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PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

TERMO DE PRÉ-ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA

o PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, doravante designado por
sua denominação completa ou simplesmente pela sigla PGR, por intermédio dos
Procuradores Regionais da República, Procuradores da República e Promotor de Justiça
ora signatários, designados pela Portaria PGR/MPU n° 3, de 1910112015, atualizada
pela Portaria PGR/MPU n° 4, de 17/01/2017, e JOESLEY MENDONÇA
BATISTA, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n°
54.852.547-X SSP/SP ou RG 967.397-SSP/DF, e inscrito no CPF/MF sob o n°
376.842.211-91, residente e domiciliado na Avenida Marginal Direita do Tietê, 500,Vila
Jaguara, São Paulo/SP; WESLEY MENDONÇA BATISTA, brasileiro, casado,
empresário, portador da cédula de identidade RG n° 59.075.075-6 SSP/Sp, inscrito no
CPF/MF sob o nO364.873.921-20, residente e domiciliado na Avenida Marginal Direita
do Tietê, 500, bloco 1,3° andar, Vila Jaguara, CEP 05118-100; RICARDO SAUD';1
brasileiro, portador da Cédula de Identidade R.G. n.o 2.607.129, CPF n° 446.626.456-
20, residente e domiciliado à rua Haddock Lobo, n° 1282, apto. 11, São Paulo/SP, '
doravante denominados pelos seus próprios nomes, quando individualizados, ou por
SIGNATÁRIOS, todos devidamente assistidos por seu advogado constituído
FRANCISCO DE ASSIS E SILVA,OAB/PR 16.615, com endereço profissional na
Rua Marginal Direita do Tietê, 500, Vila Jaguara, São Paulo/SP, que assinam este
instrumento e celebram pré-acordo de colaboração premiada nos seguintes termos:

I - Base Jurídica

Cláusula e. O presente instrumento funda-se no artigo 129, inciso I, da Constituiçã
da República, nos artigos 4° a 8° da Lei n° 12.850/2013, nos artigos 13 a 15 da Lei n°
9.807/99, no art. 1°, § 5°, da Lei n° 9.613/98, no art. 26 da Convenção de Palermo e no
art. 37 da Convenção de Mérida e a sua formalização em formato de pré-acordo se
justifica pelo caráter emergencial de alguns relatos dos signatários que narram supostos
crimes praticados no presente e com perspectivas de práticas futuras, conforme anexos e
materiais colacionados.

Cláusula 2a• O presente pré-acordo atende aos interesses dos SIGNATÁRIOS, nos
termos do art. 5°, LIV e LV,da Constituição Federal, e artigos da Lei n° 12.850/2013, e
das cláusulas a seguir alinhavadas. Atende, de igual modo, ao interesse público, na medida
em que confere efetividade à persecução criminal de outros suspeitos, além de permitir
a ampliação e o aprofundamento de investigações de crimes contra a Administração
Pública, a Administração da Justiça, a Fé Pública, o Sistema Fina c ·ro Nacional, a
Ordem Tributária e de lavagem de dinheiro, tanto no âmbi
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denominada "Caso Lava Jato", quanto em outros feitos e procedimentos que com ela se
relacionem ou não. O presente instrumento auxilia, ainda, na apuração da repercussão
desses ilícitos penais nas esferas civil, tributária, administrativa, inclusive administrativa
sancionadora, e disciplinar.

11 - Do Objeto

Cláusula 3a• O presente pré-acordo tem por objeto todos os fatos ilícitos praticados e
revelados pelo SIGNATÁRIOS até a data da assinatura deste termo, bem como fatos
típicos eventualmente praticados no futuro que estejam acobertados por decisão judicial
autorizativa de ação controlada ou outra técnica especial de investigação, assim como
todos os fatos ilícitos que sejam de seu conhecimento, os quais estarão explicitados nos
anexos que comporão posterior acordo de colaboração premiada.

Parágrafo 1°. O objeto do presente pré-acordo será pormenorizado e complementado
por JOESLEY MENDONÇA BATISTA e RICARDO SAUD, após a assinatura
deste instrumento, por meio de depoimentos e fornecimento e indicação de meios de
prova.

Parágrafo 2°. Identificado fato ilícito praticado pelos SIGNATÁRIOS que não tenha
sido descrito nos anexos que integram este pré-acordo, tais fatos poderão ser
apresentados quando da assinatura do acordo definitivo.

111- Das condições do presente instrumento

Cláusula 4a.As medidas premiais, fruto de efetiva e frutífera colaboração, serão avaliadas
e indicadas quando da confecção do acordo de colaboração premiada definitivo e
levarão em consideração, também, a utilidade das medidas cautelares e técnicas especiais
de investigação que poderão decorrer do presente pré-acordo, além dos anexos,
antecedentes, condições pessoais dos SIGNATÁRIOS, a quantidade, a gravidade e o
período dos ilícitos por ele praticados, os beneficios por ele auferidos com tais práticas
ilícitas, a repercussão social e econômica dos fatos, a utilidade da colaboração no
esclarecimento dos fatos, no ressarcimento dos danos, na expansão das investigações,
considerando, por fim, as provas de corroboração fornecidas pelos SIGNATÁRIOS e
desde que efetivamente sejam obtidos um ou mais dos resultados previstos nos incisos I, t\0 /
11,111 e IV do art. 4° os resultados previstos nos incisos 1,11, 111 e IV, do art. 4°, da Lei n° C/
12.850/2013.

Parágrafo 1° A multa compensatona que venha a ser pactuada no acordo de
colaboração, observará, além dos parâmetros estabelecidos no caput, o seguinte: 1)
espontaneidade da colaboração; 2) relevância da colaboração; 3) excepcionalidade da
prova de corroboração; 4) situação jurídico-penal dos colaboradores no momento da
oferta da colaboração.

Parágrafo 2° Observados os parâmetros estabelecidos no cap ,
cumprimento dos termos do quanto acordado por JOESLEY
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BATISTA e WESLEY MENDONÇA BATISTA, o futuro acordo de colaboração
premiada importará em garantia de não oferecimento de denúncia, por parte do PGR,
relativamente aos dois referidos colaboradores.

Parágrafo 3° Em relação a RICARDO SAUD,nos acordos definitivos, a perspectiva
de pena a ser negociada observará também os seguintes parâmetros: 1) cumprir não mais
do que quatro anos de reclusão em regime domiciliar diferenciado, que poderá ser
fechado, semiaberto ou aberto, a depender de negociações futuras, fixando-se período de
recolhimento à residência e demais critérios quando da celebração dos acordos
definitivos, em linha com os parâmetros adotados para esse regime em acordos
celebrados pelo Ministério Público Federal no âmbito da Operação Lava Jato: 2)
observância do caput do art 4° da Lei 12.850/2013 e do respectivo §2°, podendo o
Ministério Público, assim, oferecer o perdão judicial ao referido colaborador, se o
beneficio for compatível com a relevância da colaboração e o resultado da prova
produzida a partir das informações por ele apresentadas.

Parágrafo 4° O PGR não se oporá a que os SIGNATÁRIOS mantenham residência
no exterior, desde que informem e atualizem mensalmente seu endereço de residência e
local de trabalho, bem como contatos perante o juízo federal competente para a
execução dos acordos definitivos e, no Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral
da República e o órgão com atribuição para funcionar na execução dos acordos
definitivos, restando cientes de que o descumprimento dessas condições poderá implicar
o descumprimento deste termo.

Parágrafo 5°. Uma vez definido os prêmios em futuro acordo de colaboração A
premiada, o PGR pleiteará em favor dos SIGNATÁRIOS os beneficios que forem/ I !
acordados, bem como zelará pela observância dos direitos previstos no art. 5° da Lei n
12.850/2013. /
Cláusula 5a. Após a assinatura do presente pré-acordo, serão colhidos os depoimentos
de JOESLEY MENDONÇA BATISTA e RICARDO SAUD sobre o conteúdo
dos anexos referidos na cláusula 3\ por meio dos quais o PGR verificará a utilidade e
fidedignidade dos relatos, e, presentes tais requisitos, o PGR adotará as medidas cabíveis.

Cláusula 6a• Caso os SIGNATÁRIOS, por si ou por seus procuradores, solicite
medidas para garantia da sua segurança ou da segurança da sua família, o PGR poderá
adotar as providências necessárias para sua inclusão no programa de proteção ao
depoente especial, com as garantias previstas nos artigos 8° e 15 da Lei n° 9.807/99, caso
a circunstância de terem eles fixado residência no exterior não seja suficiente para
garantir sua segurança ..

Cláusula 7a• OS SIGNATÁRIOS devem colaborar de forma voluntária, ampla, efetiva,
eficaz e conducente:

a) à identificação dos autores, coautores, partícipes das diversas organizações criminos
de que tenha ou venha a ter conhecimento, bem como à identificação e comprovaç
das infrações por eles praticadas, que sejam ou que venham a s do seu conhecime t
inclusive agentes públicos e políticos que tenham praticado ou a 1 ipado de ilícitos;
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b) à revelação da estrutura hierárquica e à divisão de tarefas das organizações criminosas
de que tenha ou venha a ter conhecimento;
c) à recuperação total ou parcial do produto e proveito das infrações penais praticadas
pela organização criminosa de que tenha ou venha a ter conhecimento, tanto no Brasil,
quanto no exterior;
d) à identificação de pessoas fisicas e jurídicas utilizadas pelas organizações criminosas
supramencionadas para a prática de ilícitos;
e) ao fornecimento de documentos e outras provas materiais, notadamente em relação
aos fatos referidos nos anexos deste pré-acordo;
f) entrega de extratos bancários de contas, objeto das investigações, no exterior até a
presente data, salvo impossibilidade material de acesso a essas informações devidamente
comprovada pelos SIGNATÁRIOS.

Cláusula 8a. Para tanto, os SIGNATÁRIOS se obrigam, sem malícia ou reservas
mentais, a:

a) esclarecer espontaneamente todos crimes que praticou, participou ou tenha
conhecimento, os quais são apontados pelos SIGNATÁRIOS no âmbito desse pré-
acordo, fornecendo todas as informações e evidências que estejam ao seu alcance, bem
como indicando provas potencialmente alcançáveis;
b) falar a verdade incondicionalmente, em todos os procedimentos investigatórios e
processos criminais, cíveis, administrativos, disciplinares e tributários;
c) cooperar sempre que solicitado, mediante comparecimento pessoal sob suas expensas
a qualquer das sedes do MPF e da POLÍCIA FEDERAL, para analisar documentosy
provas, reconhecer pessoas, prestar depoimentos e auxiliar peritos na análise pericial que
sejam objeto da presente colaboração; I
d) entregar todos os documentos, papeis, escritos, fotografias, gravações de sinais e
áudio e vídeo, banco de dados, arquivos eletrônicos, senhas de acesso, etc., de que /
disponha, quer estejam em seu poder, quer sob a guarda de terceiros, e que possam I

contribuir, a juízo do PGR, para a elucidação dos crimes que são objeto da presente
colaboração;
e) indicar o nome e todas as informações de contato de quaisquer pessoas de seu
relacionamento que tenham a guarda de elementos de informação ou prova que se ~
mostrem, a critério do PGR, relevantes ou úteis;
f) comunicar imediatamente o PGR caso seja contatado por qualquer coautor ou
partícipe dos esquemas criminosos de que fez parte ou tem conhecimento, exceto por
relações que decorram das atividades profissionais e pessoais desde que lícitas, vedado ~ /
nestas hipóteses tratativas sobre quaisquer fatos objeto deste pré-acordo; C/
g) informar, quando requerido, senhas, logins, contas e outros dados necessários para
acessar contas de correio eletrônico e dispositivos eletrônicos utilizados pelos
SIGNATÁRIOS, nos fatos objeto do presente pré-acordo, inclusive fornecendo
autorização para autoridades nacionais ou estrangeiras acessarem essas contas e
dispositivos;
h) indicar em anexo próprio e manter atualizado números de telefone e endereços
eletrônicos próprio e de seu advogado constituído, nos quais os SIGNATÁRIOS
poderão ser notificados para atender no prazo estabelecido PGR
finalidade visando ao pleno cumprimento do pré-acordo;
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i) fornecer ao PGR, quando requerido, informações e documentação acerca de todas as
contas bancárias e telefônicas, bem como, no último caso, autorizações necessárias para
que o PGR as obtenha diretamente;
j) colaborar amplamente com o PGR e com outros Órgãos e autoridades públicas,
inclusive a Receita Federal do Brasil e autoridades estrangeiras indicadas pelo PGR no
que diga respeito aos fatos do presente pré-acordo.

Cláusula 9a• Os depoimentos colhidos serão registrados em duas vias, das quais não
terão cópia os SIGNATÁRIOS ou a sua defesa técnica, resguardado o direito de
receber, a cada depoimento, atestado de que prestou declarações em determinado dia e
horário.

Cláusula 10. Ao assinar o pré-acordo de colaboração, os SIGNATÁRIOS, na presença
de seus advogados, estão cientes do direito constitucional ao silêncio e da garantia contra
a auto incriminação, aos quais, nos termos do art. 4°, §14°, da Lei nO 12.850/2013, os
SIGNATÁRIOS renunciam, em especial no que tange aos depoimentos prestados no
bojo do presente instrumento, estando ele sujeito ao compromisso legal de dizer a
verdade e não omitir fatos sobre o que lhe for perguntado.

Cláusula 11. Este pré-acordo de colaboração somente terá validade se aceito,
integralmente, sem ressalvas, no momento da assinatura, pelos SIGNATÁRIOS,
assistidos por seu(s) defensore(s).

Cláusula 12. Nos termos do art. r,§3°, da Lei n° 12.850/2013, tomado por analogia,
as partes comprometem-se a preservar o sigilo sobre o presente pré-acordo, seus aneX00'
depoimentos e provas obtidas, o qual será levantado por ocasião do recebimento da(s)
denúncia(s), ou da execução de medida(s) cautelare(s) restritiva(s) de direito de I

terceiro(s) e exclusivamente em relação aos fatos nela(s) contemplados, ou por decisã
motivada do PGR.

Parágrafo 1°. O sigilo estrito das declarações será mantido enquanto necessano à
efetividade das investigações em curso, inclusive quanto ao teor do próprio anexo, a 11
juízo do PGR e do Poder Judiciário, nos termos do enunciado sumular vinculante de
n° 14 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. /

Parágrafo 2°. O PGR poderá fazer us~ perante o Poder Judiciário dos depoimentos € "b

documentos fornecidos pelos SIGNATARIOS logo após a assinatura do presente pré-
acordo, garantida a sua não utilização em face dos SIGNATÁRIOS antes da
formalização de acordo de colaboração premiada e sua homologação judicial.

Parágrafo 4°. O presente sigilo estende-se aos eventuais arquivos de áudio e vídeo dos
depoimentos prestados no bojo do presente pré-acordo, inclusive na fase judicial.

Parágrafo 3°. O uso dos depoimentos e documentos referidos no parágrafo anterior
tem natureza absolutamente precária, devendo ser integralmente desentranhados e
devolvidos aos colaboradores, caso o acordo definitivo não venha a ser celebrado.
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Cláusula 13. As partes signatárias se comprometem a preservar o sigilo do presente pré-
ac?rdo e de seus anexos perante 9ualquer aU,toridade distinta do MINISTÉRIO
PUBLICO FEDERAL, MINISTERIOS PUBLICOS ESTADUAIS, PODER
JUDICIÁRIO e POLÍCIA FEDERAL, enquanto o MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL entender que a publicidade prejudicará a efetividade das investigações.

Cláusula 14. Dentre os defensores dos SIGNATÁRIOS somente terão acesso ao
presente pré-acordo e às informações dele decorrentes os advogados signatários deste
termo ou os advogados que forem por estes substabelecidos com esta específica
finalidade.

Cláusula 15. O presente pré-acordo terá eficácia com a sua assinatura.

Cláusula 16. O pré-acordo perderá efeito, considerando-se rescindido nas seguintes
hipóteses:

a) se os SIGNATÁRIOS descumprirem, sem justificativa, qualquer dos dispositivos
deste pré-acordo;
b) se os SIGNATÁRIOS mentirem ou omitirem, total ou parcialmente, em relação a
fatos ilícitos que praticou, participou ou tem conhecimento e foram abordados no
presente pré-acordo;
c) se os SIGNATÁRIOS recusarem-se a prestar qualquer informação relacionada ao)
objeto deste pré-acordo de que tenha conhecimento;
d) se os SIGNATÁRIOS recusarem-se a entregar documento, prova ou senha 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, os SIGNATÁRIOS indicarem ao PGR a pessoa que o
guarda e o local onde poderá ser obtido para a adoção das providências cabíveis;
e) se ficar provado que, após a celebração do pré-acordo, os SIGNATÁRIOS
sonegaram, adulteraram, destruíram ou suprimiram provas que tinha em seu poder ou
sob sua disponibilidade, assim como fatos ilícitos de que tivesse conhecimento;
f) se os SIGNATÁRIOS fugirem ou tentarem furtar-se à ação da Justiça;
g) se o sigilo a respeito deste pré-acordo for quebrado por parte dos SIGNATÁRIOS;

Cláusula 17. OS SIGNATÁRIOS ficam cientes de que, caso venha a imputa 0
falsamente, sob pretexto de colaboração, a prática de infração penal 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 n°
12.850/2013, cuja pena é de reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos de prisão, e multa, ou
o crime previsto no art. 339 do Código Penal, cuja pena é de reclusão de 2 a 8 anos, e
multa, além da rescisão deste pré-acordo.

Cláusula 18. OS SIGNATÁRIOS, assistidos por seu (s) defensor(es), declaram
aceitação ao presente pré-acordo de livre e espontânea vontade e, por
concordes, firmam as partes o presente.
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E assim, lido e achado conforme o presente pré-acordo, vai assinado em 2 (duas) vias de
igual teor e forma, para que sur todos os correspondentes efeitos jurídicos.

~,~
CPFf;~4

Colaboradores:

CPF/MF sob o nO37

Advogados:

Ministério Público Federal:

EdU.,doU.eua
Procurador Regional da República

Oliveira Júnior
Procurador da República
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