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Excelentíssimo Senhor Ministro Edson Fachin, 

A Procuradora-Geral da República, no uso de suas atribuições constitucionais e 

legais, com fundamento no art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, vem 

apresentar 

contrarrazões aos embargos de declaração 

opostos por NELSON MEURER e NELSON MEURER JÚNIOR contra os acórdãos de fls. 

4021/4060 e 4062/4083, respectivamente, pelos quais a r Turma desse STF rejeitou os 

embargos de declaração anteriormente opostos pelos condenados. 

Gabinete da Procuradora-Geral da República 
Brasília/DE 
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Trata-se de ação penal instaurada a partir do recebimento, pela 2' Turma desse 

Supremo Tribunal Federal, da denúncia ofertada por esta Procuradoria-Geral da República 

contra NELSON MEURER, NELSON MEURER JÚNIOR e CRISTIANO AUGUSTO MEURER, 

com base em elementos coligidos no inquérito de autos n° 3.997/DF, pela prática dos crimes 

de corrupção passiva majorada e de lavagem de dinheiro majorada, em concurso de pessoas, 

tipificados, respectivamente, no art. 317-§P do Código Penal e no art. 1 O-§4° da Lei 

9.613/1998, combinados com o art. 29 do Código Penall. 

Após a regular instrução processual penal, sobreveio o julgamento de mérito, 

conforme o acórdão acostado às fls. 3413/3898, pelo qual a 2 Turma julgou parcialmente 

procedente a denúncia. 

Sobrevieram recursos de embargos de declaração interpostos por NELSON 

MEURER e NELSON MEURER JÚNIOR. 

Em seus embargos, NELSON MEURER sustentou': 

nulidade do acórdão por violação ao princípio da correlação, uma vez que o 

recebimento de vantagem indevida por meio de valores em espécie entregues pelo 

colaborador Antônio Carlos Brasil Fioravanti Pieruccini não estaria descrito na denúncia, 

sendo condenado, neste ponto, por fato estranho à peça acusatória; 

segundo o acórdão embargado, "seria incontroverso que a ascensão de Paulo 

Roberto Costa à Diretoria de Abastecimento da Petrobras deu-se por indicação do Partido 

Progressista, em razão do papel exercido pela agremiação no governo de coalização; e que, 

nesse contexto, o embargante teria exercido suas funções com protagonismo, ao lado de 

outras lideranças, na condução das questões partidárias". "Tal protagonismo, afirma o 

acórdão (7i. 3532), teria sido comprovado — apenas e exclusivamente — pelas palavras dos 

delatores Paulo Roberto Costa e Alberto Youssef'. Apesar disso, o acórdão embargado afirma 

que a palavra do delator, de forma isolada, não pode fundamentar um decreto condenatório, 

sendo contraditório neste ponto; 

a fundamentação utilizada para absolvê-lo quanto ao primeiro bloco de 

1 Fls. 867/970. 
2 Fls. 3902/3933. 
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acusações [participação na corrupção praticada por Paulo Roberto Costa na Diretoria de 

Abastecimento da Petrobras] afastaria qualquer tentativa de atribuir ao embargante 

protagonismo dentro da agremiação partidária; 

haveria omissões no acórdão embargado, em relação a elementos de prova 

relevantes apontados pela defesa, que descaracterizam por completo o protagonismo do 

embargante dentro da agremiação partidária, em especial os depoimentos de Paulo Roberto 

Costa e João Alberto Pizzolatti; 

não teria sido demonstrado o ato pelo qual o embargante teria exercido 

influência política na indicação e sustentação de Paulo Roberto Costa; 

haveria omissão no acórdão recorrido quanto ao enfrentamento dos 

argumentos da defesa que descaracterizam os repasses ilícitos feitos por Rafael Ângulo; 

o acórdão seria omisso por não ter "explicitado o porquê da conclusão de 

que cada ligação telefónica corresponderia a um ato de corrupção, assim como, omitiu-se 

sobre qualquer outro elemento probatório que pudesse dar amparo a essa inusitada 

conclusão" (fl. 3924v); 

haveria incongruência no acórdão quanto à condenação pelo crime de 

lavagem de dinheiro, pois "a simples operação de declarar dinheiro em espécie no Imposto 

de Renda" não pode ser tido para caracterizar o crime, sobretudo quando os depósitos 

fracionados que entraram em suas contas correntes foram considerados normais pelo próprio 

acórdão, culminando inclusive com sua absolvição quanto a tal imputação; 

haveria vícios na fixação da pena-base consubstanciados na: (a) ausência de 

fundamentação idônea para reputar desfavorável a culpabilidade, as circunstâncias e 

consequências do crime tanto na fixação da pena-base do crime de corrupção passiva quanto 

do crime de lavagem de dinheiro; (b) indevida utilização de elementos próprios do tipo penal 

incriminador para valorar negativamente as circunstâncias judiciais. 

Condenado pelo crime de corrupção passiva à pena de 4 anos, 9 meses e 18 dias 

de reclusão'', NELSON MEURER JÚNIOR opôs embargos de declaração, juntados às fls. 

3935/3956. 

Em sua defesa, o condenado sustentou: 

3 	Em regime semiaberto. 
4 	Além de 31 dias-multa. 
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Nulidade do acórdão por violação ao Principio da Correlação, vez que teria 

sido condenado por fatos criminosos não imputados/descritos na denúncia; 

Omissões do acórdão: b.1) quanto ao trecho do depoimento de Alberto Yous-

sef, em que afirma desconhecer o envolvimento dos filhos de Nelson Meurer no repasse/rece-

bimento de propina; b.2) ao desconsiderar os depoimentos dos funcionários do Hotel Curitiba 

Palace, os quais afirmam nunca terem visto os funcionários de Alberto Youssef nas depen-

dências do hotel; b.3) ao desconsiderar as informações de que, até sua morte em 2010, as en-

tregas de propina em Curitiba eram feitas ao ex-Deputado José Janene e não a NELSON 

MEURER, de forma que não se poderia imputar ao embargante o crime de corrupção passiva 

em períodos anteriores a essa data. 

Vícios na análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, 

mormente no que tange à culpabilidade e às consequências do crime, o que teria levado à fi-

xação da pena-base em patamar exacerbado. 

Aplicação indevida da regra prevista no artigo 317-§1° do Código Penal, vez 

que "a referida causa especial de aumento da pena exige conduta personalíssima de agente 

público", condição não ostentada pelo embargante. 

Esta Procuradoria-Geral da República ofertou contrarrazões às fls. 3960/4001. 

Os embargos de declaração foram rejeitados, em acórdãos assim ementados': 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO PENAL . ACÓRDÃO CONDENATÓ-
RIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDIS-
CUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCONFORMISMO. 
INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. Os embargos 
de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis so-
mente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre 
no presente caso. 2. O embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com 
objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. Mero inconformismo que não encon-
tra amparo em sede de aclaratórios. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados. 

Dessa decisão foram opostos novos embargos de declaração pelos réus NELSON 

MEURER JÚNIOR e NELSON MEURER. 

NELSON MEURER JÚNIOR, em seus novos aclaratórios, 

5 	Fls. 4021/4060 e 4062/4083. 
6 	Fls. 4092/4104. 
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nulidade do acórdão que rejeitou os primeiros embargos, pois somente os Mi-

nistros Edson Fachin, Celso de Mello e Cármen Lúcia estavam presentes na sessão de julga-

mento; 

que não haveria substrato probatório suficiente a ensejar a condenação do em-

bargante pela prática do crime de corrupção passiva nos recebimentos ordinários e periódi-

cos, pois, no ponto, a imputação teria sido lastreada unicamente na palavra de colaboradores 

premiados, tendo o acórdão embargado sido omisso quanto à declaração de Alberto Youssef 

de que não tinha conhecimento do envolvimento dos filhos de NELSON MEURER, bem como 

quanto às declarações prestadas pelos funcionários do Hotel Curitiba Palace, no sentido de 

que nunca viram os emissários de Alberto Youssef no local; 

excesso na fixação da pena-base, por não haver fundamentos lícitos para a 

exasperação com fundamento na culpabilidade ou nas consequências do crime; 

que teria havido omissão quanto à impossibilidade de se aplicar a causa de 

aumento de pena do art. 31711° do Código Penal, que exige conduta personalíssima do 

agente público. 

NELSON MEURER, por sua vez, alegou': 

nulidade do acórdão que rejeitou os primeiros embargos, pois somente os Mi-

nistros Edson Fachin, Celso de Mello e Cármen Lúcia estavam presentes na sessão de julga-

mento; e 

que teria havido omissão relativa à condenação pela prestação de informações 

falsas em declarações de imposto de renda, visto que os valores em espécie mantidos pelo 

embargante seriam devidos à alienação da quotas sociais do Supermercado Marrecão, não 

tendo relação com a prática de crimes contra a Petrobras. 

Vieram os autos à Procuradoria-Geral da República, para contrarrazões. 

II 

Estes embargos de declaração são nitidamente protelatórios. 

7 Fls. 4106/4108-verso. 
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Inicialmente, quanto a aventada nulidade dos acórdãos por meio dos quais a 2a  

Turma rejeitou os primeiros embargos de declaração, tem-se que os réus não apontaram 

quaisquer dos vícios que autorizam a oposição deste recurso. Limitaram-se a sustentar uma 

suposta ilegalidade no julgamento do recurso, sem que a 2° Turma estivesse com toda a sua 

composição presente na ocasião. 

Todavia, na própria seção de julgamento, essa alegação foi rejeitada, com funda-

mento no art. 147 do Regimento Interno do STF. Aviar novo recurso de embargos declarató-

rios para veicular, mais uma vez, essa suposta nulidade, explicita o caráter protelatório dos 

recursos. 

Reforça essa conclusão, o exame das demais alegações veiculadas nos novos em-

bargos de declaração opostos pelos réus. 

Com efeito, as aduzidas omissões ou contradições relativas a aspectos da conde-

nação dos embargantes são mera repetição de argumentos já refutados nos acórdãos recorri-

dos. Para o enfrentamento de tais questões, portanto, é suficiente fazer referência às 

contrarrazões ofertadas pela Procuradoria-Geral da República por ocasião da oposição dos 

primeiros aclaratórios, bem como aos acórdãos dessa 2° Turma, que os rejeitaram. 

O breve exame dessa segunda oposição de embargos declaratórios pelos réus de-

monstra seu propósito meramente protelatório, com fins de adiar, o máximo possível, o trân-

sito em julgado da condenação e a consequente execução da pena. 

Em tais situações, a jurisprudência desse STF fixou-se no sentido de ser possível 

certificar, de imediato, o trânsito em julgado da condenação, com o também imediato início 

do cumprimento da pena: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS 
DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. PRECLUSÃO 
DAS MATÉRIAS NÃO ARGUIDAS NO REGIMENTAL. ART. 1.026, CAPUT e § 40, 
DO CPC. AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO E DESNECESSIDADE DE 
AGUARDAR OS TERCEIROS DECLARATÓRIOS PROTELATÓRIOS. DETERMI-
NAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO ACÓRDÃO IM-
PUGNADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. BAIXA 
IMEDIATA. 1— Encontram-se preclusas as questões suscitadas em relação à decisão por 
meio da qual não foram conhecidos os primeiros embargos de declaração, uma vez que 
não foram arguidas no agravo regimental. II — Os primeiros declaratórios não foram co-
nhecidos por ausência de demonstração da existência de vício na decisão embargada, 
sendo, por isso, considerados manifestamente incabíveis. III — Recursos manifestamente 
incabíveis ou intempestivos não têm o condão de suspender ou interromper prazos para 
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interposição de outras pretensões recursais. Precedentes. IV — O magistrado não está 
obrigado a aguardar os terceiros embargos de declaração protelatórios da mesma parte 
para, só após, considerá-los inadmissíveis. Precedentes. V — A certificação do trânsito em 
julgado da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário foi determinada no 
acórdão embargado. VI — Embargos de declaração não conhecidos, com determinação da 
imediata 	baixa 	dos 	autos 	à 	origem. 
(RE 1031181 ED-AgR-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, 
julgado em 17/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-108 DIVULG 22-05-2019 
PUBLIC 23-05-2019) 

PENAL. PROCESSO PENAL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CON-
TRA ACÓRDÃO CONDENATÓRIO PROFERIDO À UNANIMIDADE. REDISCUS-
SÃO DOS FATOS E VOTOS PROFERIDOS NO JULGAMENTO DE MÉRITO DA 
AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA DA PENA JÁ 
DECIDIDA NO JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL E DOS PRIMEIROS EMBAR-
GOS DECLARATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE NA 
PENA APLICADA. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. REQUERIMENTO DE EXE-
CUÇÃO IMEDIATA DA PENA. ACOLHIMENTO. PRECEDENTES. CONHECI-
MENTO E DESPROVIMENTO DOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
ACOLHIMENTO DO REQUERIMENTO DE EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. 1. 
A jurisprudência desta Corte já estabeleceu que os embargos de declaração não se pres-
tam a promover uma rediscussão ampla acerca dos fatos e das opções teóricas assumidas 
no julgamento de mérito da ação penal, não sendo cabível para questionar, de forma 
abrangente, o sistema de votação adotado na fase de dosimetria da pena (Ação Penal n° 
470-EDj-Vigésimos Sextos, Rel. Min. Joaquim Barbosa, julgado em 04.09.2013). 2. A 
tese da suposta desproporcionalidade da pena se encontra baseada em premissas inade-
quadas. Em primeiro lugar, porque inexiste a suposta proporção estrita ou matemática 
entre o número de circunstâncias desfavoráveis e a elevação da pena-base, tal como re-
gistrado no julgamento dos primeiros embargos de declaração (RHC 128.355, Rel. Min. 
Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 12.9.2017; HC-AgR 130.760, Rel. Min. Ed-
son Fachin, Primeira Turma, julgado em 15.3.2016). Em segundo lugar, ainda que se 
considere a dosimetria da pena de acordo com o rígido critério matemático deduzido, ob-
serva-se que a avaliação negativa de três circunstâncias judiciais levou ao aumento da 
pena-base em patamar inferior ao ponto médio. 3. Sobre a dosimetria da pena, José Anto-
nio Paganella Boschi escreve o seguinte (Das Penas e Seus Critérios de Aplicação. 68  ed. 
Porto Alegre: Livaria do Advogado, 2013. p. 185): "Quando algumas das circunstâncias 
judiciais forem valoradas negativamente (leia-se: em desfavor do acusado), a pena-base 
deverá ser quantificada um pouco acima do mínimo legalmente cominado. As peculiari-
dades do caso podem ensejar que algumas circunstâncias judiciais (por ex. duas ou três) 
sejam consideradas reprováveis, isto é, axiologicamente desvaliosas. Nessa situação, a 
regra em tela propõe que o quantum da pena-base seja fixada um pouco acima do mí-
nimo cominado no tipo penal, para bem refletir o grau médio da reprovação pelo fato, 
sem atingir, no entanto, o termo médio [...]". 4. Quanto ao requerimento de execução 
imediata da pena imposta ao embargante, entende-se ser o caso, uma vez que se 
trata de condenação em ação penal originária, não submetida ao duplo grau de ju-
risdição. Além disso, verifica-se que os embargos declaratórios interpostos pelo réu 
são protelatótios e incapazes de modificar a decisão proferida por este colegiado. 
Em casos semelhantes, a jurisprudência deste Tribunal possibilita a determinação 
de imediata baixa dos autos e/ou execução da pena imposta, independentemente da 
publicação do acórdão ou trânsito em julgado (STF, RE n° 564.383/ES-AgR-AgR-
EDv-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/6/11). 5. Segundos embar-
gos de declaração conhecidos e não providos. Acolhimento do requerimento apre- 
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sentado pela Procuradoria-Geral da República para determinar o inicio imediato 
do cumprimento da pena, independentemente da publicação do acórdão e/ou trân- 
sito 	 em 	 julgado. 
(AP 644 ED-ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 
06/11/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-035 DIVULG 20-02-2019 PUBLIC 21-02-
2019) — Original sem grifo 

Em vista desse entendimento, a Procuradoria-Geral da República entende ser de-

vida a certificação do trânsito em julgado da condenação proferida na Ação Penal em epí-

grafe, independentemente do transcurso do prazo para ofertar novos recursos de embargos de 

declaração, para que se inicie o cumprimento das penas impostas aos condenados do modo 

mais célere possível. 

III 

Pelo exposto, a Procuradora-Geral da República manifesta-se pela rejeição dos 

embargos de declaração, pela certificação do trânsito em julgado da condenação e a determi-

nação de cumprimento imediato da pena aplicada aos réus NELSON MEURER JÚNIOR e 

NELSON MEURER. 

ItAIA-46 iLoq-4-19rk 
Raq elr Elias Ferreira Do ge 

Brasília, 10 de junho de 2019. 

Procuradora-Geral da República 
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