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RELATOR: 	Ministro Edson Fachin 

Excelentíssimo Senhor Ministro Edson Fachin, 

A PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA, no uso de suas atribuições constitucionais, 

em atenção ao despacho de fl. 951, vem expor e requerer o que se segue. 

Trata-se de Petição autuada para homologação do acordo de colaboração premiada 

celebrado COM JOÃO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO, MÔNICA REGINA MOURA E ANDRÉ LUIS REIS 

SANTANA. 

Gabinete da Procuradora-Geral da República 
Brasilia/DF 
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O acordo foi homologado em 03 de abril de 2017. A decisão homologatória tam-

bém determinou a abertura de conta judicial vinculada ao Supremo Tribunal Federal para de-

pósito de valores referentes às sanções premiais fixadas na Cláusula 48, III e IV dos acordos, 

que tratam, respectivamente, da multa e do perdimento de bens (fl. 783/785). 

Devidamente cientificada da decisão (fl. 789), a Caixa Econômica Federal comu-

nicou a abertura das contas judiciais 3133.005.86400161-7 (João Cerqueira de Santana 

Filho), 3133.005.86400162-5 (Mônica Regina Cunha Moura) e 3133.005.86400163-3 (André 

Luis Reis Santana) (fl. 808). 

A seguir, requeri que a fiscalização destes Acordos, inclusive quanto ao cumpri-

mento das obrigações pecuniárias dos colaboradores, à exceção do perdimento dos valores da 

conta relativa à offshore Shelbill Finance S.A. (Cláusula 48, IV, "a"), deveria ser declinada para 

a 128  Vara Federal de Curitiba/PR, competente para execução das decisões proferidas pelo Ju-

ízo da 138  Vara Federal de Curitiba/PR (fls. 846-849). 

Com base nessas premissas, o Relator acolheu o pedido e delegou à Seção Judici-

ária de Curitiba/PR a fiscalização do cumprimento dos Acordos de Colaboração Premiada, 

com a ressalva dos valores referentes à offshore Shelbill Finance S.A, os quais deveriam ser 

depositados em conta corrente aberta perante a Suprema Corte, competente para definir a des-

tinação do montante (fl. 888). 

O Juizo da 128  Vara Federal de Curitiba/PR forneceu informações acerca do cum-

primento das cláusulas pactuadas com os colaboradores (fls. 897/898-v, 891/892-v, 894/895-

v, 900/901). 

Em 08.11.2017, a Caixa Econômica Federal comunicou o recebimento de uma or-

dem de pagamento internacional da Shelbill Finance S.A., em nome de João Cerqueira de 

Santana Filho, no valor de USD 21.853.444,38 para depósito na conta judicial 

3133.005.86400161-7 (fl. 905). 

Determinada a conversão dos valores em moeda nacional, a Caixa Econômica Fe-

deral informa que providenciou a conversão no valor de R$ 71.646.517,40 (setenta e um mi-

lhões, seiscentos e quarenta e seis mil, quinhentos e dezessete reais e quarenta centavos) (fl. 

918). 
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A seguir, requeri que os valores depositados a título de perdimento fossem inte-

gralmente destinados à União, para ressarci-la dos danos causados pelos crimes. 

Este pedido foi deferido, conforme decisão de fls. 935/935-v. 

Às fls. 943/945, o Juízo da Ir Vara Federal de Curitiba/PR informou sobre o 

cumprimento das cláusulas estipuladas no acordo de colaboração de ANDRÉ Luiz REIS DE 

SANTANA. 

A União (fls. 947/948-v) manifestou-se nos autos para esclarecer que, por enten-

der tratar-se de perdimento de bens, previsto no art. 91-11 do Código Penal, a transferência 

dos valores deve ser feita por meio do código 20230-4, FUNPEN, unidade gestora/gestão 

200333/00001 e CNPJ da unidade gestora n°00.394.494/0008-02. 

Solicitou, também que, caso a verba tenha natureza jurídica diversa da mencio-

nada, seja indicada e concedida nova vista para adoção das providências cabíveis. 

Vieram, os autos, para a Procuradoria-Geral da República. 

JI 

No tocante ao cumprimento das cláusulas do acordo de colaboração premiada, a 

12° Vara Federal de Curitiba prestou informações quanto aos colaboradores André Luiz Reis 

de Santana (fls. 897/989-v e 943/945), Mônica Regina Cunha Moura (fls.891/892-v; 900/901) 

e João Cerqueira de Santana Filho (fls. 894/895-v). 

Com relação a João Santana, esclareceu que as medidas iniciais para o efetivo 

cumprimento da pena foram tomadas, tendo-se realizado audiência admonitória e instalada 

tornozeleira em 06/10/2017 para o monitoramento eletrônico sob o "regime fechado diferen-

ciado", pelo período de 1 ano e 6 meses, com recolhimento domiciliar integral. 

O referido juízo determinou, ainda, a redistribuição dos autos por dependência na 

Execução Penal de autos n°5037348-71.2017.4.04.7000. 
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No mesmo sentido, determinou a redistribuição por dependência à Execução Pe-

nal n° 5037354-78.2017.4.04.7000 quanto ao cumprimento do acordo da colaboradora Mô-

nica Moura. 

A respeito de André Luiz Reis de Santana, o juízo da 12° Vara Federal de Curi- 

tiba: 

a) informa que não há ação penal em trâmite perante a 13° Vara Federal de Curitiba em 

face do colaborador, razão pela qual o cumprimento das cláusulas pactuadas deverá ser 

implementada nos referidos autos; 

b) determinou a expedição de Carta Precatória à Seção Judiciária da Bahia para 

realização da audiência admonitória e fiscalização das seguintes condições: 

Prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 18 meses à razão de 20 

horas mensais, em local a ser determinado pelo Juizo deprecado; 

apresentação semestral de comprovantes de endereço domiciliar, eletrônico e 

telefônico, além de relatório de atividades, pelo colaborador, perante o Juizo 

deprecado; e, 

c) informa que a defesa esclareceu que a multa avençada no acordo, no importe de R$ 

50.000,00, foi paga pelo colaborador em 01/06/2017, mediante depósito em conta aberta 

pela Caixa Econômica Federal. 

Segundo as cláusulas pactuadas no acordo celebrado com André Luiz Reis de 

Santana, a multa deveria ser paga no prazo de 30 dias contados da homologação do acordo 

(cláusula 4", III). 

O juizo da 12° Vara Federal de Curitiba informou que, segundo a defesa do cola-

borador, a multa teria sido depositada em conta vinculada a esta Suprema Corte em 01 de ju- 

nho de 2017. 

Todavia, verifico que não consta nos autos comprovante do referido depósito. 

João Cerqueira de Santana Filho e Mônica Regina Cunha Moura deveriam pagar 

as respectivas multas no prazo de 60 dias da data da homologação do acordo, ocorrida em 03 

de abril de 2017 (fls. 783/785). 
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Até o momento não houve notícia do pagamento. 

Desse modo, requeiro a intimação de todos os colaboradores para que cumpram 

ou comprovem que cumpriram a obrigação prevista na cláusula 4', inciso III, "a" do Acordo. 

III 

Quanto à destinação da multa e do perdimento de bens, algumas considerações 

fazem-se necessárias. 

A multa e o perdimento de bens, fixados em acordos de colaboração premiada, 

são efeitos patrimoniais do ilícito penal. São inerentes ao efeito repressivo e inibitório do di-

reito penal, destinados a cumprir o desiderato legal de que o "crime não deve compensar", in-

cumbindo ao Estado Democrático de Direito fazer que não compense, inclusive 

financeiramente, como contraestímulo. 

Aos mecanismos penais clássicos, acrescentou-se a obrigação de reparar o dano e 

de não admitir que o proveito direto e indireto do crime continue na propriedade do infrator. 

Diretrizes internacionais indicam medidas concretas para a contrição e a perda 

dos ganhos decorrentes do crime. 

Neste contexto é que a perda dos bens', em sua acepção mais ampla e própria, re-

fere-se à expropriação de bens e a sua subsequente atribuição ao Estado em razão de decorre-

rem da prática de crimes. Na concepção mais moderna, vem sendo preconizado como 

instrumento alternativo de combate à criminalidade organizada e aos delitos econômicos.' 

Amparado nessa premissa e visando a minimização dos danos causados pelo fato 

delituoso, o art. 4°-IV da Lei n. 12.850/13 estabelece que o colaborador terá direito aos bene- 

1 O confisco tem como forma o efeito da condenação, previsto no inciso II do art. 91 do CP, o perdimento de 
bens e valores relacionados direta ou indiretamente com a prática de crimes previstos em legislação especial, 
como é o caso da Lei 9.613/98, bem como a "perda de bens" referida na alínea "h" do inciso XLVI do art. 50 
da CF, e a correspondente pena restritiva de direitos do inciso II do art. 43 do CR 

2 

	

	MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, Roteiro de atuação — persecução patrimonial e administração de 
bens" - 2° Câmara de Coordenação e Revisão, Criminal e 5° Câmara de Coordenação e Revisão, Combate à 
corrupção — Brasília: MPF, 2017. P. 13-15. 
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fícios previstos se, da sua colaboração resultar em uma ou mais hipóteses previstas no refe-

rido artigo, entre elas, a recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações 

praticadas pela organização criminosa. 

O Acordo de Colaboração Premiada de João Santana prevê3: 

Clausula V. Considerando os antecedentes e as condições pessoais do COLABORA-
DOR, a quantidade, a gravidade e o período dos ilícitos por ele praticados, os benefícios 
por ele auferidos com tais praticas ilícitas, a repercussão social e econômica dos fatos, a 
utilidade da colaboração no esclarecimento dos fatos, no ressarcimento dos danos, na ex-
pansão das investigações, considerando, por fim, as provas de corroboração fornecidas 
pelo COLABORADOR em decorrência desta avença, uma vez cumpridas integralmente 
as condições impostas neste acordo e desde que efetivamente sejam obtidos um ou mais 
dos resultados previstos nos incisos I, II, III e IV do art. 4° os resultados previstos nos in-
cisos I, 11, III e IV, do art. 4°, da Lei n° 12.850/2013,0 MPF proporá, nos feitos já objeto 
de investigação e naqueles que serão instaurados em decorrência dos fatos revelados por 
intermédio da presente colaboração, em substituição aos regimes de que trata o art. 34 e 
35 do Código Penal e arts. 87 a 95 e 112, e art. 146-B, 111 e IV, da Lei de Execuções pe-
nais, as seguintes condições, desde logo aceitas: 

IV. o perdimento, na forma do art. 7° da Lei n°9.613/98, ainda que tenham sido conver-
tidos, total ou parcialmente, em outros bens móveis ou imóveis, de todos os valores rece-
bidos pelo COLABORADOR em quaisquer das seguintes situações, conforme descrito 
nos APENSOS deste Acordo: 

do saldo integral existente na conta bancária e em eventuais contas de investimentos 
mantidos no Banco Heritage, na Suíça, vinculados à offshores SHELLBILL FINANCE; 

por intermédio de operações financeiras ilícitas, assim reconhecidas por autoridade 
judiciária; 

bens móveis e imóveis adquiridos integral ou parcialmente com os recursos referidos 
nos itens "a" e "b", devendo o perdimento ser liquidado por meio da transferência do 
bem adquirido ou mediante o depósito judicial do valor atualizado do equivalente, a cri-
tério do COLABORADOR. 

O art. 7° da Lei n° 9.613/98 e o art. 91 do Código Penal estabeleceram a perda, em 

favor da União - e dos Estados, nos casos de competência da Justiça Estadual -, de todos os 

bens, direitos e valores relacionados, direta ou indiretamente, à prática de crime, ressalvado o 

direito do lesado ou de terceiro de boa-fé. 

3 Fls. 20. 
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Vale destacar que os valores envolvidos em lavagem de ativos, de certa forma, 

mesclam a ideia de produto, proveito e próprio objeto (jurídico e material) da infração penal, 

razão da previsão genérica da lei específica. 

Além disso, não se pode olvidar que desde 2012, o sistema nacional permite o 

chamado confisco pelo equivalente, justamente a partir da dinâmica contemporânea dos ati-

vos envolvidos em ilícitos, mormente a partir de organizações criminosas, ou a partir de deli-

tos econômicos transnacionais (Lei 12694/2012). 

Em relação à multa, o Acordo de Colaboração Premiada pode estabelecê-la como 

mecanismo adicional relativo adicional ao efeito do ilícito praticado ou a ele vinculado. 

Considerando a repercussão patrimonial dos crimes cometidos pelas organizações 

criminosas, em especial no âmbito da denominada Operação Lava Jato, a colaboração premi-

ada não atingiria seu fim pleno se não estabelecesse sanções patrimoniais para os infratores. 

Afinal, "turbinada pela globalização e facilidades extraterritoriais de movimenta-

ção de ativos financeiros, a criminalidade organizada, no campo econômico-empresarial, as-

sumiu proporções inimagináveis no século XIX e no início do século XX (origem do Direito 

Penal Ocidental Moderno enquanto ramo autônomo das "ciências jurídicas"). A criminalidade 

organizada atual, à qual se pode agregar o atributo criminalidade econômica, possui o sistema 

financeiro global como instrumental e objeto, em todas as fases do complexo criminógeno". 

Ademais, em uma interpretação teleológica das expressões "reduzir a pena', pre-

vista na Convenção de Palermo, e "mitigação de pena"6, prevista na Convenção de Mérida, é 

4 	MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, Roteiro de atuação — persecução patrimonial e administração de 
bens" - 2° Câmara de Coordenação e Revisão, Criminal e 50  Câmara de Coordenação e Revisão, Combate à 
corrupção — Brasília: MPF, 2017. P. 113. 

5 Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional - "Artigo 26. Medidas para inten-
sificar a cooperação com as autoridades competentes para a aplicação da lei. [...] 2. Cada Estado Parte po-
derá considerar a possibilidade, nos casos pertinentes, de reduzir a pena de que ê passível um argüido que 
coopere de forma substancial na investigação ou no julgamento dos autores de uma infração prevista na pre-
sente Convenção." 

6 Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção - "Artigo 37. Cooperação com as autoridades encarrega-
das de fazer cumprir a lei. [...] 2.Cada Estado Parte considerará a possibilidade de prever, em casos apropri-
ados, a mitigação de pena de toda pessoa acusada que preste cooperação substancial à investigação ou ao 
indiciamento dos delitos qualificados de acordo com a presente Convenção." 
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possível compreender como consequência do crime, tanto em sede de condenação quanto de 

colaboração, não apenas a sanção penal, mas também o seu efeito extrapenal. 

Nesse sentido, o próprio art. 4° da Lei n. 12.850/13 exige, como um dos resulta-

dos necessários da colaboração, "a recuperação total ou parcial do produto ou do proveito 

das infrações penais praticadas pela organização criminosa", possibilitando o estabeleci-

mento de multa extrapenal, cujo caráter é misto, não se confundindo com a multa penal 

(stricto sensu) ou com o perdimento. 

A multa penal, prevista no preceito secundário do tipo penal, decorre de condena-

ção na qual o juiz, na fixação do guantum de pena em sede de sentença condenatória, calcula 

o seu valor em dias-multa. 

O perdimento, embora também tenha natureza extrapenal, visa a recuperação dos 

bens e valores ilicitamente adquiridos em decorrência do crime. 

O acordo de colaboração premiada, no âmbito da autonomia da vontade, tem ca-

ráter não apenas retributivo (penal) - como efeito patrimonial do crime -, mas também repara-

tório, recuperatório e repristinatório, atendendo as finalidades do direito penal moderno, de 

enfrentar a corrupção, a lavagem de dinheiro e o crime organizado. 

Na ótica reparatória, o acordo visa a reparação dos danos sofridos pelas vítimas e 

pela coletividade (sujeitos passivos mediatos e imediatos). 

É nesse contexto que, no momento da destinação da multa, aplica-se o art. 91-1 e 

do Código Penal, que prioriza o direito da vítima em relação ao da União, que se benefi-

cia com o montante do produto e proveito do crime somente após o ressarcimento do dano, 

salvo quando a União for também vítima direta da infração. 

Na sua perspectiva recuperatória, o acordo visa a reaver, total ou parcialmente, o 

produto ou proveito das infrações penais praticadas pelos infratores. 

Por fim, no seu efeito repristinatório, o acordo visa a restabelecer o status a guo 

ante. 
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Desse modo, a multa tem o propósito não apenas de indenizar a vítima, mas tam-

bém de reparar e minimizar os prejuízos causados pelos ilícitos praticados e os danos acarre-

tados à ordem econômica, à administração pública e à moralidade administrativa. 

A destinação a partir dos parâmetros analógicos do art. 91 do Código Penal não a 

desnatura. 

Em relação ao valor repatriado, no total de R$ 71.646.517,40 (setenta e um mi-

lhões, seiscentos e quarenta e seis mil, quinhentos e dezessete reais e quarenta centavos), 

deve ser objeto de perdimento. 

O perdimento (assim como a multa) tem natureza jurídica própria, não se con-

funde com outros institutos processuais. 

Não há óbice à destinação, sugerida pela Advocia-Geral da União, dos valores 

conforme previsão no art. 2°-IV da LC n° 79/94, ao Fundo Penitenciário Nacional — FUN-

PEN. 

No entanto, considerando o interesse público em formar cidadãos de modo a con-

tribuir para uma sociedade que valorize a honestidade e seja mais justa, inclusive e solidária, 

repudiando toda forma de corrupção de verbas públicas, parece também oportuno o encami-

nhamento dos valores para ações orçamentárias do Ministério da Educação, seja pelo simbo-

lismo da medida, já que é pela educacão que se desenvolve a cidadania, valores éticos e 

morais que refletem em mudança de comportamento e de práticas nocivas à sociedade e tam-

bém para valorizar este serviço de relevância pública, definido na Constituição e na LC 

75/93. 

Como POR, requeri informações ao Ministério da Educação sobre como efetivar 

este tipo de transferência, com observância de regras orçamentárias e de auditoria pública, e 

recebi da Secretaria Executiva os esclarecimentos que constam do Oficio n. 827/2018/CHE-

FIAGAB/SE/SE-MEC, cópia anexa, do qual destaco os seguintes trechos: 

"Corroborando com esse entendimento, a Secretaria de Orçamento Federal do 

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão — SOF/MP, emitiu a Nota 

Técnica n. 22074/2017-MP, de 27 de novembro de 2017, que trata da classifica-

ção orçamentária por natureza de receita, explicitando sua interpretação quanto 
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à forma de aplicação da multa arrecadada; vide inteiro teor anexo 9SEI 

1308122). 

Nesse sentido, considera-se meritória e oportuna a destinação de tais recursos 

ao Ministério da Educação e sugere-se que a alocação ocorra em favor das 

ações orçamentárias '0509-Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica', 

'2ORP — Apoio a Infraestrutura para a Educação Básica' e/ou '0E53 — Aquisição 

de Veículos para Transporte Escolar da Educação Básica — Caminho da Escola', 

no âmbito do Fundo Nacional da Educação Básica — FNDE. 

Destaca-se que a ação orçamentária '0509 — Apoio ao Desenvolvimento da Edu-

cação Básica' destina-se ao apoio a iniciativas voltadas para o desenvolvimento, 

a universalizaç'ão e a melhoria do processo educacional em todas as etapas e 

modalidades da educação básica; apoio a instituições públicas de todas as esfe-

ras do governo para o desenvolvimento de ações que visem à melhoria da quali-

dade do ensino; apoio à implementação de programas e políticas para a 

educação básica geridos pelo MEC e unidades vinculadas. 

Por sua vez, a ação 2ORP — Apoio a Infraestrutura para a Educação Básica', 

destina-se a despesas voltadas ao apoio técnico, material e financeiro para cons-

trução, ampliação, reforma e adequação de espaços escolares e para aquisição 

de mobiliário e equipamentos para todas as etapas e modalidades da educação 

básica, bem como apoio à infraestrutura e ao uso pedagógico das tecnologias de 

informação e comunicação para todas as etapas e modalidades da educação bá-

sica com o objetivo de melhorar o processo de ensino-aprendizagem. 

Já a ação '0E53 — Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar da Educaç ão-

Básica — Caminho da Escola', visa a aquisição de veículos padronizados, inclu-

sive de acessórios de segurança e apoio às atividades inerentes à certificação, 

para transporte escolar dos estudantes das redes públicas de educação básica, 

prioritariamente da zona rural, com o objetivo de promover o acesso e a perma-

nência dos estudantes e reduzir a evasão escolar 

PETIÇÂO N° 6890 	 10 



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA 

Por fim, vale ressaltar que a indicação nas programações acima pressupõe o in-

gresso de recursos ordinários, de livre aplicação, em consonância com a descri-

ção das naturezas de receita constantes da Nota Técnica n. 22074/2017-MP.(.)". 

O perdimento de bens adquiridos de forma ilícita e a multa prevista nos Acordos 

são efeitos patrimoniais do ilícito penal, cuja destinação deve ser à vítima, com base nos prin-

cípios gerais do direito e como efeito da persecução penal. 

Assim, a destinação do montante repatriado deve ser feita ao Ministério da Edu-

cação, às ações de Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica, Apoio a Infraestrutura 

para a Educação Básica, Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar da Educação Básica 

— Caminho da Escola, segundo os parâmetros legais e para atender interesse público, em me-

dida de elevado efeito pedagógico. 

IV 

Ante o exposto, considerando que o Ministério da Educação é órgão da União, ví-

tima dos crimes referidos no Acordo, requeiro: 

a destinação da multa e dos valores objeto do perdimento ao Ministério da 

Educação, que deverá ser intimado para a implementação da transferência desses recursos a 

uma das três ações orçamentárias (Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica, Apoio a 

Infraestrutura para a Educação Básica, Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar da 

Educação Básica — Caminho da Escola); 

a intimação de todos os colaboradores para que cumpram ou comprovem que 

cumpriram a obrigação prevista na cláusula 4aIIIa  do Acordo. 

Brasília, 21 de novembro de 2018. 

Raq el Elias erreira 1 os ge 
Procuradora-Geral da República 
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