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Classificação no EPROC: Sigilo Nível 5 (Restrito ao Juiz)
Classificação no ÚNICO: Confidencial

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  por  intermédio  dos  Procuradores  signatários,  no

exercício  de  suas  atribuições  constitucionais  e  legais,  vem,  respeitosamente,  perante  Vossa

Excelência,  para  requerer  o deferimento  das  medidas  cautelares  de  BUSCA  E  APREENSÃO,

PRISÃO PREVENTIVA,  PRISÃO TEMPORÁRIA,  CONDUÇÃO COERCITIVA e  CONSTRIÇÃO DE

BENS pelos fatos e fundamentos a seguir expostos:

I. DA SÍNTESE FÁTICA

No bojo das investigações e ações penais decorrentes da denominada Operação Lava Jato,

em  curso  perante a 13a Vara Federal  da Seção Judiciária do Paraná,  em Curitiba,  revelou-se a

existência de uma complexa e sofisticada organização criminosa estruturada para operacionalizar

um esquema de corrupção político-partidária e de loteamento de cargos públicos para angariação

de  propinas  que  financiariam  partidos  políticos  e  engordariam  o  patrimônio  dos  políticos

envolvidos. Para que esse esquema funcionasse, foram cooptados funcionários de alto escalão da

PETROBRAS e de outros órgãos e empresas públicas. 

Para  tanto,  foi  formado um grande  esquema criminoso,  envolvendo a  prática  de  crimes

contra a ordem econômica, corrupção e lavagem de dinheiro, havendo a criação de um cartel de

enormes proporções,  autodenominado “Clube”,  do qual  fizeram parte grandes construtoras do

país,  tais  como:  OAS,  ODEBRECHT,  UTC,  CAMARGO CORREA,  TECHINT,  ANDRADE GUTIERREZ,
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MENDES JÚNIOR, PROMON, MPE, SKANSKA, QUEIROZ GALVÃO, IESA, ENGEVIX, GDK e GALVÃO

ENGENHARIA. O funcionamento deste cartel de empresas implicou na fraude da competitividade

de diversos procedimentos licitatórios referentes a grandes obras contratadas pela PETROBRAS.  

As investigações se desenvolveram em camadas, de modo que hoje já se tem por certo que

os diversos envolvidos se especializaram em quatro núcleos de atuação, sendo que cada um dos

núcleos dá suporte a atuação dos demais: a) O núcleo político1;  b) O núcleo econômico2; c) O

núcleo administrativo3, d) O núcleo financeiro4,

A toda a evidência, e como adiante será demonstrado, o complexo esquema de corrupção e

lavagem de dinheiro relacionado às sociedades de economia mista vinculadas ao Ministério das

Minas e Energias não se restringiu à PETROBRAS, mas alcançou também a PETROBRAS TRANSPOR-

TES S/A -  TRANSPETRO, subsidiária integral da PETROBRAS, responsável pelo transporte e lo-

gística do combustível  no país,  além de operações de importação e exportação de petróleo e

derivados.

Conforme apurado nos autos do inquérito policial nº 5000140-24.2015.404.7000,  há indí-

cios da prática dos crimes de fraude à licitação, crimes tributários e de corrupção, praticados no

âmbito da TRANSPETRO. Ao que indicam as provas, no âmbito de negócios da TRANSPETRO, de

maneira similar ao esquema relacionado à PETROBRAS, atuou grupo criminoso estruturado da se-

guinte forma:

a) núcleo administrativo, formado por diretores e funcionários de alto escalão da TRANS-

PETRO, que ocuparam seus cargos por indicação político-partidária e que, nessa condição, pratica-

ram ilegalidades  em contratos  celebrados  em benefício  de  determinadas  empresas,  conforme

orientação direta ou indireta dos políticos que os apadrinharam;

b) núcleo econômico, formado por empresas e empresários que celebraram contratos com

a TRANSPETRO, que foram beneficiados pelas ilegalidades cometidas pelos diretores e funcioná-

rios de alto escalão da empresa de transportes, apadrinhados, e que, em contrapartida, pagaram

1 O  núcleo  político  é  formado principalmente  por  parlamentares  e  ex-parlamentares  que,  utilizando-se  de  suas  agremiações
partidárias,  indicavam  e  mantinham  funcionários  de  alto  escalão  da  PETROBRAS  e  em  outras  entidades  e  órgãos  públicos,
recebendo  vantagens  indevidas  pagas  pelas  empresas  (componentes  do  núcleo  econômico)  contratadas  pela  Administração
Pública Direta e Indireta. 

2 O núcleo econômico era formado por empresas que pagavam vantagens indevidas a funcionários de alto escalão das entidades da
Administração Direta e Indireta e aos componentes do núcleo político,  por meio da atuação dos operadores financeiros, para
manutenção do esquema. 

3  O  núcleo administrativo era formado pelos funcionários de alto escalão da Administração Direta e Indireta,  os quais eram
indicados pelos integrantes do núcleo político e recebiam vantagens indevidas das empresas cartelizadas, componentes do núcleo
econômico, para viabilizar o funcionamento do esquema. 

4  O núcleo financeiro era formado pelos operadores tanto do recebimento das vantagens indevidas das empresas cartelizadas
integrantes  do  núcleo  econômico  como  do  repasse  dessa  propina  aos  componentes  dos  núcleos  político  e  administrativo,
mediante estratégias de ocultação da origem desses valores. 
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vantagens indevidas a tais diretores e funcionários e aos políticos responsáveis pela indicação e

manutenção dos mesmos em seus cargos;

c) núcleo financeiro, formado por operadores e intermediários que se encarregaram de arti-

cular os vários núcleos do grupo criminoso e, particularmente, de receber as vantagens indevidas

das empresas beneficiadas e repassá-las aos políticos, diretores e funcionários que viabilizavam o

funcionamento do esquema, fazendo tudo isso mediante estratégias de ocultação de sua origem

ilícita, através do uso de diversas empresas e pessoas, manipulando sobretudo dinheiro em es-

pécie;

d) núcleo político, formado por políticos responsáveis pela indicação e manutenção em seus

cargos dos diretores e funcionários de alto escalão da TRANSPETRO que, sob suas orientações, di-

retas ou indiretas, cometeram ilegalidades que viabilizaram o funcionamento do esquema.

A PETROBRAS TRANSPORTES S/A – TRANSPETRO é uma subsidiária integral da PETROBRAS

que une as áreas de produção, refino e distribuição do sistema PETROBRAS e presta serviços a di -

versas distribuidoras e à indústria petroquímica, sendo composta por quatro diretorias: Serviços, Fi-

nanceiro, Transporte Marítimo e Dutos e Terminais.

No âmbito das investigações conduzidas na chamada “Operação Lava Jato”, foram colhidos

indícios  de  que  os  principais  cargos  foram  ocupados  politicamente  com  o  intuito  de  ser

implementado  na  TRANSPETRO,  à  semelhança  do  que  já  ocorria  na  PETROBRAS, esquema

criminoso de corrupção para desvio de recursos. Cuida-se, como se verá, de mera extensão do

esquema de  loteamento  político  de  altos  cargos,  implementado na  PETROBRAS,  pelo  partido

governista para beneficiar indevidamente a si mesmo e aos partidos da base aliada. 

Assim,  tanto na  PETROBRAS,  sociedade controladora,  como na  TRANSPETRO,  sociedade

controlada,  os  cargos  foram distribuídos  no  interesse  do  Partido  dos  Trabalhadores  –  PT,  do

Partido Progressista – PP e do Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB.

Ademais, há evidências do funcionamento de um cartel de empresas atuando em desfavor

da subsidiária da PETROBRAS, em licitações para contratações de serviços diversos no âmbito da

TRANSPETRO.  Apurações iniciais apontam no sentido de que referido cartel  de empresas seja

integrado,  ao  menos,  pelas  seguintes  pessoas  jurídicas:  CAMARGO  CORREA,  TECHINT,  GDK,

CARIOCA ENGENHARIA, POLLYDUTOS, IMC SASTE, POLY EASY e NM ENGENHARIA.

Nos  autos  da  Petição  6.3255,  o  Ministro  do  Supremo  Tribunal  Federal,  Edson  Fachin,

determinou o desmembramento dos termos de colaboração de SERGIO MACHADO, ex-Presidente

da  TRANSPETRO,  sendo alguns deles  encaminhados a  esse  i.  Juízo,  para prosseguimento das

5  ANEXO 02 – Decisão STF – Pet. 6325.
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investigações relativas à empresa de transportes no que se refere a pessoas que não ostentam

prerrogativa de foro por exercício de cargo ou função. 

Além disso, por intermédio do Ofício nº 9320/2017, o Supremo Tribunal Federal encaminhou

a esse i. Juízo o Termo de Colaboração nº 4 de LUIZ FERNANDO NAVE MARAMALDO, executivo da

empresa NM ENGENHARIA, após decisão do E. Ministro Edson Fachin, nos autos da Petição 6302

(Autos 5023877-85.2017.4.04.7000).

A NM ENGENHARIA é exatamente uma das empresas investigadas por participar dos crimes

de cartel, fraude a licitações e corrupção no âmbito da TRANSPETRO.

A  partir  de  declarações  prestadas  pelo  colaborador  LUIZ  FERNANDO  MARAMALDO,

desvelou-se o envolvimento de um dos funcionários da TRANSPETRO, JOSÉ ANTÔNIO DE JESUS,

nos crimes praticados em detrimento da empresa de transportes.

LUIZ FERNANDO NAVE MARAMALDO informou que, em meados do ano de 2009, quando a

NM ENGENHARIA começou a ter mais contratos com a  TRANSPETRO na região Nordeste do

Brasil, foi procurado por JOSÉ ANTÔNIO DE JESUS, então Gerente de Suporte Norte/Nordeste da

TRANSPETRO,  ocasião  em  que  se  encontraram  em  hotel  na  cidade  de  São  Paulo,  nas

proximidades da Rua Avanhandava, e JOSÉ ANTÔNIO DE JESUS solicitou o pagamento de 1% do

valor  dos  contratos  da    NM  ENGENHARIA   com  a  empresa  de  transportes,  na  região  

Norte/Nordeste,  a  fim de  que  a  empresa  do colaborador  não  enfrentasse  problemas  com os

contratos firmados com a TRANSPETRO6.

Segundo MARAMALDO, ao informar JOSÉ ANTÔNIO DE JESUS de que já fazia pagamentos

de  propina  para  SERGIO MACHADO, então Presidente  da  TRANSPETRO,  JOSE ANTONIO DE

JESUS rebateu, informando que a propina de SERGIO MACHADO era para o PMDB, e que a dele,

JOSE ANTONIO DE JESUS, era destinada ao PT, motivo pelo qual ambas não eram excludentes e

deveriam ser pagas de forma concomitante. 

Impera  registrar  que  uma das  alegações  de  JOSÉ ANTÔNIO DE JESUS para justificar  o

pagamento de propinas da NM ENGENHARIA em seu benefício foi sua vinculação ao PARTIDO

DOS  TRABALHADORES.  Em  consulta  de  fontes  abertas  ao  nome  do  investigado  verificou-se

apontamento indicando ser vinculado ao Partido dos Trabalhadores7.

Além disso, foram verificadas, nas eleições de 2010, doações eleitorais realizadas por  JOSE

ANTONIO DE JESUS (doações de pessoa  física)  em favor  do Comitê  Eleitoral  do Partido dos

Trabalhadores no Estado da Bahia: 

6  ANEXO 03 – Termo de Colaboração nº 04 LUIZ FERNANDO NAVE MARAMALDO e Anexo 06 PAGAMENTO DE
PROPINA AO SR. JOSE ANTONIO DE JESUS, GERENTE DE SUPORTE NORTE/NORDESTE DA TRANSPETRO.

7  Disponível em: https://xa.yimg.com/kq/groups/18734741/.../UNKNOWN_PARAMETER_VALUE?
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O  colaborador  LUIZ  FERNANDO  NAVE  MARAMALDO  relatou  que  foram  efetuados  três

encontros com  JOSÉ ANTÔNIO DE JESUS:  o primeiro, em meados do ano de 2009,  no hotel

Braston, em São Paulo8;  e os outros dois no restaurante BARBACOA, no Itaim, também em São

Paulo; sendo que, no primeiro encontro, ficou acertado o pagamento do percentual de 0,5% do

valor dos contratos, a título de propina, mediante a realização de pagamentos mensais, e as duas

últimas reuniões foram realizadas, por solicitação de JOSÉ ANTÔNIO DE JESUS, para alteração da

conta bancária em que eram depositados os valores relativos às vantagens indevidas pela  NM

ENGENHARIA em favor do então Gerente da TRANSPETRO:

“QUE após a negociação, já na primeira reunião, combinou-se o pagamento de um percentual
de  0,5%  sobre  os  contratos;  QUE  os  pagamentos  seriam  mensais;  QUE  JOSE  ANTONIO
repassou ao depoente a conta de uma empresa chamada JRA, para efetuar os pagamentos,
conforme documentos ora apresentados; QUE não houve contrato de prestação de serviços,
mas apenas o depósito direto nas contas indicadas; QUE o valor indicado não era exatamente
0,5% dos contratos, pois eram valores arrendondados; QUE os pagamentos já começaram logo
no primeiro  mês  de  execução  do  contrato,  após  a  primeira  reunião;  QUE a  segunda e  a
terceira reuniões foram pedidos por JOSE ANTONIO porque ele queria alterar a conta para
depósito; QUE então JOSÉ ANTONIO passou os números de outras contas de pessoas físicas,
totalizando uma conta de pessoa jurídica (empresa JRA) e duas contas de pessoas físicas; QUE
nos  documentos  do  depoente  consta  que  as  pessoas  físicas  ADRIANO  SILVA  CORREIA  e
QUEIROZ CORREIA; (...)”

Os encontros  de LUIZ  FERNANDO NAVE MARAMALDO com  JOSÉ ANTÔNIO DE JESUS

foram realizados, por solicitação deste, em contatos mantidos com JÂNIO ANTUNES DE SOUZA,

diretor regional da NM ENGENHARIA9.

Muito  embora  a  operadora  de  telefonia  não  tenha  fornecido  os  dados  de  registros

telefônicos  dos  investigados  no  período  dos  encontros  (meados  do  ano  de  2009),  constam

registros de ao menos duas ligações entre o funcionário da NM ENGENHARIA, JÂNIO ANTUNES DE

8 Embora requisitados os dados de eventual hospedagem do investigado no Sistema Nacional de Registros de Hóspedes (SNRHos),
no período dos fatos, a Secretaria Executiva do Ministério do Turismo informou que somente possui dados a partir do ano de 2013
– ANEXO 38.

9 Embora o número do terminal telefônico de JANIO ANTUNES DE SOUZA (71-98199-9936) tenha sido fornecido pelo colaborador –
ANEXO 39, não foi possível, até o momento, certificar a existência de registros telefônicos entre os investigados e o então gerente
regional da NM ENGENHARIA, pois a operadora de telefonia ainda não forneceu os dados completos do período (entre 13/10/2009
e 05/07/2012).
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SOUZA10, e o investigado ADRIANO SILVA CORREIA, no final do mês de maio de 201311, mesma

data (28/05/2013) em que a NM ENGENHARIA efetuou depósito no valor de R$ 112.000,00 na

conta  bancária  da  empresa  QUEIROZ  CORREIA  LTDA12,  conforme  dados  que  serão  adiante

apresentados:

A partir do relato do executivo da NM ENGENHARIA, resta claro que JOSÉ ANTÔNIO DE

JESUS13,  então  Gerente  de  Suporte  Norte/Nordeste  da  TRANSPETRO,  solicitou  e  recebeu

vantagens indevidas, no exercício da função, com o objetivo de favorecer e garantir a manutenção

dos contratos da NM ENGENHARIA com a empresa de transportes subsidiária da PETROBRAS.

Impera referir que a NM ENGENHARIA celebrou, com a  TRANSPETRO,  diversos contratos

nos  anos  de  2009 e  seguintes,  conforme bem demonstrado na  tabela  anexa,  em valores  que

superam R$ 1,5 bilhão14.

Destaca-se que  JOSÉ ANTÔNIO DE JESUS figurou como  responsável  pela solicitação da

contratação e como  gerente em 4 (quatro) contratos  celebrados com a empresa NM com as

seguintes datas e valores: 

NÚMERO DO CONTRATO DATA VALOR TOTAL FINAL

4600006045 08/12/2009 R$13.799.787,00

4600006139 18/01/2010 R$6.839.922,50

4600006419 06/05/2010  R$59.945.008,84

4600010394 08/10/2013  R$32.469.789,00

Além disso,  JOSÉ ANTÔNIO DE JESUS foi o  responsável pela aprovação da contratação e

pela  assinatura e  gerência do  contrato  celebrado  com  a  NM  em  11/02/11, de  valor  final

R$1.473.370,00.

10 ANEXO 36 - Relatório
11 ANEXO 42 – RI 2017 - 146
12 ADRIANO  SILVA CORREIA, embora  não  conste  formalmente  no  quadro  societário  da  empresa,  é  o  real  administrador  da

QUEIROZ CORREIA CIA LTDA. A sócia majoritária e responsável pela empresa é TEREZINHA DA SILVA CORREIA, justamente a mãe
de ADRIANO, conforme adiante será demonstrado.

13 ANEXO 04 - Relatório de Informação nº 64/2017 SPEA-PRPR
14 ANEXO 05 – O Ministério Público Federal solicitou à TRANSPETRO, por meio do ofício nº 7974/2017 – PRPR-FT, informações a

respeito da existência de contrato celebrados com a empresa NM ENGENHARIA, a partir do ano de 2009. Em resposta, a empresa
encaminhou planilha detalhada discriminando cada um dos contratos. 
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NÚMERO DO CONTRATO DATA VALOR TOTAL FINAL

4600007266 11/02/11 R$1.473.370,00

Por  fim,  JOSÉ ANTÔNIO DE JESUS atuou como gerente  em 21 (vinte  e  um)  contratos
celebrados pela TRANSPETRO com a empresa NM ENGENHARIA: 

NÚMERO DO CONTRATO DATA VALOR TOTAL FINAL

4600005459 10/03/2009 R$105.645.467,18

4600005460 10/03/2009 R$78.830.147,86

4600005598 19/05/2009 R$4.978.817,30

4600005715 23/07/2009 R$6.439.870,00

4600005973 09/11/2009 R$8.428.237,00

4600006004 17/11/2009 R$7.793.059,36

4600006005 18/11/2009 R$7.996.144,90

70000062578102 29/10/2010 R$23.422.978,04

70000062576102 29/10/2010 R$21.262.138,86

70000062577102 29/10/2010 R$16.798.956,25

4600007512 12/05/2011 R$7.998.872,00

70000068141112 29/06/2011 R$18.263.822,81

4600008157 02/12/2011 R$ 255.765.999,25

70000074382122 22/03/2012 R$ 10.980.247,21

4600008790 17/05/2012 R$ 7.826.903,40

70000076268122 26/06/2012 R$ 17.988.007,01

Como visto acima, ficou acertado entre  JOSÉ ANTÔNIO DE JESUS e o executivo da NM

ENGENHARIA, LUIZ FERNANDO MARAMALDO, o pagamento do percentual de 0,5% do valor dos

contratos firmados pela TRANSPETRO com a NM ENGENHARIA nas regiões norde-nordeste do

país, a título de propina, mediante a realização de pagamentos mensais.

Em corroboração ao quanto narrado, o colaborador apresentou uma tabela, detalhando os

depósitos realizados pela empresa NM ENGENHARIA em favor de JOSÉ ANTÔNIO DE JESUS, por

intermédio  das  empresas  JRA  TRANSPORTES e  QUEIROZ  CORREIA,  além  da  pessoa  física

ADRIANO DA SILVA CORREIA, os quais superaram o patamar de R$ 7.000.000,00, no período

compreendido entre setembro de 2009 e março de 2014: 
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DAS TRANSAÇÕES FINANCEIRAS E ANÁLISE BANCÁRIA

Os relatos e os documentos apresentados pelo colaborador são fortalecidos a partir das pro-

vas colhidas nas quebras de sigilo bancário, fiscal (autos 5024798-44.2017.4.04.7000), telemático

(autos  5026339-15.2017.4.04.7000)  e  telefônico (autos  5024802-81.  2017.4.04.7000 e 5033313-

68.2017.4.04.7000) decretadas por esse d. Juízo.

Ao realizar o cruzamento dos dados bancários com a planilha indicativa dos repasses apre-

sentada pelo colaborador, verifica-se que as contas da JRA TRANSPORTES, da  QUEIROZ COR-

REIA e de  ADRIANO DA SILVA CORREIA receberam, entre os meses de setembro de 2009 e

março de 2014, valores que totalizam R$7.317.500,00,  provenientes de contas de titularidade da

NM ENGENHARIA e/ou de seus sócios, entre outras não identificadas.15

Nota-se que, embora algumas das transações tenham origem diversa da empresa NM, são

idênticas, em valores, àquelas indicadas pelo colaborador, revelando tratarem-se, de fato, das ope-

rações originárias da empresa NM ENGENHARIA,  em favor do então gerente da TRANSPETRO,

JOSÉ ANTÔNIO DE JESUS, no esquema de corrupção por ele operado na região nordeste do Bra-

sil.

Além disso, foram entregues pelo colaborador os comprovantes de depósitos efetuados pela

NM ENGENHARIA e/ou seus sócios nas contas que beneficiariam JOSÉ ANTÔNIO DE JESUS, res-

tando documentalmente demonstrado,  pelos anexos comprovantes de depósitos,  o repasse de

vantagens indevidas para o então gerente da TRANSPETRO.

A empresa JRA TRANSPORTES recebeu entre os dias 30/09/2009 e 13/09/2011, 24 (vinte e

quatro) depósitos realizados pela NM ENGENHARIA, totalizando o valor de R$3.860.000,00. O co-

laborador não apresentou os comprovantes de depósitos apenas dos dias 18/11/2009, 21/12/2009

e 28/05/201016,  contudo, as informações bancárias colhidas demonstram que tais depósitos são

originários da empresa NM ENGENHARIA17:

15 ANEXO 06 – Relatório de Informação nº 120/2017 - ASSPA/PRPR – Cruzamento de dados NM Engenharia
16 ANEXO 07 – Comprovantes de depósitos NM – JRA TRANSPORTES
17 ANEXO 06 – Relatório de Informação nº 120/2017 - ASSPA/PRPR
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Ademais, foram efetuados 02 (dois) depósitos nas contas de ADRIANO SILVA CORREIA, nos

dias  05/10/2011 e  11/11/2011, perfazendo o total de R$323.800,00.  Os comprovantes desses

dois depósitos foram também apresentados pelo colaborador18.

Por  fim,  a  empresa  QUEIROZ  CORREIA  LTDA.  recebeu,  entre  os  dias  13/12/2011 e

11/03/2014, 28 (vinte e oito) depósitos realizados pela NM ENGENHARIA, totalizando o valor de

R$ 3.133.700,00.  O  colaborador  não  apresentou  o  comprovante  de  depósito  apenas  do  dia

11/01/201219, porém, a proximidade da data do depósito e do valor com as informações constan-

tes na planilha apresentada pelo colaborador, indicam que esse depósito também é proveniente

de acerto de propina:

Foram constatadas, portanto, 54 (cinquenta e quatro) operações bancárias que beneficiaram

as empresas ligadas a JOSÉ ANTÔNIO DE JESUS, no esquema de recebimento de vantagens inde-

vidas que ele operou no âmbito da gerência regional norte/nordeste da TRANSPETRO.

Após o recebimento dos valores ilícitos na conta bancária das empresas JRA TRANSPORTES,

QUEIROZ CORREIA e de ADRIANO SILVA CORREIA, eles foram movimentados, mediante realiza-

ção de saques em espécie ou repasses para contas correntes de familiares de JOSÉ ANTÔNIO DE

JESUS.20

18 ANEXO 08 – Comprovantes de depósitos NM – ADRIANO SILVA CORREIA
19 ANEXO 09 – Comprovantes de depósitos NM – QUEIROZ CORREIA
20 ANEXO 10  – Relatório de Análise 133/2017 – ASSPA/PRPR – Transações das empresas Queiroz Correia e JRA, bem como de

Adriano Silva Correia, de valores indicados como recebidos da NM ENGENHARIA, em favor de JOSÉ ANTÔNIO DE JESUS e/ou
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Assim, exemplificativamente, no dia 05/08/2010, a JRA TRANSPORTES recebeu da NM En-

genharia depósito no valor de R$180.000,00, e, em 11/08/2010, tal valor foi repassado para a conta

da esposa de JOSÉ ANTÔNIO DE JESUS, ANA VILMA FONSECA DE JESUS, mediante a realização

de transferência eletrônica:

Já em 08/09/2010, a NM ENGENHARIA efetuou um depósito no valor de R$250.000,00 para

a  JRA TRANSPORTES e,  no dia seguinte (09/09/2010),  a  JRA TRANSPORTES transferiu parte

desse valor para ANA VILMA FONSECA DE JESUS, mediante fracionamento dos valores, em onze

transferências bancárias, totalizando R$200.000,00:

No dia 30/09/2010, a JRA TRANSPORTES recebeu depósito originário da NM ENGENHARIA,

na quantia de R$275.000,00. Na sequência, em 06/10/2010, a JRA TRANSPORTES efetuou quatro

transferências eletrônicas, no valor de R$ 66.250,00, cada, para a conta bancária de ANA VILMA

FONSECA DE JESUS, esposa de JOSE ANTONIO DE JESUS, perfazendo o total de R$265.000,00:

Em 29/10/2010, a NM ENGENHARIA efetuou depósito em favor da JRA TRANSPORTES, no

valor total de R$270.000,00. No mesmo dia 29/10/2017, ANA VILMA recebeu nada menos do que

60 (sessenta) transferências fracionadas, todas inferiores a R$ 5.000,00, provenientes da conta

bancária da empresa JRA TRANSPORTES, que alcançaram o montante de R$297.970,20:

familiares. 
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Também próximo a esse período, no dia 01/11/2010, a JRA TRANSPORTES realizou a trans-

ferência do total de R$ 150.000,00, mediante 37 (trinta e sete) transações fracionadas abaixo de R$

5.000,00 (cinco mil reais), para ANA VILMA FONSECA DE JESUS; além de 08 (oito) transações fra-

cionadas abaixo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para VANESSA FONSECA DE JESUS, filha de JOSÉ

ANTÔNIO DE JESUS, totalizando R$ 35.000,00:
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Em 04/07/2011, a JRA TRANSPORTES recebeu depósito originário da NM ENGENHARIA, na

quantia de R$133.000,00. Dias depois,  em 11/07/2011, a  JRA TRANSPORTES efetuou 10 (dez)

transferências eletrônicas, no valor total de R$ 40.000,55, mediante transações fracionadas abaixo

de R$ 5.000,00, para a conta bancária de VANESSA FONSECA DE JESUS, filha de JOSÉ ANTÔNIO

DE JESUS.

No dia 04/08/2011, a JRA TRANSPORTES recebeu depósito originário da NM ENGENHARIA,

na quantia  de R$115.000,00.  Na sequência,  em 08/08/2011,  a  JRA TRANSPORTES efetuou 20
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(vinte) transferências eletrônicas, no valor total de R$ 96.500,00, mediante transações fracionadas

abaixo de R$ 5.000,00, para a conta bancária de ANA VILMA FONSECA DE JESUS, esposa de JOSÉ

ANTÔNIO DE JESUS.

Já nos dias 13/12/2011 e 11/01/2012, dias após a NM ENGENHARIA realizar depósitos em fa-

vor da pessoa jurídica QUEIROZ CORREIA, nos valores de R$ 112.000,00 e R$ 69.500,00, respectiva-

mente,  a  empresa  transferiu  valores  muito  próximos  para  ANA VILMA FONSECA DE  JESUS,

alcançando a quantia de R$ 181.500,00, conforme dados abaixo especificados:

Veja-se que, em análise das movimentações financeiras dos familiares de JOSE ANTONIO DE

JESUS, verificou-se que apenas ANA VILMA FONSECA DE JESUS recebeu valores superiores a R$

1,8 milhões da JRA TRANSPORTES21:

Dos valores recebidos,  tanto da  JRA TRANSPORTES quanto da  QUEIROZ CORREIA CIA

LTDA, nas contas bancárias de ANA VILMA FONSECA DE JESUS e VANESSA FONSECA DE JE-

SUS, grande parcela foi direcionada para aplicações na BOVESPA e CDB22, demonstrando que JOSE

21 ANEXO 49 – RELATÓRIO DE INFORMAÇÃO Nº 156/2017 ASSPA-PRPR
22 ANEXO 49 – RELATÓRIO DE INFORMAÇÃO Nº 156/2017 ASSPA-PRPR
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ANTONIO DE JESUS e seus familiares tiveram proveito econômico dos crimes de corrupção prati-

cados em desfavor da TRANSPETRO, utilizando-se de técnicas elaboradas de dissimulação e ocul-

tação do dinheiro originário da empresa NM ENGENHARIA e seus executivos.

Além disso, exemplificativamente, em algumas oportunidades, as empresas QUEIROZ COR-

REIA CIA LTDA e JRA TRANSPORTES, bem como ADRIANO SILVA CORREIA, logo após o rece-

bimento de valores pela NM ENGENHARIA também realizaram saques da integralidade ou de parte

dos valores, além de terem realizados outras transações diversas, tão logo realizados os depósitos

da propina por parte da NM ENGENHARIA: 

Destaca-se, por fim, que alguns dos recursos que passaram pelas contas da empresa QUEI-

ROZ CORREIA CIA LTDA, depositados pela NM ENGENHARIA, foram transacionados com as con-
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tas de ADRIANO SILVA CORREIA, com características de passagem, sendo sacados das contas do

investigado23: 

Resta claro, portanto, que JOSE ANTONIO DE JESUS fez uso de contas bancárias em nome

de terceiros e de familiares seus para operacionalizar o recebimento e a passagem dos valores de-

correntes das vantagens indevidas pegas pela NM ENGENHARIA em função das contratações com

a TRANSPETRO, visando a dissimular e ocultar a origem dos recursos recebidos em seu benefício

próprio e de terceiros.

JRA TRANSPORTES E JOSÉ ANTÔNIO DE JESUS

Como vista acima, o investigado JOSÉ ANTÔNIO DE JESUS utilizou-se das empresas  JRA

TRANSPORTES e QUEIROZ CORREIA, para dissimular o recebimento das vantagens indevidas. A

despeito disso,  os elementos angariados durante a investigação demonstram a ligação do ex-

gerente da TRANSPETRO com os formais beneficiários da propina. 

Os elementos de prova até o momento obtidos confirmam que JOSÉ ANTÔNIO DE JESUS

era  o  gestor  da  empresa  JRA  TRANSPORTES.  Da  análise  do  conteúdo  da  caixa  do  e-mail

jsntndjss@gmail.com24, de titularidade do investigado, foram encontradas diversas mensagens que

demonstram que as decisões relacionadas à empresa transportadora sempre passavam pelo aval

do investigado, o que confirma o poder de gerência que detinha.

23 Conforme Relatório de Informação nº 133/2017 – ASSPA/PRPR. - ANEXO 10.
24 Com  autorização  desse  i.  Juízo,  foram  obtidos  nos  autos  nº  5026339-15.2017.4.04.7000  mensagens  e  arquivos  eletrônicos
armazenados desde 01/01/2009 a 22/06/2017 em um dos endereços de e-mail de titularidade de JOSÉ ANTÔNIO DE JESUS.
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Denota-se que JOSÉ ANTÔNIO DE JESUS era representado formalmente por seu filho, VIC-

TOR HUGO FONSECA DE JESUS, na sociedade da empresa, a qual também era administrada por

JOSÉ ROBERTO SOARES VIEIRA.

Em 30/05/2011,  JOSÉ ROBERTO SOARES VIEIRA (j.robertovieira@ig.com.br) encaminhou a

JOSÉ ANTÔNIO DE JESUS (jsntndjss@gmail.com) minuta de alteração do contrato social da em-

presa JRA TRANSPORTES LTDA - EPP para inclusão de VICTOR HUGO FONSECA DE JESUS e re-

tirada da sócia Kássia Jeane Felix dos Santos.25

A partir de então, JOSÉ ROBERTO SOARES VIEIRA passou a encaminhar todas as demandas

relacionadas à empresa para  JOSÉ ANTÔNIO DE JESUS, como propostas de contratação, notas

fiscais de serviços prestados, termos de quitação dos veículos adquiridos para a empresa e balan-

ços financeiros, fato que corrobora a gerência do investigado na empresa.26 

VICTOR HUGO FONSECA DE JESUS, filho de JOSÉ ANTÔNIO DE JESUS, representava ape-

nas formalmente a  JRA TRANSPORTES, e realizava todos atos sob orientação de seu pai,  JOSE

ANTONIO DE JESUS. Em mensagem datada de 16/02/2012,  JOSÉ ANTÔNIO DE JESUS encami-

nha a seguinte mensagem para VICTOR:  “Victor, Segue o documento para você assinar e rubricar

por favor e após devolver. Jose Antonio”. JOSÉ ANTÔNIO fazia referência ao contrato de abertura

de crédito junto ao Banco Mercedes/Benz, para financiamento dos veículos que seriam adquiridos

pela transportadora JRA TRANSPORTES.27 

Outra mensagem relevante foi enviada em 23/04/2013, ocasião em que JOSÉ ROBERTO SO-

ARES VIEIRA encaminhou a JOSÉ ANTÔNIO DE JESUS a minuta de um contrato celebrado entre

a PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. e a JRA TRANSPORTES LTDA., para transporte de Etanol Ani-

dro e Hidratado e Produtos Claros e Óleo Combustível para turbina elétrica. A empresa transporta-

dora foi representada no contrato por JOSÉ ROBERTO VIEIRA.28 

Na sequência, JOSÉ ROBERTO VIEIRA encaminhou a JOSÉ ANTÔNIO ata de reunião reali-

zada em 26/04/2013, na PETROBRAS, ocasião em que representou a JRA TRANSPORTES - “AS-

SUNTO: Reunião de Abertura e Implantação do Contrato entre a Petrobras Distribuidora e a

Transportadora: JRA TRANSPORTES LTDA., em e-mail datado de 29/04/201329:

25 ANEXO11
26 A título de exemplo junta-se algumas das mensagens trocadas entre os investigados – ANEXO 12.
27 ANEXO13
28 ANEXO14
29 ANEXO15
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Estranhamento, contudo, pelo que indica a Informação de Pesquisa e Investigação (IPEI) nº

PR2017002830, a JRA TRANSPORTES, considerados os anos de 2009 a 2016, em apenas dois deles

teve renda informada em DIPJ e, na maioria dos outros períodos, declarou-se inativa. Além disso,

não foram encontradas notas fiscais eletrônicas emitidas pela JRA TRANSPORTES, no período de

2009 a 20016,  além de não terem sido encontrados  registros  de  DIRPF  nos  quais  a  empresa

apareça como beneficiária.

As  mensagens  eletrônicas  acima  mencionadas  indicam  também  que  JOSÉ  ROBERTO

SOARES  VIEIRA atuava  efetivamente  nos  atos  da  empresa  JRA  TRANSPORTES,  dividindo  a

função de administração da transportadora com JOSÉ ANTÔNIO DE JESUS, exatamente na época

em  que  foram  pagas,  pela  NM  ENGENHARIA,  as  vantagens  indevidas  solicitadas  por  JOSE

ANTONIO DE JESUS,  havendo indícios de que não apenas tinha conhecimento,  mas também

participou do esquema de corrupção envolvendo a TRANSPETRO, favorecendo a si ou a terceiros

com as vantagens indevidas dele decorrentes.

Impera registrar que  JOSE ROBERTO SOARES VIEIRA  recebeu repasses da JRA TRANS-

PORTES no montante de R$ 1.692.353,93, fracionado em 281 transações, conforme apontado no

Relatório de Informação nº 160/2017 – ASSPA – PRPR31, sendo evidenciado que várias dessas tran-

sações ocorreram nos dias seguintes aos recebimentos provenientes da NM ENGENHARIA e seus

executivos:

30 ANEXO 37 – IPEI PR 20170028
31 ANEXO 50 – Relatório de Informação nº 160/2017
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Além disso, consoante relato do colaborador LUIZ FERNANDO NAVE MARAMALDO32, no iní-

cio de 2014, ele recebeu uma ligação de um antigo sócio de JOSE ANTONIO DE JESUS, exigindo o

pagamento da quantia de R$ 3 milhões para não denunciar o relacionamento da empresa NM EN-

GENHARIA com o então gerente da TRANSPETRO. Ao que tudo indica, especialmente o conteúdo

resultante da quebra de sigilo telemático do investigado, o ex-sócio, com o qual apresentou uma

relação conflituosa de dissolução, era exatamente JOSE ROBERTO SOARES VIEIRA, 

A partir de maio de 2013, foram encontradas mensagens de e-mail que demonstram certa

preocupação, por parte de JOSÉ ANTÔNIO DE JESUS, em relação a sua situação patrimonial na

empresa.  São  diversas  mensagens  que  apontam  para  a  dissolução  da  sociedade  entre  JOSE

ANTONIO DE JESUS e JOSÉ ROBERTO SOARES VIEIRA33.

Em  virtude  do  desentendimento  ocorrido  com  JOSE  ROBERTO  SOARES  VIEIRA,  JOSÉ

ANTÔNIO DE JESUS decidiu constituir a empresa SIRIUS TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA.,

transportadora concorrente da JRA TRANSPORTES, em junho de 2013.34

A empresa foi constituída em nome da esposa e da filha do investigado, e encontra-se em

funcionamento desde julho de 201335:

A sede da empresa está situada exatamente no mesmo endereço da JRA TRANSPORTES, ou

seja, na Rua Estrada da Pedra do Cavalo s/n, Distrito Industrial, Candeias-Bahia – CEP 43813-300 36.

Apesar de formalmente constarem como sócias  ANA VILMA FONSECA DE JESUS e  VANESSA

FONSECA DE JESUS,  todos os atos relacionados à administração da empresa foram realizados

32 ANEXO 03 - TERMO4
33 ANEXO 16
34 ANEXO 17
35 ANEXO18
36 ANEXO17 e 18.
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exclusivamente por  JOSÉ ANTÔNIO DE JESUS,  conforme demonstra a análise das mensagens

eletrônicas dos investigados, como, por exemplo, a mensagem de e-mail datada de 20/08/201337:

Em  outras  mensagens,  ANA  VILMA  FONSECA  DE  JESUS encaminhou  propostas  de

negociação com a transportadora SIRIUS para conhecimento e aprovação de JOSÉ ANTÔNIO DE

JESUS, o que corrobora a gestão da empresa por parte do investigado.38

VANESSA FONSECA DE  JESUS,  filha  de JOSÉ  ANTÔNIO DE JESUS,  apenas  representa

formalmente a empresa SIRIUS, e realiza os atos sob orientação do pai, como por exemplo, foi a

responsável  pela  assinatura de autorização para débito em conta-corrente,  junto ao Banco do

Nordeste,  para  investimentos  relacionados  à  transportadora  SIRIUS  TRANSPORTES  E

LOGÍSTICAS LTDA.39

Tais fatos demonstram que JOSÉ ANTÔNIO DE JESUS utilizou-se de familiares e de terceiros

para realizar atividades comerciais, para celebrar contratos com empresas estatais e, inclusive, para

receber vantagens indevidas dificultando o rastreamento da origem ilícita do dinheiro. 

RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE A JRA TRANSPORTES E A TRANSPETRO

Além de ser utilizada no recebimento de valores indevidos, a empresa JRA TRANSPORTES,

administrada  de  fato  por  JOSÉ  ANTÔNIO  DE  JESUS, também  celebrou  contratos  com  a

37 ANEXO19.
38 ANEXO20
39 ANEXO21
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TRANSPETRO no  período em que  ele  era  gerente  de  suporte  norte/nordeste  da  empresa  de

transportes.

Foram celebrados os  seguintes  contratos  entre  a  JRA TRANSPORTES e  a  TRANSPETRO,

durante o ano de 201240:

O contrato 4600008877, celebrado em 13/06/12, tinha como objeto o serviço de transporte

rodoviário para coleta de 7.750 m³ de biodiesel com origem no estado da Bahia e destino na

Petróleo Brasileiro S.A. - BAUNA em Itabuna – BA. O valor total estimado do contrato foi de R$

704.746,25. 

Na mesma data foi também celebrado o contrato 4600008876, cujo objeto era o serviço de

transporte rodoviário para coleta de 6.500 m³ de biodiesel  com origem no estado da Bahia e

destino na Petróleo Brasileiro S.A. - BAJEC em Jequié – BA. O valor total estimado do contrato foi

de R$ 445.932,50. 

Por fim, foi celebrado o contrato 4600009117, em 15 de agosto de 2012, visando ao serviço

de transporte rodoviário para coleta de 3.500 m³ de biodiesel com origem no estado de Goiás e

destino na Petróleo Brasileiro S.A. - BECAN em Candeias – BA. O valor total do contrato foi de  R$

663.860,56.

Nas contas bancárias da empresa  JRA TRANSPORTES não foram localizados pagamentos

provenientes da execução desses contratos celebrados com a TRANSPETRO, muito embora, por

disposição de cláusula contratual, o pagamento deveria ter sido feito na conta bancária indicada:

40 ANEXO22 - Por meio do ofício nº 7033/2017 – PRPR-FT, foram requisitadas à TRANSPETRO informações a respeito da existência de
contrato  celebrados  com as  empresas  JRA  e  SIRIUS  TRANSPORTES.  Em resposta,  a  empresa  encaminhou  planilha  detalhada
discriminando cada um dos contratos, bem como cópia integral dos instrumentos contratuais e respectivos anexos.
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A contratação da  JRA TRANSPORTES pela  TRANSPETRO pode ter  sido influenciada por

JOSÉ ANTÔNIO DE JESUS, devido ao cargo de gerência que manteve, durante vários anos, dentro

da empresa subsidiária  da PETROBRAS.  Em decorrência  da celebração de tais  contratos,  JOSÉ

ANTÔNIO pode ter  se  beneficiado de valores  decorrentes  da prestação de serviços  pela  JRA

TRANSPORTES, o que conflitaria com os interesses da TRANSPETRO.41

Além da TRANSPETRO, também a BR DISTRIBUIDORA celebrou quatorze contratos a  JRA

TRANSPORTES, desde 2011 até 2013, sendo que ao menos uma dessas contratações ainda se

encontra em vigor, conforme informado pela própria subsidiária da PETROBRAS4243. Interessante é

que o contrato ainda vigente da JRA TRANSPORTES com a BR DISTRIBUIDORA apresenta como

valor estimado cifra superior a R$ 31 milhões e data de término, 30/04/2018.

Outrossim, pelo que indica a Informação de Pesquisa e Investigação (IPEI) nº PR2017002844, a

JRA  TRANSPORTES apresentou  movimentação  financeira  totalmente  incompatível  com  sua

receita declarada, sendo que, considerados os anos de 2009 a 2016, em apenas dois deles teve

renda informada em DIPJ e, na maioria dos outros períodos, declarou-se inativa.

Além disso, consoante informações da Receita Federal, na IPEI já referida, com relação à JRA

TRANSPORTES,  não foram encontradas notas fiscais eletrônicas emitidas no período de 2009 a

20016, além de não terem sido encontrados registros de DIRPF nos quais a empresa apareça como

beneficiária.

Impera registar, ainda, que, mesmo se forem considerados os depósitos efetuados pela NM

ENGENHARIA em favor da JRA TRANSPORTES, ainda assim não seriam suficientes para explicar a

elevada movimentação financeira apresentada pela empresa investigada, havendo indícios, dessa

forma, de que a conta bancária da JRA TRANSPORTES tenha sido utilizada, por JOSE ANTONIO

DE JESUS, também para o recebimento de vantagens indevidas provenientes de outras empresas

que contrataram com a TRANSPETRO, além da NM ENGENHARIA:

41 http://www.transpetro.com.br/pt_br/quem-somos/transparencia-publica/instrumentos-de-governanca/guia-de-conduta-da-  
petrobras.html – vide item  4.8 – Conflito de Interesses.  

42 ANEXO 43 e ANEXO 44
43 Além de quarenta e quatro contratos spot, entre os anos de 2010 e 2014 – ANEXO 45
44 ANEXO 37 – IPEI PR 20170028
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 QUEIROZ CORREIA CIA LTDA E ADRIANO SILVA CORREIA 

O  investigado  ADRIANO  SILVA  CORREIA (CPF  654.644.435-68)45 e  a  pessoa  jurídica

QUEIROZ CORREIA CIA LTDA (CNPJ 14.512.821/0001-11)46, também receberam em suas contas

bancárias  os  valores  de  propina  solicitados  por  JOSÉ  ANTÔNIO  DE  JESUS  à  empresa  NM

ENGENHARIA.

ADRIANO  SILVA  CORREIA, embora  não  conste  formalmente  no  quadro  societário  da

empresa,  é  o  real  administrador  da  QUEIROZ  CORREIA  CIA  LTDA.  A  sócia  majoritária  e

responsável pela empresa é TEREZINHA DA SILVA CORREIA47, justamente a mãe de ADRIANO48.

TEREZINHA DA SILVA CORREIA está  registrada  no  CPF  sob o  número 336.315.575-15,  e

nasceu  em  05/09/1934;  atualmente  com  82  anos.  O  endereço  que  consta  no  sistema  do

Ministério da Fazenda para a TEREZINHA é Rua Barão do Rio Branco, 206, Casa, Centro, Itabaiana –

SE, CEP 49500000, telefone (79) 34312743.49

O endereço constante no Ministério da Fazenda, atribuído à empresa  QUEIROZ CORREIA

CIA LTDA é Rua Barão do Rio Branco, 226, sala, centro, Itabaiana – SE, CEP 4950000050

A sede da empresa da  QUEIROZ CORREIA & CIA LTDA,  informada na Rua Barão do Rio

Branco, nº 226, fica a uma casa de distância do suposto de domicílio de TEREZINHA DA SILVA

CORREIA, local onde identifica-se apenas um imóvel com aparência residencial.

Residência de Terezinha:

45  ANEXO 25 – Relatório de Pesquisa Automática nº 3072/2017 – SPEA - PRPR
46  ANEXO 26 – Relatório de Pesquisa Automática nº 3071/2017 – SPEA - PRPR
47  ANEXO 26 – Relatório de Pesquisa Automática nº 3071/2017 – SPEA - PRPR
48  ANEXO 25 – Relatório de Pesquisa Automática nº 3072/2017 – SPEA - PRPR
49 ANEXO 29 – Relatório de Informação nº 136/2017 – ASSPA/PRPR.
50 ANEXO 29 – Relatório de Informação nº 136/2017 – ASSPA/PRPR.
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Sede da QUEIROZ CORREIA:

ADRIANO SILVA CORREIA consta no quadro societário de outras três empresas: 1. SAVASSI

PROMOCOES ARTISTICAS LTDA (02.413.949/0001-49), como sócio-gerente desde 13/03/1998; 2.

COOPERATIVA  VICTORIA  DOS  CACAMBEIROS  E  TRANSPORTADORES  DE  (07.502.810/0001-95),

como  presidente;  e,  3.  BUSSOLA  PROJETOS  CONSTRUCOES  E  MONTAGENS  LTDA

(19.659.617/0001-41), como sócio-administrador, desde 05/02/2014.51

51 ANEXO 29 – Relatório de Informação nº 136/2017 – ASSPA/PRPR.
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Destaca-se  que  a  BUSSOLA  PROJETOS  CONSTRUCOES  E  MONTAGENS  LTDA (CNPJ

19659617000141), possui sede no mesmo endereço da QUEIROZ CORREIA & CIA LTDA, ou seja,

na rua Barão do Rio Branco, 226, em Itabaiana - SE.

Da análise da quebra de sigilo bancário da empresa QUEIROZ CORREIA CIA LTDA, verifica-

se que a principal origem de recursos da empresa é proveniente da TRANSPETRO, na sequência

da NM ENGENHARIA e por fim, da PETROBRAS:

A TRANSPETRO informou52 que celebrou com a empresa QUEIROZ CORREIA CIA LTDA. um

único  contrato,  em  agosto  de  2016,  para  formalizar  a  prestação  de  serviços  emergenciais

realizados durante a parada no oleoduto submarino do TA Aracaju, para reparo e adequações do

duto e manifold submarino, no valor de R$ 54.045,5353.  ADRIANO DA SILVA CORREIA assinou o

contrato como procurador da QUEIROZ CORREIA CIA LTDA. 

A subsidiária integral da PETROBRAS informou, ainda, que a empresa ENFIL S/A CONTROLE

AMBIENTAL, contratada da PETROBRAS (em contrato no qual foi representada pela TRANSPETRO),

cedeu parcialmente seu contrato em favor da  QUEIROZ CORREIA CIA LTDA.,  tendo firmado o

aditivo  de  cessão  parcial,  pela  empresa,  ADRIANO SILVA CORREIA,  na  condição  de  Gerente

Comercial54.

Há fortes indicativos de que a QUEIROZ CORREIA CIA LTDA. tenha sido, pelo menos até o

52 ANEXO 40 – ofício TRANSPETRO
53 ANEXO 41 - contrato
54 ANEXO 40 – ofício TRANSPETRO – fl. 8
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TITULAR CPF/CNPJ ORIGEM CRÉDITOS (R$)
QUEIROZ CORREIA & CIA LTDA – ME CNPJ '14512821000111(vazio) (vazio) 8.907.218,94
QUEIROZ CORREIA & CIA LTDA – ME CNPJ '1451282100011102709449000159 PETROBRAS TRANSPORTE S A TRANS 2.360.823,29
QUEIROZ CORREIA & CIA LTDA – ME CNPJ '14512821000111(vazio) NOME NAO INFORMADO PELA INSTITUICAO FINANCEIRA2.007.232,67
QUEIROZ CORREIA & CIA LTDA – ME CNPJ '1451282100011114512821000111 QUEIROZ CORREIA & CIA LTDA-ME 927.512,44
QUEIROZ CORREIA & CIA LTDA – ME CNPJ '1451282100011151594950000122 N M ENG E CONSTRUCOES LTDA 877.000,00
QUEIROZ CORREIA & CIA LTDA – ME CNPJ '1451282100011133000167000101 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROB 607.308,68
QUEIROZ CORREIA & CIA LTDA – ME CNPJ '1451282100011100286550000119 ENFIL CONTROLE AMBIENTAL S/A 438.412,53
QUEIROZ CORREIA & CIA LTDA – ME CNPJ '1451282100011165464443568 ADRIANO SILVA CORREIA 423.245,27
QUEIROZ CORREIA & CIA LTDA – ME CNPJ '1451282100011157415250591 ADEMIR SILVA CORREIA 422.400,00
QUEIROZ CORREIA & CIA LTDA – ME CNPJ '1451282100011101573246000115 L.B.R.-ENGENHARIA E CONSULTORI 408.637,21
QUEIROZ CORREIA & CIA LTDA – ME CNPJ '1451282100011107670468000132 CONDOMINIO PHL 337.595,25
QUEIROZ CORREIA & CIA LTDA – ME CNPJ '1451282100011160498706000157 CARGILL AGRICOLA SA SAO PAULO 310.586,75
QUEIROZ CORREIA & CIA LTDA – ME CNPJ '1451282100011199999999999 NELSON CORTONESI MARAMALDO 123.000,00
QUEIROZ CORREIA & CIA LTDA – ME CNPJ '1451282100011100559488000191 ANGULAR CONSTRUCOES 100.000,00
QUEIROZ CORREIA & CIA LTDA – ME CNPJ '1451282100011114229377000121 ASC DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 78.000,00
QUEIROZ CORREIA & CIA LTDA – ME CNPJ '1451282100011199999999999 RODRIGO CAMARGO 71.700,00
QUEIROZ CORREIA & CIA LTDA – ME CNPJ '1451282100011101371467528 ANDERSON KLEYTON SILVA NASCIME 60.000,00
QUEIROZ CORREIA & CIA LTDA – ME CNPJ '1451282100011110656452000180 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA 49.810,00
QUEIROZ CORREIA & CIA LTDA – ME CNPJ '14512821000111(vazio) FISICO 40.000,00
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ano de 2014, apenas uma empresa de fachada, utilizada para movimentar valores espúrios pelos

investigados JOSÉ ANTÔNIO DE JESUS e ADRIANO SILVA CORREIA.

Segundo informações da Receita Federal do Brasil, a movimentação financeira da QUEIROZ

CORREIA CIA LTDA. foi  bastante  irregular  quando comparada coas  seus  rendimentos,  sendo

sempre superior a esta. Apenas no ano de 2013, a movimentação financeira da empresa foi 30

vezes superior aos seus rendimentos declarados55:

Nos anos de 2011 a 2013, a movimentação financeira incompatível com a renda apresentada

pela QUEIROZ CORREIA CIA LTDA, pode ser explicada pelos valores de vantagens indevidas que

foram depositados pela NM ENGENHARIA nas contas da empresa, conforme acima demonstrado.

Já nos anos de 2014 e 2015, a pessoa jurídica QUEIROZ CORREIA E CIA LTDA aparece nos

registros de DIRF como beneficiária apenas a PETROBRAS56.

Oficiada, a PETROBRAS informou que, entre os anos de 2014 e 2016, celebrou 12 contratos

com a QUEIROZ CORREIA, todos atualmente encerrados e com valores que, individualmente, não

superam R$  150.000,0057.  Não  foi  registrada  a  existência  de  contratos  da  PETROBRAS,  com a

pessoa jurídica em questão, nos anos anteriores a 2014.

A  relação  existente  entre JOSÉ  ANTÔNIO  DE  JESUS,  ADRIANO  SILVA  CORREIA e  a

empresa  QUEIROZ CORREIA CIA LTDA restou claramente demonstrada a partir dos elementos

probatórios coligidos durante as investigações.

Veja-se que  ADRIANO CORREIA recebeu dois depósitos de origem do executivo da NM

ENGENHARIA, NELSON CORTONESI MARAMALDO, os quais estão descritos na planilha entregue

por LUIZ FERNANDO MARAMALDO e também discriminados no resultado da quebra de sigilo

bancário do investigado58: 

Dois  dias  após  o  recebimento  do  primeiro  valor  (R$143.800,00,  em  05/10/2011),  em

07/11/2011,  JOSÉ  ANTÔNIO  DE  JESUS encaminhou  mensagem  de  e-mail  para  ADRIANO

55 ANEXO 37 – IPEI PR 20170028
56 ANEXO 37 – IPEI PR 20170028
57 ANEXOS 46, 47 e 48
58 Autos nº 502479844.2017.4.04.7000 e Relatório 120/2017 Cruzamento NM ENGENHARIA -ANEXO 06
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CORREIA <adrisicor@hotmail.com>, informando os dados da conta bancária em nome de ANA

VILMA FONSECA DE JESUS.59

Já no dia 18/10/2011, ADRIANO CORREIA efetuou saque em espécie de sua conta bancária,

em valor próximo ao depositado pela NM ENGENHARIA, ou seja, R$ 140.213,00, sendo que, na

mesma data, ADRIANO CORREIA realizou transferência em favor da esposa de JOSÉ ANTÔNIO DE

JESUS, ANA VILMA FONSECA DE JESUS, no valor de R$ 140.000,0060: 

Outrossim,  no dia  11/03/2014,  a  QUEIROZ CORREIA & CIA LTDA.  foi  beneficiada  com

59 ANEXO 27 – Dados obtidos a partir de quebra de sigilo telemático decretada nos autos 5026339-15.2017.4.04.7000
60 ANEXO 49 – RELATÓRIO DE INFORMAÇÃO Nº 156/2017 ASSPA-PRPR
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depósito no valor de R$ 105.000,00, proveniente da NM ENGENHARIA, sendo que, dois dias após,

em 13/03/2014, foram efetuados um saque em espécie no valor de R$ 14.500,00, além de uma

transferência eletrônica para a empresa HIMEV, no valor de R$ 12.570,00:

Com relação à transferência eletrônica efetuada pela QUEIROZ CORREIA & CIA LTDA. para

a empresa HIMEV, no dia 13/03/2014, a análise dos dados obtidos a partir da quebra de sigilo

telemático judicialmente autorizada por esse i. Juízo, permitiu verificar que:

1 - Em fevereiro de 2014, JOSÉ ANTÔNIO DE JESUS iniciou a negociação para a compra de

um triturador junto a empresa HIMEV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINA E VEÍCULOS.61

2 - A negociação foi somente finalizada em 12/03/2014, ou seja, um dia após o recebimento

da quantia de R$ 105.000,00 nas contas da QUEIROZ CORREIA.62 

3 – JOSÉ ANTÔNIO DE JESUS encaminhou mensagem de e-mail para funcionária da loja

TRATORMASTER com os dados bancários da empresa QUEIROZ CORREIA CIA. LTDA -ME.63

Pelo triturador 240 HL, adquirido pelo investigado, foi pago o valor total de R$ 64.350,00,

sendo uma entrada no valor de R$ 12.570,00 e 4 boletos bancários, emitidos em nome da empresa

QUEIROZ CORREIA, todos no valor de R$12.945,00, datados de 03/04/201464.

Destaca-se que o valor da entrada foi efetivamente debitado da conta da empresa QUEIROZ

CORREA, como se pode verificar na tabela acima. Outrossim, consoante informações fornecidas

pela  empresa  HIMEV,  os  boletos  bancários  emitidos  foram  devidamente  pagos  nas  datas  de

vencimento, OU SEJA, 07/05/2014, 09/06/2014, 09/07/2014 e 07/08/201465.

Ainda de acordo com as informações prestadas pela empresa HIMEV, o responsável pela

compra foi JOSE ANTONIO (telefone 71 – 99675069), sendo a mercadoria entregue na Rodovia BA

099KM 143, Conde, Bahia66. 

Para além disso, como visto acima e confirmando o relacionamento entre  JOSÉ ANTÔNIO

DE JESUS e a empresa  QUEIROZ CORREIA,  verifica-se que logo após a NM ENGENHARIA ter

efetuado depósitos em favor da QUEIROZ CORREIA (em 13/12/2011, no valor de R$ 115.000,00 e

em 11/01/2012, no valor de R$ 71.700,00, conforme tabela acima), a empresa transferiu quantias

61 Dados obtidos a partir da análise de mensagens eletrônicas trocadas pelo investigado JOSÉ ANTÔNIO DE JESUS – ANEXO 28.
62 ANEXO 28.
63 ANEXO 28.
64 Documentos anexos ao e-mail de 03/04/2014  - ANEXO 28.
65 ANEXOS 30 e 31 – e-mail e comprovante de pagamento fornecidos pela empresa HIMEV.
66 ANEXOS 30 e 32 – e-mail e dados fornecidos pela empresa HIMEV.
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muito próximas para ANA VILMA FONSECA DE JESUS, em valores que alcançam a quantia de R$

181.500,00:

A  partir  da  análise  bancária  realizada  foi  possível  identificar  que  a  empresa  QUEIROZ

CORREIA e ADRIANO SILVA CORREIA receberam da NM ENGENHARIA o montante que alcança a

quantia de R$3.645.500,00.

ADRIANO  DA  SILVA  CORREIA,  no  período  investigado,  apresentou  movimentação

financeira superior aos rendimentos declarados67, chamando a tenção o fato de ter declarado, no

ano de 2014, a posse de dinheiro em espécie equivalente a R$ 180 mil.

Impera registrar, além disso, que apenas ANA VILMA FONECA DE JESUS, esposa de JOSE

ANTONIO DE JESUS recebeu, da  QUEIROZ CORREIA CIA LTDA e de ADRIANO CORREIA, nos

anos em apuração, valores que superam R$ 500 mil68:

Percebe-se, assim, com base nas transações financeiras, nas declarações de colaboradores e

nos demais elementos ora apresentados, que há fortes indícios da prática dos crimes de corrupção

e  lavagem  de  ativos,  além  de  cartel,  fraude  à  licitação  e  crimes  tributários,  por  parte  dos

investigados, especialmente do ex-Gerente da TRANSPETRO, JOSÉ ANTÔNIO DE JESUS.

JOSE  ANTONIO  DE  JESUS,  na  condição  de  gerente  das  regiões  norte  e  nordeste  da

TRANSPETRO, recebeu vantagens indevidas, provenientes da NM ENGENHARIA, com o objetivo de

beneficiar  a  pessoa jurídica nas  contratações da subsidiária da PETROBRAS,  tendo utilizado as

contas bancárias das empresas  JRA TRANSPORTES e  QUEIROZ CORREIA LTDA, bem com ode

ADRIANO SILVA CORREIA para receber os valores de propina, que, posteriormente, eram sacados

em  espécie,  utilizados  para  pagamentos  diversos  ou  transferidos  para  contas  bancárias  de

familiares de JOSE ANTONIO DE JESUS, de forma estruturada.

67 ANEXO 37 – IPEI PR 20170028
68 ANEXO 49 – RELATÓRIO DE INFORMAÇÃO Nº 156/2017 ASSPA-PRPR
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Veja-se que, conforme apontado pela Receita Federal do Brasil69, a movimentação financeira

de  JOSE ANTONIO DE JESUS foi significativamente superior em relação aos seus rendimentos

declarados,  em  vários  anos.  Além  disso,  nas  notas  fiscais  analisadas,  foi  constatado  que  o

investigado adquiriu diversos implementos e insumos para agricultura e, nos anos de 2010 a 2012,

declarou empréstimo rural junto ao Banco do nordeste, embora não tenha declarado o exercício

de atividade rural em nenhum dos anos investigados.

Presentes fortes indícios da prática de crimes de lavagem de dinheiro e corrupção, faz-se

necessário, para o aprofundamento da apuração dos fatos ora apresentados, o deferimento das

medidas requeridas ao final, bem como de outras que serão postuladas em separado.

II. DA MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO

Para o prosseguimento das investigações,  tornam-se necessárias e plenamente justificá-

veis ao caso concreto as medidas cautelares de busca e apreensão em relação a endereços resi-

denciais  e  comerciais  do  representado  JOSE  ANTONIO  DE  JESUS,  porquanto  os  direitos

constitucionais à inviolabilidade do domicílio não se fazem absolutos, devendo ceder frente ao in-

teresse público aqui consubstanciado na investigação de crimes.

Sobre a  imprescindibilidade das medidas ao caso, trata-se de investigação sobre crimes

praticados com elevado grau de sofisticação e ocultação, o que demonstra serem estritamente ne-

cessárias para sua plena elucidação. Ademais, tais medidas serão implementadas em complemento

às demais diligências já realizadas, entre elas oitivas de colaboradores e testemunhas,  levanta-

mento de dados e outras já solicitadas a esse Juízo.

Por tais razões, para aprofundamento da investigação dos crimes de corrupção, lavagem de

ativos e organização criminosa em apuração, é mister seja determinada medida cautelar de busca e

apreensão em face de JOSE ANTONIO DE JESUS e de seus familiares adiante identificados, com o

fim de corroborar elementos de prova já angariados relativa a prática dos crimes de corrupção e

lavagem de ativos no contexto da contratação da empresa NM ENGENHARIA pela TRANSPETRO,

além de elucidar a ocorrência de ilícitos na contratação de empresas do próprio investigado pela

PETROBRAS e suas subsidiárias.

Os familiares de JOSE ANTONIO DE JESUS, ANA VILMA FONSECA DE JESUS, VANESSA

FONSECA DE JESUS  e VICTOR HUGO FONSECA DE JESUS,  ao que indicam os elementos de

prova colhidos durante a investigação, além de figurarem formalmente como sócios nas pessoas

69 ANEXO 37 – IPEI PR 20170028
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jurídicas por ele administradas, operacionalizaram o recebimento e o repasse das vantagens inde-

vidas recebidas da NM ENGENHARIA, beneficiando, a família toda, com os valores de propina.

Ademais, conforme apontado pelo colaborador e demonstrado cabalmente pela análise dos

dados bancários dos investigados, JOSE ANTONIO DE JESUS recebeu as vantagens indevidas pro-

venientes da NM ENGENHARIA nas contas bancárias, inicialmente da JRA TRANSPORTES e, pos-

teriormente,  de  ADRIANO  SILVA  CORREIA e  da  QUEIROZ  CORREIA  CIA  LTDA,  sendo  que

grande parte de tais valores, de imediato era transferida para as contas de familiares de JOSE AN-

TONIO DE JESUS, ou sacada em espécie.

JOSÉ ROBERTO SOARES VIEIRA era sócio da empresa JRA TRANSPORTES na época em

que foram pagas, pela NM ENGENHARIA, as vantagens indevidas solicitadas por JOSE ANTONIO

DE JESUS, havendo indícios de que não apenas tinha conhecimento, mas também participou do

esquema de corrupção envolvendo a TRANSPETRO, favorecendo a si ou a terceiros com as vanta-

gens indevidas dele decorrentes, pois recebeu repasses da pessoa jurídica em época contemporâ-

nea aos depósitos efetuados pela NM ENGENHARIA.

Além disso, consoante relato do colaborador LUIZ FERNANDO NAVE MARAMALDO70, no iní-

cio de 2014, ele recebeu uma ligação de um antigo sócio de JOSE ANTONIO DE JESUS, exigindo o

pagamento da quantia de R$ 3 milhões para não denunciar o relacionamento da empresa NM EN-

GENHARIA com o então gerente da TRANSPETRO. Ao que tudo indica, especialmente o conteúdo

resultante da quebra de sigilo telemático do investigado, seu ex-sócio, com o qual apresentou uma

relação conflituosa de dissolução, era exatamente JOSE ROBERTO SOARES VIEIRA, motivo pelo

qual, plenamente justificada também a busca e apreensão em face dele.

No mesmo contexto,  mister a busca e apreensão também em face de  ADRIANO SILVA

CORREIA e pessoas jurídicas a ele relacionadas, o qual, segundo provas colhidas, de forma ativa e

constante recebeu e operou as vantagens indevidas pagas pela NM ENGENHARIA para JOSE AN-

TONIO DE JESUS, recebendo e repassando valores ilícitos, em espécie ou mediante transferências

bancárias, com o objetivo de dissimular sua origem espúria. 

Em suma, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, nos termos do art. 240, §1º, alíneas “b”,

“c”, “e”, “f” e “h”, do Código de Processo Penal, a expedição de mandados de busca e apreensão

criminal com a finalidade de apreender quaisquer documentos, mídias e outras provas encontra-

das relacionadas aos crimes de corrupção passiva e ativa, contra o Sistema Financeiro Nacional, la-

vagem de dinheiro, falsidade ideológica e/ou documental e organização criminosa, notadamente

mas não limitado a: 

70 ANEXO 03 -TERMO4
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a) registros  e  livros  contábeis,  formais  ou  informais,  recibos,  comprovantes  de

recebimento/pagamento, prestação de contas, ordens de pagamento, agendas, cartas, atas de reu-

niões, contratos, cópias de pareceres e quaisquer outros documentos relacionados aos ilícitos nar-

rados nesta manifestação, inclusive aqueles que digam respeito à manutenção e movimentação de

contas bancárias no Brasil e no exterior, em nome próprio ou de terceiros;

b) HD´s, laptops, smartphones, pen drives, mídias eletrônicas de qualquer espécie, arquivos

eletrônicos de qualquer espécie, agendas manuscritas ou eletrônicas, dos investigados ou de suas

empresas, quando houver suspeita que contenham material probatório relevante, como o acima

especificado; 

c) arquivos eletrônicos pertencentes aos sistemas e endereços eletrônicos utilizados pelos re-

presentados, além dos registros das câmeras de segurança dos locais em que se cumpram as me-

didas; e

d) valores em espécie em moeda estrangeira ou em reais de valor igual ou superior a R$

50.000,00 ou US$ 25.000,00 e desde que não seja apresentada prova documental cabal de sua ori-

gem lícita;

e) bens de luxo e/ou de alto valor, tais como joias, pedras e metais preciosos, obras de arte

(quadros, esculturas, etc.), desde que não seja apresentada prova documental cabal de sua origem

lícita;

Especificamente,  requer  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  a  expedição  INDIVIDUAL  de

mandado de busca e apreensão PARA CADA LOCAL a seguir relacionado – a fim de que o co-

nhecimento do conteúdo do mandado no momento da busca em um local não frustre o sucesso

do cumprimento em outros endereços que porventura venham a ser cumpridos posteriormente –,

a ser cumprido com respeito às normas constitucionais e legais vigentes, no momento mais opor -

tuno a ser considerado do ponto de vista da captura de eventuais procurados e da colheita de pro-

vas:

A)  endereços  relacionados  a JOSE  ANTONIO  DE  JESUS  (CPF  102.528.605-78)71,  ANA

VILMA  FONSECA  DE  JESUS  (CPF  279.609.005-15)  e VANESSA  FONSECA  DE  JESUS (CPF

030.014.285-46)72,   os quais demandam verificação pela Polícia Federal, sem prejuízo de outros en  -  

dereços que sejam apontados pela Autoridade Policial:

A.1.) endereço residencial: Rua Sócrates Guanaes Gomes, 167, ap. 301, Cidade Jardim, Sal-

vador – Bahia;

71 ANEXO 4 – RI2017 064
72 ANEXO 34 – Relatório_5260_2017
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A.2.) SIRIUS TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI (CNPJ 18.607.942/0001-06): Estrada Pedra

do Cavalo, 942, Garage, distrito industrial, Candeias – BAHIA73

B) endereço relacionado a  VICTOR HUGO FONSECA DE JESUS (CPF 014.658.375-23)74,  o

quaL demanda verificação pela Polícia Federal, sem prejuízo de outros endereços que sejam apon-

tados pela Autoridade Policial: endereço residencial: Rua Tenente Silveira, 514, ap. 1102, centro,

Florianópolis – SC;

C) endereço relacionado a JOSE ROBERTO SOARES VIEIRA (CPF 570.801.515-20)75,  o qual

demanda verificação pela Polícia Federal, sem prejuízo de outros endereços que sejam apontados

pela Autoridade Policial: endereço residencial: Rua Dr. Renato Mendonça, 317, bosque Verde, Bro-

tas, Salvador - Bahia

D)  endereços relacionados a ADRIANO SILVA CORREIA (CPF 654.644.435-68)76;     os quais  

demandam verificação pela Polícia Federal, sem prejuízo de outros endereços que sejam aponta-

dos pela Autoridade Policial: 

D.1.) Endereço Residencial: Avenida Paulo Silva, 84, apartamento 701, Farolandia, Aracaju-

Sergipe

D.2.) BUSSOLA PROJETOS CONSTRUÇÕES  E  MONTAGENS (CNPJ  19.659.617/0001-41),

Rua Barão do Rio Branco, 226, centro, Itabaiana – Sergipe; 

E) endereço relacionado à empresa QUEIROZ CORREIA CIA LTDA (CNPJ 14.512.821/0001-

11)77, o qual demanda verificação pela Polícia Federal, sem prejuízo de outros endereços que sejam

apontados pela Autoridade Policial: Rua Barão do Rio Branco, 226, centro, Itabaiana – Sergipe;

Considerando-se ser comum que empresas utilizadas para a dissimulação de operações de

lavagem de dinheiro mantenham salas e espaços à parte de seus endereços oficiais, justamente

para esconder numerário (salas-cofre) ou documentos relacionados à prática de crimes, o MINIS-

TÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer autorização para que a autoridade policial realize as buscas e

apreensões nas sedes empresariais objeto do mandado em quaisquer unidades do mesmo

edifício que sejam identificadas como de utilização das empresas/pessoas acima listadas e

que possam ser de interesse da investigação e, no caso de imóveis de rua, em salas e imóveis

adjacentes quando utilizados pela mesma pessoa ou empresa.

73 ANEXO 17 – Qualificação SIRIUS TRANSPORTES
74 ANEXO 33 - relatorio_3077_2017
75 ANEXO 35 – relatorio_5259_2017
76 ANEXO 25 – Relatório 3072-2017
77 ANEXO 26 – Relatório 3071-2017
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O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer, ainda, autorização para que as diligências sejam

efetuadas simultaneamente,  permitindo-se o auxílio de autoridades policiais de outros Esta-

dos, peritos ou ainda de outros agentes públicos, incluindo agentes da RECEITA FEDERAL e

membros do próprio MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.

Finalmente, pugna o parquet federal seja autorizado por esse Juízo desde já o compartilha-

mento das provas colhidas quando do cumprimento destes mandados com a Receita Federal do

Brasil, ficando o compartilhamento a cargo do MPF, de acordo com os graus de sigilo necessário

III. DA PRISÃO PREVENTIVA: JOSE ANTONIO DE JESUS, JOSE ROBERTO SOARES VIEIRA e

ADRIANO SILVA CORREIA

A partir da análise dos autos, é imprescindível a decretação da prisão preventiva dos repre-

sentados JOSE ANTONIO DE JESUS, JOSE ROBERTO SOARES VIEIRA e ADRIANO SILVA COR-

REIA, para  a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e por conveniência da instrução

criminal. São fortes as evidências da prática de, pelo menos, delitos de corrupção, lavagem de ati-

vos, associação criminosa e pertinência a organização criminosa por longo período por parte dos

representados:

NOME CPF/CNPJ
JOSE ANTONIO DE JESUS 102.528.605-78

JOSÉ ROBERTO SOARES VIEIRA 570.801.515-20

ADRIANO SILVA CORREIA 654.644.435-68

Primeiramente, é de se ver que o representado JOSE ANTONIO DE JESUS foi gerente regio-

nal da TRANSPETRO até janeiro de 201778, sendo que, no período compreendido entre setembro

de 2009 e março de 2014, permaneceu recebendo vantagens indevidas provenientes da NM ENGE-

NHARIA, conforme já demonstrado ao longo desta manifestação, beneficiando a empresa nas con-

tratações com a empresa de transportes.

Além disso, JOSE ANTONIO DE JESUS, ao que tudo indica, beneficiou as próprias empresas

que administrava nas contratações com as subsidiárias da PETROBRAS, em contratações que se es-

tenderam pelo menos até o ano de 2016.

JOSE ROBERTO SOARES VIEIRA,  por sua vez, além de ter participado de reuniões na PE-

TRORBAS, no ano de 2013, representando a  JRA TRANSPORTES,  também atuava efetivamente

nos atos da empresa JRA TRANSPORTES, dividindo a função de administração da transportadora

78 ANEXO 4 – RI2017 064

34/41



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

com JOSÉ ANTÔNIO DE JESUS, exatamente na época em que foram pagas, pela NM ENGENHA-

RIA, as vantagens indevidas solicitadas por JOSE ANTONIO DE JESUS, havendo fortes indícios de

que não apenas tinha conhecimento, mas também participou do esquema de corrupção envol-

vendo a TRANSPETRO, favorecendo a si ou a terceiros com as vantagens indevidas dele decorren-

tes.

ADRIANO SILVA CORREIA e pessoas jurídicas a ele relacionadas, segundo provas colhidas,

de forma ativa e constante recebeu e operou as vantagens indevidas pagas pela NM ENGENHARIA

para JOSE ANTONIO DE JESUS, recebendo e repassando valores ilícitos, em espécie ou mediante

transferências bancárias, com o objetivo de dissimular sua origem espúria. 

Assim,  denota-se a necessidade da prisão preventiva de  JOSE ANTONIO DE JESUS, JOSE

ROBERTO SOARES VIEIRA e ADRIANO SILVA CORREIA, para assegurar a ordem pública. 

Vale frisar que JOSE ANTONIO DE JESUS, mediante divisão de tarefas com seus familiares, e

com JOSE ROBERTO SOARES VIEIRA e ADRIANO SILVA QUEIROZ, desde 2009, vêm habitual-

mente e  sistematicamente dedicando-se à prática de condutas delituosas de corrupção e lava-

gem  de  ativos,  notadamente  recebendo  propinas  e  operacionalizando  a  dissimulação  de  sua

origem espúria mediante realização de transferências para terceiras pessoas físicas e jurídicas, as-

sim como de saques em espécie.

De se ver ainda, que está vigente ao menos um contrato da BR DISTRIBUIDORA com empre-

sas administradas por JOSE ANTONIO DE JESUS, o qual ostenta valores vultosos, indicando o alto

grau de probabilidade de que continuem existindo pagamentos de propina a outros dirigentes da

companhia envolvidos com as contratações.

É possível, pois, que, após a sua aposentadoria, JOSE ANTONIO DE JESUS tenha constituído

a empresa SIRIUS TRANSPORTES para receber sub-repticiamente créditos de propinas atrasadas,

prática ordinariamente adotada por agentes corruptos, como já revelado nesta denominada Ope-

ração Lava Jato.

Assim, estando em liberdade, JOSE ANTONIO DE JESUS, JOSE ROBERTO SOARES VIEIRA e

ADRIANO SILVA CORREIA possuem condições de dar continuidade à prática de crimes, notada-

mente a lavagem de ativos consistente na ocultação e dissimulação de valores oriundos da PETRO-

BRAS e obtidos por meio de crimes. Portanto, há risco concreto de reiteração delitiva.

Nestes termos, como já consignado por esse i. Juízo em decisões anteriores79, “enquanto não

houver rastreamento do dinheiro e a identificação de sua localização atual, há um risco de dissipa-

ção do produto do crime, o que inviabilizará a sua recuperação. (…) Assim, a prisão cautelar, além de

79 Autos 5043559-60.2016.4.04.7000, Evento 73.
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prevenir o envolvimento dos investigados em outros esquemas criminosos, (…) também terá o efeito

de impedir ou dificultar novas condutas de ocultação e dissimulação do produto do crime, já que este

ainda não foi recuperado, o que resguardará a aplicação da lei penal, que exige sequestro e confisco

desses valores.”

Ademais, é mister a prisão para assegurar a aplicação da lei penal e a instrução processual

penal, notadamente porque JOSE ANTONIO DE JESUS, em conjunto com JOSE ROBERTO SOA-

RES VIEIRA E ADRIANO SILVA CORREIA, angariou, somente da NM ENGENHARIA e no período

compreendido entre setembro de 2009 e março de 2014, quantia superior a R$ 7 milhões de re-

ais, da qual apenas uma parcela foi rastreada até o momento, de sorte que possui farta disponibili-

dade financeira  para se evadir  do território  nacional.  Além disso,  há o  risco de dissipação do

produto do crime, o que inviabilizará a sua recuperação.

Tal como assinalado por esse i. Juízo em decisões anteriores80, diante de um quadro de “cor-

rupção é sistêmica e profunda, impõe-se a prisão preventiva para debelá-la, sob pena de agrava-

mento  progressivo  do  quadro  criminoso.  Se  os  custos  do  enfrentamento  hoje  são  grandes,

certamente serão maiores no futuro. Impor a prisão preventiva em um quadro de fraudes a licita-

ções,  corrupção e lavagem sistêmica é aplicação ortodoxa da lei  processual penal (art.  312 do

CPP)”.

Nesse contexto, e por estarem presentes os requisitos e fundamentos para a prisão preven-

tiva, não há medidas cautelares diversas da prisão suficientes para resguardar a ordem pública, a

instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Isso posto, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL seja decretada a prisão preventiva de

JOSE ANTONIO DE JESUS, JOSE ROBERTO SOARES VIEIRA e ADRIANO SILVA CORREIA, pelos

requisitos e fundamentos acima indicados.

IV. DA PRISÃO TEMPORÁRIA
(Pedido Subsidiário   em relação a JOSE ANTONIO DE JESUS, JOSE ROBERTO SOARES

VIEIRA e ADRIANO SILVA CORREIA)
Muito  embora  estejam  perfeitamente  delineados  os  requisitos  e  os  fundamentos  para

decretação da prisão preventiva dos representados  JOSE ANTONIO DE JESUS,  JOSE ROBERTO

SOARES VIEIRA e ADRIANO SILVA CORREIA, considerando o obter dictum constante na recente

decisão prolatada pelo Min. Felix Fischer no HC nº 360.896-PR81, parece prudente e apropriado seja

80 Ex vi, autos  5044088-16.2015.4.04.7000/PR, Ev. 4, Despadec 1.
81 “No  caso em que  é  preponderante  o  interesse  da  investigação,  de  tal  modo  que  o  art.  1º,  I,  da  Lei  7960/89  chega  a  aludir  à
imprescindibilidade "para as investigações do inquérito policial ", é  apenas o titular da ação penal, ou a autoridade policial, que
podem demandar a apreciação judicial  sobre  os  requisitos  normativos desta particular  modalidade de prisão ,  por  isso  que
desvirtua a ordem das coisas sugerir que haja, de parte da autoridade judicial, um qualquer direcionamento sobre os rumos e os desfechos
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pleiteada, de forma subsidiária, a prisão temporária dos investigados.

Assim,  subsidiariamente ao  pedido  de  prisão  preventiva  já  deduzido,  considerando  as

provas angariadas e a necessidade de aprofundamento das investigações dos crimes de corrupção,

lavagem  de  ativos  e  organização  criminosa,  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL postula  pela

decretação da prisão temporária de JOSE ANTONIO DE JESUS, JOSE ROBERTO SOARES VIEIRA

e ADRIANO SILVA CORREIA,  até como forma de viabilizar,  por parte desse i.  Juízo, o  melhor

exame dos pressupostos e fundamentos para as cautelares após o cumprimento das buscas e

apreensões.

A toda a evidência, a prisão temporária, afigura-se imprescindível às investigações, existindo,

ainda, fundadas razões autoria e materialidade da prática do delito de organização criminosa, em

consonância com o artigo 1º, incisos I e III, alínea “l”, da Lei nº 7.960/89. 

Nesse sentido, embora o crime de organização criminosa não esteja previsto no rol do artigo

1º, inciso III, da Lei da Prisão Temporária, deve-se lembrar que este crime somente passou a ser

previsto a partir da edição da Lei nº 12.850/2013. De toda forma, estando previsto naquela lei o

crime de quadrilha ou bando (atual associação criminosa), não há razão para não se considerar aí

incluído o delito de organização criminosa, que nada mais é senão uma espécie ou tipo daquele.

Não haveria razoabilidade, ademais,  na interpretação de excluir a organização criminosa (delito

mais grave) das hipóteses autorizativas da prisão temporária, restringindo-a somente à associação

criminosa (crime menos grave). 

In  casu,  faz-se  cabível  a  realização  de  diligências  investigatórias  complementares  para  a

obtenção de mais provas acerca da materialidade dos delitos em tela, mormente tendo em vista a

complexidade das operações de lavagem perpetradas pelos integrantes da organização criminosa,

que envolvem a utilização de diversas  pessoas físicas  e  jurídicas  interpostas  e a  realização de

vultosos pagamentos e depósitos no exterior. 

Ademais,  a  imprescindibilidade  da  prisão  cautelar para  a  investigação  é  evidente,

assegurando, dentre outros efeitos, que todos os envolvidos sejam ouvidos pela autoridade policial

sem possibilidade de prévio acerto de versões entre si ou mediante pressão por parte das pessoas

mais influentes do grupo.

da investigação de crimes. 
(...)
É que, como se extrai do respectivo voto, no caso da prisão preventiva, há abertura normativa para a atuação ex officio do juiz, ex
vi do art. 310, II, do Código de Processo Penal, o que, em nenhum caso, afigura-se pertinente à prisão temporária , a qual, deveras,
justamente inviabiliza a atuação espontânea do magistrado pela razão de que este deve guardar estrita parcimônia, quando ainda se
estiver na fase de investigação dos fatos supostamente delituosos.”
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V. DA CONDUÇÃO COERCITIVA
A par do cumprimento dos mandados de prisão preventiva, prisão temporária e busca e

apreensão  (acaso  deferidas  as  medidas  cautelares),  revela-se  no  presente  caso,  necessária,

adequada e proporcional a condução coercitiva dos representados  ANA VILMA FONSECA DE

JESUS, VANESSA FONSECA DE JESUS e VICTOR HUGO FONSECA DE JESUS, para que prestem

declarações perante a autoridade policial imediatamente após o cumprimento das buscas.

NOME CPF / CNPJ
VICTOR HUGO FONSECA DE JESUS 014.658.375-23

ANA VILMA FONSECA DE JESUS 279.609.005-15

VANESSA FONSECA DE JESUS 030.014.285-46

Os familiares de JOSE ANTONIO DE JESUS, ANA VILMA FONSECA DE JESUS, VANESSA

FONSECA DE JESUS  e VICTOR HUGO FONSECA DE JESUS,  ao que indicam os elementos de

prova colhidos durante a investigação, além de figurarem formalmente como sócios nas pessoas

jurídicas por ele administradas, operacionalizaram o recebimento e o repasse das vantagens inde-

vidas recebidas da NM ENGENHARIA, beneficiando-se, a família, toda, com os valores de propina.

Com efeito, com fulcro no art. 3º do CPP e art. 798 do Código de Processo Civil, afigura-se

possível determinar a condução coercitiva de investigados enquanto medida cautelar decorrente

do poder geral de cautela dos magistrados. Seria uma medida cautelar pessoal substitutiva das

prisões processuais, embora não expressamente prevista no art. 319 do Código de Processo Penal.

Calha  destacar  que  a  condução  coercitiva  mostra-se  mais  branda  que  outras  medidas

cautelares, como a prisão preventiva e até mesmo a prisão temporária. A condução coercitiva seria

corolário da aplicação do brocardo de que in eo quod plus est semper inest et minus (“quem pode o

mais, pode o menos”; ou “naquilo em que está o mais sempre se inclui o menos”). 

Tal  providência é usualmente empregada quando da deflagração de operações policiais,

diante da necessidade de acautelar a coleta probatória durante a deflagração, evitando, ainda, a

combinação de versões.

A aplicação da condução da coercitiva já foi apreciada pelo E. Supremo Tribunal Federal:

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. CONDUÇÃO DO INVESTIGADO
À AUTORIDADE POLICIAL PARA ESCLARECIMENTOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART.
144,  §  4º,  DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL  E  DO  ART.  6º  DO  CPP.  DESNECESSIDADE  DE
MANDADO DE PRISÃO OU DE ESTADO DE FLAGRÂNCIA. DESNECESSIDADE DE INVOCAÇÃO
DA TEORIA OU DOUTRINA DOS PODERES IMPLÍCITOS. PRISÃO CAUTELAR DECRETADA POR
DECISÃO JUDICIAL, APÓS A CONFISSÃO INFORMAL E O INTERROGATÓRIO DO INDICIADO.
LEGITIMIDADE.  OBSERVÂNCIA  DA  CLÁUSULA  CONSTITUCIONAL  DA  RESERVA  DE
JURISDIÇÃO. USO DE ALGEMAS DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. CONDENAÇÃO BASEADA EM
PROVAS  IDÔNEAS  E  SUFICIENTES.  NULIDADE  PROCESSUAIS  NÃO  VERIFICADAS.
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LEGITIMIDADE  DOS  FUNDAMENTOS  DA  PRISÃO  PREVENTIVA.  GARANTIA  DA  ORDEM
PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA. I – A própria
Constituição Federal assegura, em seu art. 144, § 4º, às polícias civis, dirigidas por delegados
de polícia de carreira, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais. II – O
art. 6º do Código de Processo Penal, por sua vez, estabelece as providências que devem ser
tomadas  pela  autoridade  policial  quando tiver  conhecimento  da ocorrência  de  um delito,
todas dispostas nos incisos II a VI. III – Legitimidade dos agentes policiais, sob o comando da
autoridade policial competente (art. 4º do CPP), para tomar todas as providências necessárias
à  elucidação  de  um  delito,  incluindo-se  aí  a  condução  de  pessoas  para  prestar
esclarecimentos,  resguardadas  as  garantias  legais  e  constitucionais  dos  conduzidos.  IV  –
Desnecessidade  de  invocação  da  chamada  teoria  ou  doutrina  dos  poderes  implícitos,
construída  pela  Suprema  Corte  norte-americana  e  incorporada  ao  nosso  ordenamento
jurídico, uma vez que há previsão expressa, na Constituição e no Código de Processo Penal,
que dá poderes à polícia civil para investigar a prática de eventuais infrações penais,  bem
como para exercer as funções de polícia judiciária. (...) (HC 107644, Relator: Min. RICARDO
LEWANDOWSKI, 1ª T., julgado em 06/09/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 17-
10-2011 PUBLIC 18-10-2011)

Conforme  aresto  acima  transcrito,  a  condução  coercitiva  de  suspeito  ou  investigado  à

Delegacia de Polícia prescinde inclusive de mandado judicial pois tal  providência se insere nos

poderes  de  investigação  da  autoridade  policial  (poderes  implícitos),  inserindo-se  dentro  das

atribuições constitucionalmente estabelecidas à polícia judiciária (CF,  art.  144,  §4º;  CPP,  art.  6º,

incisos II a VI).

Assim,  a  condução  não  se  confunde  com  qualquer  forma  de  prisão  cautelar,  mas  é

consequência do poder-dever policial de determinar o comparecimento de pessoas à delegacia

para a tomada de depoimentos. 

Como foi reunido um acervo considerável de provas, em relação aos investigados e dada a

complexidade  dos  fatos,  afigura-se  essencial  colher  o  depoimento  dos  próprios  investigados,

acerca de suas participações em todo o contexto narrado.

Dessa forma,  a condução coercitiva almejada mostra-se necessária, visando a permitir

que os investigados apresentem suas versões sobre os fatos sob apuração.

Ressalte-se, ainda, que a medida em comento não implica cerceamento real da liberdade de

locomoção,  visto  que  dirigida  apenas  à  tomada  de  depoimento.  Mesmo  com  a  condução

coercitiva, mantém-se o direito ao silêncio dos investigados.

Nesse sentido,  apresenta-se proporcional  a  condução coercitiva almejada,  pois,  sem

restringir por completo a liberdade de locomoção, com a manutenção do direito ao silêncio,

e mesmo em face de contundentes elementos de prova, busca-se garantir a existência de um

momento específico para que os investigados apresentem suas próprias explicações sobre os

fatos.
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VI. DA CONSTRIÇÃO DE BENS

Conforme demonstrado, os pagamentos indevidos realizados pela NM ENGENHARIA em fa-

vor de JOSE ANTONIO DE JESUS totalizaram R$ 7.317.500,00

Por  todo  o  exposto,  requer  o  Ministério  Público  Federal,  seja  determinado,  em

concomitância  com a busca e  apreensão pleiteada,  o  bloqueio cautelar  de quaisquer ativos

mantidos  em  instituições  financeiras  pelos  representados  abaixo  especificados,  até  o

montante de  R$7.317.500,00 (sete milhões trezentos e dezessete mil  e quinhentos reais),  sem

prejuízo de posterior análise de situações individuais:

NOME CPF/CNPJ
JOSE ANTONIO DE JESUS 102.528.605-78

JRA TRANSPORTES 09.316.813/0001-60

SIRIUS TRANSPORTES 18.607.942/0001-06

JOSÉ ROBERTO SOARES VIEIRA 570.801.515-20

VICTOR HUGO FONSECA DE JESUS 014.658.375-23

ANA VILMA FONSECA DE JESUS 279.609.005-15

VANESSA FONSECA DE JESUS 030.014.285-46

ADRIANO SILVA CORREIA 654.644.435-68

QUEIROZ CORREIA CIA LTDA 14.512.821/0001-11

BUSSOLA PROJETOS CONSTRUÇÕES E MONTAGENS 19.659.617/0001-41

VI. DO PEDIDO

Isso posto, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL:

A) sejam expedidos mandados de busca e apreensão para os endereços de JOSE ANTONIO

DE JESUS, ANA VILMA FONSECA DE JESUS, VANESSA FONSECA DE JESUS, VICTOR HUGO

FONSECA DE JESUS, JOSE ROBERTO SOARES VIEIRA, ADRIANO SILVA CORREIA; e empresas a

eles relacionadas, indicados no capítulo “II”;

B) seja  decretada  a  prisão  preventiva de  JOSE  ANTONIO DE  JESUS,  JOSE  ROBERTO

SOARES VIEIRA e ADRIANO SILVA CORREIA e, subsidiariamente, na medida em que também

presentes os requisitos legais para tanto, considerando ainda o obter dictum constante na recente

decisão prolatada pelo Min. Felix Fischer no HC nº 360.896-PR, seja decretada a prisão temporária

de JOSE ANTONIO DE JESUS, JOSE ROBERTO SOARES VIEIRA e ADRIANO SILVA CORREIA; 

C)  a  expedição  de  mandados  de condução  coercitiva  em  desfavor  de  ANA  VILMA

FONSECA DE JESUS, VANESSA FONSECA DE JESUS e VICTOR HUGO FONSECA DE JESUS;

C)  seja  determinado o bloqueio  cautelar  de  quaisquer  ativos  mantidos  em instituições

financeiras pelas pessoas indicadas no capítulo “VI”.
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Requer o  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, ainda, que, após a apreciação dos pedidos ora

formulados, abra-se vista dos autos à Polícia Federal, de forma sigilosa, a fim de que, antes do

cumprimento  dos  mandados  de  busca  e  apreensão,  sejam  efetuadas  as  diligências  policiais

cabíveis – inclusive levantamentos de campo – para a especificação dos endereços das pessoas

físicas, tanto endereços domiciliares, quanto endereços funcionais, e jurídicas supramencionadas.

Pede deferimento. 

Curitiba, 10 de outubro de 2017.

Deltan Martinazzo Dallagnol

Procurador da República

Antonio Carlos Welter

Procurador Regional da República

Carlos Fernando dos Santos Lima

Procurador Regional da República

Januário Paludo

Procurador Regional da República

Isabel Cristina Groba Vieira

Procuradora Regional da República

Orlando Martello

Procurador Regional da República

Diogo Castor de Mattos

Procurador da República

Roberson Henrique Pozzobon

Procurador da República

Julio Carlos Motta Noronha

Procurador da República

Jerusa Burmann Viecili

Procuradora da República

Paulo Roberto Galvão de Carvalho

Procurador da República

Athayde Ribeiro Costa

Procurador da República

Laura Gonçalves Tessler

Procuradora da República
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