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Excelentíssimo Senhor Ministro Relator, 

Egrégia Segunda Turma, 

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO 
POR CORRUPÇÃO E LAVAGEM DE DINHEIRO. MANU-
TENÇÃO DA PRISAO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS RE-
QUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312 DO CPP. GARANTIA 
DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. COM-
PLEXO ENVOLVIMENTO DO PACIENTE EM ORGANI-
ZAÇÃO CRIMINOSA. PRODUTO DO CRIME AINDA NÃO 
RECUPERADO. GRANDE RISCO DE DISSIPAÇÃO DES-
SES VALORES. INSUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DE ME-
DIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. 

1. Inexiste constrangimento ilegal na prisão preventiva decretada 
em observância no artigo 312 do CPP. A gravidade concreta das 
condutas imputadas e o justificado risco de reiteração criminosa 
são fundamentos idôneos para justificar a segregação cautelar a ti-
tulo de garantia da ordem pública 

2.A prisão preventiva do paciente foi adequadamente motivada na 
garantia da ordem pública, a partir de elementos concretos que de-
monstram o risco de reiteração delitiva advindo de sua liberdade, 
vez que ocupava importante posto na organização criminosa inves-
tigada. Valores desviados pelo paciente não foram recuperados aos 
cofres públicos. 

3.A posição relevante na sofisticada organização criminosa, a cir-
cunstância de José Antônio de Jesus ter na prática de ilícitos a sua 
forma de trabalho há décadas, a gravidade em concreto dos crimes 
por ele praticados, assim como o recente vínculo laborai com a Pe-
trobras - tudo comprovado nos autos, e não fruto de mera especu-
lação ou afirmações genéricas — indica que a única forma de 
sobrestar as atividades ilícitas incorridas pelo paciente é mediante 
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a sua custódia cautelar. Do contrário, o risco de reiteração delitiva 
é óbvio e inegável. 

- Parecer pela denegação da ordem. 

I — Breve resumo dos fatos 

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Caio Marcelo 

Cordeiro Antonietto e outros em favor de JOSÉ ANTÔNIO DE JESUS, contra decisão da Quinta 

Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do Recurso em Habeas Corpus n. 

94.807/PR, manteve - em sentença condenatória - a prisão preventiva decretada em desfavor 

do paciente pelo Juízo da 131  Vara Federal de Curitiba/PR, no âmbito da 47' fase da "Opera-

ção Lava Jato", processo n° 05043865-92.2017.4.04.7000, e mantida pelo Tribunal Regional 

Federal da 4' Região Federal. 

O Juizo da 13a Vara Federal de Curitiba/PR decretou a prisão preventiva do paci-

ente pela prática dos crimes de corrupção (art. 317 e 333 do Código Penal) e de lavagem de 

dinheiro (art. 1°, caput, inciso V, da Lei n.° 9.613/1998). 

Foi impetrado o Habeas Corpus n. 5067038-96.2017.4.04.0000 no Tribunal Regi-

onal Federal da 4' Região, sob relatoria do Desembargador Federal João Pedro Gebran Neto, 

cuja ordem foi denegada, à unanimidade, pela 5' Turma daquele Tribunal. 

Dessa decisão foi interposto recurso ordinário constitucional RHC 94.807/RS, 

distribuído por prevenção ao Ministro Félix Fischer, que denegou monocraticamente a ordem 

por verificar que o writ ia de encontro à jurisprudência do STJ. 

Interposto agravo regimental, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, à 

unanimidade, negou-lhe provimento em acórdão assim ementado: 

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.AU-
SÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO 
IMPUGNADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE E DA AMPLA 
DEESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS AUTORIZA-
OES. PRESENÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO COMPROVADO. SUB-
SIUIÇÃO. MEDIDA CAUTELAR. AGRAVO DESPROVIDO.I - O julgamento 
monocrático do recurso não representa ofensa ao princípio da colegialidade e da ampla 
defesa, quando a hipótese se coaduna com o previso no art. 34, XVIII, "h" do RISTJ, no-
tadamente porque qualquer decisão monocrática está sujeita à apreciação do órgão cole-
giado, em virtude de possibilidade de interposição do agravo regimental, como na 
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espécie.II - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o en-
tendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por 
seus próprios fundamentos.III - A prisão cautelar deve ser considerada exceção, e só se 
justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a 
instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo 
Penal. IV -In casu, da argumentação veiculada no decreto de prisão preventiva do paci-
ente, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal que justifique o provimento 
do recurso. Isso porque, da análise da decisão reprochada, tem-se que a custódia estaria 
devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e no risco à aplicação da lei 
peal, com indicação de dados concretos, tendentes à conformação destes requisitos.V -A 
concreta gravidade das condutas atribuídas ao agravante e justificado risco de reiteração 
criminosa, no entanto, revestem-se de idoneidade para justificar a segregação cautelar. 
(Precedentes).VI - Em face dos múltiplos riscos à ordem pública e à aplicação da lei pe-
nal, cujos fatos narrados na decisão primeva, por sua própria natureza, não admitem a 
substituição da pena corporal por medidas cautelares, destacando-se, ademais, que a ma-
nutenção da prisão encontra-se devidamente justificada e calcada na exegese conferida 
pelo artigo 312 do CPP.Agravo regimental desprovido." 

Irresignada, a defesa do paciente impetrou este Habeas Corpus, requerendo, limi-

narmente, a revogação da prisão preventiva de JOSÉ ANTÔNIO DE JESUS e, ao final, sua con-

firmação, com a consequente revogação da segregação cautelar. Sucessivamente, pediu a 

concessão da ordem para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, 

na forma dos artigos 282, § 6° e 319, do Código de Processo Penal. 

Para tanto, alega violação ao princípio da colegialidade, vez que a decisão mono-

crática da lavra do Ministro Félix Fischer, supostamente, não ostenta fundamentação idônea e 

impede que o colegiado analise as questões trazidas pelo impetrante. 

No mérito, sustenta ocorrência de constrangimento ilegal em virtude: 

de inexistir situação fática contemporânea; 

de o paciente não exercer, atualmente, função pública ou atividade empresa-

rial, de forma que não há risco de reiteração delitiva; 

de os valores desviados não mais permanecerem na posse do paciente, vez 

que foram repassados aos agentes políticos; 

de inexistir risco à instrução penal, haja vista o encerramento da instrução pro-

cessual na ação penal 5054186-89.2017.404.7000/PR; 

Aduz, assim, não estarem mais presentes os requisitos autorizadores da prisão 

preventiva. 
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Subsidiariamente, pede a concessão da ordem para substituir a prisão preventiva 

por medidas cautelares alternativas, na forma dos artigos 282, § 6° e 319, do Código de Pro-

cesso Penal. 

O Ministro Relator indeferiu a medida liminar e requisitou informações ao Juizo 

da 13 Vara Federal de Curitiba/PR (Processo 5054186-89.2017.4.04.7000/PR), as quais fo-

ram juntadas às fls. 453/496 dos autos digitais. 

Vieram os autos à PGR, para manifestação. 

LI 

11.1. Da contextualização dos fatos e da participação de JOSÉ ANTÔNIO DE JESUS nos 
eventos investigados. 

O paciente foi condenado, no âmbito da 47' fase da "Operação Lava Jato", à pena 

de 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão pela prática dos crimes corrupção (art. 317 e 

333 do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1°, caput, inciso V, da Lei n.° 

9.613/1998), por ter, na condição de gerente da Transpetro — Petrobras Transporte S/A, rece-

bido, ocultado e dissimulado vantagem indevida no valor de R$ 7.117.500,00 (sete milhões, 

cento e dezessete mil e quinhentos reais) paga pela empresa NM Engenharia. 

Segundo a sentença, esse montante foi repassado a JOSÉ ANTÔNIO DE JESUS me-

diante depósitos em contas de JRA Transportes Ltda., Queiroz Correia Cia Ltda. e Adriano 

Silva Correia, em beneficio do próprio paciente, ao longo dos anos de 2009 a 2014. A em-

presa JRA era dirigida formalmente por José Roberto Soares Vieira, mas quem exercia o con-

trole de fato era JOSÉ ANTÔNIO DE JESUS. 

Além do crime de corrupção, o paciente foi condenado pelo crime de lavagem de 

dinheiro por ter se utilizado de "subterfúgios para ocultação e movimentação do produto do 

crime, como utilização de pessoas interpostas e o fracionamento de transações a fim de evi-

tar comunicação de operação suspeita ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras - 
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COAR: Reporta-se ainda à denúncia à aquisição de uma máquina trituradora, com dinheiro 

do crime, mas em nome de pessoa interposta." 

Os fatos pelos quais o paciente foi condenado se referem a um contexto de prática 

de diversos crimes (cartel, corrupção, fraude em licitação, lavagem de dinheiro, entre outros) 

por uma gigantesca organização criminosa que tinha como vítima principal a Petrobras S/A. 

A partir do aprofundamento das investigações da denominada "Operação Lava 

Jato", desvelou-se um complexo esquema de corrupção e lavagem de dinheiro que não se res-

tringiu apenas à Petrobras, mas alcançou também a subsidiárias integrais da companhia, den-

tre elas a Petrobras Transportes S/A — Transpetro, estatal responsável pelo transporte e 

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

derivados e a BR Distribuidora. 

Ao que indicam as provas, bem como as revelações do então Presidente da Trans-

petro Sérgio Machado e do executivo da NM Engenharia, Luiz Maramaldo, os quais celebra-

ram acordo de colaboração com o MPF, o esquema criminoso na Transpetro se estruturou em 

complemento àquele já instalado na Petrobras, ou seja: 

núcleo administrativo, formado por gestores da Transpetro, dentre eles Sérgio 

Machado e JOSÉ ANTÔNIO DE JESUS, que ocuparam seus cargos por indicação político-parti-

dária e que, nessa condição, praticaram ilegalidades e arrecadaram propinas em razão de con-

tratos celebrados em beneficio de determinadas empresas, conforme orientação direta ou 

indireta dos políticos que os apadrinharam; 

núcleo econômico, formado por empresas e empresários que, para obterem 

contratos na Transpetro, pagaram vantagens indevidas a diretores e gerentes da estatal e aos 

políticos responsáveis pela indicação e manutenção dos mesmos em seus cargos; 

núcleo financeiro, formado por operadores e intermediários que se encarrega-

ram de articular os vários núcleos do grupo criminoso e, particularmente, de receber as vanta-

gens indevidas das empresas beneficiadas com os contratos e repassá-las aos beneficiários 

finais com a adoção de estratégias de ocultação de sua origem ilícita, através do uso de diver-

sas empresas e pessoas, manipulando sobretudo dinheiro em espécie; 

núcleo político, formado por políticos responsáveis pela indicação e manuten-

ção em seus cargos dos diretores e funcionários de alto escalão da Transpetro que, sob suas 

1 	Fl. 457. 
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orientações, diretas ou indiretas, cometeram ilegalidades que viabilizaram o funcionamento 

do esquema. 

Assim, tanto na Petrobras, sociedade controladora, como na Transpetro, socie-

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

do Partido Progressista — PP e do Partido do Movimento Democrático Brasileiro — PMDB 

com o objetivo de arrecadação de propinas. 

As investigações se intensificaram a partir dos acordos de colaboração firmados 

com José Sérgio de Oliveira Machado, ex-Presidente da Transpetro, e de Luiz Fernando Nave 

Maramaldo, dirigente da NM Engenharia, cujos depoimentos foram corroborados pelas pro-

vas juntadas aos autos principais e pelo depoimento do próprio paciente JOSÉ ANTÔNIO DE 

JESUS, que afirma categoricamente que os valores de propina por ele recebidos teriam sido 

repassados aos agentes políticos da organização criminosa. 

Nesse contexto, Maramaldo revelou que a NM Engenharia se cartelizou em 

licitações para obter contratos com a Transpetro e para que seus interesses fossem atendidos, 

efetuou o pagamento de vantagens indevidas para o então Presidente da Transpetro, Sér-

gio Machado, que se incumbiu de arrecadar propina destinada a integrantes do PMDB, e tam-

bém para o então Gerente de Suporte Técnico de Dutos e Terminais Norte-Nordeste JOSÉ 

ANTÔNIO DE JESUS, que por sua vez arrecadava propina em nome do Partido dos Tra-

balhadores. 

As condutas criminosas pelas quais JOSÉ ANTÔNIO DE JESUS foi condenado, fo-

ram pormenorizadamente narradas na peça ministerial que requereu sua prisão preventiva': 

"Conforme já apontado, JOSÉ ANTÔNIO DE JESUS, ex-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, diver-
sos contratos nos anos de 2009 e seguintes, conforme já demonstrado, em valores 
que superam R$ 1,5 bilhão. 

JOSÉ ANTÔNIO DE JESUS manteve vínculo de emprego com a PETROBRAS 
até janeiro de 2017 e figurou como responsável pela solicitação da contratação e 
como gerente em 4 (quatro) contratos, além disso, foi o responsável pela aprova-
ção da contratação e pela assinatura e gerência de um contrato e atuou como ge- 

2 	Fls. 91/. 
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rente em outros 21 (vinte e um) contratos celebrados pela TRANSPETRO com a 
empresa NM ENGENHARIA. 

A partir da tabela de pagamentos de vantagens indevidas apresentada pelo cola-
borador, foi realizado cruzamento dos dados bancários, apurando-se que, no perí-
odo compreendido entre setembro de 2009 a março de 2014, as contas bancárias 
da QUEIROZ CORREIA CIA LTDA, de ADRIANO SILVA CORREIA e da JRA 
TRANSPORTES LTDA EPP., os quais tinham relação com JOSÉ ANTONIO DE 
JESUS, receberam valores que totalizam R$7.317.500,00, provenientes de contas 
de titularidade da NM ENGENHARIA e/ou de seus sócios. 

Além disso, foram constatadas transferências das contas da JRA TRANSPORTES 
e da QUEIROZ CORREIA em favor de JOSÉ ANTÔNIO DE JESUS ou de seus 
familiares logo após o recebimento dos valores provenientes da NM Engenharia. 
Identificado ainda que as contas da JRA, de ADRIANO SILVA CORREIA e da 
QUEIROZ CORREA, sofreram, em diversas ocasiões saques em espécie vultosos 
logo após o recebimento de depósitos da NM Engenharia. 

JOSÉ ANTÔNIO DE JESUS fez uso de contas bancárias em nome de terceiros e 
de familiares seus para operacionalizar o recebimento e a passagem dos valores 
decorrentes das vantagens indevidas pagas pela NM ENGENHARIA em função 
das contratações com a TRANSPETRO, visando a dissimular e ocultar a origem 
dos recursos recebidos em seu beneficio próprio e de terceiros. 

A quebra de sigilo fiscal revelou que a JRA TRANSPORTES, a QUEIROZ COR-
REIA e também ADRIANO SILVA CORREIA, tem movimentação bancária in-
compatível com os rendimentos declarados. 

A quebra fiscal também revelou que não foram declaradas receitas provenientes 
da NM Engenharia por JRA TRANSPORTES, QUEIROZ CORREIA e ADRI-
ANO SILVA CORREIA. 

São sócios da JRA TRANPORTES, JOSE ROBERTO SOARES VIEIRA e VIC-
TOR HUGO FONSECA DE JESUS, este último, filho de JOSÉ ANTÔNIO DE 
JESUS, um dos administradores de fato da pessoa jurídica, conforme demons-
trado a partir de documentos obtidos a partir do afastamento de dados telemáticos 
dos investigados —já acostados ao pedido inicial. 

ADRIANO SILVA CORREIA, embora não conste formalmente no quadro socie- 
tário da empresa, é o real administrador da QUEIROZ CORREIA CIA LTDA., 
registrada em nome de sua mãe. Há fortes indicativos de que a QUEIROZ COR-
REIA CIA LTDA. tenha sido, pelo menos até o ano de 2014, apenas uma empresa 
de fachada, utilizada para movimentar valores espúrios pelos investigados JOSÉ 
ANTÔNIO DE JESUS e ADRIANO SILVA CORREIA. 

Em 2013, JOSÉ ANTÔNIO DE JESUS constituiu nova pessoa jurídica do ramo 
de transportes, SIRIUS TRANSPORTES, em nome de sua esposa e filha, coinci-
dentemente no mesmo endereço em que já localizada a JRA TRANSPORTES, ao 
que tudo indica, com o mesmo objetivo de operacionalizar o recebimento e re-
passe de vantagens indevidas. O aprofundamento das investigações, especial-
mente a partir da deflagração das medidas ostensivas, permite concluir pela 
necessidade da decretação da prisão preventiva do investigado JOSE ANTONIO 
DE JESUS, pelos fatos e fundamentos que serão a seguir exposto. 

HABEAS CORPUS N° 161.020/PR (ELETRÔNICO) 	 7 



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA 

(• • .) 

II. A. Empresa GREEN TRANSPORTES E SERVIÇOS com sede no mesmo 
endereço da empresa SIRIUS TRANSPORTES (e antiga sede da MA 
TRANSPORTES 

Em afastamento do sigilo de dados telemáticos dos investigados 1 , após dificulda-
des para obtenção dos dados junto ao provedor IG2, foi finalmente acessada a 
caixa de e-mails pertencente a JOSE ROBERTO SOARES VIEIRA (j.robertovi-
eira@ig.com.br), da qual foram extraídas mensagens de interesse investigatório, 
especialmente algumas que indicam a existência de outra empresa de transportes 
administrada por JOSÉ ROBERTO SOARES VIEIRA, a GREEN TRANSPOR-
TES & SERVIÇOS: 

(• • .) 

A empresa GREEN TRANSPORTES & SERVIÇOS, coincidentemente, está lo-
calizada no mesmo e exato endereço da empresa administrada por JOSE ANTO-
NIO DE JESUS e registrada em nome de sua esposa e filha, a SIRIUS 
TRANSPORTES E LOGÍSTICA (Rodovia BA-522, S/N, Km 08, Distrito Indus-
trial — Candeias-Ba, CEP: 43.813-300). 

Na Informação elaborada pela Polícia Federa15, aliás, consta a observação de que, 
no endereço da SIRIUS TRANSPORTES E LOGÍSTICA, consta placa indicativa 
da empresa GREEN TRANSPORTES, embora o terminal telefônico registrado 
para o endereço seja de titularidade da SIRIUS TRANSPORTES E LOGÍSTICA: 

(• • .) 

A pessoa jurídica GREEN TRANSPORTES E SERVIÇOS tem como responsá-
vel, perante a Receita Federal, MARIA ELISANGELA SOARES VIEIRA (CPF: 
890.689.631-0)6, e como sócios, JOMAR PEREIRA DOS SANTOS e KASSIA 
JEANE FELIX DOS SANTOS (CPF 000.278.815-20), a qual foi sócia da em-
presa JRA TRANSPORTES, beneficiada com o pagamento de propinas proveni-
entes da NM ENGENHARIA e que também teve como sócio o filho de JOSE 
ANTONIO DE JESUS, VICTOR HUGO FONSECA DE JESUS, além do pró-
prio JOSÉ ROBERTO SOARES VIEIRA. 

Fica evidenciada, assim, a relação de promiscuidade na constituição de empresas 
do ramo de transportes, por parte de JOSE ANTONIO DE JESUS e pessoas a ele 
relacionadas, como JOSE ROBERTO SOARES VIEIRA, indicando tratarem-se 
de empresas, sediadas em um mesmo endereço físico, com quadro societário for-
mado por terceiros laranjas e que podem estar servindo para fins ilícitos, para dis-
simular a ocultar os recebimentos e repasses de valores de propina recebidos 
pelos investigados. 

A GREEN TRANSPORTES, além disso, em consulta à base de dados desta 
Força-Tarefa, apresentou transações financeiras com a própria empresa IRA 
TRANSPORTES, além de JOSE ROBERTO SOARES VIEIRA: 

(• • .) 

II.B. Evidências de prática reiterada de corrupção e lavagem de dinheiro 
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Em depoimento prestado por ocasião da deflagração da fase ostensiva da presente 
investigação, JOSE ROBERTO SOARES VIEIRA8 além de ter admitido que a 
conta bancária da empresa JRA TRANSPORTES recebia valores da NM ENGE-
NHARIA sem que houvesse qualquer relação comercial entre as duas empresas, 
revelou que era JOSE ANTONIO DE JESUS ou funcionários da empresa por ele 
indicados que faziam as transferências bancárias da JRA TRANSPORTES para as 
contas bancárias de VANESSA FONSECA DE JESUS e de ANA VILMA FON-
SECA DE JESUS. Acrescentou, ainda, que parte dos valores que eram transferi-
dos da conta da empresa para sua conta particular eram revertidos em favor do 
ex-gerente da TRANSPETRO, mediante pagamentos de dívidas ou aquisições de 
mercadorias (carro, entrada de apartamento, acessórios agrícolas, etc). 

Ademais, JOSE ROBERTO SOARES VIEIRA informou ter conhecimento de 
que foram feitos depósitos na conta da JRA TRANSPORTES, sem contrapresta-
ção de serviços, por parte das empresas META MANUTENÇÃO e IONICE ME, 
especialmente entre os anos de 2010 e 2013, de forma mensal e em valores vulto-
sos, no que diz respeito à META MANUTENÇÃO. 

Em consulta à base de dados bancários resultante do afastamento de sigilo judici-
almente autorizado9, foi possível verificar que a META MANUTENÇÃO E INS-
TALAÇÕES INDUSTRIAIS (CNPJ 66.076.738/0001-40)10, empresa constituída 
no interior do estado de são Paulo, com número considerável de funcionários e 
dedicada à construção de obras de engenharia civil, efetuou transferências bancá-
rias, em favor da JRA TRANSPORTES, no montante total de R$ 2.325.000,00, 
no período de 01/9/2009 a 6/6/2011: 

f• • .) 

De se ver, ainda, que, posteriormente aos recebimento, por parte da JRA TRANS-
PORTES, dos valores oriundos da META MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES 
INDUSTRIAIS, foram constatados saques em espécie, transferências para tercei-
ros e aplicações financeiras. 

Exemplificativamente, no dia 01/09/2009, a JRA TRANSPORTES recebeu da 
META MANUTENÇÃO o valor de R$ 600.000,00. Após o recebimento deste va-
lor, a JRA TRANSPORTES, aplicou parte deste recurso em contas de aplicação 
financeira (R$ 368.648,84), resgatando posteriormente este valor. Ademais, após 
este primeiro recebimento, a JRA TRANSPORTES realizou operações de saques 
(e transações de mesma natureza: RECIBO DE RETIRADA), bem como repas-
sou valores para algumas pessoas fisicas. 

Já no dia 26/10/2010, houve transferência, proveniente da META MANUTEN-
ÇÃO, em favor da JRA TRANSPORTES, no importe de R$ 700.000,00. Após o 
recebimento deste pagamento por parte da JRA TRANSPORTES, ocorreram ope-
rações de débito (saques e recibo de retirada), bem como houve operações fracio-
nadas, em valores abaixo de R$ 5.000,00, de transferências, tendo como 
beneficiária ANA VILMA FONSECA DE JESUS12, esposa de JOSE ANTONIO 
DE JESUS. 

Outrossim, após o recebimento do valor de R$ 250.000,00, na data de 15/4/2011, 
a JRA TRANSPORTES realizou várias operações de saque, de pagamento e de 
transferência de recursos para pessoas físicas. 
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Por fim, após o recebimento do montante de R$ 250.000,00, na data de 
12/5/2011, houve a aplicação deste importe em contas de aplicação financeira e, 
posteriormente, houve resgate deste valor (acrescido de rendimentos e importes 
aplicados anteriormente) que, a princípio, serviu como lastro/origem para emis-
são de dois cheques, na data de 18/5/201114. 

Fica evidente, assim, que o esquema de corrupção operado por JOSE ANTONIO 
DE JESUS no âmbito da gerência de suporte Norte-nordeste da TRANSPETRO, 
era sistêmico, reiterado e abrangeu diversas empresas que mantinham contratos 
com a subsidiária integral da PETROBRAS, além da NM ENGENHARIA. 

H.C. Evidências de lavagem de dinheiro 

A filha do investigado JOSE ANTONIO DE JESUS, VANESSA FONSECA DE 
JESUS, quando ouvida perante a autoridade Policial, informou que possui um 
apartamento no município de Salvador, no condomínio DIAMOND, o qual está 
registrado em seu nome, muito embora não tenha efetuado pagamentos relativos à 
aquisição do imóvel. 

De fato, na análise das caixas de e-mails dos investigados, foram localizadas 
mensagens eletrônicas relativas ao imóvel em questão, sendo que, oficiada, a 
construtora informou que duas unidades estão registradas em nome dos filhos do 
ex-gerente da TRANSPETRO: 

(.-) 

O relato de VANESSA FONSECA DE JESUS indica que a aquisição dos imóveis 
foi realizada mediante condutas de ocultação e dissimulação dos valores recebi-
dos a título de propina da empresa NM ENGENHARIA, por parte de JOSE AN-
TONIO DE JESUS, tudo com o objetivo de propiciar o distanciamento do 
dinheiro. 

Além disso, o imóvel localizado em Camaçari — Bahia, onde JOSE ANTONIO 
DE JESUS foi localizado por ocasião das diligências ostensivas da presente in-
vestigação (Condomínio Parque das Dunas, Lote 16, Quadra CS, Jauá), encontra-
se registrado em nome de JOÃO VARGAS LEAL JÚNIOR, não havendo, na De-
claração de Imposto de renda do investigado, declaração relativa a aluguéis em 
favor do proprietário do imóvel. 

Há indícios, assim, de que JOSE ANTONIO DE JESUS, de forma reiterada, pra-
tica atos de dissimulação e ocultação dos valores de origem espúria recebidos em 
função de sua atuação como gerente de Suporte das regiões norte e nordeste da 
TRANSPETRO. 

II. D. Relacionamento entre JOSE ANTONIO DE JESUS e ADRIANO 
SILVA CORREIA 

Em análise da conta de e-mail de titularidade de VANESSA FONSECA DE JE-
SUS19, filha de JOSE ANTONIO DE JESUS, verifica-se a relação de proximi-
dade da família do investigado com ADRIANO SILVA CORREIA, exatamente a 
pessoa que recebeu em conta bancária de sua titularidade e também da empresa 
por ele administrada (QUEIROZ CORREIA CIA LTDA) recursos provenientes 
da NM ENGENHARIA que eram pagamentos de vantagens indevidas em favor 
de JOSE ANTONIO DE JESUS, familiares e terceiros. 
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Nesse sentido, em análise da caixa de e-maus de VANESSA FONSECA DE JE-
SUS, denota-se lista de convidados para festa de formatura da filha do represen-
tado JOSE ANTONIO DE JESUS, indicando que ADRIANO SILVA CORREIA 
era colega de seu pai20. Além disso, consta em outra mensagem de e-mail, desti-
nada a um hotel, comprovante de depósito relativo à reserva de ADRIANO COR-
REIA, sendo que o comprovante de depósito em questão, do Banco Itaú, 
representa débito da conta bancária de ANA JESUS (provavelmente, ANA 
VILMA FONSECA DE JESUS, esposa de JOSE ANTONIO DE JESUS). 

Assim, além de todos os elementos já indicados no pedido inicial, ao qual se re-
mete para evitar desnecessária repetição, que indicam o relacionamento entre o 
representado JOSE ANTONIO DE JESUS e ADRIANO SILVA CORREIA, o úl-
timo, quando ouvido por ocasião da realização da fase ostensiva relativa à pre-
sente investigação21, afirmou que, de fato, emprestou sua conta bancária pessoal, 
bem como a da empresa QUEIROZ CORREIA, que era por ele administrada, 
para JOSE ANTONIO, de maneira graciosa, porque "confiava nele", mas que não 
conhecia a origem do dinheiro. 

ADRIANO SILVA CORREIA esclareceu, ainda, que quando havia depósito na 
conta da QUEIROZ CORREIA, atendendo a pedido de JOSE ANTONIO DE JE-
SUS, logo na sequência efetuava o saque do valor integral ou parcial, dependendo 
do montante, e o entregava ao ex-gerente da TRANSPETRO, acrescentando que, 
em algumas oportunidades, eram feitos repasses de valores a pessoas indicadas 
por JOSE ANTONIO, por solicitação dele. 

Por fim, ADRIANO SILVA CORREIA aduziu que também efetuou a compra de 
um triturador de coco, junto à empresa HIMEV, em nome da pessoa jurídica 
QUEIROZ CORREIA, por solicitação de JOSE ANTONIO DE JESUS, a quem 
era destinada a mercadoria, muito embora os pagamentos tenham sido efetuados, 
de fato pela empresa administrada por ADRIANO. 

Fica claro, assim, que ADRIANO SILVA CORREIA foi utilizado como interme-
diário para o recebimento de propina destinada a JOSE ANTONIO DE JESUS, 
sendo também, um dos responsáveis por operacionalizar, por solicitação de JOSE 
ANTONIO, o esquema de dissimulação da origem das vantagens indevidas rece-
bidas pelo ex-gerente da TRANSPETRO, realizando transações financeiras desti-
nadas a terceiros, saques em espécie e pagamentos de contas que favoreciam o 
funcionário da empresa de transportes." 

Como se vê dos fatos narrados e dos diversos elementos probatórios que embasa-

ram a sentença condenatória, o paciente ocupava posição central e estratégica na estrutura 

criminosa, sendo um dos operadores financeiros do grupo e responsável direto por fraudar in-

úmeros contratos celebrados com a MN Engenharia, além de cobrar, receber, repassar e dissi-

mular a origem ilícita da propina arrecadada. 

As circunstâncias do caso concreto indicak que a prisão preventiva de JOSÉ 

ANTONIO DE JESUS énecessária e adequada para, nos termos do art. 312 do CPP, evitar a 

reiteração delitiva e resguardar a ordem pública (periculum libertatis), além de estar 
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respaldada por amplo material probatório juntado aos autos originais (fumus comissi delicti), 

ops quais, inclusive, serviram de fundamento para a sentença condenatória. 

11.2. Inocorrência de cerceamento de defesa ou de ofensa ao principio da colegialidade. 

Os impetrantes afirmam, sem maiores considerações, que a decisão monocrática 

que negou provimento ao Recurso Ordinário em HC interposto pela defesa junto ao STJ, vio-

lou o princípio da colegialidade e cerceou o direito de defesa do paciente pois impediu a rea-

lização de sustentação oral pela defesa técnica. 

Contrariamente ao alegado, houve, sim, a devida observância da garantia consti-

tucional da ampla defesa, sendo oportunizado ao paciente o amplo acesso a seus advogados e 

aos documentos que embasaram as decisões judiciais contra si proferidas. Além disso, a ori-

entação jurisprudencial dessa Suprema Corte "é firme no sentido de que a sustentação oral, 

em princípio, não é ato essencial à defesa'', de forma que sua ausência não pode ser ensejar 

a reforma da decisão da 5' Turma do STJ que, à unanimidade, manteve a decisão do ministro 

Félix Fischer e, consequente, prisão preventiva do paciente. 

Embora afirmem genericamente terem sido impedidos de realizar a defesa ade-

quada do paciente por não ser admitida a sustentação oral no julgamento do agravo regimen-

tal, os impetrantes não demonstraram, em nenhum momento, evidências concretas de 

qualquer o prejuízo efetivo a sua atuação. A súmula 523 do STF é clara ao afirmar que: "No 

processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anu-

lará se houver prova de prejuízo para o réu." 

E não há prova de prejuízo. 

De outro lado, o STF "reconhece a validade do julgamento monocrático (em ca-

sos de aplicação de jurisprudência dominante) e a constitucionalidade da vedação de sus-

tentação oral no julgamento de agravo regimenta1. 4", de forma que não há cerceamento de 

defesa a ser reconhecido. 

A mera alegação genérica de prejuízo não enseja decretação de nulidade. Nesse 

sentido: 

3 	MC 140495, Relator(a): MM. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 23/05/2017, 
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 06-06-2017 PUBLIC 07-06-2017. 

4 	(MC 138413 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07/03/2017, 
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-050 DIVULG 15-03-2017 PUBLIC 16-03-2017) 
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EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO 
SIMPLES. PRONÚNCIA. ARTIGO 413, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO 
PENAL. EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO CONFIGURADO. NULIDADES 
PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJU-
ÍZO. 1. O juízo singular se limitou a narrar os fatos descritos da denúncia e as 
provas colhidas na instrução processual com o fim de demonstrar a materialidade 
do fato e indícios suficientes de autoria, sem emitir qualquer juizo de valor, ali-
nhado no que preceitua o art. 413 do Código de Processo Penal. 2. O sistema de 
nulidades previsto no Código de Processo Penal, no qual vigora o princípio 
do pas de nullité sans grief, orienta que, inexistindo prejuízo, não se pro-
clama a nulidade do ato processual. Esta Suprema Corte tem, reiterada-
mente, se posicionado no sentido de que se faz necessária a demonstração de 
efetivo prejuízo para a decretação de nulidade, seja ela absoluta ou relativa 
(HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1' Turma, DJe 28.112011), hipótese 
não ocorrida no presente feito. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. 
(HC 125215 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 
04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PU-
BLIC 13-06-2018) 

EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE 
AGRAVO REGIMENTAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. COR- 
RUPÇÃO PASSIVA. VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL. ALEGAÇÃO DE CER-
CEAMENTO DE DEFESA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. O habeas corpus 
não pode ser utilizado em substituição ao agravo regimental cabível na origem. Inade-
quação da via eleita. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência 
consolidada no sentido de que não se proclama nulidade sem a demonstração de 
efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 523/STF: "No processo penal, a falta da defesa 
constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de preju-
ízo para o réu.". 3. Na hipótese dos autos, houve alegação de nulidade desacompa-
nhada da indispensável comprovação de efetivo prejuízo, conforme exigido pelo art. 
563 do CPP e pela Súmula 523/STF. No caso, o julgador, diante do conflito entre a razo-
ável duração do processo e a garantia da ampla defesa, ordenou o prosseguimento da 
causa, tendo em vista que a defesa não apresentou prova convincente de prejuízo para os 
acusados. 4. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que auto-
rize a concessão da ordem de ofício. 5. Habeas Corpus não conhecido, revogada a limi-
nar. (HC 147709 / TO Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO. Relator(a) p/ Acórdão: 
Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma. DJe-115 DIVULG 11-06-2018 PUBLIC 
12-06-2018) 

Não há que se reconhecer, portanto, o alegado cerceamento de defesa. 

II 3 Da presença dos requisitos autorizadores da manutenção da prisão preventiva de 
JOSÉ ANTÔNIO DE JESUS. 

Diante do que já foi exposto, não há como aceitar a afirmação da defesa de que a 

prisão preventiva decretada em face de JOSÉ ANTÔNIO DE JESUS pelo juízo da 13' Vara 

Federal de Curitiba carece de fundamentação concreta e não demonstra a presença dos 

requisitos legais. 
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Com efeito, para que a prisão preventiva seja adequadamente decretada, devem 

estar presentes: (i) uma das condições de admissibilidade (pressupostos normativos) previstas 

no artigo 313, do CPP e os requisitos genéricos das cautelares fumus comissi delicti e 

periculum libertatis; (ii) um dos pressupostos (requisitos fáticos) previstos no artigo 312, 

caput, do CPP (garantia da ordem pública, ordem econômica, aplicação da lei penal ou 

instrução criminal, ou do seu parágrafo único; (iii) a necessidade, adequação e utilidade do 

provimento (proporcionalidade), próprio das medidas intrusivas na esfera de liberdade do 

cidadão, e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. 

Todos estes requisitos foram devidamente preenchidos no presente caso e 

apontados na sentença que determinou a manutenção da prisão preventiva do paciente, 

conforme será demonstrado a seguir. 

II.3.a. Condições de admissibilidade (pressupostos normativos) previstas no artigo 313, 
do CPP e o requisito genérico das cautelares fumas comissi delicti. 

De acordo com o disposto no artigo 313 do Código de Processo Penal a prisão 

preventiva é admitida: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade 

máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em 

sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do 

Decreto-Lei n2-2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver 

violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou 

pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; ou 

ainda quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer 

elementos suficientes para esclarecê-la. 

No presente caso, o aprofundamento das investigações realizadas no âmbito da 

operação "Lava Jato" demonstram o cometimento pelo investigado JOSÉ ANTÔNIO DE JESUS 

dos delitos de corrupção e lavagem de dinheiro, pelos quais foi condenado pelo juizo da 13a 

Vara Federal de Curitiba/PR, além dos crimes de cartel, fraude em licitação e pertinência a 

organização criminosa. 

Os supracitados crimes são punidos com pena privativa de liberdade máxima 

superior à 4 anos, estando preenchido, assim, o requisito exigido no artigo 313 do Código de 

Processo Penal. 
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Além disso, a parte final do artigo 312 do CPP exige, para a decretação da prisão 

preventiva, a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus com issi 

delicti), valendo ressaltar que, com o advento da sentença condenatória proferida contra o 

paciente, restaram comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos imputados a JOSÉ 

ANTÔNIO. 

A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, assim como a sentença 

que determinou sua manutenção, examinou as provas de materialidade e de autoria dos 

delitos, destacando participação fundamental e estratégica de JOSÉ ANTÔNIO DE JESUS no 

esquema ilícito no âmbito da Transpetro. Além disso, verificou-se a existência de 

contemporaneidade de sua atuação no âmbito da estatal, vez que ele manteve vínculo de 

emprego com a Petrobras até, pelo menos, janeiro de 2017.5  

No ponto, como já ressaltado, os depoimentos prestados pelos colaboradores José 

Sérgio de Oliveira Machado, ex-Presidente da Transpetro, e de Luiz Fernando Nave 

Maramaldo, dirigente da NM Engenharia, descortinaram um gigantesco e intrincado esquema 

de fraude a licitação, corrupção, desvio de verbas públicas e lavagem de dinheiro montado 

em detrimento da Transpetro, sendo JOSÉ ANTÔNIO DE JESUS peça chave no esquema 

criminoso. 

Esses depoimentos foram amplamente corroborados pelas provas colhidas nos 

autos principais (nas medidas de busca a apreensão) e por laudos técnicos confeccionados 

pelos órgãos de investigação, que apontaram não só a prática de crimes de pertinência a 

organização criminosa e de corrupção, mas também ficou demonstrada a prática de ocultação 

e branqueamento de capitais, como bem observado pelo juízo de piso': 

"Alega o MPF que José Antônio de Jesus teria figurado como responsável pela 
solicitação da contratação e como gerente de quatro contratos celebrados pela 
Transpetro com a empresa NM Engenharia nas datas de 08/12/2009, 18/01/2010, 
06/05/2010 e 08/10/2013 (fl. 6 da representação). Também teria assinado contrato 
com a mesma empresa em 11/02/2011. 

Em outros vinte e um contratos, teria atuado como gerente pela Transpetro. Na 
esteira do depoimento acima, Luiz Fernando Nave Maramaldo apresentou, em 
sua colaboração, tabela na qual constam pagamentos que totalizaram R$ 
7.092.500,00, no período compreendido entre setembro de 2009 a março de 2014, 
à Queiroz Correia Cia Ltda, a Adriano Silva Correia e à JRA Transportes Ltda 

5 	Fl. 110. 
6 As. 110/115. 
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EPP (fl. 8, anexo3, evento 1). Os pagamentos teriam por real destinatário José 
Antônio de Jesus. 

(—) 

Nos processos 5024798-44.2017.4.04.7000, 5026339-15.2017.4.04.7000, 
5024802-81.2017.4.04.7000 e 5033313-68.2017.4.04.7000, foram decretadas, a 
pedido do MPF, quebras de sigilo fiscal, bancário, telefônico e telemático, a fim 
de verificar a existência de eventuais provas de corroboração do relato de paga 
mento de propinas ao gerente da Transpetro José Antônio de Jesus. 

A quebra de sigilo bancário e os comprovantes de depósitos apresentados direta-
mente pela NM Engenharia (evento 1, anexo6 e anexo7), revelaram depósitos de 

R$.3.860.000,00 na conta da JRA Transportes entre 30/09/2009 a 13/09/2011. 
Quinze com identificação da NM Engenharia. Identificados ainda quatro depósi-
tos provenientes de Nelson Cortonesi Maramaldo, sócio da NM Engenharia, um 
proveniente da empresa Concivil Construtora e Inco e quatro nos quais a própria 
JRA figura como depositante, muito embora os comprovantes de depósitos te-
nham sido apresentados ao MPF pela NM Engenharia. 

(—) 

Foram constatadas transferências das contas da JRA Transportes e da Queiroz 
Correia em favor de José Antônio de Jesus ou de seus familiares logo após o rece-
bimento dos valores provenientes da NM Engenharia, conforme demonstrativo do 
evento 1, anexo 10. 

Ilustra-se, tomando-se parte dos exemplos citados pelo MPF na representação do 
evento 1: 

(—) 

A quebra de sigilo fiscal revelou, conforme relatório constante no evento 1, 
anexo37, que a JRA Transportes, a Queiroz Correia e também Adriano Silva Cor-
reia, têm movimentação bancária incompatível com os rendientos declarados. 
Ilustrativamente, a JRA Transportes declarou-se inativa em 2010 e 2014, muito 
embora tenha movimentado R$ 6.928.398,76 e R$ 16.602.374,96, respectiva-
mente (fls. 12 e 13 do relatório). Também exemplificadamente a Queiroz Correia 
declarou em 2013 receita bruta de R$ 43.941,56, mas movimentou financeira-
mente R$ 1.326.480,56. 

A quebra fiscal também revela que não foram declaradas receitas provenientes da 
NM Engenharia por JRA Transportes, Queiroz Correia e Adriano Silva Correia. 

A quebra judicial do sigilo telemático do endereço jsntridiss(Mgmail.com  confir-
mou, por outro lado, que José Antônio de Jesus era o titular do referido endereço 
e indicou que ele era o verdadeiro gestor da empresa JRA Transportes. 

O MPF colacionou diversas mensagens eletrônicas nas quais o sócio formal da 
empresa José Roberto Soares Vieira enviou a José Antônio de Jesus documentos 
da JRA, como o contrato social da JRA, contratos comerciais da JRA com tercei-
ros, cartas da JRA, notas fiscal emitida contra a JRA, quitação de pagamento de 
seguro em favor da JRA, balanço da JRA, ata de reunião da JRA na Petrobras, en-
tre outros (evento 1, anexo 11 a anexo15). 
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(—) 

No pedido de preventiva (evento 51), agregou novos argumentos de fato resultan-
tes de análise ainda superficial do resultado da busca e apreensão. Examinam-se 
os mais relevantes 

Foi verificado que, no mesmo endereço da JRA e da Sirius, estaria estabelecida 
uma outra empresa, a Green Transportes & Serviços que tem, entre os sócios, a 
irmã e a filha de José Antônio de Jesus. Seria a terceira empresa no mesmo ende-
reço e que teria o mesmo objeto e quadro social similar, sugerindo o fato a praxe 
da constituição fraudulenta de empresas com pessoas interpostas e objeto social 
similar. 

Ainda mais relevante, foi ouvido o referido José Roberto Soares Vieira (evento 
47, arquivo depoimtestemunha27). Em síntese, declarou que José Antônio de Je-
sus era sócio informal da JRA Transportes, que a NM Engenharia realizou depó-
sitos na conta da JRA sem que esta tenha prestado qualquer serviço à depositante, 
que José Antônio de Jesus lhe informou que os depósitos eram provenientes de 
"negócios pessoais dele", e que outras empresas, como Meta Manutenção e Ionice 
ME também teriam realizado depósitos sem causa na conta da JRA Transportes. 

Verificou o MPF, pela quebra de sigilo bancário já decretada, que a Meta Manu-
tenção e Instalações Industriais, CNPJ 66.076.738/0001-40, realizou depósitos de 
R$ 2.325.000,00 entre 2009 a 2011 na conta da JRA Transportes (fl. 6 da repre-
sentação no evento 51). 

Em rápida consulta à rede mundial de computadores, há registros de que a Meta 
Manutenção e Instalações Industriais também foi contratada pela Transpetro 
(http://www.transpetro.com.br/pt  br/servicos/servicos-2016.html). 

Trata-se de indício signficativo de que José Antônio de Jesus, como gerente da 
Transpetro, recebeu vantagem indevida não somente da NM Engenharia, mas 
também de outras empresas. 

Além dessas novas questões, aponta o MPF indícios de lavagem de dinheiro por 
aquisições imobiliárias, novas provas da relação entre José Antônio de Jesus e 
Adriano Silva Correia e sinais exteriores de riqueza. 

José Antônio de Jesus, ouvido após a prisão temporária (evento 58), não prestou 
qualquer esclarecimento sobre sua relação com as empresas JRA Transportes, Si-
rius Transportes, Queiroz Correia ou com o referido Adriano Silva Correia. Tam-
bém não esclareceu sua relação com a NM Engenharia. Nada há de ilícito no 
exercício do direito ao silêncio, mas perdeu-se uma oportunidade de através dos 
esclarecimentos infirmar o pressuposto probatório que levou à decretação da cau-
telar anterior. 

Também no HC 5066441-30.2017.4.04.0000 impetrado por sua Defesa contra a 
prisão temporária, não se vislumbram esclarecimentos sobre os fatos e provas ora 
invocados e que já se encontravam relatados no decreto da temporária. 

E mesmo oportunizada manifestação pela Defesa de José Antônio de Jesus sobre 
o pedido de preventiva, ela não prestou esclarecimentos de fatos e provas, limi-
tando-se, em síntese, a questionar a necessidade da decretação da preventiva 
(evento 61). 
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Há, em cognição sumária, provas de crimes de corrupção/concussão, de lavagem 
de dinheiro e de associação criminosa. 

O relato do executivo da NM Engenharia de que teria pago vantagem indevida ao 
então gerente da Transpetro José Antônio de Jesus encontra, em princípio, corro-
boração na prova documental colacionada pelas quebras de sigilo decretadas judi-
cialmente. 

A NM Engenharia, direta ou indiretamente, teria realizado depósitos vultosos de 
vantagem indevida, no montante de cerca de sete milhões de reais, nas contas das 
empresas JRA Transportes, Queiroz Correia e ainda de Adriano Silva Correia. 

Tais valores seriam, de fato, destinados a José Antônio de Jesus, controlador de-
fato da JRA Transportes. Talvez ele também seja o controlador da Queiroz Cor-
reia, mas, sendo ou não, há indícios de que a utilizou para intermediação de 
repasses, assim como Adriano Silva Correia. 

Aparentemente, a JRA Transportes e a Queiroz Correia não seriam empresas to-
talmente de fachada, já que teriam contratos também com a Petrobrás, Transpetro 
e a BR Distribuidora. 

Independentemente disso, o que é uma questão ainda a ser melhor verificada, as 
duas empresas não declararam receitas provenientes da NM Engenharia e o fluxo 
do dinheiro delas em favor de familiares de José Antônio de Jesus, permite con-
clusão, em cognição sumária, de que tratar-se-ia de propina em acerto de corrup-
ção ou em concussão, considerando as relações entre a NM Engenharia e a 
Transpetro. 

Por outro lado, os estratagemas subreptícios utilizados para a ocultação e dissi-
mulação da vantagem indevida, que incluem a utilização de empresas e contas de 
passagem e a estruturação de transações financeiras para evitar comunicação de 
operações suspeitas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, 
podem configurar crime de lavagem de dinheiro."7  

Esses elementos suprem com folga o requisito da justa causa para a implementa-

ção da constrição cautelar, vez que demonstrada a presença do fumus comissi delicti na espé-

cie. 

II.3.b. Pressupostos (requisitos fáticos) previstos no artigo 312, caput, do CPP (garantia 
da ordem pública, ordem econômica, aplicação da lei penal ou instrução criminal ou 
do seu parágrafo único) e periculum libertatis. 

O artigo 312 exige, ainda, como pressuposto da decretação da prisão preventiva, 

a existência do periculum libertatis, representado pela comprovação do risco efetivo que o 

agente causa à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei 

penal. 

7 Fls. 698/699. 

HABEAS CORPUS N° 161.020/PR (ELETRÔNICO) 	 18 



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA 

A existência do periculum libertatis no presente caso foi devidamente 

demonstrada no decreto prisional da IV Vara Federal de Curitiba, conforme se observa do 

trecho da decisão colacionado abaixo': 

"Impor a prisão preventiva em um quadro de corrupção e lavagem de dinheiro 
sistêmico é aplicação ortodoxa da lei processual penal (art. 312 do CPP). 

Assim, excepcional não é a prisão cautelar, mas o grau de deterioração da coisa 
pública revelada pelos processos na Operação Lavajato, com prejuízos já assumi-
dos de cerca de seis bilhões de reais somente pela Petrobrás e a possibilidade, se-
gundo investigações de que sejam ainda maiores. 

No caso presente, há um risco à ordem pública, de reiteração delitiva e à aplica-
ção da lei penal. 

Em cognição sumária, o investigado José Antônio de Jesus, na condição de ge-
rente da Transpetro, teria recebido o equivalente a sete milhões de reais somente 
da NM Engenharia, que teriam sido ocultados e dissimulados em contas de em-
presas, associados e de familiares. 

O crime foi praticado de forma profissional e reiterada, com utilização de empre-
sas e pessoas interpostas para recebimento dos valores, o que prolongou-se por 
anos. 

Não se tem presente a localização atual do produto do crime. 

Há então risco de que o produto do crime seja submetido a novas condutas de 
ocultação e dissimulação e ainda do esvaziamento dos direitos de sequestro e 
confisco do produto do crime. 

Até que haja a identificação completa desses ativos e de sua imobilização, pre-
sente um risco de reiteração delitiva, pois os valores podem ser submetidos a no-
vas operações de lavagem de dinheiro, por exemplo, mediante a transferência a 
contas de outras empresas de fachada ou em nome de pessoas interpostas. 

Observa-se, como adiantado, que no curso dos fatos, o investigado já providen-
ciou a transferência de ativos da empresa JRA Transportes para a empresa Sirius 
Transportes (evento 1, anexo19). 

Constata-se, ademais, que o bloqueio Bacenjud obteve resultados pífios, a indicar 
que houve dissipação prévia do produto do crime (evento 50). 

Nas contas da IRA Transportes, que recebeu R$ 3.860.000,00 da NM Engenharia 
e que, como visto, movimentou, só em 2014, dezesseis milhões de reais, nada foi 
encontrado para bloqueio pelo Bacenjud. Na Sirius Transportes, que a sucedeu, 
foram bloqueados R$ 36.110,98. Na conta do próprio José Antônio de Jesus, fo-
ram bloqueados somente sessenta e cinco mil reais, valor muito aquém do mon-
tante de cerca de sete milhões de reais que teriam sido pagos em seu favor pela 
NM Engenharia. Os resultados pífios do bloqueio, contrastados com o montante 
da propina e com a movimentação milionária pretérita das contas utilizadas, in-
dica prévio e concertado esvaziamento das contas bancárias para impedir a recu-
peração do produto do crime, frustrando os direitos de sequestro e de confisco. 

8 	Fls. 115/120. 
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Por outro lado, é possível que ele, José Antônio de Jesus, esteja envolvido em ou-
tros esquemas criminosos, sendo necessários esclarecimentos a respeito da totali-
dade da movimentação financeira das empresas JRA Transportes, Queiroz 
Correia e outras. 

Como adiantado, em curto espaço de tempo desde a realização da busca e apreen-
são, já foi descoberta outra empresa fornecedora da Transpetro, a Meta Manuten-
ção e Instalações Industriais, que também realizou, aparentemente, depósitos de 
mais de dois milhões de reais sem causa lícita na conta da JRA Transportes, estes 
destinados a José Antônio de Jesus, na época gerente da Transpetro. 

Faz-se ainda necessário esclarecimento do vínculo da empresa JRA Transportes 
com a própria Transpetro e com BR Distribuidora, havendo a possibilidade de 
que tenham sido obtidos por meio de influência indevida do então gerente José 
Antônio de Jesus, sócio oculto da JRA. 

Presente, portanto, risco à ordem pública, pela prática reiterada e profissional de 
crimes contra a Administração Pública e lavagem de dinheiro. 

Mais do que isso, há risco à aplicação da lei penal, pois o produto do crime está 
sujeito à dissipação, com frustração dos direitos de confisco da vítima ou da soci-
edade decorrentes da prática de um crime. 

Não se pode também ignorar a presença de um risco concreto de fuga, já que há 
indícios de dissipação dos ativos criminosos. A dissipação indica falta de intenção 
de se submeter à aplicação da lei penal e os ativos ocultos constituem um facilita-
dor de eventual fuga, com o risco de que o foragido, não só previna a imposição 
da pena de prisão, mas possa fruir, foragido, do produto de sua atividade crimi-
nosa. 

Como já reconhecido, por unanimidade, pela Colenda 2a Turma do Egrégio Su-
premo Tribunal Federal, "o risco concreto da prática de novos crimes de lavagem 
de ativos ainda não bloqueados" constitui fundamento idôneo para a decretação 
da prisão preventiva (HC 130.106 , Rel. Min. Teori Zavascki, 2" Turma do STF, 
un., j. 23/02/2016). 

Por outro lado, o fato do investigado não mais ocupar o cargo de gerente da Pe-
trobrás em nada esvazia os riscos ora identificados, já que estes estão associados 
à reiteração dos crimes de lavagem, dissipação de ativos milionários e fuga, além 
da própria gravidade em concreto das condutas de corrupção e lavagem. 

(• • .) 

Presentes riscos à ordem pública, pela gravidade concreta dos crimes e também 
pelo risco de reiteração de condutas de ocultação e dissimulação, e à aplicação da 
lei penal, pelo risco de dissipação do produto do crime e de fuga, forçoso reco-
nhecer a presença dos fundamentos da prisão preventiva. 

Inviável, por outro lado, substituir a prisão preventiva por medidas cautelares al-
ternativas, uma vez que os crimes foram praticados subrepticiamente, inclusive a 
lavagem, e não há como prevenir novos atos de lavagem e de dissipação de ativos 
com medidas cautelares alternativas, especialmente quando desconhecido o local 
onde se encontram os ativos dissipados." 
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É necessário que se busque, na interpretação das normas de direito material e for-

mal, a harmonia entre sua finalidade e o interesse coletivo, até porque a liberdade não repre-

senta um direito absoluto, ele está condicionado aos marcos interpessoais e complexos do 

indivíduo na sociedade que integra. 

A prisão cautelar, portanto, é medida excepcional, mas inevitável quando a liber-

dade do agente põe em risco a ordem pública, a instrução processual ou a aplicação da lei pe-

nal. Deve-se ressaltar que a prisão cautelar tem natureza processual e a dúvida, neste 

âmbito, milita em prol da sociedade, tendo grande relevo à conveniência da instrução, que 

deve ser realizada de maneira equilibrada e com necessária lisura na busca da verdade real. 

São muitos os precedentes do Supremo Tribunal Federal que chancelam o uso ex-

cepcional da prisão preventiva para impedir que o investigado, acusado ou sentenciado tome 

a praticar certos delitos enquanto responde a inquérito ou processo criminal. Da mesma 

forma, a segregação cautelar é plenamente cabível quando decretada para garantir que o acu-

sado se furte à aplicação da lei. Os fundamentos legais corretos, nesse caso, para decretação e 

manutenção da custódia cautelar, é a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, 

previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, perfeitamente compatíveis com o princí-

pio constitucional da presunção de inocência (art. 5°, inciso LVII, CF/1988). 

Adiante transcrevem-se trechos de vários julgados ilustrativos: 

Prisão preventiva. Afora a gravidade concreta da infração penal, a reiteração na prática 
criminosa constitui motivo hábil a justificar a manutenção da prisão cautelar para res-
guardar a ordem pública, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal. (STF, P 
Turma, HC-AgR n. 116.744, rel. Min. Rosa Weber, DJ de 13/8/2013) 

A privação cautelar da liberdade individual — cuja decretação resulta possível em virtude 
de expressa cláusula inscrita no próprio texto da Constituição da República (CF, art. 50, 
LXI), não conflitando, por isso mesmo, com a presunção constitucional de inocência 
(CF, art. 50  , LVII) — reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser ordenada, 
por tal razão, em situações de absoluta e real necessidade. (STF, 2" Turma, HC n. 
94.194/CE, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 20.11.2012) 

A decretação da prisão preventiva baseada na garantia da ordem pública está devida-
mente fundamentada em fatos concretos a justificar a segregação cautelar, em especial 
diante da possibilidade de reiteração criminosa, a qual revela a necessidade da constri-
ção. (STF, 2a Turma, HC n. 96397, rel Min. Ricardo Levandowski, DJ de 9/6/2009) 

A custódia cautelar do Paciente mostra-se suficientemente fundamentada na garantia da 
ordem pública, não havendo, portanto, como se reconhecer o constrangimento, notada-
mente porque, ao contrário do que se alega na petição inicial, existem nos autos elemen-
tos concretos, e não meras conjecturas, que apontam a periculosidade do Paciente, 
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circunstância suficiente para a manutenção da prisão processual. (STF, P Turma, HC n. 
94.260, rel. Min. Cármen Lúcia, DJ de 17/6/2008) 

[...] a garantia da ordem pública, por sua vez, visa, entre outras coisas, evitar a reiteração 
delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos (STF, 2a Turma, HC n. 
84.658/PE, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 03/6/2005) INCLUIR APLICAÇÃO DA 
LEI PENAL 

Ao contrário do que alega a defesa, todo e qualquer fato (isolado ou em combina-

ção com outros elementos) capaz de indicar e que a personalidade do agente é voltada à cri-

minalidade e ostenta risco de reiteração constitui, em tese, fundamento idôneo da medida 

cautelar de prisão preventiva para garantia da ordem pública. 

Nesse amplo rol de condutas, condições ou circunstâncias, estão abrangidos, por 

exemplo, o histórico pessoal do suspeito, seu comportamento perante a comunidade e, até 

mesmo, as características específicas do(s) delito(s) cuja prática se lhe atribui — seja no 

mesmo processo ou inquérito, seja em outro(s) — em especial quando corroboradas por ele-

mentos diversos que convirjam para a mesma conclusão. 

Desse modo, observa-se que o paciente JOSÉ ANTÔNIO DE JESUS, que detém 

inegável conhecimento técnico sobre os contratos e procedimentos de contratação no âmbito 

da Transpetro, ocupou por muitos anos inegável posição de destaque e poder dentro da 

empresa (Gerente de Suporte Técnico de Dutos e Terminais Norte-Nordeste), sendo um dos 

principais articuladores do pagamento de propina pela NM Engenharia aos componentes da 

ORCRIM e aos partidos políticos a ela vinculados. 

Além disso, ele era o principal responsável pela organização, operacionalização e 

viabilização das práticas criminosas, inclusive com a criação de empresas de fachada e 

utilização de interpostas pessoas e familiares para dissimular a origem e o destino das verbas 

pagas a titulo de propina pela NM Engenharia. 

Fundamental ressaltar, ainda, que o paradeiro dos valores que foram desviados 

dos cofres da Transpetro ainda não foi identificado, havendo grande risco de que o produto 

do crime seja submetido a novas ações de ocultação e dissimulação, caso JOSÉ ANTÔNIO DE 

JESUS seja posto em liberdade, além do perigo de esvaziamento dos direitos de sequestro e 

confisco. 

"Até que haja a identificação completa desses ativos e de sua imobilização, 

presente um risco de reiteração delitiva, pois os valores podem ser submetidos a novas 
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operações de lavagem de dinheiro, por exemplo, mediante a transferência a contas de outras 

empresas de fachada ou em nome de pessoas interpostas.'" 

A possibilidade real de reiteração delituosa e de escamoteamento de bens 

produtos de crime constitui, fora de dúvida, base empírica subsumível à hipótese legal da 

garantia da ordem pública. 

A respeito da necessidade de que os fatos que ensejam a prisão preventiva 

findada no risco à ordem pública sejam contemporâneos à implementação da medida, vale 

citar o entendimento exposto pelo Ministro Edson Fachin no julgamento do HC n. 143.333: 

"O que deve ser avaliado, em verdade, é se o lapso temporal verificado retira ou não a 

plausibilidade concreta de reiteração delituosa. A aferição da atualidade do risco, como 

todos os vetores da prisão preventiva, exige apreciação particularizada, descabendo 

superlativar a análise abstrata da distância temporal do último ato ilícito imputado ao 

agente." 

Com efeito, sendo a expressão "proteção à ordem pública" nitidamente genérica, 

para que ela tenha concretude e robustez suficientes a justificar uma privação de liberdade de 

natureza realmente cautelar e não meramente antecipatória da pena, faz-se necessário lhe 

atribuir um significado que seja iluminado por critérios mais objetivos, ou menos etéreos, 

calibrando-os, em seguida, pela noção de cautelaridade própria à prisão preventiva. 

Nessa linha é que por "proteção à ordem pública" como uma das finalidades da 

prisão preventiva deve-se compreender, por exemplo, o acautelamento do corpo social 

diante do justo e plausível receio de que o investigado ou réu caso solto volte a 

delinquir'. E haverá receio plausível e justificado de reiteração delitiva quando as 

9 	Fls. 116 dos autos digitais. 
10 Sobre o tema, não ha como deixar de recorrer à lapidar lição do Min. Ayres Britto: "O conceito jurídico de 

ordem pública não se confunde com incolumidade das pessoas e do patrimônio (art. 144 da CF/1988). Sem 
embargo, ordem pública se constitui em bem jurídico que pode resultar mais ou menos fragilizado pelo 
modo personalizado com que se dá a concreta violação da integridade das pessoas ou do patrimônio de ter-
ceiros, tanto quanto da saúde pública (nas hipóteses de tráfico de entorpecentes e drogas afins). Daí sua cate-
gorização jurídico-positiva, não como descrição do delito nem cominação de pena, porém como pressuposto 
de prisão cautelar; ou seja, como imperiosa necessidade de acautelar o meio social contra fatores de pertur-
bação que já se localizam na gravidade incomum da execução de certos crimes. Não da incomum gravidade 
abstrata desse ou daquele crime, mas da incomum gravidade na perpetração em si do crime, levando à con-
sistente ilação de que, solto, o agente reincidirá no delito. Donde o vínculo operacional entre necessidade de 
preservação da ordem pública e acautelamento do meio social. Logo, conceito de ordem pública que se des-
vincula do conceito de incolumidade das pessoas e do patrimônio alheio (assim como da violação à saúde 
pública), mas que se enlaça umbilicalmente à noção de acautelamento do meio social". (HC 101.300, rel. 
min. Ayres Britto, j. 5-10-2010, 2a T, DJE 18-11-2010) 
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circunstâncias objetivas como o tempo e o modo em que praticados os fatos criminosos assim 

indicarem. 

Aqui, entra em cena a noção de contemporaneidade (dos fatos em relação ao 

decreto de prisão), erigida por alguns, inclusive pelo Exmo. Relator Gilmar Mendes, como 

requisito para que a prisão preventiva decretada unicamente para proteger a ordem pública 

seja válida. Essa ideia parte do raciocínio de que crimes muito distantes no tempo, quando 

desacompanhados de qualquer outra circunstância própria aos demais fundamentos que, à luz 

do art. 312 do CP, justificam a prisão preventiva (como condutas do investigado de se furtar à 

aplicação da lei penal), não são aptos a fazer nascer na comunidade justo e plausível receio de 

reiteração delitiva, de modo que não oferecem, a princípio, risco à ordem pública. 

Seguindo esse raciocínio, vê-se que tempo do fato criminoso (o seu "quando", ou 

a sua contemporaneidade) importa apenas como mais um elemento que, quando conjugado 

com outros, integra o processo de análise quanto à plausibilidade, ou não, do risco de 

reiteração delitiva. Daí que não há fórmulas absolutas capazes de indicar o quão recente deve 

ser um fato criminoso para que o receio da sua reiteração justifique a prisão preventiva 

daquele que o cometeu. 

Aliás, os Ministros dessa Suprema Corte têm, em decisões monocráticas recentes, 

mantido prisões preventivas decretadas com base unicamente no risco à ordem publica, 

relativas a crimes cometidos vários anos antes dos respectivos decretos prisionais, 

justamente por considerarem que, apesar de o crime não ser tão recente, é a soma das 

circunstâncias do caso concreto que deve indicar a plausibilidade do risco da reiteração 

delitiva e, assim, justificar a segregação cautelar. 

No HC n. 151.436, por exemplo, o Ministro Luís Fux, em dezembro de 2017, 

manteve prisão preventiva decretada em 2017 contra paciente acusado da prática, em 2013, 

de crime ambiental e formação de quadrilha. 

No HC n. 148.014, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, manteve-se a 

prisão preventiva decretada em 09/03/2016 contra paciente acusado de praticar o crime de 

roubo de veiculo automotor em 1/3/2011. Veja-se trecho da decisão: 

"Na espécie, verifico que, assim como consignado pelo STJ, a prisão cautelar está devi-
damente fundamentada, baseada na gravidade concreta da conduta evidenciada pelas cir-
cunstâncias em que praticado o crime (subtração de caminhão e carga de expressivo 
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valor, com emprego de armas e restrição à liberdade da vítima) e nos fortes indícios de 
que o paciente integre uma quadrilha especializada em roubos de carga. 

Observo, ainda, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite que a prisão 
preventiva tenha fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, 
haja vista a participação em organização criminosa". 

No caso dos autos, há farto material probatório a indicar a prática de crimes por 

JOSÉ ANTÔNIO DE JESUS, notadamente o de corrupção, pertinência à organização criminosa 

e lavagem de dinheiro, sendo que o paciente manteve vinculo laborai com a Petrobras até 

janeiro de 2017 (pouco antes de sua prisão), sendo, portanto, sua atuação contemporâ-

nea ao decreto prisional. 

Ora, tendo em conta que o tempo dos fatos criminosos, para a prisão preventiva, 

é, necessariamente, o do passado, não há como exigir, para que ela seja validamente decre-

tada, fatos mais recentes do que aqueles praticados por JOSÉ ANTÔNIO DE JESUS. 

Mesmo que os atos de corrupção e fraude à licitação tenham sido praticados em 

período anterior ao decreto prisional, e ainda que o paciente não mais ocupe cargo público na 

Petrobras ou suas subsidiárias, restou configurada a adesão estável e permanente de JOSÉ 

ANTÔNIO DE JESUS como membro do crime organizado e integrante do núcleo administra-

tivo que teve atuação fundamental para o sucesso e continuidade das atividades delituosas 

que vitimaram por tantos anos a Transpetro. 

A posição de integrante de sofisticada organização criminosa, a circunstância de 

JOSÉ ANTÔNIO DE JESUS ter na prática de ilícitos a sua forma de trabalho há décadas, a 

gravidade em concreto dos crimes por ele praticados (a demonstrar, na linha da 

jurisprudência dessa Suprema Corte, a sua periculosidade), assim como a utilização de 

empresas de fachadas, interpostas pessoas e até parentes para ocultar e dissimular os produtos 

do crime (que ainda não foram localizados e correm risco de ser dilapidados) - tudo 

comprovado nos autos, e não fruto de mera especulação ou afirmações genéricas — indica que 

a única forma de sobrestar as atividades ilícitas incorridas pelo paciente é mediante a sua 

custódia cautelar. Do contrário, o risco de reiteração delitiva é óbvio e inegável; assim, a 

necessidade da prisão cautelar se funda, antes de mais nada, no risco que a liberdade de 

JOSÉ ANTÔNIO DE JESUS traz à ordem pública. 

Imaginar que uma vida criminosa, como a do paciente, será interrompida por 

mágica é algo muito pueril. Não é isso que a realidade demonstra. Pelo contrário, apenas a 
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amarga, mas concretamente necessária, medida cautelar de prisão preventiva terá o condão de 

preservar a ordem pública, impedindo que o paciente, em liberdade, retome sua bem sucedida 

carreira criminosa. 

Assim, o vasto conhecimento do paciente, sua grande influência na administração 

da Petrobras e da Transpetro, além do imenso risco de dilapidação dos produtos do crime - 

que ainda não foram recuperados - deixam clara a necessidade de contrição cautelar de JOSÉ 

ANTÔNIO DE JESUS. 

Afastar as conclusões do juizo de piso, devidamente fundamentadas na sentença 

condenatória, demandaria, necessariamente, o revolvimento de todo o contexto fático 

probatório dos autos principais, medida que não se compatibiliza com a natureza do Habeas 

Corpus. 

Nesse sentido é a fundamentação apresentada na sentença condenatória, no trecho 

em que determinou a manutenção da prisão preventiva do paciente: 

"224. A prisão preventiva de José Antônio de Jesus foi decretada na fase investigatória, 
conforme decisão de 24/11/2017 no processo 5043865-92.2017.4.04.7000 (evento 63). 
Ele está preso cautelarmente desde 21/11/2017, já que antes havia sido preso temporaria-
mente. Com  a sentença, os pressupostos da prisão preventiva foram reforçados, havendo 
certeza, ainda que sujeita a recursos, acerca de sua responsabilidade criminal. Quanto aos 
fundamentos, também os reputo atuais. O condenado esteve envolvido na prática reite-
rada de crimes graves de corrupção e de lavagem de dinheiro, por quase cinco anos. 
Ainda envolveu-se, em suas palavras, no repasse de propinas a agentes políticos. A prá-
tica serial de crimes de corrupção e lavagem de dinheiro é causa suficiente para a prisão 
preventiva, pois põe em risco a ordem pública e a confiança no império da lei. Por outro 
lado, o produto do crime, de quase sete milhões de reais, ainda não foi recuperado e 
está sujeito a novas operações de ocultação e dissimulação. A manutenção da prisão 
no mínimo dificulta a frustração dos direitos da sociedade e da vitima de recuperar 
o produto do crime. Como já reconhecido, por unanimidade, pela Colenda 2' Turma do 
Egrégio Supremo Tribunal Federal, "o risco concreto da prática de novos crimes de lava-
gem de ativos ainda não bloqueados" constitui fimdamento idôneo para a decretação da 
prisão preventiva (HC 130.106, Rel. Min. Teori Zavascki, 2' Turma do STF, um., j. 
23/02/2016). Remeto ainda aos demais fundamentos da decisão referida. Assim também 
entendeu o Egrégio Tribunal Regional Federal da 4' Região no HC 5067038-
96.2017.4.04.0000 (Rel. Des. Federal João Pedro Gebran Neto —8' Turma do TRF4 - un. 
- j. 13/12/2017), nele mantendo a preventiva." 

Ou seja, em liberdade, o paciente terá todos os mecanismos necessários para 

continuar atuando de forma a maquiar os recursos que já foram desviados e que ainda, 

eventualmente, permaneçam nas contas da quadrilha dentro e até fora do Brasil. 
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Assim, analisando os fatos e argumentos acima detalhados, verifica-se que o 

amplo conhecimento técnico e influência política do paciente, além do grande risco de 

continuidade delitiva com a dissipação dos valores ilicitamente desviados (e não 

recuperados) da Transpetro, constituem elementos concretos e suficientes que apontam para a 

necessidade de se manter a prisão preventiva de JOSÉ ANTÔNIO DE JESUS para a garantia da 

ordem pública, não sendo suficiente a sua substituição por medidas cautelares alternativas 

previstas nos artigos 282, § 6° e 319, do Código de Processo Penal. 

da ordem. 

III 

Ante o exposto, a PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA opina pela denegação 

Brasília, 25 de setembro de 2018. 

Raq el Ehas erreira Dodge 
Procuradora-Geral da República 
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