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DESPACHO/DECISÃO 
 
Trata-se de denúncia do MPF contra Gilherme Esteves de Jesus e Lilia Loureiro 
Esteves de Jesus pelo crime do art. 2º, §1º e §4º, II, III, IV e V, da Lei n.º 
12.850/2013. 
 
Em síntese, integrantes de grupo criminoso organizado dedicado à corrução e 
lavagem de dinheiro, teriam ocultado provas, obstruindo a ação da Justiça, 
durante diligência de busca e apreensão domiciliar. 
 
Em que pese a denúncia restrita, entendo que a imputação de associação 
criminosa depende de melhor discriminação dos crimes fins, ou seja, de 
corrupção, peculato e lavagem de dinheiro. 
 
Embora o MPF tenha descrito esses crimes na denúncia, não houve imputação 
a esse respeito, gerando dúvidas quanto a materialidade. 
 
A questão é relevante para fins de prosseguimento do processo, inclusive 
quanto à manutenção ou não da prisão cautelar de Guilhermes Esteves. 
 
Com esse propósito, determinei a intimação do MPF para esclarecimentos. 
 
O MPF peticionou e insistiu no processamento da denúncia. Relativamente aos 
demais fatos, esclareceu que "tratam-se de delitos que ainda continuam sob 
investigação e demandam melhores esclarecimentos antes da adoção das 
medidas cabíveis por este parquet federal" (evento 10). 
 
Coerentemente, no inquérito 5005095-98.2015.4.04.7000, requereu o MPF 
diligências para apuração dos crimes de corrupção e e de lavagem. 
 



Já a Defesa peticionou afirmando a inépcia da presente denúncia e 
requerendo a colocação do acusado em liberdade, reiterando idêntico pleito 
formulado no processo 5019629-47.2015.4.04.7000. 
 
Decido. 
 
O crime que é objeto da imputação, art. 2º, §1º, da Lei n.º 12.850/2013, em 
síntese, obstrução à investigação de crime praticado por organização 
criminosa, está descrito na denúncia, resumindo-se ao episódio de aparente 
dissipação de provas durante o curso de diligência de busca e apreensão 
policial em 05/03/2015. 
 
O fato, segundo a denúncia, foi objeto de depoimentos das autoridades 
policial e foi registrado em câmera. 
 
Fiz um resumo das provas no decreto da prisão preventiva em 26/03/2015 
(evento 17) do processo 5009384-74.2015.4.04.7000. 
 
No contexto de fundo, pagamentos de vantagens indevidas por intermédio de 
remessas fraudulentas ao exterior para agentes da Sete Brasil e da Petróleo 
Brasileiro S/A - Petrobrás, especificamente relacionadas a contratos de 
construção de sondas de perfuração de águas profundas para exploração do 
pré-sal. 
 
O acusado Guilherme intermediaria, segundo a Acusação, as propinas pagas 
pelo Estaleiro Jurong, contratado pela Sete Brasil para construção de seis 
sondas, cujo consumidor final é a Petrobrás. 
 
Teriam sido pagos USD 8.211.614,00 de propina, sendo que parte encontra, 
em cognição sumária, prova em registros documentais de depósitos efetuados 
no exterior em favor de Pedro Barusco, Renato Duque, João Ferraz e Eduardo 
Musa. 
 
A SeteBrasil, apesar de ser empresa privada, tem importante participação 
acionária da Petrobras e de fundos de pensão, com o que não se trata 
propriamente de lesão unicamente a uma empresa privada. 
 
Além disso, o pagamento das propinas comissionadas teria ocorrido no âmbito 
de contratos destinados à construção de sondas para a empresa estatal. 
 
Não há, como regra, "propina grátis", sendo o usual a inclusão dos valores 
respectivos como custo a ser suportado ao final pela empresa estatal e, por 
conseguinte, pelos cofres públicos. 
 
Considerando a dimensão dos fatos envolvidos, é passível de reconhecimento 
a existência uma associação criminosa dedicada à prática de crimes graves 
contra a Administração Pública, a caracterizar uma organização criminosa nos 
termos da Lei nº 12.850/2013. 
 
Assim e remetendo ao já fundamentado por este Juízo no decreto da 



preventiva, reputo presentes suficientes indícios de autoria e materialidade 
do crime acessário narrado na denúncia, especificamente a obstrução de 
investigação de crime supostamente praticado por grupo criminoso 
organizado, motivo pelo qual, sem prejuízo da avaliação final, recebo a 
denúncia ofertada pelo MPF contra Guilherme Esteves de Jesus e Lilia 
Loureiro Esteves de Jesus. 
 
Não obstante, já que não houve ainda a finalização da investigação em 
relação aos crimes fins praticados pelo grupo criminoso organizado - o que é 
realmente significativo - entendo que a postura mais prudente recomenda a 
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas nos 
termos dos arts. 282 e 319 do CPP. 
 
Há indícios de que o acusado mantém contas secretas no exterior através do 
qual realizou transferência milionárias para contas de Renato Duque e Pedro 
Barusco. 
 
Nessas condições, há um possível risco de evasão caso seja colocado em 
liberdade. Para minorar esse risco, necessário exigir fiança. Sempre que 
possível, excetuada hipossuficiência econômica, deve ser exigida fiança para 
vincular o investigado e o acusado ao processo, garantir sua presença nos atos 
processuais, contribuindo ainda para garantir a futura reparação do dano 
decorrentes do crime. 
 
No caso, considerando o suposto envolvimento do acusado com contas off-
shores no exterior, pagamentos de propinas milionárias, todos signos 
presuntivos de riqueza, fixo a fiança, considerando parâmetros do art. 325, II, 
c/c, §1º, III, do CPP, em quinhentos mil reais, cerca de seiscentos e trinta e 
cinco salários mínimos. 
 
Imponho igualmente como medidas cautelares adicionais: 
 
- entrega do passaporte e proibição de deixar o país, para minorar risco de 
fuga e considerando a prática do crime por meio de contas no exterior; 
 
- comparecimento a todos os atos processuais, salvo dispensa expressa do 
Juízo, mediante intimação por qualquer meio, inclusive telefone; 
 
- proibição de mudança de endereço, sem prévia autorização do Juízo. 
 
Intime-se MPF e Defesa desta decisão, a última inclusive por telefone em 
decorrência da urgência. 
 
Abra a Secretaria conta vinculada a estes autos para receber a fiança. 
 
Depositados os valores e entregue o passaporte, lavre-se termo de 
compromisso e expeça-se alvará de soltura para colocação do acusado em 
liberdade salvo se por outro motivo tiver que permanecer preso. 
 
Fica desde logo o acusado alertado que a falta cumprimento das medidas 



cautelares implicará no restabelecimento da preventiva. 
 
Quanto ao prosseguimento da presente ação penal após o recebimento da 
denúncia, deverá o MPF esclarecer se, com o acusado em liberdade, é o caso 
de aguardar o final da investigação em relação aos demais crimes ou se é o 
caso de prosseguir ainda assim. Prazo de cinco dias. 
 
Curitiba, 15 de maio de 2015. 
 


