
 

 
 

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA FEDERAL DA 12ª VARA 

CRIMINAL FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE CURITIBA/PR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autos nº 5014411-33.2018.4.04.7000 
 

 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, por seus advogados, nos 

autos da execução penal em epígrafe, vem, respeitosamente, à presença de Vossa 

Excelência, por intermédio de seus advogados infra-assinados, expor e requerer o 

quanto segue: 

 

Em resposta à petição desta Defesa protocolada em 12.08.2019 

(Ev. 701), o MPF juntou parecer aos autos em 02.09.2019 (Ev. 730), no qual 

argumentou, em síntese, o seguinte: 

 

(i) o montante resultante da alienação judicial do apartamento 
confiscado deve ser subtraído do valor atualizado do dano mínimo (R$ 
4.111.877,70), e que tal valor deve ser corrigido monetariamente e agregado de 0,5% 
de juros simples ao mês a partir de 10/12/2009, e que somente após a confecção do 
cálculo atinente à reparação de danos, contendo todos os acréscimos legais definidos 
no acórdão proferido pelo E. TRF4, é que devem ser descontados os valores 
decorrentes do confisco criminal; 

 
(ii) o fato de estarem pendentes de julgamento nos tribunais 

superiores recursos nos quais a defesa do apenado questiona o montante estipulado a 
título de dano mínimo não altera a atribuição do Juízo da execução de solicitar o 
cálculo da quantia devida pelo condenado e de adverti-lo sobre as consequências de 
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eventual inadimplemento injustificado dos valores apurados, e que a suposta 
incompetência desse Juízo para realização de atos relativos à execução da reparação 
do dano e da multa penal, bem como a suposta violação aos arts. 5º, incisos LIII e 
XXXVII, e 109 da CF e arts. 63 e 64 do CPP, encontram-se pendentes de julgamento 
pelo e. TRF4, de modo que não cabe a rediscussão da matéria enquanto o recurso 
interposto pela defesa não for julgado; 

 
(iii) não é possível na execução da pena a (re)discussão do 

valor de mercado da unidade tríplex, haja vista que tal ponto deveria ter sido 
aventado pela defesa do executado no âmbito da ação penal principal e/ou em sede 
recursal; 

 
(iv) não encontram respaldo as alegações formuladas pela 

defesa do apenado de que o marco temporal inicial utilizado para atualização do 
valor da reparação de danos evidencia que a condenação teria sido pautada por crime 
prescrito; 

 
(v) o valor do dano mínimo feito pela contadoria judicial deve 

ser reformulado, a fim de que o montante a ser pago pelo executado seja atualizado 
pela taxa Selic; 

 
(vi) que o valor total da multa fixada para os crimes de 

corrupção e lavagem de dinheiro, atualizado até julho de 2019, corresponde a R$ 
240.318,59 tendo sido esses corrigidos a partir do ano de 2014, haja vista que a 
própria sentença condenatória estipulou para cada dia-multa o valor unitário de 5 
salários mínimos vigentes naquele ano; 

 
(vii) apesar de o E. STJ, em caso envolvendo a “Operação 

Lava Jato”, ter obstado a possibilidade de o Ministério Público Federal executar 
antecipadamente a pena de multa e as custas processuais até o trânsito em julgado da 
condenação, o E. STF já se pronunciou pela possibilidade da execução provisória da 
pena acessória, conforme decisões proferidas, por exemplo, no ARE nº 954.883; e 
que o e. Tribunal Regional Federal da 4ª Região também entende dessa maneira; 

 
(viii) o E. STF firmou entendimento de “que o inadimplemento 

deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a 
progressão no regime prisional”, e que a progressão de regime, no caso de crime 
contra a Administração Pública, está condicionada à reparação do dano ou à 
devolução do produto do ilícito com os respectivos acréscimos legais; 

 
(ix) a alegação formulada pela defesa de que o bloqueio dos 

bens do apenado representaria supressão das garantias da ampla defesa e do direito 
de escolha de defensor sequer deve ser conhecida por esse Juízo, porque esta já foi 
apreciada pelo Juízo da 13º Vara Federal desta Subseção Judiciária nos autos das 
Medidas Assecuratórias nº 5050758-36.2016.4.04.7000; 
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(x) manifesta-se o Ministério Público Federal pelo deferimento 
parcial do requerimento formulado pela defesa, tão somente no que respeita ao (i) 
abatimento no cômputo do montante reparatório dos valores obtidos através da 
alienação judicial do apartamento confiscado na Ação Penal nº 5046512-
94.2016.4.04.7000, bem como (ii) quanto à necessidade de o valor do dano mínimo 
ser atualizado pela taxa Selic, nos termos da fundamentação. 

 

Tal entendimento não deve prevalecer. Vejamos: 

 

1. Já no primeiro argumento trazido pelo parquet, este retoma sua 

estratégia de adoção de marcos temporais e atuariais distintos para situações conexas, 

desde que tal arbitrariedade funcione para ensejar sempre a sanção mais grave ao 

apenado.  

 

Sobre o momento em que deve ser feito o desconto do valor do 

suposto produto do crime leiloado, o MPF cita decisão do TRF4, que dispôs que “no 

cálculo da indenização, deverão ser descontados os valores confiscados relativamente 

ao apartamento, como consignado na sentença recorrida”, para num impressionante 

malabarismo hermenêutico e sem base jurídica alguma, concluir que “Desse modo, 

somente após a confecção do cálculo atinente à reparação de danos, contendo todos 

os acréscimos legais definidos no acórdão proferido pelo E. TRF4, é que devem ser 

descontados os valores decorrentes do confisco criminal.” 

 

Note-se que a referida decisão do TRF4 de maneira nenhuma 

expressou que o desconto deveria ser após a apuração dos acréscimos legais. Como já 

dito, o que o MPF pretende com tal tese é verdadeira reformatio in pejus em sede de 

execução penal provisória, medida absolutamente inconstitucional. 

 

2. Como o próprio MPF frisa, estão pendentes de julgamento nos 

Tribunais Superiores tanto a discussão acerca do montante das penas acessórias, 

quanto a discussão acerca da incompetência deste juízo para executar tais sanções. 
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Ressalte-se que no presente caso não tratamos de valores irrisórios, mas sim de um 

montante de milhões de reais. A execução antecipada de um valor dessa monta, e que 

está muito longe de ser líquido e judicialmente estável, enseja o perigo de danos 

patrimoniais irreversíveis ao apenado. Ademais, a insistência do parquet em um 

“eventual inadimplemento injustificado dos valores apurados” não faz sentido algum, 

visto que, como é sabido, os bens do peticionário estão constritos por força de decisão 

tomada nos autos das Medidas Assecuratórias nº 5050758-36.2016.4.04.7000, em 

valor mais do que suficiente a garantir a execução de uma eventual – e improvável – 

condenação transitada em julgado. 

 

3. Importante ressaltar que durante a fase de instrução foi 

requerida a realização de prova pericial para, dentre outras coisas, verificar os valores 

relativos ao imóvel. Porém, tal perícia foi indeferida, em mais um claro cerceamento 

de defesa. 

 

4. Outrossim, como já dito, o parquet adota como procedimento 

padrão a escolha arbitrária de marcos temporais e atuariais sempre com o fim de impor 

a sanção mais grave possível ao apenado – ainda que isso implique em consequências 

lógicas que desmontem por completo todo o processo. Se o ano de 2009 gera pena 

pecuniária mais grave ao peticionário, então se entende esse como o marco temporal 

em que ocorreu o suposto crime. Por outro lado, se a ocorrência do suposto crime no 

ano de 2009 implica de maneira incontornável em prescrição da pretensão punitiva, 

então, esquizofrenicamente, no mesmo ato entende-se que o crime ocorreu em 2014. 

Às favas com a coerência, com a lógica, e com o Estado Democrático de Direito. 

 

5. O primeiro índice de correção monetária utilizado no cálculo 

foi o IGP-M (FGV). Posteriormente, o IPCA-e (IBGE). Agora, requer o MPF seja o 

cálculo refeito com base na taxa Selic. Sabem-se lá quantos mais serão usados até o 
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final do litígio, e se ao final do litígio ainda haverá algum valor a ser apurado. Diante 

desse cenário, é indiscutível a iliquidez e instabilidade do valor apurado, o que, por 

si, deve obstar a sua execução enquanto tais discussões não forem superadas pelo 

trânsito em julgado. 

 

6. Mais uma vez, o MPF revela sua indecisão quanto à data dos 

fatos e o consequente marco inicial para apuração dos valores das penas acessórias. 

Citando CEZAR ROBERTO BITTENCOURT, o parquet pontua que “o valor da multa deve 

considerar a data do fato, e que a sua atualização monetária terá aquela data como 

marco inicial”. Aqui, para o cálculo da multa, a data do fato é tomada no ano de 

2014. Entretanto, como já exposto anteriormente, para o cálculo do valor da reparação 

do suposto dano, a data do fato é tomada no ano de 2009. É impossível admitir que 

um valor apurado ao arrepio da lógica, com incoerências grosseiras como essa, possa 

ser considerado líquido, estável e passível de execução. 

 

7. A decisão do STJ que obstou “a execução da 

pena de multa e das custas processuais imposta ao paciente, até o trânsito em julgado 

da sentença condenatória”1 foi tomada no âmbito da Operação Lava Jato, e em 

recurso vinculado à ação penal que deu origem à pena aqui executada provisoriamente, 

no ano de 2018. Já a decisão do STF citada pelo parquet2, foi proferida no ano de 

2016, em um caso de homicídio culposo/delito de trânsito, e que, portanto, não guarda 

referibilidade alguma com o aqui discutido, não podendo tal entendimento prevalecer 

sobre o julgado pelo STJ neste caso concreto. 

 

8. No tocante ao direito do apenado à progressão de regime, não 

há que se falar em “inadimplemento deliberado da pena de multa”, ou em “reparação 

                                                
1 STJ: Resp nº 1.763.125/PR, Min. Rel. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 24.10.2018. (destacou-se) 
2 STF, ARE nº 954.883, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe-89 publicado em 04/05/2016 e DJe-210 
publicado em 03/10/2016. 
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do dano ou devolução do produto do ilícito com os respectivos acréscimos legais” 

como condição para a progressão, porque no caso concreto, o valor das penas 

acessórias até o presente momento é ilíquido e absolutamente instável, em 

decorrência principalmente do amadorismo e da falta de coerência nos cálculos do 

próprio MPF.  

 

Mais uma vez, lembre-se: os bens do peticionário estão constritos 

por força de decisão tomada nos autos das Medidas Assecuratórias nº 5050758-

36.2016.4.04.7000 em valor mais do que suficiente a garantir a execução de uma 

eventual – e improvável – condenação transitada em julgado. 

 

Ademais, também é sempre importante lembrar que, à luz da 

nossa Carta Magna, a execução provisória da pena é absolutamente inconstitucional, 

posto que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença 

penal condenatória”3, matéria que, tal qual o valor das penas acessórias e a 

competência deste Juízo para a execução dessas, também está pendente de julgamento 

nos Tribunais Superiores4. Agora, o apenado se vê submetido a um duplo 

contrangimento ilegal: por um lado, cumpre pena vedada pela Constituição; e, por 

outro, vê seu direito à progressão de regime ser negado ad eternum enquanto o 

Ministério Público não consegue nem ao menos definir um índice de correção 

monetária a ser usado nos cálculos. 

 

9. A posição do MPF sobre a alegação desta Defesa de que “a 

supressão das garantias da ampla defesa e do direito de escolha de defensor sequer 

deve ser conhecida”, revela o desprezo do parquet pelas garantias fundamentais do 

apenado. O fato de que a matéria já foi apreciada em 1ª instância nos autos das 

                                                
3 CF/88, art. 5º, LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal 
condenatória; 
4 ADCs 43, 44 e 54 no Supremo Tribunal Federal. 
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Medidas Assecuratórias nº 5050758-36.2016.4.04.7000 é irrelevante, posto que tais 

alegações continuam a ser discutidas em grau recursal. Ademais, é importante lembrar 

que os direitos à ampla defesa e à escolha do defensor são garantias fundamentais5, 

e, portanto, sua salvaguarda é imune a qualquer alegada preclusão processual. 

 

10. Diante do exposto, reitera-se a necessidade de provimento 

integral dos requerimentos trazidos por essa Defesa em 12.08.2019 (Evento 703). 

 

Termos em que, 
Pede deferimento. 

 
De São Paulo (SP) para Curitiba (PR), em 20 de Setembro de 2019. 

 

CRISTIANO ZANIN MARTINS 
OAB/SP 172.730 

(Assinado digitalmente) 

VALESKA TEIXEIRA Z. MARTINS 
OAB/SP 153.720 

 
 MARIA DE LOURDES LOPES                    VINICIUS DE ALMEIDA 

                    OAB/SP 77.513                                          OAB/SP 401.492 

                                                
5 CF/88 – art. 5º, inciso LV: aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em 
geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; 


