
COLENDA 8ª  TURMA DO EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª

REGIÃO

OPERAÇÃO LAVAJATO
Apelação Criminal nº 5054932-88.2016.404.7000
Relator: Desembargador Federal João Pedro Gebran Neto
Embargantes: Renato de Souza Duque

Antônio Palocci Filho
Embargado: Ministério Público Federal

CONTRARRAZÕES

OPERAÇÃO  LAVAJATO.  DIREITO  PENAL.  PROCESSO  PENAL.
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  APELAÇÃO  CRIMINAL.
ALEGADA OMISSÃO. EFEITOS INFRINGENTES.
1. Renato de Souza Duque: 
Pretende  a  Defesa  alcançar  maior  extensão  dos  efeitos da  colaboração
espontânea reconhecida nesses autos, a fim de que seus benefícios atinjam as
demais ações penais em curso e findas, assim como garantir a progressão de
regime do condenado ainda que ausentes os requisitos objetivos, buscando
afastar a condição de reparar os danos, prevista no art. 33, §4º, do CP. Não
merecem provimento os embargos de declaração.
Primeiro,  legislação  aplicável.  Confere-se  no  v.  acórdão  embargado  o
entendimento firmado sobre a legislação aplicável ao caso em tela, qual seja,
aquela  relativa  à  lavagem  de  dinheiro  e  à  proteção  às  testemunhas  e
colaboradores  da  Justiça.  O  Juízo,  ao  adotar  determinada  linha  de
fundamentação  excludente  de  outra  está  a  fundamentar  a  sua  decisão  de
forma adequada e suficiente, servindo a técnica para atender ao mandamento
constitucional do dever de fundamentação. 
Segundo, extensão dos benefícios da colaboração. Não cabe estender os
efeitos de uma colaboração espontânea verificada em determinado processo,
sobre  fatos  certos,  para  alcançar  outras  ações  penais  findas  ou  em
andamento,  de  modo  orientativo  a  outros  juízos.  No  caso  concreto,  os
benefícios deferidos são decorrentes da colaboração espontânea que se deu
no curso dessa ação penal.
Terceiro, progressão de regime.  Eventual reconhecimento de colaboração
espontânea com base no disposto pelo art. 4º, §5º, da Lei 12.850/2013, que
refere  a  possibilidade  de  progressão  de  regime  do  condenado  ainda  que
ausentes os requisitos objetivos, não afasta a condição especial de reparação
integral do dano causado para a progressão de regime pelo condenado por
crime contra a Administração Pública. Destaca-se:  “É constitucional o art.
33, §4º, do Código Penal, que condiciona a progressão de regime, no caso
de  crime  contra  a  Administração  Pública,  à  reparação  do  dano  ou  à
devolução do produto do ilícito.” (Execução Penal nº 22, Rel. Min. Roberto
Barroso, j. 17.12.2014.

1



2. Antônio Palocci Filho
2.1. Majorante do art. 327, §2º, do CP: A manutenção da majorante se
justifica com base nas provas produzidas nos autos, tendo o v. acórdão bem
enfrentado o tema. Não se verifica a alegada omissão no julgado. 
2.2. Da pena de multa estabelecida no acordo com a PF:  O acordo de
colaboração  firmado  entre  o  réu  e  a  autoridade  policial  não  vincula  o
Julgador. A multa restou aplicada pela Colenda Oitava Turma nos termos do
CP e com base na situação financeira do réu. Não merece acolhimento o
embargo.
3. Manifesta-se  o  MPF pelo  desprovimento  dos  embargos  de  declaração
defensivos.

I - FATOS

Constam nos autos embargos de declaração opostos pela Defesa dos

réus  Renato de Souza Duque e Antônio Palocci Filho, eventos 195 e 196, em face do v.

acórdão constante nos eventos 174 a 180 dos autos, que,  por unanimidade,  decidiu acolher

questão de ordem, para determinar que o voto do Desembargador Federal Victor Luiz dos Santos

Laus,  no tocante à aplicação dos benefícios  negociados no âmbito do acordo de colaboração de

ANTÔNIO PALOCCI FILHO, seja juntado nos presentes autos, devendo permanecer com nível de

sigilo restrito aos julgadores, ao Ministério Público Federal, e à defesa de ANTÔNIO PALOCCI, e

que a presente  sessão de julgamento,  na  parte  destinada à  apresentação do referido voto,  terá  a

presença limitada ao Ministério Público Federal e à defesa desse colaborador, e, por maioria, (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

parcialmente  o  recurso  de  BRANISLAV KONTIC,  apenas  em relação  aos  tópicos  em que  está

configurado  o  interesse  recursal,  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
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em seu acordo de colaboração, e (e) conceder benefícios a ANTÔNIO PALOCCI FILHO em razão

da celebração de acordo de colaboração.

Embargos de declaração opostos pela defesa.

Nas  razões  acostadas  no  evento  195,  a  Defesa  do  réu  Renato  de

Souza Duque sustenta que há omissão no julgado relativamente aos benefícios aplicados ao

embargante em razão de sua colaboração espontânea, os quais, conforme alega, não foram

analisados sob a luz do disposto no art. 4º, §5º, da Lei 12.850/2013.

Por  sua vez,  em razões  acostadas  no evento  196,  a  Defesa do réu

Antônio Palocci Filho alega que o v. acórdão é omisso relativamente: a) ao reconhecimento

da majorante do art. 327, §2º, do CP, porquanto na época dos crimes o réu não exercia função

púbica;  e  b)  na  fixação  da  pena  de  multa,  por  inobservância  dos  termos  do  acordo  de

colaboração firmado com a Polícia Federal.

Considerando que os embargos opostos pela Defesa podem resultar na

atribuição de efeitos infringentes, vieram os autos para contrarrazões, evento 200.

É o relatório.

II - FUNDAMENTOS

2.2. Réu Renato de Souza Duque

Aponta a Defesa omissão no v. acórdão relativamente à análise dos

benefícios concedidos em razão da colaboração espontânea sob a perspectiva do que dispõe o

art.  4º,  §5º,  da  Lei  12.850/2013,  o  que  entende  ser  fundamental  “para  se  aquilatar  a

possibilidade  de  manutenção  do  benefício  concedido  pelo  Juízo  de  primeiro  grau ao

embargante in casu; sendo igualmente fundamental para que a defesa possa discutir sua tese

perante o Superior Tribunal de Justiça.”(grifado) 
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Destaca-se dos embargos: 

“10. Assim,  considerando que a sentença do Juízo singular concluiu que “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”;
considerando que o Juízo monocrático asseverou no édito condenatório que “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”;  requer-se o
acolhimento  dos  vertentes  embargos  para  que a  8ª  Turma desse  Tribunal  Regional
Federal  se  manifeste  expressamente sobre a possibilidade de se  manter  o benefício
concedido ao embargante na sentença de primeiro grau a partir do que prevê o art. 4º,
§5º, da Lei  12.850/13, o qual versa tanto sobre colaborações formais,  quanto sobre
colaborações espontâneas.”

Com o máximo respeito, não merece abrigo o pleito.

Pretende a Defesa alcançar maior extensão dos efeitos da colaboração

espontânea reconhecida nesses autos, a fim de que seus benefícios atinjam as demais ações

penais em curso ou findas, assim como garantir a progressão de regime do condenado ainda

que ausentes os requisitos objetivos, buscando afastar a condição de reparar os danos, prevista

no art. 33, §4º, do CP. 

Primeiro, legislação aplicável.  Confere-se no v. acórdão embargado

o entendimento firmado sobre a legislação aplicável ao caso em tela, qual seja, aquela relativa

à lavagem de dinheiro e à  proteção às testemunhas e colaboradores da Justiça.  Digno de

registro que o Juízo, ao adotar determinada linha de fundamentação excludente de outra está a

sustentar a sua decisão de forma adequada e suficiente, servindo a técnica para atender ao

mandamento constitucional do dever de fundamentação. Ainda, diante do sistema do livre

convencimento motivado adotado pelo CPP, considera-se fundamentada a decisão que motiva

a conclusão alcançada, expressando o raciocínio desenvolvido no curso do exame dos fatos e

das provas. 

4



Quanto  ao  tema,  colhe-se  do  voto  do  ilustre  Relator  o  seguinte

excerto:

“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: 

(...)

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
coautores  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 terços.

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.
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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 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.” (grifado)

Segundo,  extensão  dos  efeitos. O  ponto  relativo  à  extensão  dos

efeitos foi assim enfrentado no voto do ilustre Relator:

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.
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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  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
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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.”

Nesses autos o réu Renato Duque  confessou,  tratou de fatos objeto

dessa ação penal.  Nesses autos foi reconhecido pelo Magistrado, assim como pela Colenda

Oitava Turma do E. TRF4, que a colaboração, apesar de tardia, foi oportuna, “reforçando o

juízo de convicção acerca dos fatos delituosos.” (Voto do Relator, item 7.3.2.3.) Portanto, os

benefícios  deferidos são decorrentes da colaboração espontânea que se deu no curso dessa

ação penal.

Além da  atenuante  da  confissão,  que  reduziu  a  pena  em  1/6,  o  v.

acórdão  recorrido  reconheceu  a  colaboração  espontânea de  Renato  Duque,  o  que

fundamentou a redução da pena em 1/2, aplicando o benefício na presente ação penal.

Contudo, não cabe estender os efeitos de uma colaboração espontânea

verificada em determinado processo para lançar benefícios sobre outras ações penais findas

ou em andamento. O pretendido significaria que um Magistrado, em determinado momento,

poderia julgar que a colaboração espontânea, sem acordo formal, havida no curso de certa

ação penal, seria de tal relevância e efetividade que restaria capaz de apagar toda a prestação

jurisdicional levada a efeito no curso de outras tantas ações penais respondidas pelo réu nas
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quais, frisa-se, não confessou nem colaborou, concedendo-lhe uma espécie de indulgência de

índole  orientativa  genérica  que  suplantaria  as  penas  aplicadas  nas  demais  sentenças

condenatórias porventura proferidas por outros juízos. 

Portanto, na linha do quanto decidido no v. acórdão embargado, não

cabe estender os efeitos de colaboração espontânea havida no curso dessa ação penal, sobre os

fatos objeto dessa ação penal, para gerar benefícios a repercutir noutras ações penais em curso

ou findas. 

Terceiro,  progressão de  regime. Relativamente  à  possibilidade  de

progressão de regime, o voto do insigne Relator assim trata do tema:

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).” (grifado)

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.
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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.”

 

De plano,  sublinha-se que eventual  reconhecimento  de colaboração

espontânea  com  base  no  disposto  pelo  art.  4º,  §5º,  da  Lei  12.850/2013,  que  refere  a

possibilidade  de  progressão  de  regime  do  condenado  ainda  que  ausentes  os  requisitos

objetivos, não afasta a condição especial de reparação integral do dano para a progressão

de  regime  pelo  condenado  por  crime  contra  a  Administração  Pública,  na  forma  do

disposto pelo art. 33, § 4º, do CP.

O  tema  se  repete  nos  julgados  da  Operação  Lavajato,  tendo  sido

objeto de ampla discussão pela 4ª Seção1, conforme ementa de julgado recente e trecho de

decisão do voto da Relatora que se aplica ao presente exame:

PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE.
OPERAÇÃO  LAVA-JATO.  CRIMES  CONTRA  A  ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.  REPARAÇÃO  DO  DANO  COMO  CONDIÇÃO  PARA  A
PROGRESSÃO  DE  REGIME.  ARTIGO  33,  PARÁGRAFO  4º,  DO
CÓDIGO  PENAL.  CONSTITUCIONALIDADE.  APLICAÇÃO.
POSSIBILIDADE.  EXECUÇÃO  PROVISÓRIA  DAS  PENAS.
DETERMINAÇÃO. 
1. A constitucionalidade do artigo 33, parágrafo 4º, do Código Penal já é
matéria assentada pelo Supremo Tribunal Federal. 
2.  A condenação  dos  réus  torna  certa  a  obrigação  de  reparar  o  dano  que,
devidamente estabelecido no julgado, encontra respaldo na previsão inserta no
artigo 387, incido IV, do Código de Processo Penal. 
3. Mantida a determinação, pela sentença, de obediência ao art. 33, § 4º, do CP,
não resta afastada a competência do Juízo das Execuções Penais para decidir
incidentes futuros. 
4. Recurso desprovido. (TRF4, ENUL 5083360-51.2014.4.04.7000, QUARTA
SEÇÃO, Relatora CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI, juntado aos autos em
20/07/2018) 

1 (TRF4,  ENUL  5083351-89.2014.4.04.7000,  QUARTA  SEÇÃO,  Relatora  CLÁUDIA  CRISTINA
CRISTOFANI, juntado aos autos em 30/01/2018) 

10



“4.  Igualmente  não  merece  provimento  o  pedido  de  reconhecimento  da
incompetência do juízo para condicionar a progressão de regime à reparação do
dano, na forma do art. 33, § 4º, do Código penal.

4.1.  Não vejo como afastar  a  exigência  normativa.  Nesse  passo,  vejo pouca
utilidade no recurso defensivo ora examinado, pois o entendimento minoritário não
nega vigência à norma, mas apenas reserva a discussão para a fase de execução. Ou
seja, sendo possível a reparação do dano para progressão de regime, nenhuma alteração
do status libertatis do recorrente haverá, agora ou em momento posterior da execução
da sentença.

Como já visto, a constitucionalidade do art. 33, § 4º do Código Penal foi
afirmada pelo Supremo Tribunal Federal na Execução Penal nº 22, em face de
João Paulo Cunha, condenado na AP nº 470/STF.

Trata-se de condição especial para progressão de regime ao condenado por
crime contra a administração pública, cuja progressão de regime do cumprimento
da pena condicionada à reparação do dano que causou, ou à devolução do produto
do ilícito praticado, com os acréscimos legais.

Deste incidente, tão importante quanto o extrato de julgamento, são os debates
travados, notadamente no que fazem referência ao mérito da ação penal que lhe deu
origem. Extrai-se do inteiro teor que houve fundada discussão a respeito da condição,
não cogitando a Suprema Corte, porém, da impossibilidade de fixá-la já no momento
da  condenação.  Confira-se,  por  pertinentes,  as  considerações  tecidas  pelo  Ministro
Ricardo Lewandowski:

(...)

Nos  Oitavos  Embargos  de  Declaração  na  Ação  Penal  470/MG  ficou
consignado:

AÇÃO  PENAL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  CONTRADIÇÃO  NA
DOSIMETRIA DA PENA APLICADA PELA PRÁTICA DO  DELITO  DE
CORRUPÇÃO PASSIVA. INOCORRÊNCIA. COMPARAÇÃO COM PENAS
APLICADAS PARA DELITOS DIVERSOS. IMPROPRIEDADE. ALEGADA
OMISSÃO  QUANTO  À  TESE  DA  INEXIGIBILIDADE  DE  CONDUTA
DIVERSA, RELATIVAMENTE AO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO.
NÃO  CONFIGURADA.  OBSCURIDADE  NO  EXAME  DA  ALEGADA
ATIPICIDADE DA CONDUTA. INEXISTÊNCIA. CONTRADIÇÃO ENTRE
A CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE E A ABSOLVIÇÃO DE CORRÉU.
NÃO  CARACTERIZADA.  OMISSÃO  E  DÚVIDA NA DETERMINAÇÃO
DO VALOR EXATO DO DESVIO, NA CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO
CRIME  DE  PECULATO.  VALOR  DEVIDAMENTE  DESCRITO  NA
DENÚNCIA E NO ACÓRDÃO. PERDA DO MANDATO PARLAMENTAR.
AUSENTE  QUALQUER  OBSCURIDADE  OU  CONTRADIÇÃO  NO
ACÓRDÃO.  DECRETAÇÃO  DA PERDA  PELO  SUPREMO  TRIBUNAL
FEDERAL,  CABENDO  À  MESA  DA  CÂMARA  DOS  DEPUTADOS
PRONUNCIAMENTO MERAMENTE DECLARATÓRIO.  EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. Não há contradição entre as penas aplicadas ao
embargante, considerados os diferentes crimes pelos quais foi condenado. Em
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cada  um dos  delitos,  houve  dosimetria  específica,  com individualização  das
circunstâncias  que  envolveram  a  prática  delitiva,  conforme  a  conduta  do
embargante em cada caso. A contradição que deve ser resolvida pela via dos
embargos de declaração é aquela que impede a compreensão dos fundamentos e
da conclusão do acórdão, não se enquadrando nesse conceito a diferença entre as
penas aplicadas a delitos diversos, cada uma com seus próprios fundamentos.
Não houve omissão relativamente à alegada "inexigibilidade de conduta diversa"
na prática do crime de lavagem de dinheiro. Incompatibilidade desta excludente
com a prática de um delito que não se destina à proteção de bens jurídicos, mas
sim,  dentre  outras  finalidades,  a  assegurar  o  proveito  de  crime.  Tese
expressamente  afastada  no  acórdão.  Não  houve  qualquer  obscuridade  na
condenação do embargante pela prática do crime de lavagem de dinheiro, que
está  fundamentada  de  modo  exaustivo  e  coerente,  inclusive  em  relação  ao
emprego da própria esposa com fim de consumar o delito. Não há contradição
entre a absolvição do corréu José Borba e a condenação do embargante, pela
prática do delito de lavagem de dinheiro. Diversidade consideradas das situações
jurídicas  dos  réus,  considerado  o  acervo  probatório  dos  autos.  Ausente
contradição entre  votos vogais.  A contradição sanável  mediante embargos de
declaração é a verificada entre os fundamentos do acórdão e a sua conclusão,
não  a  que  possa  haver  nas  diversas  motivações  de  votos  convergentes.
(Precedente:  Inq  1070-ED,  Rel.  Min.  Sepúlveda  Pertence,  Tribunal  Pleno,
julgado em 06/10/2005). Não houve qualquer omissão quanto à questão da
fixação  do  valor  do  dano  a  ser  reparado  pelo  embargante. O  acórdão
embargado enfrentou a matéria e decidiu que a discussão era incabível na sede
desta ação penal, cujo julgamento se baseou na materialidade dos desvios dos
recursos  públicos,  comprovada  nos  autos.  O valor total  do  desvio  é  o  que
consta da denúncia, para os fins do art. 33, §4º, do Código Penal. A perda do
mandato parlamentar foi decretada com clareza no acórdão embargado, ausente
qualquer obscuridade quanto à natureza meramente declaratória da atuação da
Câmara  dos  Deputados.  Embargos  de  declaração  rejeitados.  (AP 470  EDj-
oitavos, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em
04/09/2013,  ACÓRDÃO  ELETRÔNICO  DJe-200  DIVULG  09-10-2013
PUBLIC 10-10-2013).

A matéria voltou a ser examinada pelo Supremo Tribunal Federal, agora no
seio da Execução Penal nº 22, tendo o Ministro ROBERTO BARROSO (relator
substituto  em  decorrência  da  aposentadoria  do  Min.  Joaquim  Barbosa),
assentado:

EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA.  DEVOLUÇÃO  DO  PRODUTO  DO
ILÍCITO.
1.  É  constitucional  o  art.  33,  §  4º,  do  Código  Penal,  que  condiciona  a
progressão de regime, no caso de crime contra a Administração Pública, à
reparação do dano ou à devolução do produto do ilícito. 
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2. Tendo o acórdão condenatório fixado expressamente o valor a ser devolvido,
não há como se afirmar não se tratar de quantia líquida. 
3. A alegação de falta de recursos para devolver o dinheiro desviado não
paralisa a incidência do art.  33,  § 4º,  do Código Penal.  O sentenciado é
devedor solidário do valor integral da condenação. 
4. Na hipótese de celebração de ajuste com a União para pagamento parcelado
da obrigação, estará satisfeita a exigência do art. 33, § 4º, enquanto as parcelas
estiverem sendo regularmente quitadas. 
5. Agravo regimental desprovido. 
(Execução Penal nº 22, Rel. Min. Roberto Barroso, j. em 17.12.2014)

Na parte final de seu voto, Sua Excelência é ainda mais explícita no tocante ao
dever  de reparação do dano ao afirmar  "C.  A alegação de falta  de recursos  para
devolver o valor desviado não inibe a incidência do dispositivo legal reconhecido
como constitucional, sob pena de o crime compensar. É relevante observar que não é
a liberdade do sentenciado que é condicionada ao pagamento, mas tão somente a
progressão para outro regime de cumprimento da condenação a pena privativa de
liberdade. D. O sentenciado é devedor do valor integral da condenação. Admite-se,
porém,  o  parcelamento  da  dívida  pela  União,  nos  moldes  aplicáveis  aos  demais
devedores da Fazenda Pública."

Equivale dizer, correta a sentença ao firmar a reparação de dano como requisito
à progressão de regime, consoante precedente do Tribunal Excelso.

4.3. Pois bem, tendo tais referências acima como norte, permito-me concluir que
a exigência legal de reparação do dano para fins de progressão de regime independe de
determinação  expressa  na  sentença  condenatória.  Contudo,  nenhuma  ilegalidade
existirá se expressa determinação houver.

Tampouco  se  estará  diante  de  subtração  da  competência  do  juízo  da
execução, pois  não poderia ele  desconsiderar o comando normativo,  sobretudo
porque de constitucionalidade reconhecida pelo Plenário do Supremo Tribunal
Federal. Vale dizer, mesmo que de momento provido o recurso defensivo, nenhuma
utilidade terá no momento da execução, já que de observância obrigatória a reparação
do dano para progressão de regime. Em processo correlacionado à "Operação Lava-
Jato", a 4ª Seção manteve a exigência:

PROCESSO  PENAL.  EMBARGOS  INFRINGENTES  E  DE  NULIDADE.
OPERAÇÃO  LAVA-JATO.  CRIMES  CONTRA  A  ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. ATO DE OFÍCIO. CAUSA DE
AUMENTO.  CORRUPÇÃO  EXAURIDA.  DOSIMETRIA  DAS  PENAS.
MANUTENÇÃO.  REPARAÇÃO  DO  DANO.  1  (...).  5.  Mantida  a
determinação, pela sentença, de obediência ao art. 33, § 4º, do CP, não havendo
invasão da competência do Juízo das Execuções Penais. (TRF4, EMBARGOS
INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 5023121-47.2015.404.7000, 4ª Seção,
Des.  Federal  CLÁUDIA  CRISTINA  CRISTOFANI,  POR  MAIORIA,
JUNTADO AOS AUTOS EM 04/12/2017)
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Isso  não  impede,  contudo,  que  outras  matérias  que  orbitem  em  torno  da
reparação do dano para a progressão de regime possam e devam ser examinadas em
fase de execução.

Assim,  por  exemplo,  competindo  ao  juízo  da  execução  aferir  a  satisfação
indenizatória  como  condição  à  progressão,  poderá  ele  verificar,  inclusive,  se  o
sentenciado  possui  efetiva  capacidade  patrimonial  de  ressarcir  o  erário  público.
Igualmente poderá tratar de outras matérias que lhe são afetas, como parcelamento,
substituição  por  garantias  reais  ou  fidejussórias,  a  exemplo  do  que  já  ocorre  nas
prestações pecuniárias substitutivas.

Sem prejuízo de que o juízo da execução verifique os requisitos objetivos e
subjetivos para progressão de regime e decida fundamentadamente a respeito da
capacidade  de  ressarcimento  e  outras  questões  correlacionadas,  não  vejo
ilegalidade na sentença que faz expressa referência à causa legal a ser cumprida
para a progressão de regime, sobretudo porque não há, nos limites da infringência
e  conforme  assentado  pelo  Supremo  Tribunal  Federal,  de  se  questionar  a
constitucionalidade da norma.

No ponto, igualmente nego provimento ao recurso.”

Portanto, sem padecer da omissão apontada, cumpre ser mantido o v.

acórdão no ponto por seus próprios fundamentos.

2.2. Réu Antônio Palocci Filho

a) Da majorante do §2º do art. 327 do Código Penal

O v. acórdão embargado, provendo o recurso do MPF, reconheceu a

incidência da causa de aumento prevista no §2º do art. 327 do CP, aplicando-a às penas do

delito de corrupção passiva praticado pelo réu Antônio Palocci. 

A Defesa sustenta omissão no julgado, pois não teria levado em conta

que o embargante não desempenhava os cargos de Ministro-Chefe da Casa Civil e de membro

do Conselho de Administração da Petrobras quando da consumação do delito.

O embargo não merece acolhimento.
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Os  elementos  de  prova  carreados  aos  autos  demonstram,  com  a

certeza necessária, o exercício dos cargos públicos referidos no período da prática dos crimes

de corrupção cometidos pelo réu Antônio Palocci.

A prática  do  delito  de  corrupção passiva  atribuído ao  réu  Antônio

Palocci ocorreu durante o exercício dos cargos de Ministro-chefe da Casa Civil (01/01/2011 a

07/06/2011)  e  membro  do  Conselho  de  Administração  da  Petrobras  (28/04/2011  a

08/06/2011).

O v.  acordão embargado  enfrenta  a  questão  com clareza,  como se

verifica do seguinte excerto do voto do douto Relator:

“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.

(...)

“335. No meio dessas mensagens, Marcelo Bahia Odebrecht enviou uma, em
21/02/2011, 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."
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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):

16



"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/acompanheo-
planalto/agenda/agenda-da-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.” - grifado

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;
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-  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:
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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 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.
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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.”

Releva destacar que a Defesa do réu Antônio Palocci não recorreu da

condenação pelo crime de corrupção, colacionando-se do voto do douto Relator o seguinte:

 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.

(…)

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).” (grifado)
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Ademais, quando da análise da referida causa de aumento no voto do

insigne  Relator,  verifica-se  a  expressa  referência  à  função  exercida  pelo  embargante,  nas

seguintes letras:

“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
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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
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.”

Não  há,  portanto,  omissão  no  julgado,  cumprindo  desacolher  os

embargos defensivos.

b) Benefícios da colaboração premiada

Em prosseguimento,  insurge-se  o embargante  alegando omissão  no

julgado em razão da inobservância do acordo de colaboração premiada, firmado com a Polícia

Federal  e  homologado  pelo  ilustre  Relator,  no  que  pertine  à  fixação  da  pena  de  multa.

Sustenta a Defesa que a Cláusula 3ª, §3º, do acordo firmado com a autoridade policial prevê

que a pena de multa a ser imposta ao colaborador na decisão condenatória será fixada em seu

mínimo legal, o que não foi observado no v. acórdão.
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A pretensão não merece trânsito.

Primeiro,  porque o acordo entre o réu Antônio Palocci e a Polícia

Federal não vincula o Julgador, nem o Ministério Público Federal. Precisamente porque o

objeto do acordo firmado com a Polícia Federal são inquéritos em andamento, investigações

em curso, é que o ajuste – entre investigado e investigador -  não se aplicada automaticamente

à apelação criminal em curso perante o Tribunal Regional Federal. 

Segundo,  porque  a  decisão  de  homologação  do  acordo  entre  o

investigado-réu Antônio Palocci e a Polícia Federal trata da regularidade formal do pacto,

tendo  sido  reservado  à  Colenda  Oitava  Turma  o  exame  sobre  eventual  efetividade  da

colaboração a fim de aplicar efeitos reflexos em benefício do réu sobre a apelação no âmbito

da qual não houve confissão nem colaboração espontânea. Assim, decidiu a Turma por aplicar

a multa nos termos do Código Penal, levando em conta a situação financeira do acusado. 

Desse modo, não merece acolhimento o embargo.

 

III - CONCLUSÃO

Diante do exposto, é o Ministério Público Federal pelo desprovimento

dos embargos de declaração opostos pela defesa dos réus Renato de Souza Duque e Antônio

Palocci Filho. Porto Alegre, 29 de janeiro de 2019.

Ana Luísa Chiodelli von Mengden
Procuradora Regional da República
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