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EXECUÇÃO PENAL PROVISÓRIA Nº 5037341-79.2017.4.04.7000/PR

EXEQUENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

CONDENADO: ANTONIO PALOCCI FILHO

TERMO DE AUDIÊNCIA

Executado: ANTONIO PALOCCI FILHO
Filiação: Antonio Palocci e Antonia de Castro Palocci

Natural de: Ribeirão Preto/SP

Estado Civil: Casado

Data de Nascimento: 04/10/1960

Documento de Identificação - RG: 10530521 SP

CPF nº 062.605.448-63

Endereço residencial: Alameda Itu, 593, 13º andar, ap. 131, Cerqueira César, São Paulo/SP,
01422-000

Endereço comercial: Não possui

Endereço eletrônico: antoniopaloccifilho@gmail.com

Telefone para contato: irá informar posteriormente

Profissão Médico

Renda mensal aproximada sem renda atualmente

Grau de escolaridade Superior Completo

Defensor Dr. TRACY JOSEPH REINALDET DOS SANTOS - PR056300 
Dr.  MATTEUS BERESA DE PAULA MACEDO - PR083616 
Telefones dos defensores: 41 98841-8665, 41 99564-7877

Aos 29/11/2017, às 17h00, na sala de audiências da 12ª Vara
Federal, Subseção Judiciária de Curitiba/PR, perante o MM. Juiz Federal,
Dr. Danilo Pereira Júnior, presente o representante do Ministério Público
Federal, Dra. Renita Cunha Kravetz, o executado - que foi apresentado pela
Polícia Federal -, acompanhado de seus defensores nomeados, para ser
admoestado e dar início à segunda fase do cumprimento de sua pena, em
regime semiaberto diferenciado, considerando-se o acordo de colaboração
premiada, conforme segue:



Penas Principais

Pena privativa de liberdade 18 (dezoito) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime
fechado, contudo, considerando-se o Acordo de Colaboração
firmado entre as partes, a pena foi reduzida nos termos do acordo,
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.

Regime fechado O executado permaneceu preso de 26/09/2016, em razão da prisão
preventiva, decretada nos Autos 5043559-60.2016.404.7000 e
mantida na sentença condenatória, publicada em 26/06/2017 (evento
1), até a presente data (29/11/2018).

Regime semiaberto diferenciado A partir de 29/11/2018, com recolhimento domiciliar integral,
fiscalizado com tornozeleira eletrônica.

Demais condenações:

Multa R$ 950.128,35 (novecentos e cinquenta mil cento e vinte e oito reais
e trinta e cinco centavos)

Custas Processuais R$ 24,83
Custos da tornozeleira eletrônica R$ 149,00 mensais (x12) = R$ 1.788,00
Multa indenizatória prevista no acordo
de colaboração premiada

R$ 37.500.000,00 (trinta e sete milhões quinhentos mil reais) 
 

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.

Julgando os recursos de apelação, a 8ª Turma do TRF da 4ª
Região, em sessão realizada no dia 28/11/20187, decidiu negar provimento
aos recursos de Antônio Palocci Filho 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.



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[...].

Assim, a pena privativa de liberdade relativa aos crimes de
corrupção passiva e aos crimes continuados de lavagem de dinheiro
cometidos por 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.

2. Destarte, considerando a decisão 8ª Turma do TRF da 4ª
Região, que, em sessão realizada no dia 28/11/2018, determinou a
progressão para o regime semiaberto diferenciado, a ser cumprido em
prisão domiciliar e com monitoramento eletrônico, deve-se dar início a
essa fase do cumprimento da pena, em regime semiaberto diferenciado,
com recolhimento domiciliar integral, fiscalizado por meio de
monitoramento eletrônico.

O apenado foi informado acerca das condições impostas para
o cumprimento da segunda fase da pena, em regime semiaberto
diferenciado, em particular: a obrigação de não sair ou se ausentar da sua
residência, agora considerada, para todos os efeitos, área de inclusão;
manter a tornozeleira eletrônica sempre carregada; informar qualquer
alteração de número de telefones; observar os cuidados necessários ao uso
da tornozeleira eletrônica (art. 146-C da LEP), ficando ciente dos seguintes
deveres:

I - receber visitas do servidor responsável pela monitoração eletrônica,
responder aos seus contatos e cumprir suas orientações;

II - abster-se de remover, de violar, de modificar, de danificar de
qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir
que outrem o faça;

III - observar a área (perímetro) de inclusão, abstendo-se de descumprir
os horários fixados;



IV - obedecer as orientações emanadas da central de monitoramento
através dos alertas sonoro, vibratório e luminoso, ou de contato
telefônico;

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. O dever de indenizar o Estado também está expressamente previsto
no art. 39, VIII, da LEP.

O apenado e seus defensores saem intimados para
recolher o valor referente aos custos da tornozeleira, relativos ao 1º
(primeiro) ano da pena, no prazo de 10 dias. O pagamento deverá ser
realizado mediante depósito na Caixa Econômica Federal - conta judicial nº
0650.005.86414291-4, na Av. Anita Garibaldi, 888, à ordem e disposição
deste Juízo.

Após este período, a defesa será intimada para efetuar o
pagamento do próximo ano.

Multa

O valor da  multa é de R$ 950.128,35 (novecentos e
cinquenta mil cento e vinte e oito reais e trinta e cinco centavos), conforme
cálculo anexado no evento 47,  deverá ser pago mediante o
abatimento/desconto do valor bloqueado e a disposição, por ora, do juízo
da 13ª Vara Federal.

Oficie-se àquele juízo solicitando as providências para a
transferência do montante acima para conta vinculada a estes autos, ou para
que providencie a quitação do valor da multa por meio de GRU do Banco
do Brasil S.A., no código de recolhimento 14600-5, gestão 00001, UG
200333, em favor do Departamento Penitenciário Nacional. Deverá, após,
encaminhar a este juízo o comprovante do pagamento efetuado ou da
transferência do respectivo valor.

Multa Indenizatória

Quanto à multa indenizatória, não obstante a sua fixação na
sentença, observo que o acordo de colaboração premiada estipulou o seu
valor, bem como previu o seu pagamento, mediante
abatimento/compensação do respectivo valor com aquele que se encontra
constrito pelo juízo da 13ª Vara Federal, consoante Cláusula 3ª do acordo
de colaboração.



Com efeito, oficie-se àquele juízo solicitando as providências
para a transferência do montante acima para conta vinculada a estes autos,
ou para que destine o respectivo valor, nos termos do acordo de
colaboração, encaminhando a este Juízo os comprovantes.

Custas processuais

O valor total de R$ 24,83 deverá ser pago no prazo de 10
dias.

Forma de pagamento: as guias de custas processuais devem
ser geradas pelo defensor no sistema e-proc no menu Ações / Custas / Nova
GRU / Custas Complementares, e deverão ser recolhidas na Caixa
Econômica Federal.  Deverá, mediante cópia, fax ou outro meio
eletrônico, apresentar em secretaria o comprovante do pagamento
efetuado.

Disposições Finais

Informou o apenado que irá se deslocar a São Paulo de
automóvel, com previsão de chegada às 02h00 da manhã. Anote-se no
sistema de monitoramento. A inclusão se dará a partir desse horário
ou pela manhã se assim for mais conveniente à programação do
sistema.

Considerando a instalação do equipamento de monitoramento
eletrônico na presente data, providencia a Secretaria a respectiva
anotação nos autos da data prevista para a progressão do regime,
intimando, como de praxe, 10 (dez) dias antes, as partes para
manifestação.

Registre-se, conforme consignado na sentença
condenatória, que a efetiva progressão de um regime para o outro
depende do mérito do condenado e do cumprimento do acordo de
colaboração.

O executado foi expressamente ADVERTIDO pelo MM.
Juiz Federal desta Vara de que o cumprimento da pena nos moldes fixados
baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do colaborador.
Fica também o executado advertido de que eventual cometimento de faltas
graves (arts. 50 e 146-C da LEP)  implicará em sanções disciplinares
previstas nos arts. 53 e 146-C, parágrafo único, da LEP.

Caso haja descumprimento das penas fixadas ou seja
descoberto que a colaboração do condenado não foi verdadeira ou que
foi omissa, poderá haver regressão de regime e o benefício não será
estendido a outras eventuais condenações. Fica o executado sujeito,
ainda, à rescisão do acordo por descumprimento.
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Ademais, fica o executado ciente de que  poderá receber
intimações via telefone e/ou email, provenientes da Secretaria do Juízo,
comprometendo-se neste ato a observar e cumprir o quanto
determinado pelos servidores, que para tanto agem por ordem e em nome
do Juízo. Deve, portanto, sempre manter o Juízo informado sobre eventuais
alterações de seu número de telefone.

Ao encerramento da presente audiência, o apenado foi
conduzido à Secretaria desta Vara para instalação da tornozeleira
eletrônica.

Expeça-se o Alvará de Soltura para os fins de
regularização da situação prisional junto à carceragem da Polícia
Federal.

Nada mais havendo, foi determinado pelo MM. Juiz Federal
que se encerrasse o presente, que eu, wme, servidora de secretaria, digitei e
conferi. Dispensada a aposição de assinaturas, por se tratar de processo
eletrônico com registro audiovisual, nos termos do art. 291 da
Consolidação Normativa da Corregedoria-Geral da Justiça Federal da
4ª Região.

 

Documento eletrônico assinado por DANILO PEREIRA JÚNIOR, Juiz Federal, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17,
de 26 de março de 2010. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento
do código verificador 700005978683v21 e do código CRC 149bee48. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): DANILO PEREIRA JÚNIOR 
Data e Hora: 30/11/2018, às 11:9:48 
 

 


