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TERMO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador-Geral da República, e
ANTÔNIO PEDRO CAMPELLO DE SOUZA DIAS, doravante denominado
COLABORADOR, brasileiro, divorciado, portador do RG 02412400-0 SSP/RJ, e
inscrito no CPF/MF sob o n° 263.182.617-53, residente e domiciliado na Rua das

laranjeiras, 350, apto 702, Laranjeiras, cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de

Janeiro, atualmente investigado no âmbito dos fatos em apuração na Operação Lava

Jato, devidamente assistido por seus advogados constituídos, que assinam este
instrumento, formalizam acordo de colaboração premiada nos seguintes termos:

I - ííasf Jurídica

Cláusula Ia. O presente acordo funda-se no artigo 129, inciso I, da Constituição da
República, nos artigos 40 a 8o da Lei 12.850/2013, nos artigos 13 a 15 da Lei n.
9.807/99, no art. 1", §5°, da Lei 9.613/98, no art. 26 da Convenção de Palermo e no
art. 37 da Convenção de Mérida.

Cláusula 2a. O presente acordo atende ao interesse público na medida em que
confere efetividade à persecução criminal de outros suspeitos e amplia e aprofunda
investigações de crimes contra a Administração Pública, conlra o Sistema Financeiro
Nacional, contra a Ordem Tributária e de lavagem de dinheiro, tanto no âmbito do
complexo investigatório cognominado Operação Lava Jato quanto em outros feitos e
procedimentos, bem como auxilia na apuração da repercussão desses ilícitos penais
nas esferas civil, tributária, administrativa, inclusive administrativa sanrionadora, e
disciplinar.

II - Proposta do Ministério Público Federal

Cláusula 3a- O COLABORADOR está sendo investigado como coautor c partícipe
de crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, financeiros, tributários e de
organização criminosa, dentre outros, no âmbito dos fatos em apuração na Operação
Lava .lato.
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Cláusula 4a. Essas apuxaçoes estão relacionadas ã atuação do COIABORADOR

enquanto pessoa natural, mas também como preposto da empresa Andrade

Gutierrez Engenharia S/A, empresa constituída sob as leís brasileiras sob a forma

de sociedade anônima, inscrita no CNP.J/MFsob n.° 17.262.213/0001-94, com sede

na Av. do Contorno, 8.123, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na

prática de crimes corrupção, lavagem de dinheiro, financeiros, tributárias e de

organização criminosa, dentre outros, envolvendo a Petróleo Brasileiro S/A

(Petrobras), Eletrobrás Termonuclear S.A. - Elctronuclear, dentre outras,
investigados no âmbito da Operação Lava .lato.

Parágrafo único. Os fatos objeto do acordo, de forma sintética e o escopo da

colaboração e da premiação estão contidos em anexos que compõem o presente para
os devidos fins, como se aqui transcritos.

Cláusula 5a. Considerados os antecedentes c a personalidade do

COLABORADOR, bem como a gravidade dos fatos por ele pratieados e u

repercussão social do fato criminoso, uma vez cumpridas integralmente as condições

impostas neste acordo para o recebimento dos benefícios, desde que efetivamente
sejam obtidos os resultados previstos nos incisos I, Ií, III ou IV, do art. 40, da Lei

Federa! n° 12.850/2013, o Ministério Público Federal proporá, nos feitos já
objeto de ação penal e naqueles que serio instaurados em decorrência dos fatos
revelados por intermédio da presente colaboração, os seguintes benefícios legais,
cumulativamente:

1) a condenação à pena unificada máxima de 15 (quinze) anos de reclusão nas ações

penais já propostas, bem como nos processos penais que vierem a ser instaurados

com esteio nos fatos objeto deste acordo, em regime fechado, a ser cumprido em
estabelecimento prisional, nos termos da lei penal;

I. em substituição à pena de quinze anos de reclusão prevista no item 1) acima,
o cumprimento de 18 (dezoito) meses de regime semiaberto diferenciado.
conforme as regras do apenso 1;

ü. após o cumprimento do regime semiaberto previsto no item anterior, a

progressão para o regime aberto diferenciado, pelo prazo de dois a cinco anos,
conforme regras do apenso 2;

III. a aplicação da pena de multa a que se refere o art. 58, do Código Penal em seu
mínimo legal.

Cláusula 6a - Uma vez homologado este acordo, o Ministério Público Federal
proporá a suspensão de ações penais, inquéritos policiais e procedimentos
investigatórios criminais em desfavor do COLABORADOR que estejam em
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curso, bem como a suspensão dos respectivos prazos prescricionais pelo lapso

temporal de 10 (de?) anos.

Parágrafo i°. Transcorrido o prazo de dez anos sem a prática de fato imputável ao

COLABORADOR que justifique a rescisão deste acordo, voltarão a fluir os prazos

prescricionais de todos os procedimentos suspensos até a extinção da punibilidade.

Parágrafo 2o. Durante o transcorrer do prazo prescricional previsto no parágrafo
acima, o Ministério Público Federal não proporá nenhuma ação penal contra o

COLABORADOR decorrente dos fatos objeto deste acordo, salvo ern caso de

rescisão por responsabilidade exclusiva do COLABORADOR.

Cláusula 7a - Ocorrendo rescisão do acordo por fato imputável ao

COLABORADOR, voltarão a fluir todas as ações penais, inquéritos policiais e
procedimentos investigatórios suspensos em razão do presente acordo.

Parágrafo único. A qualquer tempo, uma vez rescindido este acordo por

responsabilidade exclusiva do COLABORADOR, o regime da pena regredirá para o
fixado originalmente em sentença ou decisão de unificação de penas, de acordo com
0 art. 33 do Código Penai.

Cláusula 8a - A qualquer tempo, uma vez rescindido o acordo por responsabilidade

exclusiva d« COLABORADOR, todos os benefícios nele previstos, inclusive os
pactuados nas cláusulas 5a e 6a, deixarão de ter efeito, sem prejuízo do
aproveitamento integral das provas produzidas pelo COLABORADOR.

Cláusula 9a 0 Ministério Público Federal compromete-se a empreender

gestões junto às empresas que suportaram os prejuízos decorrentes dos atos ilícitos

praticados, bem como perante qualquer outro órgão público com competência para

ações de ressarcimento, para que aceitem o valor determinado neste acordo como
quitação pelos fatos por ele abrangidos em sede de tipiddade penal que tenham sido
de responsabilidade du COLABORADOR.

Cláusula 10 - Não obstante a proposta prevista na cláusula 5a do presente termo, o

COLABORADOR fica ciente de que, nos termos do art. 4", §2", da Lei 12.850/2013,
considerada a relevância da colaboração prestada, o Ministério Público Federal,
a qualquer tempo, poderá, a seu exclusivo critério, requerer maior redução da pena
imposta ou representar ao juiz pela concessão do perdão judicial ao

COLABORADOR, ainda que esse beneficio não tenha sido previsto na proposta

inicial, aplicando-se no que couber o art. 28 do Código de Processo Penal.

Cláusula 11 - Caso o COI.ABORADOR, por si ou por seu procurador, solicite
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medidas para garantia da sua segurança ou da segurança da sua família, a Polícia

Federal, o Ministério Público Federal e o Juízo competente adotarão as

providências necessárias para a sua inclusão imediata no programa federal de

proteção ao depoente especial, com as garantias previstas nos artigos 8 e 15 da Lei n°

9.807/99.

Cláusula 12 - AS partes poderão recorrer da sentença apenas no que toca à fixação

da pena, ao regime de seu cumprimento, à pena de multa e à multa cível,

limitadamente ao que extrapolar os parâmetros deste acordo, prejudicados os
recursos já interpostos com objetos diversos.

III - Condições da Proposta

Cláusula 13 - Para que o presente acordo possa produzir os benefícios nele
relacionados, especialmente os constantes na cláusula 5a, a colaboração deve ser

voluntária, ampla, efetiva, eficaz e conducente aos seguintes resultados:

a) a identificação dos autores, coautores, partícipes das diversas organizações
criminosas de que tenha ou venha a ter conhecimento, notadamente aquelas sob
investigação em decorrência da Operação Lava Jato, bem como à identificação e
comprovação das infrações penais por eles praticadas, que sejam ou que venham a

ser do seu conhecimento, inclusive agentes políticos que tenham praticado ilícitos
penais ou deles participado;

b) a revelação da estrutura hierárquica e a divisão de tarefas das organizações
criminosas de que lenha ou venha a ter conhecimento;

c) a recuperação total ou parcial do produto e/ou do proveito das infrações penais

praticadas pela organização criminosa de que tenha ou venha a ter conhecimento,
tanto no Brasil quanto no exterior;

d) a identificação de pessoas físicas e jurídicas utilizadas pelas organizações
criminosas supramencionadas para a prática de ilícitos penais; e

e) ao fornecimento de documentos c outras provas materiais, nofadamente em
relação aos fatos referidos nos anexos deste acordo.

Cláusula 14 - Para tanto, o COLABORADOR obriga-se, sem malícia ou reservas
mentais, a:

«) esclarecer espontâneamente todos os esquemas criminosos de que
tenha conhecimento, especialmente aqueles apontados nos anexos deste acordo,
fornecendo todas as informações e evidências que estejam ao seu alcance, bem como
indicando provas potencialmente alcançáveis;
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a) falar a verdade incondicionalmente, cm todas as investigações

criminais, eiveis, administrativas, disciplina res e tributárias, além de ações penais em

que doravante venha a ser chamado a depor na condição de testemunha ou

interrogado, nos Ümítes deste acordo;

h) cooperar sempre que solicitado, mediante comparocimento pessoal sob

suas expensas a qualquer das sedes do Ministério Público Federal, do

Departamento de Polícia Federal ou da Receita Federal do Brasil, para analisar

documentos e provas, reconhecer pessoas, prestar depoimentos e auxiliar peritos na
análise pericial que sejam objeto da presente colaboração;

e> entregar Iodos os documentos, papéis, escritos, fotografias, banco de

dados, arquivos eletrônicos, etc, de que disponha, quer estejam em seu poder, quer
sob a guarda de terceiros sob suas ordens, e que possam contribuir a juízo do

Ministério Público Federal, para a elucidação dos crimes que sào objeto da
presente colaboração;

(0 não impugnar, por qualquer meio, este acordo, em qualquer dos

inquéritos policiais ou ações penais nos quais esteja envolvido, no Brasil ou no

exterior, salvo por fato superveniente à homologação judicial, decorrente do

descumprimento do acordo ou da lei pelo Ministério Público Federal ou pelo
Poder Judiciário;

*> afastar-se de atividades criminosas, especificamente não vindo mais a
contribuir, de qualquer forma, com as atividades das organizações criminosas ora
investigadas;

f) comunicar imediatamente o Ministério Público Federal caso seja
contatado por qualquer dos demais integrantes das organizações criminosas acima
referidas;

8) o pagamento de multa cível no valor de R$ 1.770.000,00 (um milhão

setecentos e setenta mil reais), a ser destinada no percentual de 80% (oitenta por

cento) ao ressarcimento das suas vítimas, apontadas oportunamente pelo
Ministério Público Federal e no percentual de 20% (vinte por cento) ao
ressarcimento dos bens jurídicos ofendidos pelo crime de lavagem de dinheiro, nos

termos do art. 40, da Lei 9.613/98, e demais legislação aplicável, a ser destinado aos
órgão de perseeução penal a critério do juízo.

Parágrafo único. 0 valor referente à multa compensatória cível será depositado cm
conta judicial aberta para essa finalidade no pra/o de 90 (noventa) dias.

Cláusula 15 - A enumeração de casos específicos nos quais se reclama a colaboração
do COLABORADOR não tem caráter exaustivo, tendo ele o dever genérico de
cooperar mm o Ministério Público Federal para o esclarecimento de quaisquer
fatos relacionados ao objeto deste acordo.

Cláusula 16 - Cada anexo deste acordo, assinado pelas partes, U« respeito a um fato
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típico, ou a um grupo de fatos típicos, em relação ao qual o COLABORADOR

prestará depoimento, bem como fornecerá provas em seu poder e indicará diligências
que possam ser empregadas para a sua apuração.

Cláusula 17 - 0 sigilo estrito das declarações será mantido enquanto necessário à

efetividade das investigações em curso, inclusive quanto ao teor do próprio anexo, a
juízo do Ministério Público Federal do Poder Judiciário, nos termos do

enunciado sumularvinculante de n° 14 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

Cláusula 18 - Os depoimentos colhidos serão registrados em três vias, uma das

quais ficará ern poder da defesa técnica do COLABORADOR, observado o devido
sigilo.

IV - Validade da Prova.

Cláusula 19 - A prova obtida mediante o presente acordo, após devidamente
homologada, será utilizada validamente para a instrução de inquéritos policiais,
procedimentos administrativos criminais, ações penais, ações cíveis e de

improbidade administrativa e inquéritos civis, podendo ser emprestada também aos
Ministérios Públicos dos Estados, à Receita Federal, à Procuradoria da Fazenda
Nacional, ao Ba nco Centrai do Brasil e a outros órgãos, inclusive de países e entidades
estrangeiras, para a instrução de procedimentos e ações fiscais, eiveis,

administrativos, inclusive disciplinares, de responsabilidade bem como qualquer

outro procedimento público de apuração dos fatos, mesmo que rescindido este
acordo, salvo se essa rescisão se der por deseumprirnento desta avença por exclusiva
responsabilidade do Ministério Público Federal.

V - Renúncia à Garantia contra a Autoincriminaeão c ao Direito ao
Silêncio.

Cláusula 20 - Ao assinar o acordo de colaboração premiada, na presença de seus
advogados, ciente do direito constitucional ao silêncio e da garantia contra a
autoincriminação. o COLABORADOR a eles renuncia, nos termos do art. 40, §14",
da Lei n° 12.850/2013, em especial no que tange aos depoimentos que vier a prestar
DO âmbito da colaboração ora pactuada, estando ele sujeito ao compromisso legal de
dizer u verdade sobre o que vier a lhe ser perguntado.
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VI - Imprescindibilidade de defesa técnica.

Cláusula 21 - Este acordo de colaboração somente terá validade se aceito,

integralmente, sem ressalvas, no momento da assinatura, pelo COLABORADOR,
assistido por seu defensor: Bernardo Braga e Silva, OAB - RJ /130915, com endereço
profissional na Rua General Venàneio Flores, n° 305, grupo 806, cidade do Rio de
Janeiro (RJ).

Parágrafo único. Nos termos do art. 40, § 15o, da Lei 12.850/2013, em todos os atos
de confirmação e execução da presente colaboração, o COLABORADOR deverá
estar assistido por seu defensor.

VII-Cláusula de Sigilo.

Cláusula 22 - Nos termos do art. 7o, §3°, da Lei n° 12.850/2013, as partes
comprometem-se a preservar o sigilo sobre o presente acordo e seus anexos, bem

como sobre os depoimentos e as provas obtidos em sua execução, o qual será
levantado por ocasião do recebimento ou, a critério do tribunal originariamente
competente, para os fins do art. 4°, § i°, da Lei n. 8.038, de 28 de maio de 1990, do
oferecimento de denúncia que tenha respaldo no acordo, exclusivamente em relação
aos fatos nela contemplados.

Parágrafo único - 0 Ministério Público Federal poderá requerer o

levantamento imediato do sigilo sobre o acordo e sobre anexo específico para

reforçar, se assim recomendarem as circunstâncias, a segurança do

COLABORADOR e de seus familiares ou, independentemente de motivação, com

a anuência escrita do COLABORADOR, manifestada por seu defensor constituído.

Cláusula 23 - o recebimento ou, a critério do tribunal originariamente competente
para os fins do art. 40, § i°, da Lei n. 8.038, de 28 de maio de 1990, do oferecimento
da denuncia, os acusados incriminados em razão da cooperação do
COLABORADOR poderão, em cartório, sob supervisão de ao menos um servidor
publico, íer vista deste termo, liem como dos respectivos anexos e depoimentos que
tenham embasado a investigação que ensejou a denúncia, mediante autorização
judicial, sem prejuízo dos direitosassegurados ao COLABORADOR previstos neste
acordo e no art. 5" da Lei n° 12.850/2013.
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Parágrafo Io. Tal vista será concedida apenas e tão-somente às partes e seus

procuradores devidamente constituídos.

Parágrafo 2°: Demais anexos, não relacionados com a denúncia, serão mantidos

em sigilo enquanto for necessário para a preservação da efetividade das investigações,

nos termos do enuneiado sumular vincuiante de n° 14 do SUPREMO TRIBUNAL

FEDERAL.

Parágrafo 30: O sigilo ora pactuado estende-se ao registro de áudio e vídeo dos

depoimentos prestados no bojo do presente acordo, inclusive na fase judicial.

Cláusula 24 - As partes signatárias se comprometem a preservar o sigilo do presente
acordo e de seus anexos perante qualquer autoridade distinta do Ministério
Público Federal, do Poder Judiciário e do Departamento de Polícia Federal
enquanto o primeiro entender que a publicidade prejudicará a efetividade das
investigações.

Cláusula 25 - Dentre os defensores do COLABORADOR, .somente terão acesso ao
presente acordo e às informações dele decorrentes os signatários do presente termo
ou os advogados que forem por estes substabdecidos com esta específica finalidade.

VIII - Homologação Judicial

Cláusula 26 - Para ter eficácia, o presente termo de colaboração será submetido ao
Supremo Tribunal Federal, competente para a apreciação dos fatos relatados em
função do acordo, acompanhado das declarações do COLABORADOR e de cópia
das principais peças da investigação até então existentes, nos ternos do art. 40, §7",
da Lei nD 12.850/2013, para homologação.

IX - Rescisão

Cláusula 27 - O acordo perderá efeito, considerando-se rescindido, nas seguintes
hipóteses:

a) se o COIABORADOR descumprir, sern justificativa, qualquer das
cláusulas, parágrafos, alíneas ou itens em relação aos quais se obrigou;

a) se o COLABORADOR sonegar a verdade ou mentir em relação a fatos cm
apuração, em relação aos quais se obrigou a coopei

■-• i
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b) se o COLABORADOR vier a recusar-se a prestar qualquer informação

relacionada ao objeto deste acordo de que tenha conhecimento;

c) se o COLABORADOR recusar-se a entregar documento ou prova que tenha

em seu poder ou sob a guarda de pessoa de suas relações ou sujeito a sua

autoridade ou influência, salvo se, diante da eventual impossibilidade de
obtenção direta de tais documentos ou provas, o COLABORADOR indicar
ao Ministério Público Federal a pessoa que o guarda e o local onde poderá ser

obtido para a adoção das providências cabíveis;

d) se ficar provado que, após a celebração do aeordo, o COLABORADOR
sonegou, adulterou, destruiu ou suprimiu provas que tinha em seu poder ou
sob sua disponibilidade;

e) se o COLABORADOR vier a praticar qualquer outro crime doloso da

mesma natureza dos fotos em apuração após a homologação judicial da
avença;

D se o COLABORADOR fugir ou tentar furtar-se à ação da Justiça Criminal;
g) se o Ministério Público Federal não pleitear em favor do
COLABORADOR os benefícios legais aqui acordados;

h) se o sigilo a respeito deste acordo for quebrado por parte do
COLABORADOR ou de sua defesa técnica;

i) se o COLABORADOR, direta ou indiretamente, impugnar os termos deste
acordo, ressalvadas as hipóteses da cláusula 12, acima;

j) se não forem assegurados ao CO1j\BORADOR os direitos previstos no art.
5o da Lei 12.850/2013.

Parágrafo 1" O Ministério Público Federal somente prestará cooperação
jurídica internacional de qualquer natureza que envolva acesso a qualquer
informação ou elemento de prova diretamente resultante da colaboração ora
pactuada, bem como ao próprio COLABORADOR se a autoridade estrangeira
celebrar com o COLABORADOR aeordo ou lhe fizer proposta formal de aeordo cujo
efeito exoneratório seja, no mínimo, eqim-alente ao do presente acordo.

Parágrafo 2o. O acordo mencionado no capta poderá ser dispensado caso a
autoridade estrangeira se comprometa, por escrito, de forma válida segundo a lei
brasileira, a respeitar integralmente os termos deste acordo.

Cláusula 28 - Em caso de rescisão do acordo por sua responsabilidade exclusiva, o
CO1ABORADOR perderá automaticamente direito aos benefícios que lhe forem
concedidos em virtude da cooperação com o Ministério Público Federal,
permanecendo hfgidas e válidas todas as provas produzidas, inclusive depoimentos
que houver prestado e documentos que houver apresentado, bem como válidos
quaisquer valores pagos a título de multa penal e/ou multa compensatória cível
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Cláusula 29 - Se a rescisão for imputável uo Ministério Público Federal ou ao

Poder Judiciário, o COI.ABORADOR poderá, a seu critério, faz» cessar a
cooperação, preservados os benefícios já concedidos e as provas já produzidas.

Cláusula 30 - O COLABORADOR fica ciente de que, caso venha a imputar
falsamente, sob pretexto de colaboração com a justiça, a prática de infração pesai a
pessoa que sabe inocente, ou revelar informações sobre a estrutura de organização
criminosa que sabe inverídicas, poderá ser responsabilizado pelo crime previsto no
art. 19 da Lei 12.850/2013, cuja pena é de reclusão, de i(um) a 4(quatro) anos de
prisão, e multa, além da rescisão deste acordo.

Cláusula 31 - Não ocasionará rescisão do presente acordo de colaboração a
impossibilidade de pagamento pelo COI-ABORADOR da multa penal prevista na
cláusula 5a, inciso VI, a qual se executará nos termos da lei.

X - Declaração de aceitação.

Cláusula 32 - Nos termos do art. 6o, inc. III, da Lei 12.850/2013, o
COLABORADOR, assistido por seus defensores, declara a aceitação ao presente
acordo de livre e espontânea vontade e, por estarem concordes, firmam as partes o
presente acordo de colaboração premiada.

XI - Disposições Finais

Cláusula 33 - Após a homologação do presente acordo serão levantados todos os
bloqueios bancários realizados contra o COLABORADOR bem como todas as
demais restrições patrimoniais, decorrentes de quaisquer medidas judiciais,
cautelares ou não, em especial as medidas de seqüestro e arresto já decretadas em
desfavor do COIAHdHKTKIK

Procurador-GeraTcía República:

Colaborador ANTÔNIO PEDRO CAMPELLO DE SOUZA DIAS

Advogados Bernardo Braga e Silva

OAB- RJ/I3OQI5
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apenso i - regime semiaberto diferenciado

0 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL propõe ao COLABORADOR, em substituição
ao regime semiaberto de que tratam os arts. 34 e 35 do Código Renal e os arts. 91, 92 e 112,
c.c. art. 146-B, III e IV, da Lei de Execuções Penais, o regime domiciliar semiaberto dife

renciado, mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Ia - O COLABORADOR deverá, pelo prazo de 18 (dezoito) meses, a contar de
findo o prazo do regime fechado, permanecer recolhido em sua residência, situada na Rua
das laranjeiras, 350. apto 702, Laranjeiras, cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, entendendo-se incluídas no conceito de residência todas as áreas comuns do Con
domínio, somente podendo dela se ausentar em dias úteis, no período das 6h às 22h, para
o exercício de atividades profissionais.

Parágrafo i°. No período das 6h às 22h, o COLABORADOR poderá, para o exercício de
suas atividades profissionais, deslocar-se na região metropolitana de Rio de Janeiro, sem
vineulação a endereço determinado.

Parágrafo 2«. No período das 6h às 22h, o COLABORADOR poderá receber, para si ou
para seu cônjuge e seus filhos, atendimento médico, odontológico ou hospitalar de caráter
não-emergência), bastando comunicar o Juízo em até 48 horas após o atendimento.
Parágrafo 3". Durante o período de recolhimento (durante o período noturno ou finais
de semana), caso sobrevenha emergência medica e/ou odontológica a si, a seu cônjuge ou a
ascendentes ou descendentes, não havendo quem mais possa assisti-los, o COLABORA
DOR deverá comunicar o fato ao Juízo ou ao Ministério Público Federal antes de deixar a
residência, salvo impossibilidade absoluta de fazê-lo, e obter comprovação da emergência,
sob pena de prorrogação do regime fechado domiciliar diferenciado por um a seis meses ou
de rescisão do acordo, se demonstrada a falsidade da comunicação.

Parágrafo 4». Durante o período de recolhimento, caso sobrevenha a um de seus ascen
dentes ou descendentes enfermidade que exija internação ou impossibilidade de desloca
mento, o COLABORADOR poderá visitá-lo por período de até cinco dias, podendo para
isso deslocar-se para outra cidade dentro do território nacional se o enfermo lá residir
mediante autorização do Juízo.

Cláusula 2a - Durante o período de cumprimento de pena de que trata este apenso, o
COLABORADOR será submetido a vigilância eletrônica pessoal por meio de tornozeleira.

Cláusula 3a - O COLABORADOR, durante o recolhimento em sua residência não poderá
receber iisitas, exceto de seus advogados, profissionais de saúde, e familiares os quais se
rão relacionados cm listagem apresentada ao Juízo.

Cláusula 4a - O COLABORADOR pudera, excepcional e fundamentadamente, receber
outras visitas desde que previa c devidamente autorizadas pelo Juíza, ouvido o Ministério
Publico Federal.

Parágrafo único. A necessidade de autorização não se estende ao ingresso de prestado
ra de serviço aos imóveis nos quais o COLABORADOR cumpra a pena, nem 3 eventuais
visitas relacionadas exclusivamente a outros moradores daqueles imóveis.
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Cláusula 5a - 0 COLABORADOR adotará sistema de comunicação direta com o Juízo, o
Ministério Público Federal e a autoridade policial, podendo valer-se de aplicativo de troca
de mensagens instantâneas se todas as partes estiverem de acordo.

Cláusula 6a - O COLABORADOR deverá apresentar ao Juízo, trimestralmente, relatório
de suas atividades profissionais.

Cláusula 7a - Em razão da celebração do acordo de colaboração, e especialmente durante
0 período de cumprimento da pena, o COLABORADOR obriga-se a colaborar com as me
didas preconizadas nos incisosh a VII do art. 30, da lei 12.850/2013.

PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA:

COLABORADOR:

ADVOGADOr

ADVOGADO:
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apenso 2 - regime aberto diferenciado

0 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL propõe ao COLABORADOR, após o cumpri
mento do regime semiaberto diferenciado de que trata o apenso i, o cumprimento pelo
prazo de 2 (dois) a 5 (cinco) anos da pena em regime aberto de que trata o artigo 36 do Có
digo Penal, c.c. artigos 93 e 100, da Lei de Execuções penais, cumulada com pena restritiva
de direito (CP, art. 43), acrescida das seguintes condições:

I. 0 COLABORADOR deverá permanecer recolhido em sua residência, situada na Rua
das Laranjeiras, 350, apto 702, Laranjeiras, cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, enlendendo-se incluídas no conceito de residência todas as áreas comuns do Con
domínio, somente podendo dela se ausentar em dias úteis, no período das 6h às 22h, ou
com autorização judicial previamente requerida;

II. Durante o período noturno ou finais de semana, o COLABORADOR poderá receber,
para si ou para seu cônjuge e seus filhos atendimento médico, odonlolÓRÍco ou hospitalar
de caráter nao-emergeneial, bastando comunicar o Juízo em até 48 horas após o atendi
mento;

III. Comunicará o Juízo de execução criminal, com antecedência mínima de uma
semana, viagens que pretenda realizar para o exterior para o tratamento de sua saúde,

atividades profissionais e outro motivo relevante qUe justifique sua ausência temporária do
pais, sendo vedadas viagens internacionais para outros fins, salvo autorização prévia do
Juízo;

IV. Prestará relatórios trimestrais, ao Juízo de execução, de suas atividades
profissionais e Vagens realizadas 110 território nacional;

V. Não freqüentará casas de jogo e de prostituição;
VI. Prestará de serviços à comunidade, à razão de 20 horas mensais, durante e
cumulativamente ao cumprimento do regime aberto, em local determinado pelo Juízo de
execução, íacullando-se ao COLABORADOR distribuir as horas de prestação de serviços
comunitários de forma não homogênea ou concentrada, em comum acordo com a entidade
assistência I;

VII. O COLABORADOR adotará sistema de comunicação direta com o Juízo o Minis
tério Publico Federal e a autoridade policial, podendo valer-se de aplicativo de troca de
mensagens instantâneas se todas as partes estiverem de acordo.

VI. Em razão da celebração do acordo de colaboração, e, especialmente durante o
período de cumprimento da pena o COLABORADOR, havendo situação tática que o
justifique, colaborará com as medidas preconizadas nos incisos II e V, do art i° da lei
12.850/2013.

PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA:

COLABORADOR:

ADVOGADO
c

ADVOGADO:


