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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DA 13ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CURITIBA/PR

Autos nº 5000559-73.2017.404.7000

Classe: Cautelar Inominada Criminal

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República firmatário, em 

atenção ao que dos autos consta, vem dizer e requerer o quanto segue:

Trata-se de MEDIDA CAUTELAR INOMINADA CUMULADA COM MEDIDA ASSECURATÓRIA DE 

SEQUESTRO E ARRESTO formulada pela União Federal – Fazenda Nacional em face de JOSÉ DIRCEU DE 

OLIVEIRA E SILVA, na qual pleiteia:  a) Seja acautelada e reservada a quantia de R$  22.729.835,63 

para assegurar a possibilidade de reparação do dano da Fazenda Nacional decorrente da sonegação  

fiscal  cometida  pelo  réu  JOSÉ  DIRCEU de  forma  preferencial  à  reparação  do  dano  sofrido  pela  

PETROBRÁS a qualquer outra destinação possível; b) No caso de insuficiência dos valores disponíveis,  

requer seja reservada a maior quantia possível; e c) Subsidiariamente, e apenas no caso de V. Exa.  

não reconhecer a prevalência do crédito tributário, requer que os valores depositados em juízo sejam  

destinados à reparação das vítimas de forma proporcional aos danos sofridos e comprovados.

Afirma que a conduta ilícita de JOSÉ DIRCEU causou danos à Fazenda Pública decorrentes da 

sonegação fiscal havida –  crimes contra a ordem tributária praticados por  JOSÉ DIRCEU e pessoas 

jurídicas interpostas e por ele controladas –, atribuindo-se, pois, a qualidade de vítima, razão por que 

faria  jus  aos bens e valores arrecadados criminalmente,  nos termos do art.  91 do Código Penal,  

inclusive  preferindo  às  demais  vítimas,  nos  termos  do  art.  186  do  Código  Tributário  Nacional,  

segundo o qual o crédito tributário prefere a qualquer outro.

Sem razão.

Observe-se  inicialmente  que  JOSÉ  DIRCEU  foi  condenado –  nos  autos  da  ação  penal  n. 

5045241-84.2015.404.7000 –, diante dos ilícitos por ele perpetrados em detrimento da PETROBRAS, 

pela  prática  dos  delitos  de  corrupção  passiva,  lavagem  de  dinheiro  e  pertinência  à  organização  
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criminosa.  Pendente  apreciação  pelo  E.  Tribunal  Regional  Federal  da  4ª  Região  dos  recursos  de 

apelação apresentados pela acusação e pela defesa.

Referida  ação penal  tem por  objeto os  pagamentos de propina efetuados à Diretoria  de 

Serviços e Engenharia da PETROBRAS e os mecanismos de lavagem de dinheiro subsequentemente 

utilizados. A respeito das consequências patrimoniais da condenação (evento 985, SENT1):

931. Calculada em quinze milhões de reais a propina recebida pelo grupo político 

de José Dirceu de Oliveira Soares, ficam os bens deste, com base no art. 91, II, "b", 

c/c §1º,  do CP,  sujeitos ao confisco criminal como produto do crime ou bem de 

valor equivalente. Entre eles, bens que constituem diretamente produto do crime 

ou foram adquiridos com esses valores. Decreto, portanto, o confisco dos seguintes 

bens:

a) imóvel sede da JD Assessoria na na Av. República do Líbano, 1827, Ibirapuera, em 

São  Paulo/SP,  matrícula  205.640  do  14ª  Registro  de  Imóveis  de  São  Paulo/SP, 

adquirido em parte com valores provenientes do crime, ficando o restante sujeito 

ao confisco como bem de valor equivalente;

b) imóvel em nome da TGS Consultoria, mas de propriedade de fato de José Dirceu 

de Oliveira e Silva, consistente na chácara 1, Gleba N, Parque do Vale da Santa Fé,  

Vinhedo/SP,  matrícula  16.728,  do Registro  de Imóveis  de Vinhedo,  que recebeu 

reformas  e  benfeitorias  com valores  provenientes  do  crime,  ficando  o  restante 

sujeito ao confisco como bem de valor equivalente;

c)  imóvel  em  nome  de  Camila  Ramos  de  Oliveira  e  Silva,  mas  vendido 

simuladamente com  transferência  de  recursos  provenientes  do  crime  à  Jamp 

Engenheiros, na Rua Assungui, 971, Saúde, São Paulo/SP, matrícula 22.249 do 14.º 

Registro de Imóveis de São Paulo/SP;

d) imóvel em nome da TGS Consultoria, mas de propriedade de fato de José Dirceu 

de Oliveira e Silva, consistente em casa residencial de matrícula 2.548 do Registro 

de Imóveis de Passa Quatro/RS, em confisco de bem de valor equivalente;

e) cerca de R$ 13.790,75 bloqueados em contas de Luiz Eduardo de Oliveira e Silva 

(evento  142,  do  processo  5031859-24.2015.404.7000),  em  confisco  de  bem  de 

valor equivalente; e
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f) cerca de R$ 103.777,40 bloqueados em contas de José Dirceu de Oliveira e Silva 

(evento  142,  do  processo  5031859-24.2015.404.7000),  em  confisco  de  bem  de 

valor equivalente.

[…] 935. Com base no art. 387, IV, do CPP, fixo em R$ 46.412.340,00 o valor mínimo 

necessário para indenização dos danos decorrentes dos crimes, a serem pagos à 

Petrobras, o que corresponde ao montante pago em propina à Diretoria de Serviços 

e Engenharia e que, incluído como custo das obras no contrato, foi suportado pela 

Petrobrás.  É  certo  que  parte  menor  desse  valor  também  remunerou  serviços 

técnicos de Milton Pascowitch, mas sendo utilizados os contratos de consultoria  

como veículos para propina, tornou-se inviável a discriminação dos valores. O valor 

deverá ser corrigido monetariamente até o pagamento. Os condenados respondem 

na  medida  de  sua  participação  nos  delitos,  segundo  detalhes  constantes  na 

fundamentação e dispositivo. 

Inviável, pois, querer a Fazenda Nacional expropriar da própria União –  dela mesma e da 

PETROBRÁS – bens e valores para quitação do crédito tributário, sem afronta ao julgamento da ação 

penal n. 5045241-84.2015.404.7000.

Não há espaço para acolher a pretensão da Fazenda Nacional ainda que de forma subsidiária.

Para os crimes cometidos, a perda do produto ou proveito da atividade criminosa deu-se em 

favor da União Federal – não sendo lógico, pois, supor-se a possibilidade de se permitir qualquer  

constrição em favor da Fazenda Nacional.

Esses bens, objeto de perdimento, tem destinação específica na Lei 9.813/98.

O § 1º do art. 7º da Lei nº 9.613/1998 preceitua que os órgãos federais encarregados da 

prevenção,  do  combate,  da  ação  penal  e  do  julgamento  dos  crimes  de  lavagem  têm  direito  à  

“utilização” dos bens, direitos e valores em relação aos quais houver sido declarada a perda:

“Art. 7º São efeitos da condenação, além dos previstos no Código Penal:
(...)
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§ 1º A União e os Estados, no âmbito de suas competências,  regulamentarão a  
forma de destinação dos bens, direitos e valores cuja perda houver sido declarada, 
assegurada,  quanto  aos  processos  de  competência  da  Justiça  Federal,  a  sua 
utilização pelos órgãos federais encarregados da prevenção, do combate, da ação 
penal e do julgamento dos crimes previstos nesta Lei,  e, quanto aos processos de 
competência  da  Justiça  Estadual,  a  preferência  dos  órgãos  locais  com  idêntica  
função. (Incluído pela Lei nº 12.683, de 2012)”

Para a regulamentação, ficou o encargo de disciplinar “a forma de destinação dos bens”, 

consistente  na  catalogação  e  organização  “dos  bens,  direitos  e  valores  cuja  perda  houver  sido 

declarada”,  além  de  poder  estabelecer  algum  critério  distribuição,  já  que  a  expertise  da 

Administração Pública favorece a atividade de distribuição e destinação dos meios necessários à boa 

administração da coisa pública.

Porém, a prerrogativa de regulamentar “a forma de destinação dos bens” não autoriza  a 

União e os Estados a modificarem a destinação dos referidos “bens, direitos e valores cuja perda 

houver sido declarada”, pois dever-se-á dar “sua utilização pelos órgãos federais encarregados da  

prevenção, do combate, da ação penal e do julgamento dos crimes previstos nesta Lei”.

Dito de outra forma, a Lei nº 9.613/1998 limita a discricionariedade da União e dos Estados 

quanto à prerrogativa de regulamentar “a forma de destinação dos bens”,  uma vez que, no que  

concerne aos processos de competência da Justiça Federal, condiciona a utilização “dos bens, direitos 

e valores cuja perda houver sido declarada” pelos órgãos federais encarregados da prevenção, do 

combate, da ação penal e do julgamento dos crimes previstos nesta Lei, a exemplo dos Escritórios de  

Pesquisa e Inteligência da própria Receita Federal, do Conselho de Controle de Atividades Financeiras  

– COAF, da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e das varas especializadas.

Ou seja, ainda que se argumente a necessidade de regulamentação, a ausência desta não é 

suficiente para obstar a concretização do conteúdo material da lei que assegura prover “sua utilização 

pelos órgãos federais encarregados da prevenção, do combate, da ação penal e do julgamento dos 

crimes previstos nesta  Lei”,  especialmente diante do fato que caberá ao Judiciário  aferir  se essa  

destinação efetivamente estará sendo feita no moldes do art. 7º, § 1º, da Lei nº 9.613/1998.
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Assim,  diante  da  ausência  de  regulamentação,  porém  para  dar  efetivo  cumprimento  ao 

comando legal, cabe ao juiz buscar a concretude da norma, isto é, a sua efetiva aplicação, de modo 

que  prevaleçam os  valores  nela  esculpidos,  que,  no  caso  concreto,  é  a  “utilização  pelos  órgãos  

federais  encarregados  da  prevenção,  do  combate,  da  ação  penal  e  do  julgamento  dos  crimes 

previstos nesta Lei” dos “bens, direitos e valores cuja perda houver sido declarada”, sob pena de 

haver o descumprimento do art. 7º, § 1º, da Lei nº 9.613/1998, acaso esses bens, direitos e valores  

sejam revertidos em favor da União ou dos Estados, quer para o “caixa geral” ou outro uso, que não 

aquele previsto expressamente pela lei.

Aliás,  se  essa  perspectiva  não  fosse  verdadeira,  bastaria  à  União  e  aos  Estados  não 

regulamentar a lei,  que referidos  bens,  direitos e valores fossem revertidos em seu favor,  o que 

implicaria na sua utilização para finalidades diversas daquelas previstas na referida lei.

A  mesma  lógica  é  empregada  nas  ações  coletivas,  quando  o  valor  da  multa  aplicada  é 

destinado para a proteção daqueles direitos que foram tutelados pela ação coletiva, até porque o  

descumprimento da determinação também atinge todo sistema judicial brasileiro, desprestigiando as 

decisões emanadas do Judiciário, conforme já decidido pelos Tribunais de Justiça do Maranhão e do 

Rio Grande do Sul:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA. DESTINAÇÃO. METADE DO VALOR EM FAVOR 
DO  FUNDO  DE  MODERNIZAÇÃO  E  REAPARELHAMENTO  DO  JUDICIÁRIO. 
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL.
I  – A multa está atrelada ao direito material  da parte autora,  não podendo ser 
totalmente revertida aos cofres públicos.
II - Considerando que não há vedação legal, é possível destinar metade do valor das 
astreintes  ao  FERJ  -  Fundo  de  Modernização  e  Reaparelhamento  do  Judiciário, 
visando evitar  o enriquecimento da parte a quem a multa diária beneficia, sem 
afastar o caráter punitivo a quem descumpriu a determinação judicial.” (TJ-MA, AI 
nº 0367632015 MA 0007068-26.2015.8.10.0000, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Jorge 
Rachid Mubárack Maluf, j. 18.2.2016, Dje-TJMA de 1º.3.2016)

“RECURSO  INOMINADO.  CONSUMIDOR.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.  TELEFONIA. 
AÇÃO  DECLARATÓRIA,  COMINATÓRIA,  DESCONSTITUTIVA  E  CONDENATÓRIA. 
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. INDÍCIOS DE FRAUDE. 
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO, POR MEIO DE INSTRUMENTOS 
CONTRATUAIS COM MÍNIMA FORMALIDADE (GRAVAÇÕES DE CALL CENTER, TROCA 
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DE  EMAILS  ETC).  INSCRIÇÃO  INDEVIDA  NO  ROL  DE  INADIMPLENTES.  DANOS 
MORAIS  CONFIGURADOS.  VALOR  DA  INDENIZAÇÃO  (R$  3.000,00)  QUE  NÃO 
COMPORTA REDUÇÃO. ASTREINTES. REDIRECIONAMENTO DE PARTE DO VALOR AO 
FECON  -  FUNDO  ESTADUAL  DE  DEFESA  DO  CONSUMIDOR.  POSSIBILIDADE  DE 
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA AFASTADA.
I  -  A  ASTREINTE  TEM  NATUREZA  ESTRITAMENTE  COERCITIVA,  SEM  EFEITO 
REMUNERATÓRIO  OU  REPARATÓRIO.  ASSIM,  A  SUA  FIXAÇÃO  EM  VALORES 
EXCESSIVOS PROVOCA ENRIQUECIMENTO INDEVIDO A ENSEJAR, A PARTIR DE JUÍZO 
DE EQUIDADE, O REDIMENSIONAMENTO DA MULTA. CONFIGURADO O EXCESSO NA 
PENALIZAÇÃO,  A  PONTO  DE  GERAR  ENRIQUECIMENTO  INJUSTIFICADO,  DEVE-SE 
ESTABELECER  UM  LIMITE  COMO  ACEITÁVEL  EM  RELAÇÃO  AO  LITIGANTE  DO 
PROCESSO,  A  PRESERVAR  NÃO  SÓ  SUA  CONDIÇÃO  DE  PARTE,  MAS TAMBÉM  A 
ADEQUADA REPARAÇÃO PELOS EFEITOS DO CUMPRIMENTO TARDIO E O RESTANTE 
DEVERÁ, DENTRO DA IDEIA DE PRESERVAÇÃO DA CREDIBILIDADE E EFETIVIDADE 
DO  APARATO  JUDICIAL,  SER  RECOLHIDO  A  UM  FUNDO,  SEJA  O  DE 
REAPARELHAMENTO DO JUDICIÁRIO OU OUTRO EXTERNO LIGADO À DEFESA DOS 
DIREITOS  DOS  CONSUMIDORES. NO  CASO,  O  RECOLHIMENTO  DO  EXCESSO  É 
REDIRECIONADO A FUNDO QUE ATINGE TODOS OS CONSUMIDORES, A UM, PARA 
AFASTAR QUALQUER IDEIA DE PARCIALIDADE, E, A DOIS, PARA REFORÇAR A DEFESA 
DOS CONSUMIDORES EM GERAL, A EVITAR A REITERAÇÃO DE PRÁTICAS ABUSIVAS 
OU A AFRONTA ÀS REGRAS CONSUMERISTAS. JUSTA TAMBÉM A EXPECTATIVA DE 
QUE  A  MANUTENÇÃO  DE  PUNIÇÕES  POR  VALORES  SIGNIFICATIVOS  EM 
DECORRÊNCIA  DO DESCUMPRIMENTO  REITERADO  DE  DECISÕES  JUDICIAIS,  SEM 
JUSTIFICATIVA  PLAUSÍVEL,  TENHA  REPERCUSSÃO  ECONÔMICA  DE  MODO  QUE 
GRANDES GRUPOS, COMO A PARTE RECORRENTE, REVISEM SUA CONDUTA, SENÃO 
PELA  OBRIGAÇÃO  LEGAL  DE  CUMPRIR  DETERMINAÇÃO  JUDICIAL,  PELA 
REPERCUSSÃO  ECONÔMICA  QUE  O  DESCUMPRIMENTO  VENHA  A  GERAR. 
SENTENÇA  MANTIDA  POR  SEUS  PRÓPRIOS  FUNDAMENTOS.  RECURSO 
DESPROVIDO.”  (TJ-RS,  Recurso  Cível  nº  71004332300,  3ª  Turma  Recursal  Cível, 
Turmas Recursais, Rel. Des. Fabio Vieira Heerdt, v.u., j. 12.12.2013)

Veja-se que, no caso das ações coletivas, há previsão expressa no sentido da destinação dos 

valores recolhidos ao Fundo de que trata a Lei da Ação Civil Pública 1. No entanto, a jurisprudência 

1 Lei 8.078/1990. “Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a  
condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que  
trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de  
proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993) (…)”.
“Art. 99. Em caso de concurso de créditos decorrentes de condenação prevista na Lei n.° 7.347, de 24 de julho de 1985 e de  
indenizações pelos prejuízos individuais resultantes do mesmo evento danoso, estas terão preferência no pagamento.
Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, a destinação da importância recolhida ao fundo criado pela Lei n°7.347 
de 24 de julho de 1985, ficará sustada enquanto pendentes de decisão de segundo grau as ações de indenização pelos danos  
individuais, salvo na hipótese de o patrimônio do devedor ser manifestamente suficiente para responder pela integralidade 
das dívidas.”
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vem mitigando tal comando ao fundamento da necessidade de garantir que o dinheiro recolhido 

esteja à disposição dos envolvidos na defesa do consumidor.

Diferentemente do comando legal inserto na Lei da Ação Civil  Pública, os órgãos federais  

encarregados da prevenção, do combate, da ação penal e do julgamento dos crimes de lavagem têm 

“assegurado” expressamente o direito à utilização dos valores  em relação aos quais  houver sido  

declarada a perda, pois a destinação daqueles ativos está atrelada à efetivação do direito material, 

não podendo ser revertida aos cofres públicos à conta do Tesouro, à míngua de regulamentação, sob  

pena de chancelar a inércia do administrador em dar efetivação ao comando normativo, porque uma  

vez integrados ao “caixa único” da União ou dos Estados não há garantia de serem empregados  

conforme determina o § 1º do art. 7º da Lei nº 9.613/1998.

A ausência de regulamentação só serve a manter a inércia conveniente do legislador, a quem 

basta, tão somente, não editar o decreto regulamentador para esvaziar o conteúdo normativo do § 1º 

do art. 7º da Lei nº 9.613/1998.

O comando inserto na lei não é tributário à regulamentação do decreto; a relação é inversa: o  

decreto é tributário à norma, tanto assim que é vedado que o conteúdo do decreto desborde ao 

comando normativo.

Por conseguinte, a entrega de valores oriundos da decretação de perdimento de bens em 

razão  da  condenação por  lavagem de  dinheiro  deve  ser  efetivada  em favor  dos  órgãos  federais  

encarregados da prevenção, do combate, da ação penal e do julgamento dos crimes de lavagem.

De outra banda, a lei também prevê a indenização dos danos causados à vítima, que, nos 

crimes praticados por JOSÉ DIRCEU, é a PETROBRÁS.

“Art. 100. Decorrido o prazo de um ano sem habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do dano,  
poderão os legitimados do art. 82 promover a liquidação e execução da indenização devida.
Parágrafo único. O produto da indenização devida reverterá para o fundo criado pela Lei n.° 7.347, de 24 de julho de 1985.”
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Diferentemente do que apresentado nas razões, a Fazenda Nacional não é vítima de dano,  

senão por mera ficção do lançamento. É verdade que para efeitos tributários pouco importa a origem 

dos  rendimentos.  Contudo,  em  decorrência  da  persecução  penal  e  da  propositura  da  Medida 

Assecuratória  n.  5047886-82.2015.404.7000,  esses  mesmos  bens  ou  valores  tributários  foram 

retirados da esfera de domínio do contribuinte.  Logo, em termos reais e matemáticos, não houve 

acréscimo patrimonial algum e o alegado dano da Fazenda Nacional decorre nada mais do que de  

uma ficção legal.

Diferentemente  ocorre  com  a  PETROBRÁS,  que  teve  parte  do  patrimônio  subtraído  em 

decorrência  da  conduta  ilícita  do  réu/contribuinte.  O  dano  aqui  causado  é  visível,  palatável  e  

reconhecido na sentença penal em que JOSÉ DIRCEU foi condenado e que corresponde ao percentual 

de 1% a 3% de cada contrato celebrado com as pessoas jurídicas citadas nas ações (empreiteiras).

A recomposição do dano à PETROBRÁS, na forma de reparação, deve contemplar,  pois,  o 

patrimônio que lhe foi subtraído e perfeitamente mensurável. Em outros termos, deve-se recompor o 

patrimônio da vítima à situação anterior ao crime.

Tenha-se por exemplo alguém ter uma bicicleta furtada. Evidentemente que o meliante teve 

um acréscimo patrimonial  que pode ser tributado.  Contudo, a  bicicleta deve ser restituída a seu 

proprietário, sem que a Receita Federal fique com uma das rodas como forma de pagamento do 

crédito tributário.

De mais a mais, exigir-se da PETROBRÁS parte do que lhe é devido, significaria nada mais 

nada menos que obrigar a vítima a quitar os tributos que são devidos por terceiro – no caso  JOSÉ 

DIRCEU. Em outras palavras, o lançamento constitui crédito tributário do réu, e não da vítima, que 

não pode ser obrigada ao pagamento de parte ou da integralidade do tributo devido.

Ademais, em caso análogo aos destes autos, o Supremo Tribunal Federal determinou que os 

ativos objeto de repatriação promovida por Paulo Roberto Costa e o Ministério Público Federal, em 

decorrência  de acordo de colaboração premiada,  fossem destinados integralmente à  PETROBRÁS 

para reparação de danos:
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Despacho:  1.  Trata-se  de  requerimento  formulado  por  Petróleo  Brasileiro  S/A – 
Petrobras  (fls.  858-859),  de:  (a)  “seja  admitido seu  ingresso nestes  autos  como 
parte interessada”; e (b) “seja intimada tão-logo os valores devidos tenham sido 
repatriados e disponibilizados na conta judicial criada por determinação dessa C. 
Corte  Suprema,  para  fins  de  serem  transferidos  à  requerente”,  nos  termos  já 
decididos nos autos de Pet 5.210. 2. Com vista dos autos, o Procurador-Geral da 
República manifestou-se nos seguintes termos: “[...] Quanto ao pedido da Petrobras 
de  ingresso no  feito  na condição de  parte  interessada,  uma das  finalidades do 
processo  penal  brasileiro  é,  também,  a  repatriação  do  dano  causado  à  vítima. 
Exatamente por isso o sistema prevê que a condenação penal transitada em julgado 
impõe  o  dever  de  reparar  o  dano,  sendo  considerada  título  executivo  judicial. 
Ademais, desde 2008, o CPP prevê, ainda, a necessidade de fixação de um valor 
mínimo, a título de reparação do dano, desde que haja requerimento para tanto. 
Tais dispositivos apontam e demonstram que há um interesse público na reparação 
do  dano às  vítimas.  Inclusive  uma das tendências  do processo  penal  moderno, 
nacional e internacional, é conferir maior dignidade à vítima e permitir uma maior 
participação no processo penal. Não há dúvidas de que a Petrobras possa figurar  
nos autos como parte interessada, a fim de acompanhar o cumprimento do acordo 
formalizado e homologado nestes autos” (fls. 870-871). 3. Por oportuno, cumpre 
assinalar  que,  embora  nada  impeça  o  imediato  cumprimento  do  acordado  por 
Nestor Cuñat Cerveró na cláusula 5ª, parágrafo 3º, alínea b, o art. 4º, caput e §§ 1º, 
2º e 11, da Lei 12.850/2013 não deixa margem à duvida no sentido de constituírem  
os benefícios acordados, ainda que homologados (HC 127483, Relator(a): Min. DIAS 
TOFFOLI,  Tribunal  Pleno,  julgado  em  27/08/2015),  direitos  cuja  fruição  estará 
condicionada  ao  crivo  do  juiz  sentenciante,  no  caso  concreto,  à  luz  daqueles 
parâmetros. Portanto, o cumprimento antecipado do acordado, conquanto possa se 
mostrar  mais  conveniente  ao  colaborador,  evidentemente  não  vincula  o  juiz 
sentenciante, nem obstará o exame judicial no devido tempo. No caso dos autos, 
deferiu-se,  a pedido do Ministério Público,  “abertura da conta,  vinculada a este 
juízo, para repatriamento dos valores estimados na cláusula 5ª, parágrafo 3º, alínea 
b do acordo de colaboração premiada firmado entre  Nestor  Cuñat  Cerveró e  o 
Ministério Público” (fl. 854). 4. Embora a Lei 12.850/2013 estabeleça, como um dos  
resultados necessários da colaboração premiada, “a recuperação total ou parcial do 
produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa” 
(art. 4º, IV), o diploma normativo deixou de prever a destinação específica desses 
ativos. A lacuna pode ser preenchida pela aplicação, por analogia, dos dispositivos 
que  tratam  da  destinação  do  produto  do  crime  cuja  perda  foi  decretada  em 
decorrência  de  sentença  penal  condenatória.  O  art.  91,  II,  b,  do  Código  Penal 
estabelece,  como um dos efeitos  da  condenação,  “a  perda  em favor  da União,  
ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé: […] b) do produto do crime 
ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a 
prática do fato criminoso”. É certo que, como a Petrobras é o sujeito passivo dos 
crimes em tese perpetrados por Nestor Cunãt Cerveró e pela suposta organização 
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criminosa que integrava, o produto do crime repatriado deve ser direcionado à 
Sociedade de Economia Mista lesada, para a restituição dos prejuízos sofridos, 
uma vez que o dispositivo legal invocado (art. 91, II, b, do Código Penal), ao tratar  
da perda do produto do crime para a União, ressalva expressamente o direito do 
lesado. Não se afigura razoável, portanto, limitar a restituição à Petrobras a 80% 
(oitenta  por  cento)  dos  ativos  repatriados,  direcionando  o  restante  à  União. 
Registre-se  que  o  Procurador-Geral  da  República  sustenta,  na  petição  que  deu 
origem  aos  autos  de  Pet  5.210,  que  os  prejuízos  causados  à  Petrobras 
ultrapassariam  “o  montante  de  R$  1.600.000.000,00  (um  bilhão  e  seiscentos 
milhões de reais)” (fl. 7 daqueles autos). Por isso, e considerando patrimônio a ser 
repatriado nestes autos (cláusula 5ª, parágrafo 3º, alínea b, às fls. 24-26), não há 
justificativa legal  para limitar a 80% (oitenta por cento) desse valor a reparação 
devida à Petrobras.  Cumpre salientar que a Petrobras é Sociedade de Economia 
Mista, entidade dotada de personalidade jurídica própria (art. 4º, II, do Decreto-Lei 
200/1967),  razão  pela  qual  seu  patrimônio  não  se  comunica  com  o  da  União. 
Eventuais  prejuízos  sofridos  pela  Petrobras,  portanto,  afetariam  apenas 
indiretamente  a  União,  na  condição  de  acionista  majoritária  da  Sociedade  de 
Economia Mista. Essa circunstância não é suficiente para justificar que 20% (vinte 
por cento) dos valores repatriados lhe sejam direcionados, uma vez que o montante 
recuperado  é  evidentemente  insuficiente  para  reparar  os  danos  supostamente 
sofridos  pela  Petrobras  em  decorrência  dos  crimes  imputados  a  Paulo  Roberto 
Costa  e à  organização criminosa que ele  integraria.  5.  Ante  o  exposto,  defiro  o 
requerimento e determino a inclusão da Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras como 
interessada  no  presente  procedimento,  ressaltando  que  os  ativos  repatriados 
nestes  autos  devem ser,  oportunamente,  integralmente  revertidos  em  favor  da 
Petrobras. Cumprida a determinação, dê-se vista dos autos ao Ministério Público,  
para o que entender de direito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de outubro de 
2016. Ministro Teori Zavascki Relator Documento assinado digitalmente (Pet 5886, 
Relator(a):  Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 27/10/2016, publicado em DJe-234 
DIVULG 03/11/2016 PUBLIC 04/11/2016)

A decisão exarada na Petição 5886 reforça a necessidade de destinar-se os bens, direitos e 

valores recuperados em favor da reparação dos danos causados à PETROBRAS.

Insta ressaltar que os efeitos da condenação abrangem “I - 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 dos  crimes previstos nesta Lei,  inclusive  aqueles  

utilizados para prestar a fiança,  ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé;  (Redação 

dada pela Lei nº 12.683, de 2012) (…)”, depreendendo-se, pois, que a entrega dos valores oriundos da 

decretação de perdimento de bens em razão da condenação por lavagem de dinheiro deve reverter 
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precipuamente à reparação dos danos suportados pela PETROBRÁS, vítima dos crimes tratados  na 

ação penal n. 5045241-84.2015.404.7000.

Faz-se  necessário,  no  entanto,  não  descurar  do  quanto  disposto  pelo  art.  7º  da  Lei  de 

Lavagem de Dinheiro relativamente à destinação dos ativos recuperados em favor da União, mais  

precisamente aos “órgãos federais  encarregados da prevenção,  do combate,  da  ação penal  e do 

julgamento dos crimes previstos nesta Lei”, e do lesado ou de terceiro de boa-fé.

No ponto, a Fazenda Nacional carece de autorização legal para postular o deferimento das 

medidas assecuratórias com o fim de assegurar o pagamento de crédito tributário,  uma vez não  

figurar como vítima dos crimes praticados por JOSÉ DIRCEU tampouco consistindo em órgão federal 

encarregado da prevenção, do combate, da ação penal e do julgamento dos crimes previstos na Lei  

de Lavagem de Dinheiro.

O  reconhecimento  a  legitimidade  da  Fazenda  Nacional  para  postular  o  deferimento  das  

medidas assecuratórias implica subverter a própria finalidade da constrição de servir como óbice à 

continuidade da prática delitiva e à reparação do dano.

Desta forma, não pode ser alegada qualquer preferência ou privilégio do crédito tributário.  

Ao contrário do alegado pela Fazenda Nacional, e apenas a  título argumentativo, o produto ou o 

proveito da atividade criminosa que,  em tese, a  receita federal estaria  autorizada a pleitar seria 

unicamente aquele decorrente dos crimes tributários, restrito apenas ao valor principal, mas não aos 

acréscimos sancionatórios como pretende. Disso não cuidam as medidas requeridas pelo Ministério 

Público Federal, seja por que não há lançamento definitivo, seja por que das ações penais tributárias  

não se tratou.

Diante do exposto, o Ministério Público Federal requer seja julgada improcedente a medida 

cautelar  inominada culminada  com medida  assecuratória  de  sequestro  e  arresto formulado pela 

Fazenda Nacional em face de JOSÉ DIRCEU.
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Curitiba, 06 de fevereiro de 2017.

JANUÁRIO PALUDO

Procurador Regional da República
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