. E, neste caso, a
culpabilidade deve ser considerada bastante elevada, na medida em que se trata de servidor público de
altíssimo escalão, responsável por administrar a maior empresa nacional, movimentando bilhões de reais
em contratos, sendo pessoa na qual tinha (ou deveria ter) sido depositada elevada expectativa para bem
gerir o patrimônio público. Mas, na realidade, este empregado que fez longa carreira na própria Petrobras
usou sua expertise, seus contatos políticos e o cargo que ocupava para locupletar-se e beneficiar
indevidamente terceiros. Ademais, trata-se de pessoa com alta escolaridade e salário elevado,
compreendendo perfeitamente o caráter ilícito de sua conduta, bem como tendo ampla possibilidade de
comportar-se em conformidade com o direito. Importa consignar que não se está a tratar de modesto
servidor público que cede à tentação de auferir vantagem indevida para concessão de pequeno benefício.
Não é demasiado referir - embora pareça que a moderna doutrina tenha esquecido a intensidade do dolo
como elemento apto à dosimetria da pena - que o dolo do autor foi intenso, vez que seu agir consistiu em
diversas etapas, desde a preparação de projetos de necessidade duvidosa, propostas extremamente
desvantajosas para a empresa, até a solicitação de vantagem ilícita. Por outro lado, o fato de se valer de
sua posição profissional para o cometimento dos ilícitos e o desejo de manter o esquema de ajustes
funcionando, ao invés de fundamentarem isoladamente as vetoriais personalidade, conduta social e
motivos do delito, como postulado pelo Parquet, compreendem a análise conjunta da intensa culpabilidade
do agente. Não houve recurso da defesa no tocante à valoração negativa das vetoriais circunstâncias e
consequências do crime, o que torna desnecessárias maiores considerações sobre o tema. Observo, apenas,
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que as circunstâncias devem ser sopesadas pela complexidade da estruturação do novo modelo de
contratação de sondas que veio a beneficiar o Grupo Odebrecht, que envolveu a ação coordenada do
representante do Partido dos Trabalhadores (JOÃO VACCARI NETO), de executivos da Sete Brasil
(JOÃO FERRAZ, Pedro Barusco e EDUARDO MUSA) e do Diretor de Engenharia e Serviços da
Petrobras (RENATO DUQUE), para que fossem viabilizados os referidos contratos bilionários que
beneficiaram o Grupo Odebrecht. As consequências do crime também merecem consideração negativa. O
episódio de corrupção resultou em contratos bilionários de prestação de serviços e afretamento de seis
sondas que beneficiaram o Grupo Odebrecht. A alteração no modelo de contratação, resultado do esquema
de corrupção, afastou o parâmetro de preço de construção da primeira licitação (662 milhões de dólares
por sonda) e propiciou a cobrança de valores consideravelmente superiores pelo Estaleiro do qual fazia
parte o Grupo Odebrecht (798 milhões de dólares por sonda), acarretando enormes prejuízos à
Petrobras. Assim, dou parcial provimento à apelação do órgão ministerial para majorar a pena-base
para 5 anos de reclusão, em face da negativação das vetoriais culpabilidade, circunstâncias e
consequências, sobretudo por considerar extremamente elevada a censurabilidade da conduta do
acusado. Na segunda fase, deve ser mantido o reconhecimento da confissão espontânea. Ainda que o
acusado tenha aduzido teses defensivas, suas declarações foram utilizadas para sustentar a condenação,
conforme se depreende do seguinte trecho da sentença: 584. No novo interrogatório (evento 924), Renato
de Souza Duque admitiu que recebeu, sistematicamente, vantagem indevida em contratos da
Petrobrás.585. Também afirmou que os contratos geravam contribuições a partidos políticos, sendo esta
uma praxe já estabelecida. No Partido dos Trabalhadores, a arrecadação teria sido realizada por Delúbio
Soares, Paulo Ferreira e João Vaccari Neto, sucessivamente. Segundo entendimento desta Corte, se a
confissão foi utilizada para corroborar o acervo probatório e fundamentar a condenação - o que ocorreu no
presente caso -, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, mesmo que o réu
tenha suscitado teses defensivas ou que tenha confessado apenas parcialmente. Nesse sentido é também a
recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece (grifado): PENAL. HC
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO
PARCIAL VALORADA NA FORMAÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE.
COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU
DUPLAMENTE REINCIDENTE. REGIME FECHADO MANTIDO. MAUS ANTECEDENTES E
REINCIDÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA E HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.(...) 2.
Conforme a dicção da Súmula/STJ n. 545, a atenuante de confissão espontânea deve ser reconhecida
na segunda fase da dosimetria da pena, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, quando a
manifestação do réu for utilizada para fundamentar a sua condenação, o que se infere na hipótese dos
autos.3. A Terceira Seção, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia
1.341.370/MT, firmou o entendimento de que, aferidas as especificidades do caso concreto, "é possível, na
segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a
agravante da reincidência".(...) (HC 362.638/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,
julgado em 09/08/2016, DJe 23/08/2016) Assim, deve ser realizada a redução pela atenuante da confissão
em 1/6 (um sexto), resultando na pena provisória de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão. Na
terceira fase da dosimetria da pena, deve ser mantida a aplicação da causa de aumento de 1/3 (um terço),
prevista no artigo 317, § 1º, do CP. Não houve recurso da defesa neste ponto. Reitero, apenas, que nos
itens 762 a 765 da sentença foi abordado episódio específico que ilustra a efetiva prática de ato de ofício
de RENATO DUQUE em favor dos interesses do Grupo Odebrecht. A segunda causa de aumento de pena
decorre da aplicação do art. 327, §2º, do CP ("A pena será aumentada da terça parte quando os autores
dos crimes previstos neste Capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou
assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou
fundação instituída pelo poder público."). No ponto, observo que RENATO DUQUE era Diretor de
Engenharia e Serviços da Petrobras. Entendeu o Juízo de origem em afastar a incidência desta segunda
causa de aumento, com base no art. 68, parágrafo único, da norma repressiva. O art. 68, parágrafo único,
do Código Penal, dispõe, in litteris, que "No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas
na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia,
a causa que mais aumente ou diminua." Existindo concurso de causas de aumento, verifica-se, pois, que a
aplicação de apenas uma delas constitui faculdade do magistrado sentenciante. Conforme anteriormente
abordado, o Supremo Tribunal Federal endossa o entendimento pela incidência concomitante de
majorantes (HC 110960, Rel. Min. LUIZ FUX, 1ª Turma, j. em 19/08/2014), sobretudo nas hipóteses em
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que sua previsão é desde já arbitrada em patamar fixo pelo legislador, como ocorre no caso sob
exame. Assim, tenho que assiste razão ao Ministério Público Federal no tocante à cumulação das causas
de aumento de pena, devendo incidir tanto o disposto no art. 317, § 1º, quanto a regra do art. 327, § 2º,
ambos do Código Penal. Registro, ainda, que esta Turma já reconheceu a aplicação tanto da causa de
aumento prevista no art. 317, § 1º, do Código Penal, quanto daquela contida no art. 327, § 2º, do mesmo
diploma, no julgamento das Apelações Criminais nº 5083838-59.2014.4.04.7000/PR e
5039475-50.2015.4.04.7000/PR. Diante disto, merece trânsito o argumento ministerial, devendo a pena
ser majorada mediante a incidência das duas causas de aumento de pena, vez que ambas são fixas (e
idênticas). Estando a pena provisória revisada em 4 anos e 2 meses de reclusão, com o incremento, duas
vezes, de uma terça parte, resulta a pena para o delito de corrupção passiva em 7 (sete) anos, 4 (quatro)
meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão. Proporcionalmente ao aumento da sanção corporal, o quantum
da pena de multa deve ser majorado para 196 (cento e noventa e seis) dias-multa. Tendo em vista a
condição financeira do réu referida na sentença, mantenho o valor do dia-multa em 5 salários mínimos
vigentes ao tempo do último fato (07/2012). 7.3.2. Concessão de benefícios em razão de
colaboração 7.3.2.1. A pena antes referia seria definitiva. Todavia, concedeu-se ao condenado RENATO
DUQUE benefícios decorrentes da colaboração que realizou nestes autos, in verbis: Pretende a Defesa de
Renato de Souza Duque o reconhecimento da colaboração do condenado com a Justiça e, por
conseguinte, a redução da pena ou modulação da pena para regime mais favorável.Observa-se
inicialmente que a colaboração foi tardia, já ao final do processo, e não trouxe informações totalmente
novas, já que o esquema criminoso já havia sido revelado por outros.O problema maior em reconhecer a
colaboração é a falta de acordo de colaboração com o MPF e a celebração deste envolve um aspecto
discricionário que compete ao MPF, pois não serve à persecução realizar acordo com todos os envolvidos
no crime, o que seria sinônimo de impunidade. Cabe também ao MPF avaliar se os ganhos obtidos com a
colaboração, como a qualidade da prova providenciada pelo colaborador, justificam o benefício
concedido ao criminoso. Por envolver elemento discricionário, salvo casos extremos, não cabe, princípio,
ao Judiciário reconhecer benefício decorrente de colaboração se não for ela precedida de acordo com o
MPF na forma da Lei nº 12.850/2013.No caso de Renato de Souza Duque, já foi ele condenado em
diversas outras açõe penais, nas quais não houve colaboração.Nesse caso, não pode ser considerada a
colaboração em um único processo, sendo necessária uma abordagem abrangente e completa, com a
revelação de todos os crimes.Também por este motivo, a necessidade de uma abordagem abrangente e
completa, é necessário que a colaboração e a eventual concessão de benefícios sejam objeto de um
acordo de colaboração com o Ministério Público, sendo inviável a este Juízo concedê-lo
diretamente.Esclareça-se que este Juízo não se opõe a eventual colaboração do condenado em questão,
certamente sempre sendo necessário verificar conteúdo e condições, mas ele e o seu defensor devem
procurar a instituição legitimada a sua celebração, o Ministério Público, e não perseguir o benefício
diretamente em Juízo.Apesar dessas considerações e da recomendação ao condenado e sua Defesa para
que procurem o Ministério Público Federal, é o caso de reconhecer, não só a confissão do condenado
acima já valorada, mas que ele também prestou algumas informações relevantes sobre o esquema
criminoso por parte de terceiros.Igualmente, em audiência, afirmou que renunciava a qualquer direito
sobre as contas secretas que mantém no exterior com produto de crime de Petrobrás, como as contas em
nome das off-shores Milzart Overseas e da off-shore Pamore Assets, no Banco Julius Baer, no Principado
de Monaco, com saldo de cerca de 20.568.654,12 euros.Incluiu depois na petição do evento 945 renúncia
por escrita aos saldos dessas constas e ainda das contas em nome da off-shores Satiras Stiftung e Drenos
Corporation, no Banco Cramer, na Suiça.Embora essas contas estejam bloqueadas e já sujeitas ao
confisco, a renúncia aos saldos poderá ajudar a implementar o confisco e repatriar os valores.Entretanto,
deve a Defesa apresentar petição nesse sentido, também subscrita pessoalmente pelo condenado, para
que o ato tenha efeito, pois a petição do evento 945 está subscrita somente pelos defensores.Nessas
condições e na incerteza que haverá viabilidade de um acordo na forma da Lei nº 12.850/2013, é o caso
de algum reconhecimento do valor da colaboração do condenado e da concessão de algum
benefício.Observa-se que os dispositivos do §5º, art. 1º, da Lei n.º 9.613/1998, e o art. 13 da Lei n.º
9.807/1999, permitem a concessão de amplos benefícios, como perdão judicial, redução de pena ou
modulação de regime de cumprimento da pena, a réus colaboradores.Não faz sentido conceder, porém,
esse benefício isoladamente a pessoa que já foi condenada em várias ações penais, v.g.
5012331-04.2015.4.04.7000, 5013405-59.2016.4.04.7000 e 5045241-84.2015.4.04.7000.Assim e
considerando, cumulativamente, a elevada culpabilidade do condenado, o papel central dele no esquema
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criminoso, a colaboração tardia, a convergência do depoimento prestado com o restante da prova dos
autos e a renúncia aos saldos das contas bloqueadas, é o caso de não impor ao condenado, como
condição para progressão de regime, a completa devolução do produto do crime, mas apenas daqueles
valores em sua posse, como os mantidos em contas no exterior ou convertidos em bens no Brasil, e
admitir a progressão de regime de cumprimento de pena depois do cumprimento de cinco anos no regime
fechado, isso independentemente do total de pena somada, o que exigiria mais tempo de cumprimento de
pena.O benefício deverá ser estendido, pelo Juízo de Execução, às penas unificadas nos demais processos
julgados por este Juízo e fica condicionado à continuidade da colaboração, apenas com a verdade dos
fatos, e a renúncia pelo condenado a todos os bens provenientes do crime (inclusive petição subscrita pelo
próprio condenado deverá ser apresentada neste sentido em dez dias).Caso constatado,
supevenientemente, falta de colaboração ou que o condenado tenha faltado com a verdade, o benefício
deverá ser cassado. O MPF opôs embargos de declaração apontando contradição na concessão de
benefícios ao réu RENATO DUQUE. A sentença do evento 1.084 consignou os seguintes
esclarecimentos: 2. MPF apresenta Embargos de declaração.Alega contradição no reconhecimento de
benefícios ao condenado Renato de Souza Duque.Alega ainda que os benefícios não poderiam ser
estendidos a condenações em outros processos e inclusive submetidos a outra instância.Decido.O Juízo
reputou presente colaboração de Renato de Souza Duque e, apesar da condenação, concedeu-lhe o
seguinte benefício:"Assim e considerando, cumulativamente, a elevada culpabilidade do condenado, o
papel central dele no esquema criminoso, a colaboração tardia, a convergência do depoimento prestado
com o restante da prova dos autos e a renúncia aos saldos das contas bloqueadas, é o caso de não impor
ao condenado, como condição para progressão de regime, a completa devolução do produto do crime,
mas apenas daqueles valores em sua posse, como os mantidos em contas no exterior ou convertidos em
bens no Brasil, e admitir a progressão de regime de cumprimento de pena depois do cumprimento de
cinco anos no regime fechado, isso independentemente do total de pena somada, o que exigiria mais
tempo de cumprimento de pena.O benefício deverá ser estendido, pelo Juízo de Execução, às penas
unificadas nos demais processos julgados por este Juízo e fica condicionado à continuidade da
colaboração, apenas com a verdade dos fatos, e a renúncia pelo condenado a todos os bens provenientes
do crime (inclusive petição subscrita pelo próprio condenado deverá ser apresentada neste sentido em dez
dias).Caso constatado, supevenientemente, falta de colaboração ou que o condenado tenha faltado com a
verdade, o benefício deverá ser cassado."Não há contradição na concessão do benefício.Houve
colaboração, mas foi ela limitada, daí o benefício também limitado, com a exigência de que o condenado
cumpra pelo menos cinco anos de prisão em regime fechado, antes da progressão.Apesar da irresignação
do MPF, é um benefício bem mais limitado do que tem sido o corrente em acordos de colaboração por ele
celebrados com outros criminosos colaboradores.Observo ainda que, como ali fundamentado, a
existência ou não de um acordo de colaboração não é absolutamente necessária para a concessão de
benefícios.Aliás, recentemente, em ação penal conexa, o próprio MPF requereu a concessão de benefícios
de colaboração a José Adelmário Pinheiro Filho e a Agenro Franklin Magalhães Medeiros (ação penal
5046512-94.2016.4.04.7000), sem que houvesse um acordo de colaboração, a ilustrar que ele não é
absolutamente necessário.No que se refere à extensão do benefício a outros processos, são oportunos
alguns esclarecimentos.Renato de Souza Duque já foi condenado criminalmente em outras ações penais,
como nas 5012331-04.2015.4.04.7000, 5013405-59.2016.4.04.7000 e 5045241-84.2015.4.04.7000. A
primeira já teve apelação julgada no Egrégio Tribunal Federal com acréscimo de pena, inclusive. Nas
outras duas pendem apelação.Como adiantado na decisão atacada, de nada adianta conceder o benefício
isolado, reduzindo ou mesmo perdoando a pena neste feito, quanto ele já está condenado a penas
elevadas em outros processos.Questões novas demandam soluções novas e é muito mais apropriado que o
Juízo das ações penais resolva essas questões do que o Juízo da Execução, a quem caberia a unificação
das penas, visto que ele, apesar de sua qualidade profissional, não acompanhou os casos penais e não
conhece com profundidade a culpabilidade ou a relevância da colaboração para os casos julgados.Ou
que elas sejam então decididas pelo Juízo recursal das ações penais, também com melhores condições do
que o Juízo de Execução para analisar eventuais benefícios de colaboração.Afinal a função do Juízo de
Execução é apenas de executar um título executivo previamente constituído durante a ação de
conhecimento.Não há invasão da competência do Egrégio Tribunal Federal Regional da 4ª Região em
relação às ação penais submetidas aquela instância.Ao prolatar a sentença, o Juízo já tinha presente a
elevada probabilidade de que ocorreria recurso não só do MPF como da Defesa de Renato de Souza
Duque, com o que a questão seria naturalmente submetida ao Egrégio Tribunal Federal Regional da 4ª
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Região.De todo modo, para deixar claro, já que há ações penais, em recurso, submetidas à competência
do Egrégio Tribunal Regional Federal, agrego à sentença do evento 1.003 o que já era implícito, a efetiva
concessão do benefício acima mencionado fica condicionado à sua confirmação expressa por aquela
Corte de Apelação, o que deve ser a ela pleiteado pela Defesa. A confirmação expressa do benefício pela
Corte de Apelações é uma questão relativamente óbvia, já que os atos deste Juízo estão sempre sujeitos à
revisão por ela, mas deixo isso expresso para que não se afirme que se está a invadir competência
alheia.E, evidentemente, o benefício, como constou na sentença, limita-se aos "processos julgados por
este Juízo", sem qualquer vinculação de eventuais processos que aqui não tramitam ou tramitaram.Ante o
exposto, acolho os embargos, para os esclarecimentos acima, sem alteração da pena. Apela o Ministério
Público Federal no ponto, argumentando que: a) o acusado não firmou acordo formal com o MPF; b) as
informações por ele prestadas não são novas e não foram acompanhadas de respaldo probatório mínimo,
limitando-se o réu a confirmar alguns dos fatos descritos na inicial, já substancialmente comprovados por
provas materiais e depoimentos de colaboradores e testemunhas; c) as contas mencionadas já se
encontravam com saldos bloqueados por determinação judicial; d) a suposta colaboração ocorreu
tardiamente, após a investigação e a instrução do processo; e) o réu engendrou visíveis esforços em afastar
sua participação nos fatos; f) os benefícios concedidos não podem ser ampliados a processos cuja
jurisdição de primeiro grau já se encerrou. Já o réu RENATO DUQUE sustenta o seguinte: a) apesar da
inexistência de acordo formal, o apelante cooperou eficazmente com a revelação do esquema delitivo,
auxiliando na identificação de coautores, revelando a estrutura hierárquica da organização criminosa e
contribuindo para a localização e a recuperação do produto do crime, como constou na sentença; b) a
colaboração foi decisiva, tendo o MPF inclusive utilizado indiretamente o depoimento do recorrente nas
alegações finais de ação penal movida em desfavor do ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva; c) nesse
sentido, a não formalização de acordo não deve ser óbice à concessão dos beneplácitos impostos, entre
outros diplomas legais, pela Lei nº 9.613/98, que exige somente que a cooperação do acusado atinja um
dos resultados previstos no art. 1º, §5º. Requer a ampliação dos benefícios, a fim de d) reduzir-se o prazo
estipulado para a progressão de regime para 3 (três) anos, bem como e) fixar-se o regime inicial
aberto. 7.3.2.2. O art. 1º, §5º, da Lei nº 9.613/1998 assim prevê: § 5o  A pena poderá ser reduzida de um a
dois terços e ser cumprida em regime aberto ou semiaberto, facultando-se ao juiz deixar de aplicá-la ou
substituí-la, a qualquer tempo, por pena restritiva de direitos, se o autor, coautor ou partícipe colaborar
espontaneamente com as autoridades, prestando esclarecimentos que conduzam à apuração das infrações
penais, à identificação dos autores, coautores e partícipes, ou à localização dos bens, direitos ou valores
objeto do crime. (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012) Afora o contido na lei especial de lavagem
de capitais, posteriormente sobreveio a Lei nº 9.807/99 que, em seus artigos 13 e 14, dispõe: Art. 13.
Poderá o juiz, de ofício ou a requerimento das partes, conceder o perdão judicial e a conseqüente
extinção da punibilidade ao acusado que, sendo primário, tenha colaborado efetiva e voluntariamente
com a investigação e o processo criminal, desde que dessa colaboração tenha resultado:I - a identificação
dos demais co-autores ou partícipes da ação criminosa;II - a localização da vítima com a sua integridade
física preservada;III - a recuperação total ou parcial do produto do crime.Parágrafo único. A concessão
do perdão judicial levará em conta a personalidade do beneficiado e a natureza, circunstâncias,
gravidade e repercussão social do fato criminoso. Art. 14. O indiciado ou acusado que colaborar
voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais co-autores
ou partícipes do crime, na localização da vítima com vida e na recuperação total ou parcial do produto
do crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de um a dois terço. Trata-se de benefício genérico,
mas de matiz semelhante àquele previsto na Lei nº 9.613/98, diferenciando-se pela inexigência de que o
colaborador tenha participado dos crimes de lavagem. Ainda que não equiparáveis as situações de
RENATO DUQUE com a dos réus colaboradores com ajustes homologados pelo Supremo Tribunal
Federal, as previsões contidas no art. 1º, § 5º da Lei nº 9.613/98, e nos artigos 13 e 14 da Lei nº 9.807/99
não podem virar letra morta, já que o legislador ordinário tratou de benefício diverso da colaboração
premiada e que com ela não se confunde. Não cabe ao intérprete, nessa perspectiva, limitar a salutar
criação de incentivo à colaboração com a Justiça. Até mesmo por essa razão, a benesse deve repercutir nos
demais crimes praticados pelo agente quando apurados no mesmo contexto criminoso e, em especial, no
tocante aos crimes antecedentes aos de lavagem de dinheiro. Como anotado pelo Superior Tribunal de
Justiça, "o art. 1º, § 5º, da Lei n. 9.613/1998, contempla hipótese de colaboração premiada que independe
de negócio jurídico prévio entre o réu e o órgão acusatório (colaboração premiada unilateral) e que,
desde que efetiva, deverá ser reconhecida pelo magistrado, de forma a gerar benefícios em favor do réu
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colaborador" (RESP 201402100978, SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, STJ - SEXTA TURMA, DJE
DATA:09/10/2017). A par disso, certamente o acordo de colaboração premiada tem maior abrangência, em
particular quando homologado por Órgão Jurisdicional Superior. Os benefícios previstos na Lei de
Lavagem de Dinheiro e na Lei nº 9.807/1999 são mais contidos que aquele estampado na Lei das
Organizações Criminosas e com essa orientação devem ser concedidos. 7.3.2.3. No caso em apreço, a
despeito das alegações ministeriais, tenho que deve ser mantido o reconhecimento da colaboração prestada
por RENATO DUQUE - contudo, somente no âmbito desta ação penal. Conforme constou na sentença,
verifica-se que mediante reinterrogatório solicitado pela defesa ao final da instrução (eventos 905 e 942), o
acusado não apenas confessou os fatos que lhe foram imputados - circunstância já reconhecida a título de
atenuante -, mas também prestou informações de inegável relevância para o deslinde do feito. De fato,
suas declarações - ainda que respaldadas por outras provas anteriormente produzidas - foram utilizadas
como importante elemento probatório de corroboração, tanto na sentença quanto neste voto. Portanto,
ainda que tardia, a colaboração foi oportuna e repercutiu de forma efetiva no presente processo, reforçando
o juízo de convicção acerca dos fatos delituosos. Adicionalmente às informações prestadas, deve ser
considerado que o réu apresentou documento - primeiramente assinado pelos seus defensores e, após, de
próprio punho (eventos 945 e 1051) - em que renuncia expressamente a qualquer direito sobre os saldos
das contas por ele mantidas no Principado de Mônaco em nome de offshores, por meio das quais recebia o
produto dos crimes cometidos contra a Petrobras. Embora estas contas já estivessem bloqueadas, a
renúncia - como ressaltado pelo magistrado de primeiro grau - certamente facilita a repatriação dos valores
junto ao país estrangeiro e, consequentemente, a implementação do confisco, importando em uma mais
rápida recuperação do produto do crime (art. 13, III, da Lei nº 9.807/1999). Isso posto, deve ser mantida a
conclusão de que RENATO DUQUE efetivamente colaborou nesta ação penal. 7.3.2.4. Por outro lado,
tenho que os benefícios, nos termos em que aplicados em sentença, extrapolam a previsão legal. O artigo
em questão da Lei de Lavagem assim dispõe: § 5º A pena poderá ser reduzida de um a dois terços e ser
cumprida em regime aberto ou semiaberto, facultando-se ao juiz deixar de aplicá-la ou substituí-la, a
qualquer tempo, por pena restritiva de direitos, se o autor, coautor ou partícipe colaborar
espontaneamente com as autoridades, prestando esclarecimentos que conduzam à apuração das infrações
penais, à identificação dos autores, coautores e partícipes, ou à localização dos bens, direitos ou valores
objeto do crime. (destaquei) A Lei nº 9.807/1999, por sua vez, prevê a concessão do perdão judicial (art.
13, caput) ou a redução da pena de 1 a 2/3 (art. 14). O magistrado de origem concedeu ao réu o
afastamento da necessidade de completa reparação dos danos decorrentes do crime e admitiu a progressão
de regime após o cumprimento de 5 anos de reclusão em regime fechado, independentemente do total de
pena somada em relação a condenação deste e dos demais feitos mencionados. A questão apresentada
nestes autos é nova e complexa, na medida em que as Leis nº 9.613/98 e 9.807/99 não trazem solução
específica para a hipótese de multiplicidade de processos a que responde um único réu, em diversas
jurisdições. Porém, parece-me claro que não pode o benefício concedido nestes autos aplicar-se para
outros feitos, alguns inclusive já julgados em segundo grau. Devem as partes, em acordo de colaboração
formal, requerer a concessão do benefício em cada um dos processos a que respondem, segundo as
diferentes jurisdições onde se acham. É certo que esta solução importa em complexidades, porque o
condenado-colaborador estará sujeito a diferentes juízos e diferentes representantes do Ministério Público.
Todavia, este é um ônus que se sujeita aquele que cometeu múltiplos crimes em múltiplos lugares. Nesse
sentido já havia decidido esta Turma, em Questão de Ordem na Apelação Criminal
5012331-04.2015.404.7000/PR, cujos fundamentos agrego a este voto como razões para decidir: Tive
ciência pouco antes do julgamento, por força de notícias veiculadas na imprensa (e fui me certificar
acerca da correção da informação), que na sentença da Ação Penal n º 5054932-88.2016.4.04.7000/PR o
Juízo Federal da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, proferiu sentença condenando RENATO DUQUE à
pena total de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de multa de 150 (cento e cinquenta)
dias-multa, no valor unitário de 5 (cinco) salários mínimos. Em considerações finais, estabeleceu o juízo
de primeiro grau: (...) Pois bem, é importante considerar que esta Corte e os processos por ela julgados
não estão sujeitos às deliberações de primeira instância. Ao revés disso, porquanto já esgotada aquela
jurisdição, são as decisões de primeiro grau que se sujeitam àquilo que esta Corte decide. Por isso,
preocupa-me enormemente que decisões singulares busquem conceder benefícios envolvendo processos
outros que não estão mais sujeitos à competência do juízo de origem. Nestes autos, em que o
apelante/apelado RENATO DUQUE está sendo julgado, obviamente as decisões de primeiro grau não são
vinculantes, condicionantes ou limitadoras, não se aplicando a este ou a quaisquer processos outros que

Documento (9207509) https://siscom.trf4.jus.br/docs/upload/2018/11/28/1362999/505493288...

78 of 88 29/11/2018 10:51



aqui já aportaram com recursos voluntários. Inaugurada a jurisdição de segundo grau, resta, por
consequência, excluída a de primeiro. É imprescindível que isto seja imediatamente esclarecido, a bem da
transparência e da lealdade com todas as partes que, talvez satisfeitas com o benefício equivocadamente
concedido, abram mão inclusive de seu direito de recorrer. O juízo de origem não é juízo universal dos
processos, sendo que as decisões só podem ser tomadas em cada feito individualmente, aplicando-se-lhe
esta limitação. Sequer será necessariamente o magistrado de origem o juízo da execução penal. E, ainda
que fosse, não é este o momento apropriado para unificação das penas, que deverá levar em conta a coisa
julgada. O comando mencionado na sentença condenatória proferida na Ação Penal nº
5054932-88.2016.4.04.7000/PR, acaba por unificar as penas abstratamente, desconsiderando o que
pende de julgamento no Tribunal, além desta, outras apelações criminais em processamento, que, repita-
se, não estão mais sob a jurisdição de primeiro grau. É fundamental que se esclareça que não se está aqui
a interferir prematuramente no mérito da sentença, sobretudo no que pertine à possibilidade de o juiz
conceder benefícios típicos da colaboração premiada, sem que haja efetivo acordo homologado, matéria
que certamente será enfrentada pela 8ª Turma no momento apropriado. Isso não impede, todavia, que seja
reafirmada a jurisdição deste Tribunal quando já esgotada a competência do juízo a quo, como no
presente caso e nos demais pendentes de julgamento. (...) Por isso, com razão o Ministério Público Federal
ao recorrer pela necessidade de submissão da pretensão do benefício em cada um dos processos
individualmente, não sendo possível a emissão de orientação geral aos juízos dos outros processos, nem
mesmo ao da execução das penas, sobre benefícios exclusivamente endoprocessuais. 7.3.2.5.
Considerando a relevância da contribuição prestada por RENATO DE SOUZA DUQUE, nesta ação penal,
para o esclarecimento da verdade, entendo cabível, com fundamento no artigo 1º, §5º, da Lei nº 9.613/98,
e art. 14 da Lei nº 9.807/1999, a redução das penas a ele imposta, no patamar de ½ (metade). A adoção da
referida fração de redução - entre a mínima e a máxima previstas - se justifica pela relevância das
declarações prestadas, que foram utilizadas para fundamentar o decreto condenatório, tanto na sentença
como no presente voto, conforme já referido, bem como pelo momento processual em que realizadas (ao
final da instrução). Assim, deve ser parcialmente provido o recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL para determinar a redução da pena do acusado em ½ (metade), limitando o benefício,
porém, ao presente feito, sem reflexão para as demais ações penais anteriormente julgadas por este
Tribunal. A unificação das penas e a verificação do adimplemento das condições para eventual
progressão de regime caberá ao juízo da execução, ficando esta condicionada à integral reparação dos
danos, nos termos do art. 33, §4º, do Código Penal, tendo em vista que o acusado foi condenado a crime
contra Administração Pública. Com a redução concedida, a pena final do acusado resta fixada no presente
feito em 3 (três) anos, 8 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 98 (noventa e oito) dias-multa, na
razão unitária estabelecida na sentença. Determino o regime inicial semiaberto para o cumprimento da
pena, com fundamento nos artigos 33, §3º, e 59, caput e inciso III, ambos, do Código Penal. Saliento que,
ainda que a pena seja inferior a 4 (quatro) anos, as circunstâncias em que praticados os delitos
recomendam a adoção de regime inicial mais gravoso, especialmente se considerada a culpabilidade
diferenciada do réu em face de sua atividade mais próxima e intensa. Ademais, mesmo que estabelecida
sanção reclusiva inferior a 4 (quatro) anos, a complexidade do delito torna a sua substituição por penas
restritivas de direitos não autorizada. 7.4. Da dosimetria da pena do réu EDUARDO COSTA VAZ
MUSA A defesa de EDUARDO MUSA requer, em síntese, a substituição da ordem de recolhimento
integral domiciliar nos finais de semana pela limitação de fim de semana prevista no art. 48 do Código
Penal ("A limitação de fim de semana consiste na obrigação de permanecer, aos sábados e domingos, por
5 (cinco) horas diárias, em casa de albergado ou outro estabelecimento adequado."), conforme redação
do acordo de colaboração que celebrou com o Ministério Público Federal. No ponto, estabeleceu a
sentença: "(...)Adoto, portanto, as penas acertadas no acordo de colaboração premiada.Observo que há
alguma dificuldade para concessão do benefício decorrente do acordo, uma vez que Eduardo Costa Vaz
Musa responde a outra ação penal e o dimensionamento do favor legal dependeria da prévia unificação
de todas as penas.Assim, as penas a serem oportunamente unificadas deste com os outros processos (se
neles houver condenações), não ultrapassarão o total de dez anos de reclusão.Substituo o regime inicial
fechado pelo assim denominado no acordo "regime aberto diferenciado". O acordo previa de um a dois
anos de cumprimento de pena nesse regime. Considerando que, apesar da relevância da colaboração, é
elevada a culpabilidade de Eduardo Costa Vaz Muza, fixo dois anos nesse regime aberto diferenciado e
que compreenderá:- prestação mensal de trinta horas de serviços comunitários a entidade pública ou
assistencial;- recolhimento domiciliar nos finais de semana;- apresentação bimestral de relatórios de
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atividades;- comunicação e justificação ao Juízo de qualquer viagem internacional nesse período.Caberá
ao Juízo de Execução definir os detalhes da prestação de serviços comunitários.Após os dois anos
iniciais, remanescerá, pelo restante da pena, somente a obrigatoriedade de apresentação de relatórios de
atividades periódicos, desta feita a cada seis meses.Eventualmente, se houver aprofundamento posterior
da colaboração, com a entrega de outros elementos relevantes, a redução das penas pode ser ampliada na
fase de execução.Caso haja descumprimento ou que seja descoberto que a colaboração não foi
verdadeira, poderá haver regressão de regime e o benefício não será estendido a outras eventuais
condenações.Como condição da manutenção do benefício, deverá ainda restituir o produto do crime e
pagar a indenização cível acertada com o Ministério Público Federal, nos termos do acordo.A pena de
multa fica reduzida ao mínimo legal, como previsto no acordo.Registro, por oportuno, que, embora seja
elevada a culpabilidade de Eduardo Costa Vaz Musa, a colaboração demanda a concessão de benefícios
legais, não sendo possível tratar o criminoso colaborador com excesso de rigor, sob pena de inviabilizar o
instituto da colaboração premiada." A apelação deve ser rejeitada. Questão idêntica já foi analisada por
esta Turma nos autos da Apelação Criminal nº 5039475-50.2015.4.04.7000/PR, oportunidade em que, por
unanimidade, foi reconhecida a validade da fixação do recolhimento integral domiciliar nos finais de
semana para EDUARDO MUSA, ao invés da limitação de fim de semana, tal como a prevê o art. 48 do
Código Penal ("A limitação de fim de semana consiste na obrigação de permanecer, aos sábados e
domingos, por 5 (cinco) horas diárias, em casa de albergado ou outro estabelecimento adequado."). Faço
referência aos mesmos fundamentos do voto que proferi nos referidos autos da Apelação Criminal nº
5039475-50.2015.4.04.7000/PR: "8.3.2. Da limitação de fim de semanaO juiz, ao decidir sobre a
colaboração, limita-se à sua homologação ou rejeição, não podendo estender ou reduzir o acordado entre
as partes. Ao sentenciar o feito, porém, cabe ao magistrado dimensionar os benefícios, de acordo com o
caso concreto e com a efetividade da colaboração.No caso do réu Eduardo Costa Vaz Musa, é certo que
as informações prestadas se mostraram relevantes para a investigação, estando atendido, logo, o
requisito que pertine à efetividade da avença. Sob esse ângulo, alega-se que deveria ser cumprido o termo
de colaboração em sua estrita literalidade.Ocorre que, para tanto, estaria a restrição imposta - em
decorrência da prática de crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro, frise-se - fadada à total
ineficácia, porquanto é notória a inexistência geral de casas de albergado no país. É dizer, mesmo tendo o
denunciado firmado acordo de colaboração, não houve perdão judicial, estando ele submetido a
cumprimento de pena em regime aberto diferenciado e a outras restrições, estabelecidas, sim, com
observância ao quanto acordado com o ente acusatório, mas, também, com atenção à mínima eficácia das
punições, que são decorrentes de crimes graves contra a Administração Pública.Não se deve perder de
vista que os colaboradores, embora tenham auxiliado na apuração de tamanho esquema criminoso,
igualmente foram perpetradores das condutas ilícitas, e como tais condenados e sujeitos às suas penas.
Colaboradores estão longe de serem heróis, mas apenas pessoas que cometeram ilícitos e se
arrependeram. Às vezes nem isto, apenas buscaram obter vantagem que a lei lhe propicia.O cumprimento
da pena é a regra, e os benefícios previstos em acordos de colaboração são a exceção. Sendo assim, os
termos do acordo devem ser interpretados de forma que as sanções premiais nele previstas, ainda que
menos graves do que o recolhimento à prisão, sejam, de alguma forma, executáveis.A esse respeito,
verifico que a indicação de existência de casa de albergado no Rio de Janeiro foi alegada pela defesa
apenas em sede de apelação. Nada há nos autos capaz de indicar que efetivamente se trata de local
adequado para o cumprimento da limitação de fim de semana, tal como a prevê o art. 48 do Código
Penal, tampouco que, em se tratando de estabelecimento apto para tanto, haja vaga disponível para o
réu.Nesse contexto, as medidas assinadas Magistrado a quo revelam-se razoáveis e proporcionais, pois,
de um lado, substituem a severa penalidade corporal originalmente imposta ao réu nesta ação penal (11
(onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado) - atendendo à
contraprestação devida ao acusado por sua efetiva colaboração -, e, de outro, buscam dar eficácia às
sanções premiais, de acordo com a realidade brasileira, no que diz respeito às execuções penais.Rejeito
portanto, a apelação interposta pela defesa de Eduardo Costa Vaz Musa, sem prejuízo de que a matéria
seja suscitada perante o Juiz da Execução, para que se comprove a existência de condições efetivas de
cumprimento da limitação de final de semana.Em suma, inexistindo controvérsia recursal quanto à
dosimetria das penalidades impostas a Eduardo Costa Vaz Musa, tampouco qualquer ilegalidade a
respeito, devem as penas a ele impostas ser mantidas como fixadas na sentença, observados, porém, a
substituição das penalidades havida em decorrência do acordo de colaboração premiada e o
desprovimento do recurso apresentado por sua defesa perante este Colegiado." 7.5. Da dosimetria da
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pena do réu HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO A defesa de HILBERTO
MASCARENHAS pleiteia, em suma, que o período de mais de 16 meses em que permaneceu cumprindo
prisão domiciliar substitutiva da preventiva (na forma dos arts. 317 e 318 do CPP) seja computado para
fins de detração do regime inicial fechado de 6 meses previsto em seu acordo de colaboração, ao invés de
ser considerado apenas para a fase de regime domiciliar de cumprimento da pena, conforme determinado
pelo Juízo singular. Sustenta, para tanto, que o abatimento pretendido está expressamente contemplado em
seu acordo de colaboração (cláusula 4ª, inciso II), além de estar caracterizada a detração na forma do art.
42 do Código Penal. A acusação, em sua apelação, formula o mesmo pedido da defesa, no sentido de que a
aplicação da detração seja efetivada da forma mais favorável ao réu HILBERTO MASCARENHAS. A
sentença estabeleceu: "(...)Adoto, portanto, as penas acertadas no acordo de colaboração
premiada.Observo que há alguma dificuldade para concessão do benefício decorrente do acordo, uma vez
que Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho responde a outras ações penais, com o que o
dimensionamento do favor legal dependeria da prévia unificação de todas as penas.Assim, as penas a
serem oportunamente unificadas deste com os outros processos (se neles houver condenações), não
ultrapassarão o total de trinta anos de reclusão.Substituo as penas pelas previstas no acordo.A pena
privativa de liberdade de Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho será cumprida em regime inicial
fechado de seis meses de reclusão.Será descontado dessa pena, o período em que ele ficou preso
cautelarmente no processo 5010479-08.2016.404.7000, entre 22/03/2016 a 17/06/2016.A partir de então
cumprirá mais um ano no assim denominado regime fechado diferenciado, desta feita feita com
recolhimento domiciliar integral e tornozeleira eletrônica.Findo o período, deverá cumprir mais três anos
e seis meses no assim denominado regime semiaberto diferenciado, desta feita com recolhimento
domiciliar noturno, finais de semana e feriados, com tornozeleira eletrônica, prestação de serviços à
comunidade por vinte e duas horas mensais durante o cumprimento da pena.Findo o período, deverá
cumprir mais três anos e seis meses no assim denominado regime aberto diferenciado, com recolhimento
domiciliar nos finais de semana e feriados, com prestação de serviços à comunidade por vinte e duas
horas mensais durante o cumprimento da pena.Após, ficará sujeito apenas a prestação, semestral, de
informações quanto as suas atividades.A efetiva progressão de um regime para o outro dependerá do
mérito do condenado e do cumprimento do acordo.A eventual condenação em outros processos e a
posterior unificação de penas não alterará, salvo quebra do acordo, os parâmetros de cumprimento de
pena ora fixados.Eventualmente, se houver aprofundamento posterior da colaboração, com a entrega de
outros elementos relevantes, a redução das penas pode ser ampliada na fase de execução.Caso haja
descumprimento ou que seja descoberto que a colaboração não foi verdadeira, poderá haver regressão de
regime e o benefício não será estendido a outras eventuais condenações.A multa penal fica reduzida ao
mínimo legal, como previsto no acordo.Ficam também mantidas as demais cláusulas do acordo.Registro,
por oportuno, que, embora seja elevada a culpabilidade de Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho, a
colaboração demanda a concessão de benefícios legais, não sendo possível tratar o criminoso
colaborador com excesso de rigor, sob pena de inviabilizar o instituto da colaboração premiada. Opostos
embargos de declaração pela defesa, o Juízo singular complementou a sentença nos seguintes termos
(evento 1.053 da ação penal): 3. A Defesa de Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho apresenta
embargos de declaração (evento 1.049). Reclama em síntese que o período em que se encontra em prisão
domiciliar também deveria ser considerado para fins de detração da pena.Retoma-se o consignado na
sentença:"A pena privativa de liberdade de Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho será cumprida em
regime inicial fechado de seis meses de reclusão.Será descontado dessa pena, o período em que ele ficou
preso cautelarmente no processo 5010479-08.2016.404.7000, entre 22/03/2016 a 17/06/2016.A partir de
então cumprirá mais um ano no assim denominado regime fechado diferenciado, desta feita feita com
recolhimento domiciliar integral e tornozeleira eletrônica.Findo o período, deverá cumprir mais três anos
e seis meses no assim denominado regime semiaberto diferenciado, desta feita com recolhimento
domiciliar noturno, finais de semana e feriados, com tornozeleira eletrônica, prestação de serviços à
comunidade por vinte e duas horas mensais durante o cumprimento da pena.Findo o período, deverá
cumprir mais três anos e seis meses no assim denominado regime aberto diferenciado, com recolhimento
domiciliar nos finais de semana e feriados, com prestação de serviços à comunidade por vinte e duas
horas mensais durante o cumprimento da pena.Após, ficará sujeito apenas a prestação, semestral, de
informações quanto as suas atividades.A efetiva progressão de um regime para o outro dependerá do
mérito do condenado e do cumprimento do acordo."Acolho parcialmente o requerido, o período em que o
condenado permaneceu em prisão domiciliar de 17/06/2016 até a presente data deve ser considerado
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para fins de detração do período de um ano no assim denominado regime fechado diferenciado.Afinal é
justo que a detração seja efetuada em relação à parte da pena cujo regime de cumprimento guarda mais
equivalência com a prisão cautelar com recolhimento domiciliar.Quanto ao período de prisão cautelar
domiciliar excedente de um ano, deverá ser descontado no cumprimento do recolhimento domiliar
integral durante os finais de semana e feriados durante o assim denominado regime semiaberto
diferenciado.Então, portanto, fica mantida a obrigação de cumprimento do remanescente da pena de seis
meses, descontado o período de 22/03/2016 a 17/06/2016. Por questão de segurança, deverá ser
cumprido no cárcere da Polícia Federal em Curitiba.Após, o condenado prosseguirá diretamente para o
regime semiaberto diferenciado, já que o regime fechado diferenciado foi consumido pela
detração.Quanto ao fato da prisão preventiva ter sido substituída por recolhimento domiciliar integral,
este Juízo pôde verificar, na audiência de interrogatório, que a saúde do condenado foi completamente
restabelecida, não havendo mais óbice à prisão em regime fechado.Ante o exposto, acolho parcialmente
os embargos de declaração, alterando a sentença nos termos acima. A pretensão formulada nos recursos
da defesa e da acusação deve ser acolhida. Inicialmente, registro que o recurso da acusação deve ser
conhecido, ainda que a medida pleiteada seja para favorecer o réu, na medida em que presente o interesse
jurídico do MPF em fazer prevalecer a interpretação que entende ser a mais adequada para o tópico
relativo à detração prevista no acordo de colaboração premiada do qual é signatário. No tocante à questão
de fundo, verifico que a sentença que analisou os embargos de declaração da defesa (evento 1.053)
reconheceu que o período de prisão domiciliar deva ser considerado para fins de detração. Todavia,
ressalvou o Juízo singular que tal período somente deverá ser compensado futuramente, na fase de
recolhimento domiciliar prevista no acordo de colaboração, depois que o réu venha a cumprir um saldo
remanescente de aproximadamente 3 meses do regime inicial fechado. A premissa está correta. A prisão
domiciliar substitutiva da preventiva (na forma dos arts. 317 e 318 do CPP) deve ser considerada para fins
de detração. Anoto, apenas, que a hipótese da prisão domiciliar não se confunde com a figura do
recolhimento domiciliar noturno e com outras medidas cautelares do art. 319 do CPP, cautelares essas que
não podem ser equiparadas à prisão provisória para fins de detração. Sobre o ponto, cito o seguinte
precedente do STJ: EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. DETRAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. COMPARECIMENTO PERIÓDICO EM JUÍZO.
IMPOSSIBILIDADE. EQUIVALÊNCIA MATERIAL COM A PRISÃO DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. I - Não mais se admite, perfilhando o entendimento do col. Pretório Excelso e da eg.
Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, a utilização de habeas corpus substitutivo quando
cabível o recurso próprio, situação que implica o não-conhecimento da impetração. Contudo, no caso de
se verificar configurada flagrante ilegalidade, recomenda a jurisprudência a concessão da ordem, de
ofício. II - Não cabe a detração do tempo em que o paciente esteve submetido a medidas cautelares
pessoais alternativas, no caso, ao recolhimento domiciliar noturno e à obrigação de comparecimento
periódico em juízo, que, por expressa previsão legal, não se confundem com a prisão provisória, a
despeito de representarem, sempre, algum grau de restrição à liberdade do acautelado. III - Havendo a
instância a quo concluído que não haveria equivalência material, no caso, entre o instituto do
recolhimento domiciliar noturno e a prisão domiciliar substitutiva da preventiva, não é possível a reforma
desse juízo de fato, na via estreita, de cognição sumária, do writ. Habeas corpus não conhecido. (HC
201603127187, FELIX FISCHER, STJ - QUINTA TURMA, DJE DATA:21/03/2017 ..DTPB:.) Não há
controvérsia, portanto, quanto ao direito do réu ao abatimento do período em que cumpriu prisão
domiciliar substitutiva da preventiva. Remanesce a discussão, tão somente, sobre a possibilidade de a
detração se dar diretamente em relação ao saldo remanescente do regime inicial fechado a ser cumprido
pelo réu. A solução aplicada pela sentença, apesar de lastreada em fundamentos coerentes, resulta em uma
interpretação do acordo de colaboração premiada que se mostra prejudicial ao réu. O acordo de
colaboração prevê de forma genérica que a prisão cautelar será computada como tempo de reclusão em
regime fechado. Apesar de o acordo não tratar de forma específica da peculiar hipótese da prisão
domiciliar substitutiva da preventiva, a interpretação que deve ser adotada é a que beneficia o réu, em
homenagem ao princípio in dubio pro reo. Ante o exposto, acolho a pretensão recursal, de modo a
afastar a restrição imposta pelo Juízo singular e reconhecer o direito do réu HILBERTO
MASCARENHAS de que o período em que ele cumpriu prisão domiciliar substitutiva da preventiva seja
também considerado para fins de detração em relação ao regime inicial fechado de 6 meses previsto em
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seu acordo de colaboração. 8. REPARAÇÃO DO DANO Não houve recurso das partes neste ponto. Com
efeito, deve ser mantida a seguinte conclusão da sentença: 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. 9. MEDIDAS CAUTELARES CONTRA
BRANISLAV KONTIC A sentença absolveu o réu BRANISLAV KONTIC, mas ressalvou a necessidade
de manutenção das medidas cautelares alternativas que haviam sido contra ele impostas. Transcrevo os
trechos pertinentes: 63. Ainda na fase de investigação, foi decretada, a pedido da autoridade policial e
com manifestação favorável do Ministério Público Federal e em 30/09/2016, a prisão preventiva de
Antônio Palocci Filho e Branislav Kontic, no processo 5043559-60.2016.4.04.7000 (evento 73). A prisão
foi implementada em 26/09/2016. A prisão preventiva de Branislav Konti foi substituída, em 16/12/2016,
por medidas cautelares alternativas, entre elas fiança e monitoramento por tornozeleira eletrônica, por
força de decisão do Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região no HC 5045444-60.2016.404.0000
(evento 216 do processo 5043559-60.2016.4.04.7000). Quanto a Antônio Palocci Filho remanesce preso
até a presente data.(...)859. Apesar da absolvição, mantenho as medidas cautelares alternativas em
relação a Branislav Kontic (item 63), já que instrumentais também à ação penal
5063130-17.2016.4.04.7000 e a investigações em curso. A defesa sustenta, em suma, que é indevida a
manutenção das medidas cautelares, considerando a absolvição do réu e o fato de que as cautelares
impostas estariam relacionadas exclusivamente ao objeto dos presentes autos. A tese da defesa não merece
prosperar. Como bem pontuou a sentença, as medidas cautelares alternativas em relação ao réu
BRANISLVAV KONTIC também são instrumentais em relação à Ação Penal nº
5063130-17.2016.4.04.7000 e a outras investigações em curso. Nesse contexto, basta avaliar o alcance da
decisão que decretou a prisão preventiva BRANISLAV KONTIC (evento 73 dos
autos 5043559-60.2016.4.04.7000), que veio a ser substituída pelas medidas cautelares alternativas fixadas
no HC nº 5045444-60.2016.4.04.0000. A referida decisão que determinou a prisão preventiva apontou a
existência de indícios de participação de BRANISLAV em diferentes episódios dentro do complexo
esquema de corrupção que se desenvolveu de forma continuada e estável entre ANTÔNIO PALOCCI e
MARCELO ODEBRECHT. Com efeito, a prisão preventiva de BRANISLAV, que veio a ser substituída
por medidas cautelares alternativas, não foi motivada apenas pelos indícios de participação no episódio de
corrupção tratado nestes autos (relacionado aos contratos de construção e afretamento de seis
sondas). Transcrevo trechos da referida decisão do evento 73 dos autos 5043559-60.2016.4.04.7000, em
que identificados outros dois diferentes episódios de corrupção em relação aos quais existem indícios de
participação de BRANISLAV: 94. Há também mensagens trocadas diretamente entre Marcelo Bahia
Odebrecht e Branislav Kontic, como visto ex-assessor e sócio de Antônio Palocci Filho, e que dizem
respeito a tentativa de obtenção de benefícios fiscais para o Grupo Odebrecht (fls. 83, 84, 85 e 91da
representação policial, evento 1).95. Em uma dessas mensagens, de 30/03/2010, Marcelo Bahia
Odebrecht pede a Branislav Kontic que informasse ao "Chefe" de que os problemas fiscais poderiam ser
resolvidos com a edição de uma medida provisória específica:(...)107. Nas folhas 131-145 da
representação do evento 1, a autoridade policial colacionou diversas mensagens eletrônicas de Marcelo
Bahia Odebrecht nas quais ele trata com executivos do grupo empresarial Odebrecht e com Branislav
Kontic, auxiliar de Antônio Palocci Filho, a respeito da aquisição de terreno em prol do Instituto Lula.
Menções nos corpos das mensagens eletrônicas a "Prédio Institucional", "Prédio do Instituto", à planilha
intitulada "Edifício.docx" criada pelo próprio Marcelo Odebrecht, e a reuniões havidas entre Marcelo
Odebrecht e Antônio Palocci Filho no período reforçam os indícios de que a aquisição do terreno do
Instituto Lula foi acertada entre Marcelo Bahia Odebrecht e Antônio Palocci Filho. No voto que proferi
no HC nº 5045444-60.2016.4.04.0000, referente ao julgamento que substituiu a prisão preventiva de
BRANISLAV pelas medidas cautelares alternativas, também foi mencionado episódio de corrupção
diverso do tratado nos presentes autos: Há ainda outros fatos relacionados a ANTÔNIO PALOCCI FILHO
e seu auxiliar direto BRANSILAV KONTIC, dando clareza relativamente aos atos de corrupção passiva
praticados, como interferência na aquisição de terreno destinado ao Instituto Lula. Embora ainda não
esclarecido o resultado final da negociação, os autos indicam que, para tanto, houve efetiva tratativa
entre Marcelo Bahia Odebrecht e ANTÔNIO PALOCCI FILHO, não sendo relevante por ora, saber se a
proposta espúria efetivamente se perfectibilizou, porque não essencial para o crime de corrupção. Basta o
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considerado na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:Em cognição sumária, há prova de
que o Grupo Odebrecht teria adquirido, com utilização de interposta pessoa, imóvel para implementação
do Instituto Lula. Cogitou-se inicialmente na utilização de José Carlos Costa Marques Bumlai como
pessoa interposta, sendo tal opção descartada em favor de empresa cujo dirigente mantinha boas relações
com Marcelo Bahia Odebrecht. Na escritura, o valor foi subdeclarado, pois o negócio teria sido firmado
em torno de doze milhões de reais. A negociação, realizada ainda em 2010, durante o mandato do ex-
Presidente, teria contado com a coordenação de Antônio Palocci Filho, Roberto Teixeira e Marcelo Bahia
Odebrecht. O dispêndio do preço pelo Grupo Odebrecht foi debitado na planilha com os compromissos
financeiros com o grupo político. Os fatos confirmam, em princípio, o conteúdo da planilha e o papel de
destaque de Antônio Palocci Filho na coordenação dos acertos e recebimentos de propinas junto ao
Grupo Odebrecht. Nesse contexto, como bem destacou a sentença, BRANISLAV figura como réu na Ação
Penal nº 5063130-17.2016.4.04.7000, que trata de um desses outros episódios de corrupção que
fundamentaram a decretação a preventiva e posterior fixação das medidas cautelares alternativas, o que
torna evidente que ainda subsiste a necessidade de manutenção das medidas cautelares determinadas nos
autos do HC nº 5045444-60.2016.4.04.0000. Ante o exposto, rejeito o pleito da defesa. 10. DA
EXECUÇÃO DAS PENAS O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus
nº 126.292/SP, reviu posicionamento antes fixado no julgamento do HC nº 84.078, firmando orientação no
sentido da possibilidade de execução das penas tão logo exaurido o duplo grau de jurisdição. O
entendimento foi pela Suprema Corte no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade nº 43
e nº 44, pelo que ficou expresso que o art. 283 do Código de Processo Penal não impede o início da
execução da pena depois de esgotadas as instâncias ordinárias. A questão foi novamente examinada nos
autos do ARE nº 964.246/STF, quando, "por maioria, o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal
(STF) reafirmou jurisprudência no sentido de que é possível a execução provisória do acórdão penal
condenatório proferido em grau recursal, mesmo que estejam pendentes recursos aos tribunais superiores.
A decisão foi tomada na análise do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 964246, que teve
repercussão geral reconhecida. Assim, a tese firmada pelo Tribunal deve ser aplicada nos processos em
curso nas demais instâncias". Idêntica orientação vem da Súmula nº 122 deste Tribunal que diz:
"Encerrada a jurisdição criminal de segundo grau, deve ter início a execução da pena imposta ao réu,
independentemente da eventual interposição de recurso especial ou extraordinário". Desse modo, tão logo
decorridos os prazos para interposição de recursos dotados de efeito suspensivo ou julgados estes, poderá
ter início a execução da pena, inclusive no tocante às restritivas de direito, (TRF4, Agravo de Execução
Penal nº 5000985-25.2017.404.7117, 8ª Turma, Juiz Federal NIVALDO BRUNONI, por unanimidades,
juntado em 28/04/2017), pelo que deverá ser oficiado ao juízo de primeiro grau para as providências que
entender cabíveis. Vale distinguir que não se está aqui a tratar de prisão cautelar, cujos requisitos são
próprios e não coincidentes com o atual estágio do processo, mas sim de execução de pena em razão de
título judicial condenatório, sobre o qual não mais se estabelecerá efeito suspensivo diante da eventual
interposição de recursos aos Tribunais Superiores. Assim, a própria condenação em segundo grau é
fundamento idôneo para que se permita o cumprimento imediato da pena. Neste caso, diferente da prisão
cautelar, tem-se por premissa que "a presunção de inocência não é absoluta e perde força no decorrer do
processo, pelo menos após condenação, ainda que de primeira instância" (HC 114688, LUIZ FUX, STF).
Tal perda de força é mais intensa com a condenação em segundo grau. A presunção de inocência,
diversamente do modelo nacional, ganha outros contornos no direito alienígena. Nos Estados Unidos, por
exemplo, berço da presunção de inocência e do due process of law, regra geral, não há óbice à prisão após
uma sentença condenatória, ainda que pendente de recursos. Igual exemplo se retira do Direito francês,
onde a Corte de Cassação já decidiu pela compatibilidade entre a restrição de liberdade e a presunção de
inocência, após a condenação recorrível. Nesse sentido em caso análogo ficou decidido que "o STF não fez
distinção, a qualquer modo e tempo, sobre as penas privativas de liberdade daquelas restritivas de
direitos, tratando do tema de cumprimento das penas em caráter geral, lato sensu. Nesse curso, há pleno
cabimento a construção da Suprema corte inclusive para o art. 147 da Lei de Execução Penal (Lei nº
7.210, de 11.7.1984), no que se refere ao comando sentencial que condena em penas restritivas de
direitos". (TRF4, AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5035477-40.2016.404.7000, 7ª TURMA, Des.
Federal CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM
30/11/2016) (grifei). Não de desconhece que o Superior Tribunal de Justiça uniformizou divergência entre
suas Turmas a respeito da matéria. A Quinta Turma daquela Corte Superior vinha entendendo pela
impossibilidade de execução provisória das penas restritivas de direito baseando-se em julgados antigos
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do STF afirmando que "a Suprema Corte, ao tempo em que vigorava o entendimento de ser possível a
execução provisória da pena, como agora, não a autorizava para as penas restritivas de direito" (v.g. HC
386.872/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 17/03/2017). A Sexta Turma,
por sua vez, autorizava a execução provisória independentemente da espécie de pena, apontando que
"muito embora o Supremo Tribunal Federal, em outra época, quando também admitia a execução
provisória, ressalvasse o entendimento de que as penas restritivas de direitos só poderiam começar a ser
cumpridas após o trânsito em julgado da condenação, a atual jurisprudência do pretório excelso não faz,
ao menos expressamente, essa ressalva" (v.g. HC 380.104/AM, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, Sexta Turma, DJe 22/02/2017), posição essa a que me alinho. Entretanto, em julgamento
publicado em 24/08/2017, a 3ª Seção decidiu, por maioria, pela impossibilidade da execução provisória
das penas restritivas de direitos. Ocorre que, além de tal julgamento não ter efeito vinculante, vai de
encontro a recentes julgados do STF, proferidos no sentido de que a execução provisória das penas
restritivas não viola o princípio da presunção de inocência: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1º, I
E II, DA LEI 8.137/90. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO.
INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR
HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL
TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA
SUPERVENIENTE À CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA E ANTES DO TRÂNSITO EM
JULGADO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO
DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO
PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 925. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A execução provisória de pena restritiva de direitos imposta em
condenação de segunda instância, ainda que pendente o efetivo trânsito em julgado do processo, não
ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, conforme decidido por esta Corte Suprema
no julgamento das liminares nas ADC nºs 43 e 44, no HC nº 126.292/SP e no ARE nº 964.246, este com
repercussão geral reconhecida - Tema nº 925. Precedentes: HC 135.347-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.
Edson Fachin, DJe de 17/11/2016, e ARE 737.305-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe
de 10/8/2016. 2. In casu, o recorrente foi condenado, em sede de apelação, à pena de 3 (três) anos, 7
(sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos,
bem como ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa pela prática do crime previsto no artigo 1º, I e II,
da Lei n. 8.137/1990. 3. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar
habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da
República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição
desta Corte. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 141978 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira
Turma, julgado em 23/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 31-07-2017 PUBLIC
01-08-2017). Sendo assim, cabível a execução provisória das penas restritivas de direitos, com mais razão
e força, justifica-se a prisão na forma de execução penal após condenação que é fruto de larga instrução
processual e de cognição exauriente em dois graus de jurisdição. Dessa forma, é medida salutar e de
efetividade da jurisdição criminal que se inicie o cumprimento de penas, assim que esgotada a jurisdição
ordinária de segundo grau. 11. CONCLUSÕES 11.1. Somente devem ser analisadas as teses da apelação
do réu absolvido que possam resultar na declaração da inexistência do fato (art. 386, I, do CPP) ou na
declaração da efetiva comprovação de que o réu não concorreu para a infração penal (art. 386, IV, do
CPP). Nessas duas hipóteses, a absolvição criminal passaria a repercutir nas instâncias civil e
administrativa, o que evidencia o interesse jurídico na reforma ou modificação da decisão (art. 577,
parágrafo único, do CPP). 11.2. A competência originária para o julgamento dos processos da "Operação
Lava-Jato" é da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, não havendo falar em manipulação na distribuição,
usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal ou em ausência de delitos de competência
federal. 11.3. Não há falar em ofensa ao princípio da indivisibilidade da ação penal, uma vez que
predomina o entendimento de que na ação penal pública vige o princípio da divisibilidade. Precedentes do
STF. 11.4. Não há falar em inépcia da denúncia, uma vez que tal peça narra os fatos com todas as
circunstancias, individualiza a conduta de cada denunciado e aponta o tipo penal infringido, permitindo,
por conseguinte, o exercício pleno da ampla defesa. Ademais, com a superveniência de sentença
condenatória resulta preclusa a alegação de inépcia da denúncia e de ausência de justa causa. Precedentes
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do STJ. 11.5. Mantida a absolvição de BRANISLAV KONTIC de todas as imputações, com fundamento
no artigo 386, VII, do CPP. 11.6. Mantida a condenação do réu JOÃO VACCARI NETO pela prática de
delito único de corrupção passiva. 11.7. Mantida a condenação de ANTÔNIO PALOCCI pela prática do
delito de corrupção passiva e pelos delitos de lavagem de dinheiro. 11.8. É válida a incidência
concomitante de mais de uma causa de aumento, mormente nas hipóteses em que previsto patamar fixo de
incidência, como ocorre nos artigos 317, §1º, e 327, §2º, ambos do Código Penal. Provimento do recurso
ministerial no ponto em relação aos réus ANTÔNIO PALOCCI e RENATO DUQUE. 11.9. Reformada a
sentença para aplicar a regra do concurso material entre o delito de corrupção passiva e os delitos de
lavagem de dinheiro praticados por ANTÔNIO PALOCCI. 11.10. Os atos de lavagem de ativos somente
poderiam ser considerados como exaurimento do crime de corrupção passiva caso a propina tivesse sido
entregue em mãos ou em depósito direto nas contas dos réus. Na espécie, todavia, a entrega da propina
deu-se por meio de esquema elaborado especificamente para ocultar a origem dos valores. As condutas de
ocultação e de dissimulação se concretizaram mediante utilização de contas secretas no exterior e de
offshores e com contrato de comissionamento simulado. 11.11. De acordo com a previsão do art. 69 do
Código Penal, as sanções relativas ao crime único de corrupção passiva e aos dezenove crimes
continuados de lavagem de dinheiro cometidos por ANTÔNIO PALOCCI resultariam em 18 (dezoito)
anos e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado. Foram concedidos benefícios ao acusado, em razão
da celebração de acordo de colaboração, resultando as sanções definitivas em 09 (nove) anos e 10 (dez)
dias de reclusão e 208 (duzentos e oito) dias-multa, à razão unitária de 05 (cinco) salários mínimos
vigentes em 07/2012. Determinada desde logo a progressão para o regime semiaberto diferenciado, a
ser cumprido em prisão domiciliar e com monitoramento eletrônico. 11.12. As penas de JOÃO
VACCARI NETO pela prática do crime único de corrupção passiva (art. 317 do CP), diante do parcial
provimento ao apelo do Ministério Público Federal para majorar a pena-base pela culpabilidade, resulta
em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 175 (cento e setenta e
cinco) dias multa, à razão unitária de 1/2 (meio) salário mínimo vigente à época do último fato
delitivo (07/2012). 11.13. As penas de RENATO DUQUE pela prática do crime único de corrupção
passiva (art. 317 do CP), diante do parcial provimento ao apelo do Ministério Público Federal para
majorar a pena-base pela culpabilidade e pela aplicação da causa de aumento do art. 327, § 2º, do Código
Penal, bem como da redução em ½ (metade) em virtude do reconhecimento da colaboração somente para
esta ação penal, resulta em 3 (três) anos, 8 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e 98 (noventa e oito) dias-multa, à razão unitária de 5 (cinco) salários mínimos vigentes
à época do último fato delitivo (07/2012). 11.14. Penalidades mantidas conforme fixadas na sentença
quanto aos demais réus. 11.15. O cumprimento da pena é a regra, e os benefícios previstos em acordos de
colaboração são a exceção. Sendo assim, os termos do acordo devem ser interpretados de forma que as
sanções premiais nele previstas, ainda que menos graves do que o recolhimento à prisão, sejam, de alguma
forma, executáveis. Sob esse prisma, cabível que, dentre as medidas assinadas pelo juízo ao corréu
colaborador EDUARDO COSTA VAZ MUSA em virtude do acordo de colaboração premiada, a limitação
de final de semana seja substituída por recolhimento domiciliar aos finais de semana. 11.16. Fixada a
premissa de que o período de prisão domiciliar substitutiva da preventiva (arts. 317 e 318 do CPP) deve
ser considerado para fins de detração, o respectivo abatimento de pena deve se dar diretamente em relação
ao saldo remanescente do regime inicial fechado a ser cumprido pelo colaborador HILBERTO
MASCARENHAS, aplicando-se a interpretação do acordo de colaboração que beneficia o réu, em
homenagem ao princípio in dubio pro reo. 11.17. Em observância ao quanto decidido pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 126.292/SP, tão logo decorridos os prazos para
interposição de recursos dotados de efeito suspensivo, ou julgado estes, deverá ser oficiado à origem para
dar início à execução do julgado, ou dos termos de acordo de colaboração, conforme o caso específico de
cada condenado. Comunique-se com urgência ao Juízo da execução para alterar o regime de
cumprimento de pena de ANTÔNIO PALOCCI FILHO conforme determinado no presente julgamento,
salvo se estiver preso por outro motivo. 12. DISPOSITIVO Ante o exposto, voto por (a) dar parcial
provimento ao apelo do Ministério Público Federal para (a.1) considerar como negativa também a
vetorial culpabilidade em relação aos réus JOÃO VACCARI NETO e RENATO DUQUE; (a.2) fazer
incidir a causa de aumento de pena do artigo 327, §2º, do CP, em relação aos réus ANTÔNIO
PALOCCI e RENATO DUQUE; (a.3) aplicar a regra do concurso material entre o delito de
corrupção passiva e os delitos de lavagem de dinheiro praticados por ANTÔNIO PALOCCI; (a.4)
readequar a pena imposta e os benefícios concedidos ao réu RENATO DUQUE; (b) conhecer
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parcialmente o recurso de BRANISLAV KONTIC, apenas em relação aos tópicos em que está
configurado o interesse recursal (teses defensivas que possam resultar na declaração da
comprovação de que o réu não concorreu para a infração penal (art. 386, IV, do CPP) e pleito de
cancelamento das medidas cautelares impostas), e na parte conhecida negar provimento ao recurso;
(c) negar provimento aos recursos de ANTÔNIO PALOCCI, JOÃO VACCARI NETO, RENATO
DUQUE e EDUARDO MUSA; (d) dar provimento à apelação de HILBERTO MASCARENHAS,
para reconhecer que a detração decorrente do período de prisão domiciliar substitutiva da
preventiva também deve se dar em relação ao saldo remanescente do regime inicial fechado de 6
meses previsto em seu acordo de colaboração; e (e) conceder benefícios a ANTÔNIO PALOCCI
FILHO em razão da celebração de acordo de colaboração. É o voto.
Desembargador Federal JOÃO PEDRO GEBRAN NETO Relator

Documento eletrônico assinado por Desembargador Federal JOÃO PEDRO GEBRAN NETO,
Relator, 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 9207509v435 e, se solicitado, do código CRC C796ED59.
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