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Autos de apelação criminal nº 5054932-88.2016.4.04.7000 

 

ANTONIO PALOCCI FILHO, já devidamente qualificado nos autos em epígrafe, por 

intermédio de seus procuradores infrassignatários, vem, respeitosamente, perante Vossa 

Excelência, com fundamento no que dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, opor 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão proferido por essa Egrégia 8ª Turma 

(eventos 174, 176, 178 e 180), visando sanar omissões nele contidas, bem como 

prequestionar matérias de direito a serem discutidas perante os Tribunais Superiores, 

conforme razões anexas. 

 

Nestes termos, pede-se deferimento. 

Curitiba/PR, 9 de janeiro de 2019. 

 
 
 

Tracy Reinaldet                                                                                                  Matteus Macedo 
OAB/PR nº 56.300                                                                                           OAB/PR nº 83.616 

 



 

 

 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APRESENTADOS EM FAVOR DE ANTONIO PALOCCI FILHO 

 
 

EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, 
EXCELENTÍSSIMOS DESEMBARGADORES FEDERAIS, 

 
 
 

1. Ao apreciar os recursos de apelação interpostos pela acusação e pela defesa, 

essa Colenda 8ª Turma Julgadora decidiu “(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; (...) (c) negar provimento aos 

recursos de ANTÔNIO PALOCCI, JOÃO VACCARI NETO, RENATO DUQUE e EDUARDO 

MUSA; (...) (e) conceder benefícios a ANTÔNIO PALOCCI FILHO em razão da celebração de 

acordo de colaboração, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam 

fazendo parte integrante do presente julgado” (evento 174). 

2. De toda sorte, com o devido acatamento e respeito, a decisão colegiada, nos 

termos em que prolatada, incorreu em duas omissões. Dessa forma, servem os presentes 

embargos para sanar tais vícios e, também, para prequestionar questões de direito que 

eventualmente serão debatidas nos recursos pertinentes. Vejamos.  

 

 

- I - 
OMISSÃO COM RELAÇÃO AO RECONHECIMENTO DA 
MAJORANTE DO ART. 327, §2º, DO CÓDIGO PENAL 

 

 

1. In casu, ao individualizar a pena do embargante relativa ao crime de corrupção 

passiva, o acórdão aplicou a causa de aumento prevista no art. 327, §2º, do Código Penal 

nos seguintes termos: 

 

 

“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.” 

 

  

2. Entretanto, quando da consumação do crime (seja na modalidade solicitar 

vantagem indevida, seja na modalidade receber, ou ainda considerando a data do 

contrato como marco para temporal para a consumação do delito), o embargante não 



 

 

possuía nenhum “cargo 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”, condição sine qua non para a incidência da 

majorante prevista no art. 327, § 2º, do CP. Dito de outra forma, os delitos aqui 

processados não foram consumados no curto período em que o embargante foi Ministro-

Chefe da Casa Civil (01/01/2011 a 07/06/2011) ou membro do Conselho de 

Administração da Petrobrás (28/04/2011 a 08/06/2011). Logo, não é possível incidir in 

casu a majorante em questão. Senão, vejamos.   

3. Em primeiro lugar, na hipótese de se considerar que o crime de corrupção 

passiva pelo qual o embargante foi condenado se consumou com a solicitação da 

vantagem indevida, deve-se ressaltar que, na época do pedido ilícito (2010), ANTÔNIO 

PALOCCI FILHO não exercia nenhum dos cargos descritos no art. 327, §2º, do CP. É o que se 

extrai dos relatos dos colaboradores MARCELO ODEBRECHT e MONICA MOURA. Examinemos:  

 

 

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. (evento 816 

da ação penal). 

 

*** 

 

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... (evento 817 da ação 

penal) 

 

 

4. Em segundo lugar, caso se considere que o crime de corrupção passiva se 

consumiu com o recebimento das vantagens indevidas, pode-se afirmar que à época do 

crime ANTÔNIO PALOCCI FILHO igualmente não exercia nenhum dos cargos descritos na 

majorante do art. 327, §2º, do CP. E isto porque os pagamentos indevidos foram 

realizados no período de 19/07/2011 a 18/07/2012, ou seja, em momento posterior à 

saída do embargante de seus cargos de Ministro-Chefe da Casa Civil e de membro do 

Conselho de Administração da PETROBRAS, conforme restou reconhecido no r. voto 

condutor do acórdão: 

 

 

“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” 

 

 

5. Por fim, em terceiro lugar, caso se considere que o crime de corrupção passiva 

se consumiu na data de celebração do contrato, conforme precedentes dessa E. Corte 

Regional1, também se pode afirmar que ANTÔNIO PALOCCI FILHO não exercia mais nenhum 

dos cargos descritos no art. 327, §2º, do CP. Tal assertiva é possível porque na data de 

                                                 
1 Auto nº 5036518-76.2015.4.04.7000, 5012331-04.2015.4.04.7000, entre outros. 



 

 

assinatura do (i) contrato entre o ESTALEIRO ENSEADA DO PARAGUAÇU e a SETE BRASIL 

(18/04/2012), e na data de assinatura (ii) dos contratos de afretamento e prestação de 

serviços das sondas (agosto de 2012), ANTÔNIO PALOCCI FILHO já havia deixado seus cargos 

de Ministro-Chefe da Casa Civil e de membro do Conselho de Administração da PETROBRAS. 

Vejamos:  

 

 

“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).”  

 

 

6. Logo, por qualquer ângulo de consumação que se olhe, seja no momento da 

solicitação dos valores ilícitos, seja no momento do recebimento das vantagens 

indevidas, ou ainda, quando da celebração dos contratos, o embargante não exercia 

nenhum dos cargos previstos no art. 327, §2º, do CP. Dessa forma, o v. acórdão incorreu 

em omissão, tendo em vista que não levou em conta que o embargante não 

desempenhava os cargos de Ministro-Chefe da Casa Civil e de membro do Conselho de 

Administração da Petrobrás quando da consumação do delito.  

7. Por tal motivo, requer-se o acolhimento dos presentes embargos, para que 

seja sanada a omissão relativa à não incidência da majorante prevista no art. 327, §2º, 

do CP no vertente caso. Mas há ainda uma segunda omissão que deve ser suprida. 

Vejamos.  



 

 

 

- II - 
OMISSÃO COM RELAÇÃO AOS BENEFÍCIOS APLICADOS AO EMBARGANTE  

EM RAZÃO DE SUA COLABORAÇÃO PREMIADA 

 

 

1. No voto condutor do acórdão, foi imposta ao embargante a pena de multa 

prevista no art. 58 do Código Penal nos seguintes termos:  

 

 

“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).” 

 

 

2. Olhos postos na decisão, bem se verifica que o édito condenatório impôs em 

desfavor do embargante o pagamento de pena de multa, a qual foi fixada no montante 

de 236 dias-multa, no valor de 5 salários mínimos para cada dia.  

3. Contudo, o acordo de colaboração premiada celebrado pelo embargante 

(evento 139 – ACORDO2) e homologado pelo TRF-4, em sua cláusula 3ª, §3º, prevê que 

a pena de multa (art. 58 do CP) a ser imposta ao colaborador na decisão condenatória 

será fixada em seu mínimo legal. Ou seja: 10 dias-multa, tendo o valor de 1/30 do salário 

mínimo para cada dia. Vejamos o que diz o acordo homologado por esse Juízo:  

 

 

 



 

 

 

4. Ademais, a decisão de homologação do acordo de colaboração premiada 

(evento 134 – DESPADEC5), proferida pelo E. Des. Relator, de um lado, asseverou não 

haver óbice para a redução de valores referentes a multas e sanções pecuniárias que não 

envolvessem os direitos do ofendido (como é o caso da multa do art. 58 do CP); e, de 

outro lado, não excluiu a cláusula 3ª, §3º, da homologação do pacto de cooperação.  

5. Frise-se que referida decisão de homologação excluiu tão somente o caput da 

cláusula terceira do acordo, que atine ao pagamento da indenização disposta no art. 387, 

inciso IV, do CPP, mas ela não eliminou outras disposições monetárias do pacto de 

cooperação, como a referente ao art. 58 do CP. Portanto, quer parecer que o disposto na 

cláusula 3º, §3º, do acordo de colaboração premiada celebrado por ANTÔNIO PALOCCI FILHO 

permanece válido e poderia ser aplicado in casu. Vejamos: 

 

 

“Em tese, não veria óbice à redução de valores 

referentes a multas e outras sanções penais 

pecuniárias, mas jamais sobre os direitos do 

ofendido, que inclusive os defende como 

assistente.”  

 

*** 

“Ante o exposto, forte no art. 37, I do RITRF4, 

HOMOLOGO o 'Termo de Acordo de Colaboração 

Premiada' celebrado entre o Delegado de Polícia 

Federal da Delegacia Regional de Combate ao 

Crime Organizado no Paraná e ANTONIO PALOCCI 

FILHO, juntado à PETIÇÃO nº 5016846-

28.2018.4.040000/TRF (evento 1 - ACORDO2), para 

que cumpra seus jurídicos e legais efeitos.  

6. Dele, todavia, deverá ser excluída a Cláusula 

3ª, que trata do pagamento de indenização e a 

limita pelo total dos danos penais, cíveis, 

fiscais e administrativos ao valor de R$ 

37.500.000,00 (trinta e sete milhões e 

quinhentos mil reais), quantia que já se 

encontra constrita. Como já afirmado no despacho 

do evento 12, é inviável que seja pactuado limite 

à indenização. Cuidando-se de direito de 

terceiro, é inadequada a disposição pela 

autoridade pública, Polícia, Ministério Público, 

tampouco pelo Poder Judiciário, notadamente em 

processo que conta com a assistência da 

Petrobras. É pertinente citar, ainda, que 

discussão específica a respeito do direito do 



 

 

assistente a comando sentencial reparatório foi 

travada no julgamento da Apelação Criminal nº 

5027422-37.2015.4.04.7000/PR (...) 

Assim, na Apelação Criminal em trâmite perante 

esta Corte e nos demais processos serão 

bloqueados tantos bens e valores quantos 

necessários para atender ao montante mínimo de 

reparação de danos da vítima (estranha ao 

acordo), na esteira do artigo 387, IV, do Código 

de Processo Penal.” 

 

 

6. Dessa forma, considerando que a decisão de homologação afirmou ser 

possível a previsão no acordo de colaboração premiada sobre sanção pecuniária que não 

interfira nos direitos do ofendido (como é o caso da multa prevista no art. 58 do CP); e 

considerando que a decisão de homologação não invalidou o parágrafo 3º da cláusula 3ª 

do acordo de colaboração; a defesa aponta a presença de ligeira omissão no v. acórdão, 

pois não foi discutida a possibilidade de aplicação da cláusula 3ª, §3º, no presente quadro 

jurídico.  

 

 

- III - 
DOS PEDIDOS 

 

 

1. Diante dos argumentos de fato e de direito expostos, com fulcro no que 

dispõe o art. 619 do CPP, requer-se:  

 

a) Sejam sanadas no acórdão embargado as omissões 

supramencionadas; 

b)  Sucessivamente, sejam acolhidos os presentes embargos de 

declaração, com atribuição de efeitos infringentes, em 

especial no que tange o afastamento da majorante prevista no 

art. 327, §2º, do CP e o redimensionamento da pena de multa 

(art. 58 do CP) para o mínimo legal, nos termos do acordo de 

colaboração premiada; 

c) Sucessivamente, que sejam expressamente indicados os 

dispositivos legais aplicáveis à espécie, na esteira do que 



 

 

dispõe o art. 381, inciso IV, do CPP, para fins de 

prequestionamento da matéria.   

 

Nestes termos, pede-se deferimento. 

Curitiba/PR, 9 de janeiro de 2019. 

  
 
Tracy Reinaldet                                                                                                  Matteus Macedo 
OAB/PR nº 56.300                                                                                           OAB/PR nº 83.616 


