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EXECUÇÃO PENAL PROVISÓRIA Nº 5037341-79.2017.4.04.7000/PR

EXEQUENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

CONDENADO: ANTONIO PALOCCI FILHO

DESPACHO/DECISÃO

1. Trata-se de execução das penas impostas a ANTÔNIO
PALOCCI FILHO, que foi condenado nos autos da Ação Penal nº
5054932-88.2016.4.04.7000, da 13ª Vara Federal desta Subseção
Judiciária, pela prática dos crimes tipificados no artigo 317, caput e § 1º,
do Código Penal e no artigo 1º, caput, inciso V, da Lei nº 9.613/1998, em
concurso formal, às penas de 12 (doze) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte)
dias de reclusão, em regime fechado, e em 330 (trezentos e trinta) dias-
multa, no valor unitário de 5 (cinco) salários mínimos, vigentes ao tempo
dos fatos delitivos (julho/2012).

Foi condenado, também,  ao pagamento das custas
processuais proporcionais e à reparação de danos à Petrobrás, no valor
mínimo de  USD 10.219.691,08, convertido pelo câmbio de 3,33
(23/06/2017), corrigido monetariamente pelo IGP-M (FGV) a partir
da sentença e agregado de 0,5% de juros simples ao mês, descontados os
valores efetivamente confiscados.

O executado encontra-se preso desde 26/09/2016, na
Carceragem da Superintendência de Polícia Federal no Paraná, em razão da
prisão preventiva, decretada nos Autos 5043559-60.2016.404.7000 e
mantida quando da prolação da sentença condenatória, publicada em
26/06/2017 (evento 1).

Nesta data, sobreveio aos autos a comunicação da 8ª Turma
do TRF da 4ª Região que, julgando os recursos interpostos, nos autos de
Apelação Criminal nº 5054932-88.2016.4.04.7000, em sessão realizada no
dia 28/11/20187, proferiu a seguinte decisão (evento 37, ACOR3):
"Prosseguindo o julgamento, após o voto-vista do Des. Federal Leandro
Paulsen e o voto do Des. Federal Victor Luiz dos Santos Laus, a turma, por



maioria, decidiu dar parcial provimento ao apelo do Ministério Público
Federal; conhecer parcialmente o recurso de Branislav Kontic, e, na parte
conhecida, negar provimento ao recurso; negar provimento aos recursos
de Antônio Palocci Filho, João Vaccari Neto, Renato Duque e Eduardo
Musa; dar provimento à apelação de Hilberto Mascarenhas, e conceder
benefícios a Antônio Palocci Filho, em razão da celebração de acordo de
colaboração, nos termos do voto do relator, vencido o Des. Federal Victor
Luiz dos Santos Laus, o qual apresentou ressalvas de fundamentação.
Determinada a juntada da transcrição das notas de julgamento" -
destaquei.

Nos termos do voto do Relator Des. João Pedro Gebran Neto,
foram impostas as seguintes penas, fixadas nos termos do acordo de
colaboração firmado pelo executado (evento 37, VOTO2):

"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.
[...]

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[...].

Com isso, a pena privativa de liberdade do réu ANTÔNIO
PALOCCI FILHO, restou fixada, ao final, 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.

É o breve relato. Decido.

2. Desse modo, para o cumprimento da pena pelo réu
colaborador ANTÔNIO PALOCCI FILHO, no regime semiaberto
diferenciado, a ser cumprido em prisão domiciliar e com monitoramento
eletrônico, determino seu comparecimento na data de hoje
(29/11/2018), em audiência admonitória a ser realizada, às 17:00h,
nesta 12ª Vara Federal, ocasião em que será instalada a tornozeleira
eletrônica.

2.1. Deverá a Secretaria providenciar as diligências
necessárias, a fim de que a autoridade policial promova a escolta e
apresentação do réu ANTÔNIO PALOCCI FILHO, que se encontra
recolhido na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba.



2.2. Com a instalação do dispositivo de monitoramento
eletrônico, será expedido o competente alvará de soltura em favor de
ANTÔNIO PALOCCI FILHO, bem como tomado o termo de
compromisso das condições de cumprimento da pena no regime
semiaberto diferenciado - com recolhimento domiciliar integral  e,
também, quanto aos cuidados necessários no uso da tornozeleira eletrônica
(art. 146-C da LEP).

2.3. Ainda, deverá o executado arcar com os custos da
tornozeleira eletrônica, correspondente atualmente ao valor mensal R$
149,00 (cento e quarenta e nove reais), sem prejuízo de eventual reajuste,
conforme previsto no artigo 12 do Provimento nº 46, de 08 de março de
2016, da Corregedoria Regional do Tribunal Regional Federal da 4ª
Região.

3. Em relação à pena de multa e reparação de danos,
verifica-se que as medidas assecuratórias foram determinadas pelo Juízo da
13ª Vara Federal desta Subseção Judiciária, nos Autos nº 5043559-
60.2016.404.7000 e nº 5063590-04.2016.404.7000, tendo o réu
colaborador assumido, expressamente, a obrigação pecuniária,
consoante Cláusula 3ª do acordo de colaboração (evento 134 da Apelação
Criminal nº 5037341-79.2017.4.04.7000).   

Solicitem-se informações ao Juízo da 13ª Vara Federal
desta Subseção Judiciária, acerca dos bens constritos, sobretudo dos
valores efetivamente confiscados, conforme consta do item 831 da sentença
(evento 1, INIC1).

4. No que se refere aos pedidos de autorização para a
realização de entrevistas nas dependências da Superintendência da Polícia
Federal em Curitiba/PR, formulados nos eventos  23 e 25, restam
prejudicados, inclusive tendo em vista a manifestação de desinteresse do
apenado, por meio da petição anexada no evento 36.

Traslade-se cópia da presente decisão e da petição do evento
36 para os Autos 5044951-64.2018.404.7000, arquivando-se aqueles autos,
tendo em vista a perda de objeto. 

5. Intimem-se, com urgência, o Ministério Público Federal e
a defesa constituída, acerca da audiência designada. 

6. Cumpra-se, promovendo as diligências necessárias.
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