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Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Paraná
13ª Vara Federal de Curitiba

Av. Anita Garibaldi, 888, 2º andar - Bairro: Cabral - CEP: 80540-400 - Fone: (41)3210-1681 -
www.jfpr.jus.br - Email: prctb13dir@jfpr.jus.br

AÇÃO PENAL Nº 5054186-89.2017.4.04.7000/PR

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

RÉU: ADRIANO SILVA CORREIA

RÉU: JOSE ROBERTO SOARES VIEIRA

RÉU: JOSE ANTONIO DE JESUS

RÉU: LUIZ FERNANDO NAVE MARAMALDO

SENTENÇA

13.ª VARA FEDERAL CRIMINAL DE CURITIBA

PROCESSO n.º 5054186-89.2017.4.04.7000

AÇÃO PENAL

Autor: Ministério Público Federal

Acusados:

1) José Antônio de Jesus, brasileiro, casado, engenheiro,
nascido em 19/09/1955, filho de Augusto Fonseca de Jesus e de Maria
de Lourdes Araújo, portador da CIRG nº 214.553/SE, inscrito no CPF
sob o nº 102.528.605-78, residente e domiciliado na Rua Sócrates
Guanaes Gomes, 167, ap. 301, Cidade Jardim, em Salvador/BA,
atualmente preso no Complexo Médico Penal, em Pinhais/PR;

2) Luiz Fernando Nave Maramaldo, brasileiro, nascido em
18/12/1963, com demais dados conhecidos pela Secretaria; e

3) Adriano Silva Correia, brasileiro, casado, engenheiro,
nascido em 18/01/1973, filho de Derivaldo Queiroz Correia e de
Terezinha da Silva Correia, portador da CIRG nº 956.287/SSP/SE,
inscrito no CPF sob o nº 654.644.435-68, residente e domiciliado na
Rua Dr. Silvio Cabral de Santana, 655, quadra 2, lote 19, bairro Aruana,
Aracaju/SE
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I. RELATÓRIO

 

1. Trata-se de denúncia formulada pelo MPF pela prática
de crimes de corrupção (art. 317 e 333 do Código Penal) e de lavagem
de dinheiro (art. 1º, caput, inciso V, da Lei n.º 9.613/1998) contra os
acusados acima nominados (evento 1).

2. A denúncia tem por base os inquéritos 5052459-
95.2017.4.04.7000 e 5000140-24.2015.404.7000 e processos conexos
como o 5043865-92.2017.4.04.7000, 5023877-85.2017.404.7000,
5024798-44.2017.4.04.7000, 5026339-15.2017.4.04.7000, 5024802-
81.2017.4.04.7000, 5046398-24.2017.4.04.7000 e 5033313-
68.2017.4.04.7000., entre outros. Todos esses processos, em decorrência
das virtudes do sistema de processo eletrônico da Quarta Região
Federal, estão disponíveis e acessíveis às partes deste feito e estiveram à
disposição para consulta das Defesas desde pelo menos o oferecimento
da denúncia, sendo a eles ainda feita ampla referência no curso da ação
penal. Todos os documentos neles constantes instruem, portanto, os
autos da presente ação penal.

3. Em síntese, segundo a denúncia (evento 1), o pagamento
de vantagens indevidas em contratos da Petrobrás e de suas subsidiárias,
como a Petrobrás Transportes S/A - Transpetro, tornaram-se rotina, com
a propina sendo dividida entre executivos das empresas estatais e
agentes políticos que lhes davam sustentação.

4. Mais especificamente, na presente ação penal, afirma o
MPF que José Antônio de Jesus, Gerente da Transpetro ao tempo dos
fatos, teria recebido vantagem indevida da empresa NM Engenharia,
dirigida pelo acusado Luiz Fernando Nave Maramaldo, com base nos
contratos por ela celebrados com a Transpetro.

5. A propina, no montante de R$ 7.505.500,00, teria sido
repassada a José Antônio de Jesus mediante depósitos em contas de JRA
Transportes Ltda., Queiroz Correia Cia Ltda. e Adriano Silva Correia,
em benefício do próprio agente público, ao longo de 2009 a 2014.

6. A JRA era dirigida formalmente por José Roberto
Soares Vieira, mas controlada de fato por José Antônio de Jesus. A
Queiroz Correia Cia Ltda. tinha por titular Terezinha da Silva Correia,
mas era controlada por Adriano Silva Correia.

7. Além do crime de corrupção, imputa a denúncia
também o crime de lavagem aos acusados pela utilização de
subterfúgios para ocultação e movimentação do produto do crime, como
utilização de pessoas interpostas e o fracionamento de transações a fim
de evitar comunicação de operação suspeita ao Conselho de Controle de
Atividades Financeiras - COAF. Reporta-se ainda à denúncia à aquisição
de uma máquina trituradora, com dinheiro do crime, mas em nome de
pessoa interposta.
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8. Essa a síntese da denúncia.

9. Originariamente, a ação penal foi proposta também
contra José Roberto Soares Vieira. Entretanto, ele foi vítima de
homicídio em 17/01/2018, ou seja, durante a ação penal (evento 173),
tendo sido declarada a extinção da punibilidade (evento 180).

10. A denúncia foi recebida em 14/12/2017 (evento 3).

11. Os acusados foram citados e apresentaram respostas
preliminares por defensores constituídos.

12. As respostas preliminares foram examinadas pela
decisão de 02/02/2018 (evento 101).

13. Foram ouvidas as testemunhas de acusação (eventos
158, 202, 212 e 231) e de defesa (eventos 215, 224, 230, 235, 238 e
243).

14. Os acusados foram interrogados (eventos 236, 253 e
255).

15. Os requerimentos das partes na fase do art. 402 do CPP
foram apreciados nos termos da decisão de 12/04/2018 (evento 239).

16. O MPF, em alegações finais (evento 262), argumentou:
a) que a denúncia não é inepta; b) que não irregularidade na colheita das
provas telemáticas; c) que restou provado o pagamento, por trinta e
quatro vezes, de vantagem indevida no total de R$ 7.320.132,12, pela
NM Engenharia para José Antônio de Jesus, Gerente da Transpetro; d)
que Luiz Maramaldo foi o responsável pela decisão de pagar propinas;
e) que há prova oral e documental; f) que a propina foi depositada na
conta da empresa JRA Transporte Ltda. e depois na conta da empresa
Queiroz Correia Cia Ltda.; g) que o acusado José Antônio de Jesus agiu
para favorecer a NM Engenharia na Transpetro, "realizou
encaminhamentos internos para celebração de aditivos contratuais da
NM Engenharia, bem como atendeu outras demandas relevantes para a
empresa" (fl. 17 das alegações finais); h) que José Antônio de Jesus
confessou o recebimento dos valores, mas declarou que repassava a
maior parte para agentes políticos; i) que José Antônio de Jesus deve ser
absolvido em relação às imputações de corrupção envolvendo vinte e
nove contratos entre a NM Engenharia e a Transpertro que não foram
celebrados no âmbito da Gerência Regional Norte-Nordeste; j) que a
NM Engenharia obtinha os contratos da Transpetro mediante ajustes
fraudulentos de licitação; k) que, para receber vantagem indevida, José
Antônio de Jesus valeu-se de mecanismos de ocultação e dissimulação,
com depósitos das propinas em contas de pessoas interpostas, a JRA
Transportes, o acusado Adriano Silva Correa e a empresa Queiroz
Correia; l) que o crime de lavagem foi realizado através de cinquenta e
cinco repasses de propinas pela NM Engenharia para as pessoas
interpostas; m) que após os repasses, os valores foram repassados a José
Antônio de Jesus por saques em espécie ou fracionamento de
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transações; n) que Adriano Silva Correa agiu com dolo; o) que foram
identificadas diversas transferências financeiras fracionadas da conta da
JRA Transportes para as contas da esposa e da filha do acusado José
Antônio de Jesus; e p) que o produto do crime também foi utilizado para
adquirir um triturador florestal junto à HIMEV Indústria e Comércio de
Máquina e Veículo em nome da empresa Queiroz Correia. Pleiteia a
condenação criminal dos acusados.

17. A Defesa de Luiz Fernando Nave Maramaldo, em
alegações finais (evento 267), argumenta: a) que o acusado celebrou
acordo de colaboração premiada com a Procuradoria Geral da República
e que foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal; b) que a
colaboração do acusado foi efetiva; c) que o acusado providenciou
informações e documentos; d) que as revelações do acusado foram
confirmadas pelas testemunhas; e) que é descabida a afirmação de José
Antônio de Jesus de que que teria negociado com Paulo Eduardo Nave
Maramaldo e não com o acusado; f) que foi combinado um por cento do
valor de todos os contratos da NM Engenharia celebrados na área da
Regional Norte/Nordeste da Transpetro como propina; g) que o acusado
faz jus aos benefícios previstos no acordo de colaboração ou até
maiores.

18. A Defesa de José Antônio de Jesus, em alegações
finais (evento 275), argumenta: a) que foi inválida a quebra de sigilo
telemático decretada no processo 5026339-15.2017.404.7000 por
abranger período de oito anos, entre 2009 a 2017; b) que a interceptação
telemática, com acesso ao conteúdo de caixas de mensagens eletrônicas,
não tem autorização legal, sendo apenas válida a interceptação de
comunicações em curso; c) que houve uma devassa completa da
privacidade do acusado; d) que o Juízo é incompetente para processar e
julgar a presente ação penal; e) que a denúncia foi baseada na palavra do
colaborador Luiz Fernando Nave Maramaldo, repleta de contradições e
falsidades; f) que o acusado José Antônio de Jesus foi procurado por
Jânio de Freitas da NM Engenharia com oferta de vantagem indevida e
os contatos posteriores foram feitos com Paulo Maramaldo e não Luiz
Fernando Nave Maramaldo; g) que a propina foi acertada em 1,25%
sobre os efetivos pagamentos a NM Engenharia nos contratos da
Regional Norte/Nordeste da Transpetro; h) que Luiz Fernando Nave
Maramaldo mentiu quanto a esses pontos com o propósito de ocultar
outros fatos delitivos; i) que, apesar da confissão de José Antônio de
Jesus, os fatos adminitidos não correspondem aos imputados; j) que não
restou provada a prática de ato de ofício ilegal por parte de José Antônio
de Jesus em favor da NM Engenharia; k) que José Antônio de Jesus não
interferiu no procedimento de contratação da empresa NM Engenharia;
l) que o objetivo de José Antônio de Jesus era se manter no cargo, o que
exigia o repasse de valores para agentes políticos; m) que restou
configurado apenas um acerto de corrupção que se prolongou no tempo;
n) que não houve crime de lavagem, mas apenas recebimento indireto da
propina; o) que foi a NM Engenharia quem exigiu que a propina fosse
depositada em conta de terceiro; p) que os depósitos da NM Engenharia
na conta da JRA Transportes não foram contabilizados e foram
imediatamente repassados ao acusado; q) que deve ser considerando o
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precedente do Supremo Tribunal Federal na absolvição por crime de
lavagem de João Paulo Cunha no julgamento dos embargos infringentes
da Ação Penal 470; r) que a maior parte dos valores foi repassada a
agentes políticos; s) que o fracionamento das transações financeiras não
foi feito por responsabilidade do acusado José Antônio de Jesus; t) que
José Roberto Vieira controlava as contas da JRA Transportes; u) que o
triturador adquirido não possui finalidade econômica e, portanto, a
aquisição com produto do crime não caracteriza crime de lavagem de
dinheiro; v) que somente a primeira parcela foi paga com valores
oriundos do crime, o restante foi pago com boletos bancários; x) que o
acusado José Antônio de Jesus não agiu com dolo de lavagem; y) que o
acusado não participou e não tinha conhecimento de crimes de cartel ou
de ajuste fraudulento de licitações em contratos da Transpetro; z) que,
na denúncia, somente a corrupção é indicada como antecedente ao crime
de lavagem, não podendo o MPF inovar na alegações finais; z1) que
houve somente um crime de lavagem de dinheiro que se prolongou no
tempo; z2) que, mesmo se houver condenação, deve ser revogada a
prisão preventiva do acusado José Antônio de Jesus já que ausente os
fundamentos da medida.

19. A Defesa de Adriano Silva Correia, em alegações
finais, argumenta (evento 270): a) que valores foram depositados pela
NM Engenharia na conta pessoal de Adriano Silva Correia e na conta da
empresa Queiroz Correia a pedido de José Antônio de Jesus; b) que os
valores eram então sacados e entregues a José Antônio de Jesus em
espécie; c) que o acusado Adriano Silva Correia não agiu com dolo
direto ou eventual, não tendo conhecimento da origem e natureza ilícita
dos valores; d) que o acusado Adriano Silva Correia acreditou que o
motivo seriam desavenças de José Antônio de Jesus e de José Roberto
Soares Vieira na gestão da JRA Transportes; e) que Adriano Silva
Correia, conforme declarado pelas testemunhas, era pessoa séria e
apenas prestou um favor a um amigo; f) que não restou configurado
lavagem, mas apenas o recebimento indireto de vantagem indevida de
acerto de corrupção; g) que devem ser considerados os precedentes do
Juízo nas ações penais 5051606-23.2016.4.04.7000 e 5024879-
90.2017.4.04.7000, no sentido de que a configuração da lavagem
exigiria expedientes de sofisticação, ausente no caso; h) que a aquisição
do triturador pela Queiroz Correia também caracterizou mero
recebimento indireto da propina por José Antônio de Jesus e não crime
de lavagem de dinheiro; i) que deve ser considerando o precedente do
Supremo Tribunal Federal na absolvição por crime de lavagem de João
Paulo Cunha no julgamento dos embargos infringentes da Ação Penal
470; j) que deve ser considerado o precedente do Juízo na ação penal
5023135-31.2015.404.7000, quando absolvida Marcia Danzi Russo
Correa de Oliveira por falta de dolo

20. Ao final do processo, a Petrobras Transporte S/A -
Transpetro pediu o ingresso como Assistente de Acusação (evento 268).
As partes, intimadas, não manifestaram oposição.
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21. Ainda na fase de investigação, foi decretada, a pedido
do MPF, a prisão temporária, seguida pela preventiva de José Antônio
de Jesus no processo 5043865-92.2017.4.04.7000 (decisões de
25/10/2017 e de 24/11/2017, eventos 3 e 63), o que foi implementado
em 21/11/2017. O acusado encontra-se preso cautelarmente desde então.

22. O acusado Luiz Fernando Nave Maramaldo, antes
mesmo da denúncia, celebrou acordo de colaboração premiada com a
Procuradoria Geral da República que foi homologado pelo Supremo
Tribunal Federal. Cópia do acordo, decisão de homologação e dos
depoimentos prestados foram disponibilizados às partes (evento 58,
anexo12, anexo13, anexo16 e anexo17).

23. No decorrer do processo, foi interposta a exceção de
incompetência de n.º 5052551-73.2017.4.04.7000 e que foi rejeitada,
constando cópia da decisão no evento 207.

24. No transcorrer do feito, foram impetrados os HCs
5067038-96.2017.4.04.0000 e 5001417-21.2018.4.04.0000 que foram
denegados pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região.

25. Os autos vieram conclusos para sentença.

 

II. FUNDAMENTAÇÃO

 

II.1

 

26. Questionou a Defesa de José Antônio de Jesus a
competência territorial deste Juízo.

27. Entretanto, a mesma questão foi apresentada na
exceção de incompetência de n.º 5052551-73.2017.4.04.7000 e que foi
rejeitada, constando cópia da decisão no evento 207.

28. Em síntese, na Operação Lavajato, apura-se um grande
esquema criminoso de cartel, fraude, corrupção e lavagem de dinheiro
no âmbito da empresa Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras cujo acionista
majoritário e controlador é a União Federal.

29. Acertos de corrupção teriam se tornado rotina em
contratos da Petrobrás. As Diretorias da estatal teriam sido loteadas
entre agentes políticos ou partidos políticos, competindo aos executivos
arrecadarem propinas das fornecedoras para sem manterem no cargo. No
processo, também enriqueceram pessoalmente.
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30. Tal esquema criminoso teria se reproduzido nas
subsidiárias da Petrobrás, como na BR Distribuidora e na Petrobrás
Transportes S/A - Transporte.

31. Segundo a denúncia ora apresentada, o acusado José
Antônio de Jesus, gerente da Transpetro, teria participado deste esquema
criminoso, recebendo vantagem indevida em múltiplos contratos da
estatal.

32. O próprio José Antônio de Jesus invoca como espécie
de álibi que o dinheiro recebido era em sua maior parte repassado a
agentes políticos, a fim de garantir a sua permanência no cargo.

33. Então o objeto da acusação insere-se no mesmo
contexto dos fatos investigados no âmbito da Operação Lavajato.

34. Não se trata apenas do entendimento deste Juízo.

35. A investigação foi desenvolvida a partir de
depoimentos prestados em acordos de colaboração por José Sergio de
Oliveira Machado, ex-Presidente da Transpetro, e de Luiz Fernando
Nave Maramaldo, dirigente da NM Engenharia.

36. O eminente Ministro Teori Zavascki, na Petição 6.138
e por meio de decisão proferida na data de 22/09/2016, remeteu a este
Juízo os termos de depoimento de 1 a 9 de José Sergio de Oliveira
Machado, e todos os termos de depoimento de Daniel Firmeza
Machado, Sergio Firmeza Machado e Expedito Machado da Ponte Neto,
a fim de subsidiar investigação em curso no referido inquérito 5000140-
24.2015.404.7000 instaurado perante este Juízo para apurar crimes
praticados no âmbito da Transpetro.

37. Posteriormente, foi encaminhado a este Juízo, pelo
eminente Ministro Edson Fachin, o termo de depoimento n.º 12, de José
Sergio de Oliveira Machado, a partir de decisão proferida na Petição
6325, a fim de que fossem investigadas as pessoas destituídas de foro
por prerrogativa de função (evento 1, anexo2, do processo 5043865-
92.2017.4.04.7000).

38. Foi ainda encaminhado, o termo de colaboração nº 4 de
Luiz Fernando Nave Maramaldo, executivo da empresa NM
Engenharia, após decisão do eminente Ministro Edson Fachin nos autos
da Petição 6302 processo 5023877-85.2017.404.7000, para a apuração
dos crimes ali relatados. Cópia do termo de depoimento foi acostada
pelo MPF no evento 1, anexo3, do processo 5043865-
92.2017.4.04.7000.

39. Assim, foi o próprio Egrégio Supremo Tribunal
Federal quem enviou a este Juízo cópias dos termos de colaboração de
José Sergio de Oliveira Machado e de Luiz Fernando Nave Maramaldo,
relatando corrupção na Transpetro, para prosseguimento das
investigações contra pessoas destituídas de foro por prerrogativa de
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função, a revelar a compreensão daquela Suprema Corte de que os fatos
se inserem no contexto dos crimes apurados no âmbito da Operação
Lavajato.

40. A pior forma de lidar com crimes que se inserem no
mesmo contexto, do pagamento sistemático de vantagem indevida em
contratos da Petrobrás e de suas subsidiárias, com o mesmo modus
operandi, muitas vezes envolvendo as mesmas pessoas e os mesmos
esquemas de lavagem, é espalhar os processos e provas por todo o
território nacional, com o que fragmenta-se o conjunto probatório e
inviabiliza-se a visualização do conjunto.

41. Portanto, pela conexão e continência, a competência é
da Justiça Federal e, especificamente, deste Juízo.

42. Agregue-se que, no âmbito da Operação Lavajato, há
diversos crimes federais, como o pagamento de propina a agentes
públicos federais, parlamentares federais exemplificadamente, tendo por
causa contratos da Petrobrás e de suas subsidiárias, ou como corrupção e
lavagem de dinheiro transnacionais, com a ocultação e dissimulação de
produto de corrupção em contas secretas no exterior.

43. Então a competência é da Justiça Federal por conta da
existência de crimes federais no âmbito da Operação Lavajato e, por
outro lado, deste Juízo em decorrência da conexão e continência com os
demais casos investigados na mesma operação de investigação.

 

II.2

 

44. A Defesa de José Antônio de Jesus alegou que seria
inválida a quebra judicial de sigilo telemático ordenada por este Juízo de
caixa postal de mensagens eletrônicas do investigado no processo
conexo 5026339-15.2017.4.04.7000.

45. Durante a investigação, foi decretada, a pedido do
MPF, a quebra do sigilo de dados telemáticos do acusado José Antônio
de Jesus, conforme decisão de 27/06/2017 (evento 4) no processo
5026339-15.2017.4.04.7000.

46. Como se verifica na decisão, está ela longamente
fundamentada, encontrando a quebra justa causa nas provas ali citadas,
incluindo depoimento incriminatório de colaborador. Também apontada
prova de corroboração do depoimento do colaborador.

47. Também justificada a medida pela necessidade, pela
quebra, de melhor elucidar os fatos, inclusive a identificação completa
dos meios de pagamento das vantagens indevidas.
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48. A quebra foi decretada para acesso de mensagens
armazenadas em caixa postal eletrônica do paciente entre 01/01/2009 a
22/06/2017.

49. O período é longo, mas como se verifica na imputação
constante na denúncia, é igualmente longo o período delitivo.

50. Com efeito, segundo a denúncia, teriam sido pagas
propinas de R$ 7.505.500,00 ao Gerente da Transpetro José Antônio de
Jesus ao longo de cinco anos, de 2009 a 2014. Para o período posterior,
importa a quebra para rastrear o destino atual do produto do crime.

51.  Não há falar em ilegalidade na quebra.

 52. Pode-se afirmar que a medida teria amparo expresso
na lei (art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 9.296/1996).

53. Entretanto, mais do que interceptação telemática, a
quebra do conteúdo de caixas postais eletrônicas assemelha-se à busca e
apreensão regulada pelo art. 240 do CPP, não sendo vedada, por
exemplo, a apreensão de cartas ou correspondências incriminatórias (art.
240, "f", do CPP), como quaisquer outros documentos, sendo vedada
apenas a sua apreensão sem ordem judicial ou justa causa. A diferença
consiste aqui apenas na apreensão eletrônica e sem intromissão física
em domicílio.

54. Mensagens eletrônicas armazenadas em caixas postais
de endereços eletrônicos assemelham-se a correspondência abertas e
mantidas pelo destinatário e são apreensíveis validamente se presente
justa causa e ordem judicial, o que foi o caso.

55. Embora o legislador de 1940 não cogitasse de caixas
postais eletrônicas, o dispositivo legal pode ser interpretado
considerando os avanços tecnológicos, não sendo necessário aplicá-lo
como se estivéssemos no século passado.

56. Apesar da alegação da Defesa de que teria havido uma
devassa em sua esfera privada, a denúncia foi instruída com algumas
poucas mensagens eletrônicas, parte ainda pertinente ao endereço
eletrônico profissional (evento 1, anexo3, anexo4, anexo5, anexo6,
anexo 7, anexo9, anexo10, anexo31), e nenhum sobre dados
eminentemente privados do acusado. As mensagens selecionadas dizem
respeito a operações financerias ou transações patrimoniais. Nada que se
assemelhe a uma devassa.

57. Apesar da validade da quebra telemática, destaque-se
que a denúncia se ampara principalmente em prova oral e documental,
inclusive confissão pelo menos parcial do acusado José Antônio de
Jesus, com o que a eventual exclusão da prova não afetaria o resultado
do julgamento.
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58. Oportuno destaca que a Defesa de José Antônio de
Jesus já levou a questão ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª
Região por meio do HC 5001417-21.2018.4.04.7000, sendo denegada,
por unanimidade, a ordem. Transcreve-se a ementa da lavra do ilustre
Desembargador Federal João Pedro Gebran Neto:

"'OPERAÇÃO LAVA-JATO'. QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO.
FUNDAMENTO PARA PRISÃO PREVENTIVA. IELGALIDADE
AFASTADA. COEXISTÊNCIA DE OUTROS FUNDAMENTOS.
ELEMENTOS PRÉVIOS DE INVESTIGAÇÃO. EXAME EM
IMPETRAÇÃO ANTERIOR. HIGIDEZ. FISHING EXPEDITION.
NÃO CARACTERIZAÇÃO.

1. A impetração de habeas corpus destina-se a corrigir eventual
ilegalidade praticada no curso do processo, sobretudo quando houver
risco ao direito de ir e vir do investigado ou réu. Significa dizer que o
seu manejo, a fim de discutir questões processuais, deve ser
resguardado para situações excepcionais, quando houver flagrante
ilegalidade e que afete sobremaneira a ampla defesa.

2. Eventual discussão a respeito de quaisquer vícios materiais e
formais da prova poderá ter lugar no curso da própria ação penal ou
mesmo em sede recursal, não restando demonstrado flagrante
constrangimento ilegal capaz de provocar a suspensão dos atos
processuais.

3. O sigilo das comunicações de dados não é absoluto, sendo válida a
interceptação de comunicações por mensagem eletrônica,
disciplinada na Lei nº 9.296/1996.

4. A interceptação telefônica, autorizada judicialmente em decisão
adequadamente fundamentada e executada em consonância com os
ditames previstos na legislação de regência, pode e deve ser admitida
como meio de prova da acusação. Não há flagrante invalidade a ser
reconhecida quanto à autorização das interceptações, pois presente
substrato probatório, forma legal e necessidade.

5. Hipótese em que a quebra de sigilo, embora largo período, guarda
consonância com a necessidade de investigação e persecução
criminal, não se confundindo a medida com o que a doutrina e
jurisprudência denominaram de fishing expedition, quando a ordem
judicial, sem nenhuma justificativa plausível determina a quebra de
sigilo por tempo inexato, completamente dissociada dos fatos e como
fruto de mera especulação.

6. Estando a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
fundada em outros elementos prévios, como depoimentos em acordos
de colaboração homologados pelo Supremo Tribunal Federal e
quebras de sigilo fiscal de empresas envolvidas em contratações
ilícitas, destaca-se a inaptidão do habeas corpus para revogação do
decreto prisional, porquanto hígidos os demais fundamentos de fato
já examinados em impetração precedente.

7. Não é o habeas corpus o meio processual apto para discutir-se a
suspensão de medidas cautelares de busca e apreensão e de bloqueio
de bens, sobretudo quando respectivos pedidos surgem como
decorrência de alegada ilegalidade da quebra de sigilo telemático
não reconhecida.
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8. Ordem de habeas corpus não conhecida." (HC 5001417-
21.2018.4.04.7000 - Rel. Des. Fed. João Pedro Gebran Neto - 8ª
Turma do TRF4 - un. - j. 21/02/2018.)

 

59. Portanto, a prova decorrente da quebra de sigilo
telemática é válida, não havendo material a ser excluído.

 

II.3

 

60. Tramitam por este Juízo diversos inquéritos, ações
penais e processos incidentes relacionados à assim denominada
Operação Lavajato.

61. A investigação, com origem nos inquéritos
2009.7000003250-0 e 2006.7000018662-8, iniciou-se com a apuração
de crime de lavagem consumado em Londrina/PR, sujeito, portanto, à
jurisdição desta Vara, tendo o fato originado a ação penal 5047229-
77.2014.404.7000.

62. Em grande síntese, na evolução das apurações, foram
colhidas provas, em cognição sumária, de um grande esquema
criminoso de cartel, fraude, corrupção e lavagem de dinheiro no âmbito
da empresa Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras cujo acionista
majoritário e controlador é a União Federal.

63. Grandes empreiteiras do Brasil, entre elas a OAS,
UTC, Camargo Correa, Odebrecht, Andrade Gutierrez, Mendes Júnior,
Queiroz Galvão, Engevix, SETAL, Galvão Engenharia, Techint,
Promon, MPE, Skanska, IESA e GDK teriam formado um cartel,
através do qual teriam sistematicamente frustrado as licitações da
Petrobras para a contratação de grandes obras.

64. Além disso, as empresas componentes do cartel,
pagariam sistematicamente propinas a dirigentes da empresa estatal
calculadas em percentual, de um a três por cento em média, sobre os
grandes contratos obtidos e seus aditivos.

65. Também constatado que outras empresas fornecedoras
da Petrobrás, mesmo não componentes do cartel, pagariam
sistematicamente propinas a dirigentes da empresa estatal, também em
bases percentuais sobre os grandes contratos e seus aditivos.

66. A prática, de tão comum e sistematizada, foi descrita
por alguns dos envolvidos como constituindo a "regra do jogo".
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67. Receberiam propinas dirigentes da Diretoria de
Abastecimento, da Diretoria de Engenharia ou Serviços e da Diretoria
Internacional, especialmente Paulo Roberto Costa, Renato de Souza
Duque, Pedro José Barusco Filho, Nestor Cuñat Cerveró e Jorge Luiz
Zelada.

68. Surgiram, porém, elementos probatórios de que o caso
transcende a corrupção - e lavagem decorrente - de agentes da Petrobrás,
servindo o esquema criminoso para também corromper agentes políticos
e financiar, com recursos provenientes do crime, partidos políticos.

69. Aos agentes e partidos políticos cabia dar sustentação à
nomeação e à permanência nos cargos da Petrobrás dos referidos
Diretores. Para tanto, recebiam remuneração periódica.

70. Entre as empreiteiras, os Diretores da Petrobrás e os
agentes políticos, atuavam terceiros encarregados do repasse das
vantagens indevidas e da lavagem de dinheiro, os chamados operadores.

71. O presente caso insere-se neste contexto.

72. Segundo a denúncia, foi apurado que o mesmo
esquema criminoso teria atingido subsidiárias integrais da Petrobrás,
como a Petrobras Transportes S/A - Transpetro.

73. A Petrobras Transportes S/A- Transpetro é uma
subsidiária integral da Petrobras dedicada ao transporte e a logística de
combustível no Brasil, além de atuar na importação e exportação de
petróleo e derivados, gás e etanol
(http://www.transpetro.com.br/pt_br/quem-somos.html).

74. A NM Engenharia seria uma das empresas
fornecedoras da Petrobras Transportes - Transpetro.

75. Especificamente, segundo a acusação, a NM
Engenharia, representada pelo acusado Luiz Fernando Nave Maramaldo,
teria pago R$ 7.505.500,00 entre 09/2009 a 03/2014 em vantagem
indevida ao acusado José Antônio de Jesus, que, na época dos fatos, era
Gerente Regional de Engenharia da Transpetro.

76. Os valores foram repassados pela NM Engenharia
mediante depósitos na conta de pessoas interpostas, especificamente nas
contas da JRA Transportes Ltda. EPP, de Queiroz Correia Cia Ltda. e do
acusado Adriano Silva Correia.

77. Sucessivamente, esses valores foram sacados em
espécie e repassados a José Antônio de Jesus ou transferidos para contas
da esposa e filha dele, Ana Vilma Fonseca de Jesus e Vanessa Fonseca
de Jesus, respectivamente.

http://www.transpetro.com.br/pt_br/quem-somos.html
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78. Parte do dinheiro ainda foi utilizada para aquisição de
uma máquina trituradora em nome de Queiroz Correia e Cia. Ltda., mas
de fato utilizada por José Antônio de Jesus.

79. Na ação penal, há confissões de Luiz Fernando Nave
Maramaldo, dirigente da NM Engenharia, de que a vantagem indevida
foi paga a José Antônio de Jesus (evento 253), e de José Antônio de
Jesus, Gerente da Transpetro, de que recebeu a vantagem indevida,
inclusive na forma citada (evento 255).

80. Também há confissão de Adriano Silva Correia
(evento 253) de que cedeu sua conta pessoal e da empresa Queiroz
Correia e Cia Ltda., da qual é titular, para o recebimento de depósitos
provenientes da NM Engenharia e destinados a José Antônio de Jesus.

81. As divergências existentes entre os relatos dos
acusados são circunstanciais e serão examinadas.

82. Mas o núcleo da acusação encontra prova inclusive nas
confissões.

83. Examinam-se as provas mais circunstanciadamente.

84. Luiz Fernando Nave Maramaldo declarou, em seu
interrogatório judicial (evento 253), que era Diretor Financeiro da NM
Engenharia ao tempo dos fatos. Revelou o pagamento de propina pela
NM Engenharia ao Presidente da Transpetro José Sergio de Oliveira
Machado, que afirmava representar os interesses do Partido do
Movimento Democrático Brasileiro - PMDB, mas o fato não é objeto da
presente ação penal. Disse ainda que por volta de 2009 recebeu
solicitação de José Antônio de Jesus, Gerente Regional da Transpetro da
Região Norte/Nordeste, do pagamento de propinas de cerca de "0,5%
em cima das obras da região norte/nordeste". Os pagamentos eram
mensais, calculados sobre o "faturamento bruto que a NM fazia sobre as
obras de responsabilidade dele".

85. Ainda segundo o acusado, a NM Engenharia não teve
contrapartidas. Realizou os pagamentos por ter sido constrangido a fazê-
lo:

"Juiz Federal:- E qual foi, o que o José Antônio ofereceu em troca,
em contrapartida?

Luiz Maramaldo:- Na verdade ele como que nos ameaçou, porque ele
falou assim 'Ou você faz ou tua vida... Você não realiza o contrato, eu
vou colocar vários empecilhos, vários obstáculos, e você vai pedir
pra sair'."

86. Entretanto, também admitiu que José Antônio de Jesus
não chegou a fazer nenhuma ameaça concreta ou tomar qualquer atitude
concreta para obter o pagamento.
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87. No acerto de corrupção, José Antônio de Jesus
afirmou, sem detalhes, que os pagamentos também seriam destinados à
agremiação política ("ele só falou que, na primeira reunião ele falou
assim 'Olha...', porque eu falei do acerto com o presidente [José Sergio
de Oliveira Machado], ele comentou assim 'Olha, comigo é PT e lá é
PMDB', foi essa a frase").

88. Os pagamentos teriam sido feitos nas contas das
empresas JRA Transportes Ltda. EPP e de Queiroz Correia Cia Ltda. e
do acusado Adriano Silva Correia, por solicitação de José Antônio de
Jesus.

89. Os pagamentos não foram contabilizados, nem foram
produzidos contratos ou notas fiscais falsas para amparar os
pagamentos.

90. Na denúncia, o MPF relacionou quarenta e nove
contratos e catorze aditivos celebrados entre a NM Engenharia e a
Transpetro que teriam gerado os pagamentos de vantagem indevida (fls.
11-12).

91. No entanto, o MPF, em alegações finais, reconheceu
que o número de contratos e aditivos é menor, por terem sido indicados
na denúncia contratos da Transpetro que não eram pertinentes à Região
Norte/Nordeste na qual o acusado José Antônio de Jesus figurava como
gerente. A nova lista abrange vinte e seis contratos e oito aditivos e
encontra-se nas fls. 15-16 das alegações finais do MPF (evento 262). O
valor total dos contratos atinge R$ 610.011.010,12.

92. Luiz Fernando Nave Maramaldo, no âmbito de sua
colaboração premiada, apresentou petição com relação e comprovantes
dos depósitos efetuados nas contas da JRA Transportes, Adriado Silva
Correia e Queiroz Correa Ltda. e que se encontra no evento 1, anexo15,
anexo21 e anexo22.

93. No processo 5024798-44.2017.4.04.7000, foi
decretada, a pedido do MPF, quebras de sigilo fiscal e bancário, a fim de
verificar a existência de eventuais provas de corroboração do relato de
pagamento de propinas ao gerente da Transpetro José Antônio de Jesus.

94. No evento 1, anexo12, juntou o MPF Relatório de
Informação nº 120/2017 efetuado com base no resultado da quebra de
sigilo bancário.

95. O relatório aponta 54 operações entre 30/09/2009 a
11/03/2014 no montante total de R$ 7.317.500,00.

96. Da relação, deve ser excluído um depósito de R$
200.000,00 efetuado por Concivil Construtora e Incorporadora Ltda. que
o acusado Luiz Fernando Nave Maramaldo não reconheceu, em seu
interrogatório, como procedente do acerto de corrupção.
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97. No mais se verificam depósitos provenientes da NM
Engenharia, do sócio dela Nelson Cortonesi Maramaldo, de pessoa
identificada como Rodrigo Camargo, e alguns depósitos não
identificados nas contas de JRA Transportes, Adriano Silva Correia e
Queiroz Correa Ltda.

98. Há vinte e três depósitos de R$ 3.660.000,00 na conta
da JRA Transportes entre 30/09/2009 a 13/09/2011 (evento 1, anexo12 e
anexo15). Quinze com identificação da NM Engenharia. Identificados
ainda quatro depósitos provenientes de Nelson Cortonesi Maramaldo,
sócio da NM Engenharia, e quatro nos quais a própria JRA figura como
depositante, muito embora os comprovantes de depósitos tenham sido
apresentados ao MPF pela NM Engenharia.

99. Apresentados ainda pela NM Engenharia dois
comprovantes de depósitos de 05/10/2011 a 11/11/2011, no total de R$
323.800,00, na conta de Adriano Silva Correia, figurando como
depositante o referido Nelson Cortonesi Maramaldo (evento 1, anexo12
e anexo21).

100. Pelos comprovantes e quebras de sigilo bancário,
identificado ainda  que a Queiroz Correia Ltda. recebeu, entre
13/12/2011 e 11/03/2014, vinte e nove depósitos no total de R$
3.133.700,00 (evento 1, anexo 12 e anexo22). Em seis, é identificada
como depositante a NM Engenharia. Em dois, o referido Nelson
Cortonesi Maramaldo. Em um, Rodrigo Camargo e em outro a própria
Queiroz Correia. Vários depósitos foram feitos sem identificação do
depositante. Todos eles, porém, foram apresentados ao MPF pela NM
Engenharia.

101. Então foram ao total cinquenta e seis depósitos no
total de R$ 7.117.500,00 entre 30/09/2009 a 11/03/2014 que tem por
origem o acerto de corrupção nas contas referidas.

102. A JRA Transportes Ltda., CNPJ 09.316.813/0001-60,
tem por sócio-gerente o acusado originário José Roberto Soares Vieira,
com cinquenta por cento das cotas (evento 1, anexo16 e anexo19). Tem
também por sócio, com cinquenta por cento das cotas, Victor Hugo
Fonseca de Jesus, a partir de 10/06/2011. Antes teve por sócio José
Junior Amorim dos Santos e Kassia Jeane Felix dos Santos.

103. A ligação entre a JRA e José Antônio de Jesus é
facilmente estabelecida.

104. José Antônio de Jesus é pai de Victor Hugo Fonseca
de Jesus (evento 1, anexo19).

105. Como adiantado, durante a investigação, foi
decretada, a pedido do MPF, a quebra do sigilo de dados telemático do
acusado e de outros, conforme decisão de 27/06/2017 (evento 4) no
processo 5026339-15.2017.4.04.7000.
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106. O acusado José Antônio de Jesus era o titular do
endereço eletrônico jsntndjss@gmail.com e a quebra revelou diversas
mensagens nas quais ele trata de assuntos atinentes à JRA Trasnportes.
Assim, no evento 1, anexo17 e anexo18, constam 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 terceiros,
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, entre outros.

107. Já a Queiroz Correia Cia Ltda. tem por sócios
Terezinha da Silva Correia e Shirley Santana Santos Correia (evento 1,
anexo23). Terezinha da Silva Correia é mãe do acusado Adriano Silva
Correia.

108. Pelas quebras de sigilo bancário autorizadas
judicialmente, foram constatadas diversas transferências das contas da
JRA Transportes em favor de José Antônio de Jesus ou de seus
familiares logo após o recebimento dos valores provenientes da NM
Engenharia.

109. Tais transferências foram discriminadas na denúncia,
fls. 23-34, e encontram apoio no exame nos documentos e dados
provenientes da quebra de sigilo bancário, conforme relatórios
constantes no evento 1, anexo11, anexo 13 e anexo30.

110. O que chama a atenção é que vários desses depósitos
foram fracionados em transações inferiores a dez mil reais.

111. O fato merece uma explicação.

112. A Lei nº 9.613/1998 e a Circular nº 3.461, de
24/07/2009, do Banco Central estabelecem parâmetros de prevenção à
utilização de instituições financeiras para lavagem de dinheiro e critérios
de controle.

113. A circular estabelece, por exemplo, que operações em
espécie de depósito, saque e provisão de saque de valores iguais ou
superiores a cinquenta mil reais devem ser comunicadas pelas
instituições financeiras ao Conselho de Controle de Atividades
Financeiras - COAF (via Bacen), que é a unidade de inteligência
financeira criada pela Lei nº 9.613/1998 para supervisionar ações de
inteligência na prevenção e represssão da lavagem de dinheiro

114. Também estabelece obrigações de comunicação de
operações bancárias suspeitas de lavagem de dinheiro de valor igual ou
superior a R$ 10.000,00 (art. 13, I). Transcreve-se a disposição relativa à
comunicação de operações suspeitas de lavagem de dinheiro em valor
igual ou superior a dez mil reais:

"Art. 13. As instituições de que trata o art. 1º devem comunicar ao
Coaf, na forma determinada pelo Banco Central do Brasil:
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I - as operações realizadas ou serviços prestados cujo valor seja
igual ou superior a R$10.000,00 (dez mil reais) e que, considerando
as partes envolvidas, os valores, as formas de realização, os
instrumentos utilizados ou a falta de fundamento econômico ou legal,
possam configurar a existência de indícios dos crimes previstos na
Lei nº 9.613, de 1998;

(...)"

115. Assim, caso realizada, na rede bancária, transação
financeira de valor igual ou superior a dez mil reais, além das
obrigações de registro, a instituição financeira deve comunicar o fato ao
COAF quando houver suspeita de que ela envolve lavagem de dinheiro.

116. Recebendo a informação, o COAF, após processá-la e
eventualmente agregar dados adicionais, deve encaminhá-la às
autoridades policiais ou do Ministério Público para instauração de
investigação e persecução.

117. Com a adoção desses parâmetros de prevenção e
controle, não é incomum que criminosos, buscando ocultar transações
com dinheiro de origem e natureza ilícita, utilizem expedientes para
estruturar suas operações em valores fracionados para que fiquem
abaixo do parâmetro de dez mil reais.

118. O objetivo seria evitar o sistema de prevenção e
controle, ou seja, escapar do "radar" instituído legalmente e evitar que a
transação seja identificada pela instituição financeira e por ela
comunicada ao COAF e, sucessivamente, às autoridades policiais ou do
Ministério Público.

119. Assim, por meio da estruturação das transações em
valores inferiores a dez mil reais, dificulta-se a sua detecção pelo
sistema de prevenção e controle instaurado pela Lei n.º 9.613/1998 e
pela Circular nº 3.461, de 24/07/2009, do Banco Central.

120. Foi o que se verificou no presente caso.

121. Fosse uma ou outra oportunidade, até poder-se-ia
cogitar em coincidência. Mas, como demonstrado em seguida, isso se
verificou por várias vezes.

 122. Assim, em 09/09/2010, da conta da JRA Transportes,
foram realizadas sete transferências abaixo de dez mil para a conta de
Ana Vilma Fonseca de Jesus, esposa de José Antônio de Jesus, três
transações de R$ 9.500,00, três de R$ 9.800,00 e uma de R$ 9.900,00
(fl. 23 da denúncia).

123. Em 27/10/2010, da conta da JRA Transportes, foram
realizadas quarenta e uma transferências abaixo de dez mil para a conta
de Ana Vilma Fonseca de Jesus, esposa de José Antônio de Jesus,
quarenta e seis com valores entre R$ 4.950,00 a R$ 4.989,00 e uma de
R$ 1.220,00, totalizando duzentos mil reais (fl. 25 da denúncia).
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124. Em 28/10/2010, da conta da JRA Transportes, foram
realizadas quarenta e uma transferências abaixo de dez mil para a conta
de Ana Vilma Fonseca de Jesus, esposa de José Antônio de Jesus,
quarenta e seis  com valores entre R$ 4.950,00 a R$ 4.983,00 e uma de
R$ 1.220,00, totalizando duzentos mil reais (fls. 26 e 27 da denúncia).

125. Em 29/10/2010, da conta da JRA Transportes, foram
realizadas sessenta e duas transferências abaixo de dez mil para a conta
de Ana Vilma Fonseca de Jesus, esposa de José Antônio de Jesus,
sessenta com valores entre R$ 4.950,00 a R$ 4.989,00, uma de R$
1.220,00 e uma de R$ 810,00, totalizando trezentos mil reais e vinte
centavos (fls. 28 e 29 da denúncia).

126. Em 01/11/2010, da conta da JRA Transportes, foram
realizadas trinta e uma transferências abaixo de dez mil para a conta de
Ana Vilma Fonseca de Jesus, esposa de José Antônio de Jesus, e mais
oito transferências abaixo de dez mil reais para a conta de Vanessa
Fonseca de Jesus, filha de José Antônio de Jesus, trinta e sete com
valores entre R$ 4.950,00 a R$ 4.979,00, uma de R$ 1.065,00 e outra de
R$ 329,00, totalizando cento e oitenta e cinco mil reais (fls. 29 e 30 da
denúncia).

127. Em 11/07/2011, da conta da JRA Transportes, foram
realizadas dez transferências abaixo de dez mil para a conta de Vanessa
Fonseca da Jesus, filha de José Antônio de Jesus, com valores entre R$
4.000,01 a R$ 4.000,10, totalizando quarenta mil e cinquenta e cinco
centavos (fl. 32 da denúncia).

128. Em 08/08/2011, da conta da JRA Transportes, foram
realizadas vinte transferências abaixo de dez mil para a conta de Ana
Vilma Fonseca de Jesus, esposa de José Antônio de Jesus, com valores
entre R$ 4.965,00 a R$ 4.980,00, totalizando noventa e seis mil e
quinhentos reais (fls. 33-34 da denúncia).

129. Essas transações estruturadas estão especificamente
retratadas no Relatório 180/2017, resultante da quebra de sigilo
bancário, e que se encontra no evento 1, anexo30.

130. Não há explicação possível para esse tipo de
estruturação das transações financeiras, salvo evitar a detecção delas
pelo sistema de prevenção à lavagem de dinheiro.

131. Foram também identificadas transferências bancárias
da Queiroz Correia para conta de Ana Vilma Fonseca de Jesus. Com
efeito, em 13/12/2011 e em 11/01/2012, R$ 115.000,00 e R$ 71.000,00,
respectivamente, para conta da esposa de José Antônio de Jesus, Ana
Vilma Fonseca de Jesus (fl. 3 do Relatório n.º 120/2017, evento 1,
anexo13).

132. Então estabelecido com prova documental fluxo
financeiro da NM Engenharia, fornecedora da Transpetro, para José
Antônio de Jesus, gerente da Transpetro, com interposição de contas da
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JRA Transportes, da Queiroz Correa, de Adriando Silva Correia e de
familiares de José Antônio de Jesus.  Como se não bastasse, identificado
ainda que várias das transferências foram estruturadas para evitar a
detecção pelo sistema de prevenção à lavagem de dinheiro.

133. A denúncia ainda reporta-se à aquisição de uma
máquina trituradora pela Queiroz Correa, mas que de fato era destinada
a José Antônio de Jesus (fls. 34-35 da denúncia). A máquina foi
adquirida em parte com recursos provenientes da NM Engenharia.

134. Consta nos autos a nota fiscal emitida em 19/03/2018
(evento 1, anexo27) no valor de R$ 64.350,00 em nome de Queiroz
Correia & Cia Ltda. e pela empresa HIMEV Indústria e Comércio de
Máquinas e Veículos Ltda. 

135. Constam nos autos mensagens eletrônicas trocadas
entre José Antônio de Jesus e os vendedores, revelando ser ele o
verdadeiro comprador e o responsável por indicar a empresa Queiroz
Correia como adquirente na nota (evento 1, anexo31). Em mensagem
eletrônica enviada pela empresa ao MPF, foi confirmado que o
adquiriente era José Antônio de Jesus (evento 1, anexo26). Também
revelado que o primeiro pagamento, de R$ 12.570,00 foi efetuado
mediante depósito na conta da empresa HIMEV proveniente da conta da
Queiroz Correia logo após ela receber um depósito de R$ 105.000,00 da
NM Engenharia (evento 1, anexo26)

136. Diante da prova documental esmagadora, tanto José
Antônio de Jesus, como Adriano Silva Correia, confessaram que os
valores depositados nas contas da JRA Transportes, da Queiroz Correa,
do próprio Adriano e nas contas dos familiares de José Antônio de
Jesus, tinham o último como destinatário.

137. Adriano Silva Correia, em seu interrogatório judicial
(evento 253), admitiu ser o controlador da empresa Queiroz Correia e de
suas contas. Declarou ser engenheiro e ter trabalhado como fiscal de
obras contratado por fornecedoras da Petrobrás e da Transpetro. Admitiu
que os depósitos em sua conta pessoal e na conta da Queiroz Correa
provenientes da NM Engenharia tinham José Antônio de Jesus como
destinatário. Afirmou que emprestou as contas para José Antônio de
Jesus a pedido deste. Transferia o dinheiro para contas indicadas por
José Antônio de Jesus ou sacava os valores em espécie e os entregava a
ele pessoalmente.

138. Transcreve-se trecho:

"Juiz Federal:- Indo mais diretamente aqui no objeto da acusação, o
que consta contra o senhor, o Ministério Público afirma que em
05/10/2011 e 11/11/2011 foram feitos dois depósitos totalizando cerca
de 323 mil por Nelson Portonezzi Maramaldo na sua conta pessoal, o
senhor pode esclarecer esses depósitos?
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Adriano Silva Correia:- Na verdade, doutor, o José Antônio
perguntou se eu poderia receber esses valores e repassar esses
valores para a dona Ana Vilma, que é esposa dele, eu não via nenhum
problema nisso e aceitei receber esses valores, esses valores entraram
na minha conta pessoa física, eu repassei, de imediato transferi para
a conta de dona Ana Vilma.

Juiz Federal:- O senhor transferiu bancário ou... De que forma que
foi?

Adriano Silva Correia:- Transferência bancária, essas duas primeiras
operações foram transferências bancárias.

Juiz Federal:- Depois consta também aqui a referência do Ministério
Público que a NM Engenharia teria depositado, a NM ou o Nelson
Portonezzi Maramaldo, teria depositado aí cerca de 3 milhões na
conta da Queiroz Correia entre dezembro de 2011 a março de 2014, o
que foram esses depósitos?

Adriano Silva Correia:- Sim. Na verdade eu não sabia de onde
vinham os depósitos, eu recebi informação do José Antônio que ou
mensalmente ou de dois em dois meses iria chegar um valor, e ele
perguntou em certo momento se eu poderia receber esse valor, devido
aos valores, os dois primeiros, ele pediu para ser em espécie, eu disse
'Eu não tenho como sacar da minha pessoa física porque esse valor é
muito alto', a única opção que eu vi para ajuda-lo como amigo, que
eu considerava, tenho uma consideração imensa, foi receber na conta
da pessoa jurídica e fazer esse saque que ele pediu em espécie, esse
saque, e entregar em mãos.

Juiz Federal:- Entregava em mãos de quem?

Adriano Silva Correia:- Do próprio doutor José Antônio de Jesus.

Juiz Federal:- E onde o senhor fazia essas entregas?

Adriano Silva Correia:- Normalmente na residência dele,
normalmente os saques eram feitos em São Paulo e eu entregava em
mãos.

Juiz Federal:- O senhor que levava lá?

Adriano Silva Correia:- Eu levava.

Juiz Federal:- E foi aproximadamente esse valor mesmo, cerca de 3
milhões?

Adriano Silva Correia:- Na verdade eu só tomei conhecimento do
valor total a partir do momento desse levantamento feito pela Polícia
Federal, nunca fiz esse levantamento, antes eu não tinha feito esse
levantamento.

Juiz Federal:- Isso era mensal?

Adriano Silva Correia:- Variava entre 2 meses ou até entre 1 mês é
que acontecia isso, ele me avisava que iria chegar um valor, eu
checava se esse valor entrava, e a partir do momento que esse valor
entrava eu provisionava com a gerente do banco, se o valor tivesse
condição de sacar da pessoa jurídica totalmente eu sacava, caso
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contrário eu passava alguma coisa do valor de limite para a própria
pessoa física, efetuava o provisionamento também da pessoa física,
sacava e entregava.

Juiz Federal:- E o senhor não ganhava nada disso aí, não tinha uma
comissão?

Adriano Silva Correia:- Não, eu fazia um favor."

139. Afirma que não tinha ciência de acertos de corrupção,
embora soubesse que José Antônio de Jesus era gerente da Transpetro.
Segundo o acusado Adriano Silva Correia, José Antônio de Jesus lhe
disse ser proprietário da JRA Transporte e que tinha brigado com o
outro sócio e precisava de um meio para receber pagamentos que lhe
eram devidos por serviços de transporte da empresa.

140. Transcreve-se:

"Juiz Federal:- Mas, assim, o senhor sabia que ele era gerente da
Transpetro?

Adriano Silva Correia:- Sim, com certeza.

Juiz Federal:- E qual foi a explicação que ele deu ao senhor para,
vamos dizer, fazer esse expediente?

Adriano Silva Correia:- Na verdade ele me contou a situação no
início do pedido, ele tinha uma empresa chamada JRA, essa empresa
JRA ele estava com problema com o sócio e, devido a esse problema
com o sócio, como o sócio era o sócio administrativo, gerente
administrativo, ele estava achando, ele tinha certeza que o gerente, o
sócio administrativo, estava enganando ele, ele não poderia receber
os valores dessas carretas dele, que ele tinha mais de 10 carretas
nessa empresa e transportava derivados de petróleo, produtos
químicos, então tinha um valor agregado alto, ele não poderia
receber lá porque o cara ia ficar com o dinheiro, o sócio dele, então
ele disse que precisava receber esse recurso e perguntou se eu
poderia receber, eu disse que prontamente poderia, e sacava esse
dinheiro quando ele chegava e entregava em mãos.

Juiz Federal:- Mas aqui foram quase 2 anos, o senhor nunca falou
pra ele ‘Olha, você tem que dar um jeito de...’...

Adriano Silva Correia:- Cheguei a falar, porque isso era
inconveniente, mas ele disse que já devido a... Teve um período
inclusive em que teve interventor nessa empresa, ele me contava, e ele
disse que já estava providenciando uma nova empresa e assim que
essa empresa, pediu para aguardar, ter um pouco mais de paciência,
assim que essa nova empresa tivesse sido aberta eu não precisaria
mais fazer esse favor, e assim aconteceu, chegou um certo momento
em que ele disse que não precisaria mais porque ele já tinha aberto a
nova empresa de nome Sirius.

Juiz Federal:- Consta aqui que os pagamentos foram até março de
dois mil e...
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Adriano Silva Correia:- 2014, de 2011 a 2014, eu só me atentei para
o período tão elástico a partir desse... Sabia que tinha sido muito
tempo, não sabia precisar qual o período total.

Juiz Federal:- E ele, vamos dizer, ele era empregado, gerente da
Transpetro, isso é considerado aí um empregado público pela lei
brasileira, o senhor não achou que o senhor estava, vamos dizer,
lavando dinheiro?

Adriano Silva Correia:- Não, achei que o valor era totalmente
compatível com os recursos e com o padrão de vida que ele tinha, ele
tinha mais de 10 carretas, o valor agregado do produto, quando você
transporta produtos químicos, é muito alto, porque é um produto de
risco, e as carretas viviam viajando, ele tinha contratos, então o valor
eu nunca suspeitei, eu nunca questionei isso pra ele, ele era uma
pessoa que era acima de qualquer suspeita pra mim, um homem a
meu ver idôneo."

 

141. José Antônio de Jesus, por sua vez, admitiu, em seu
interrogatório judicial, o acerto de corrupção com a NM Engenharia
(evento 255). Era Gerente Regional de Engenharia da Transpetro.
Afirma, porém, que o acerto não seu deu com o acusado Luiz Fernando
Nave Maramaldo, mas com o irmão dele, Paulo Eduardo Nave
Maramaldo, e com um Diretor Técnico da NM Engenharia, Jânio
Antunes de Souza. Foi acertada propina de 1,25% do valor do
faturamento da NM junto à Regional Norte/Nordeste da Transpetro.
Afirma não ter praticado nenhum ato em benefício da NM Engenharia
nos contratos. Os valores eram pagos para que ele pudesse repassar
parte dele para agentes políticos e assim os contratos fossem mantidos
em normalidade. Declarou ainda que era sócio informal da JRA
Transportes e que os depósitos realizados na conta desta empresa, na
conta da Queiroz Correia e na conta de Adriano Silva Correia eram
propina proveniente da NM Engenharia e destinada ao acusado José
Antônio de Jesus.

142. Transcreve-se trecho:

"Juiz Federal:- A denúncia menciona essa empresa JRA Transportes,
do senhor José Roberto Soares Vieira, o senhor tinha alguma relação
com essa empresa?

José Antônio de Jesus:- Tinha sim, essa empresa eu participei da
sociedade, inicialmente informal, porque eu não estava querendo
confundir as coisas, então eu entrei como sócio dessa empresa
informalmente e lá na frente, depois, quando eu vi que se eu não
tivesse alguém participando pelo menos no papel, eu poderia vir a
perder tudo, eu coloquei o meu filho como sócio, mas ele nem ia lá na
empresa, nunca foi.

Juiz Federal:- A partir de quando o senhor começou a atuar como
sócio informal, vamos dizer.

José Antônio de Jesus:- Informal, o senhor fala desde ...
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Juiz Federal:- É, quando o senhor começou, quando o senhor
ingressou então na JRA.

José Antônio de Jesus:- Vamos dizer assim, alguma coisa em torno de
final de 2008, 2009, por aí assim.

(...)

Juiz Federal:- Esses depósitos, o senhor deve ter visto a denúncia,
esses depósitos que teriam sido feitos pela NM Engenharia entre
2009 e 2011 na conta da JRA, o que o senhor tem de conhecimento a
esse respeito?

José Antônio de Jesus:- Foram feitos de fato.

Juiz Federal:- E o que foi isso, senhor José?

José Antônio de Jesus:- Foram pagamentos de valores de forma
inadequada que tivemos em um acerto entre eu e a NM, para que a
NM me iria pagar.

Juiz Federal:- Consta depois aqui também na denúncia, a referência
a dois pagamentos ... dois depósitos na verdade, do senhor Nelson
Maramaldo na conta do senhor Adriano Silva Correia, e depois
vários outros depósitos da NM Engenharia na conta da Queiroz
Correia. Esses depósitos também faziam parte desse...

José Antônio de Jesus:- Depois que nós tivemos um problema de
dissolução na sociedade da JRA, judicialmente, por problemas de
desentendimento, a NM, para continuar fazendo o processo, ela me
pediu ... já no início pediu uma empresa ... uma conta que não tivesse
vínculo nenhum comigo, que fosse uma pessoa jurídica. A mesma
coisa aconteceu quando eu tive problema com a JRA, eu tive que
fornecer uma outra conta e como eu conhecia o Adriano, conversei
com ele, ele me emprestou, vamos dizer assim, a conta para receber
esses valores.

Juiz Federal:- A conta dele e depois a conta da Queiroz?

José Antônio de Jesus:- Sim, senhor, que a empresa é ele.

Juiz Federal:- E fazia parte desse acerto que o senhor mencionou,
esses depósitos?

José Antônio de Jesus:- Fazia parte do acerto com a NM.

Juiz Federal:- O senhor pode me descrever melhor esse acerto que
teria havido então com a NM?

José Antônio de Jesus:- Vejamos, eu estive, como falei anteriormente,
desde 2004 até 2009 na Transpetro, foi um período muito turbulento,
e inúmeras vezes tive para sair da gerência, porque o cargo ... tinha
muitas pessoas que estavam querendo influir, estavam querendo me
tirar e tal. No final, 2008, 2009, a NM já tinha alguns serviços, eu
conheci a NM na refinaria, mas depois nunca mais eu tinha visto, o
senhor Jânio me procurou e me sugeriu que nós deveríamos fazer um
acordo para que eu recebesse valores para serem repassados para os
agentes políticos, para que nós pudéssemos pagar pra eles esses
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valores, para que nós tivéssemos estabilidade e os contratos deles
fluíssem naturalmente, e ninguém nos incomodasse. Daí pra frente foi
isso que aconteceu.

Juiz Federal:- E como é que as coisas daí se desdobraram?

José Antônio de Jesus:- Eles começaram a... Nós fizemos um acerto
para todos os contratos que fossem da minha regional, - diferente do
que está no processo, não tinha nada a ver com as outras que não
eram da região nordeste, foi de fato só na regional nordeste, - a NM,
através do senhor Paulo Maramaldo, que é quem tratava tudo
comigo, era o senhor Paulo, era a pessoa que de fato eu conhecia,
junto com o senhor Jânio, que era o diretor, no final, o diretor técnico
da regional nordeste. Então nós acertamos que eles iriam pagar ...
iam repassar pra mim, para que fosse repassado para os agentes
políticos o valor de 1,25 % de cada um dos faturamentos que a NM
tivesse, diferente do que está aí, em alguns lugares 1%, em outros
lugares 0,5%. Não são verdadeiros. O valor real é 1,25 %, se
tivermos oportunidade de verificar, podemos pedir à Transpetro os
valores que eram pagos e calcular pelos valores que foram
depositados, vamos verificar que de fato é isso daí.

Juiz Federal:- Certo, 1.25 então?

José Antônio de Jesus:- 1.25.

Juiz Federal:- E o senhor concordou com isso?

José Antônio de Jesus:- Sim, eu concordei sim.

Juiz Federal:- Por que o senhor concordou?

José Antônio de Jesus:- Concordei porque eu estava querendo
continuar no processo e com isso eu pegaria esses recursos, passaria
para os agentes políticos e ficaria no cargo até terminar.

Juiz Federal:- E qual era a vantagem que eles obtinham, por que eles
pagavam isso?

José Antônio de Jesus:- Somente a realização dos serviços sem
nenhum problema, sem nenhum motivo de paralisação dos serviços,
de modo que eu tivesse estabilidade e continuasse lá sem ninguém
nos perturbar.

Juiz Federal:- Mas eles já não deveriam ter isso normalmente? A
empresa está fazendo o trabalho direito, ela não deveria em princípio
sofrer quaisquer óbices?

José Antônio de Jesus:- Em tese sim, excelência, faz sentido, agora ...
a proposta que me fizeram, para que eu repassasse de apoio, para
apoio político, já que eles apoiavam politicamente outras pessoas
também no país, não era só lá.

Juiz Federal:- E o senhor fez alguma coisa para beneficiar a NM
nesse período?

José Antônio de Jesus:- Não fiz rigorosamente nada, excelência, para
beneficiar, a não ser fazer cumprir os contratos do ponto de vista de
execução física e execução no tempo em que era pra ser feito.
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Juiz Federal:- Desculpe, então, perguntar novamente isso ao senhor,
não ficou muito clara pra mim a sua resposta. Mas então o que eles
ganhavam para fazer esses pagamentos?

José Antônio de Jesus:- Só a realização dos contratos deles
integralmente no tempo e nos valores, só isso. Em tese, valor nenhum,
vantagem nenhuma, assim, que foi retirada com o propósito de 'Eu
vou pagar pra ter vantagem', não tiveram vantagem.

Juiz Federal:- O número de contrato deles ou os valores dos
contratos aumentou a partir dessa proposta, ou diminuiu, ou ficou na
mesma?

José Antônio de Jesus:- O número de contratos deles ... deve ter tido
um incremento, agora todos os contratos que eram feitos eram
acertados e definidos na sede da Transpetro, eu não tinha influência
nenhuma sobre isso, excelência. Se aumentou, é porque as
negociações que eram feitas lá entre a Transpetro e a NM foram
feitas de modo que eles ganhassem mais contratos, eu não tinha
influência nenhuma. A menos ... atendendo os critérios técnicos ... se
a NM estivesse atendendo a critério técnico pra fazer um contrato, eu
colocava na lista, uma lista primária, junto com a pessoa que
trabalhava comigo, enviávamos para os meus superiores, que
enviavam para a sede ... para a empresa ... para a gerência que
contratava na sede, e eles faziam todo o procedimento."

 

143. Declarou, porém, que ficou somente com 10 a 15%
dos valores, pois a maior parte era repassada a agentes políticos:

"Juiz Federal:- Qual era o caminho do dinheiro, que o
senhor falou, a NM depositava na conta da JRA ou
depositava na conta do senhor Adriano, ou depositava na
conta da Queiroz, como é que o dinheiro chegava até o
senhor, qual era o caminho que ele pegava daí?

José Antônio de Jesus:- Eram sacados das contas, parte
retirada era me dada, algumas coisas eram transferidas,
quem fazia isso era o Adriano e o senhor José Roberto, o
falecido José Roberto. Eles retiravam e me davam em
espécie.

Juiz Federal:- E esse dinheiro ficava com o senhor?

José Antônio de Jesus:- Não, esse dinheiro era
repassado para os agentes políticos, como falei para o
senhor, inclusive o próprio senhor José Roberto era
político, não tinha acerto nenhum para pagar nada pra ele
em relação a esse serviço que ele fazia da JRA, mas ele foi
agraciado, porque também foi candidato, foi político lá, e
eu fiz dentro desse pacote aí doações pra ele, além de
outros.

Juiz Federal:- Mas o senhor não ficava com nada?
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José Antônio de Jesus:- Ficava sim, fiquei com em
torno de 10 a 15% dos valores.

Juiz Federal:- O que o senhor fez com esse dinheiro?

José Antônio de Jesus:- Esse dinheiro era feito para
fazer pagamento de despesas pessoais e coisas normais."

 

144. Nega responsabilidade pelos crimes de lavagem.
Declarou que forneceu contas de terceiro para receber a propina a
pedido da NM Engenharia, que foi José Roberto Soares Vieira o
responsável pelo francionamento das transações e que os valores eram
sacados em espécie pois os agentes políticos queriam receber dessa
forma. Transcreve-se trecho:

"Juiz Federal:- Tem algumas referências na denúncia, o
senhor deve ter lido a denúncia junto com os seus
advogados, de repasses desses valores para a conta, por
exemplo, de sua esposa, a senhora Ana. Então, por
exemplo, na denúncia, na folha 23, há uma referência aqui
a 200 mil que foram repassados pela JRA para a conta da
sua esposa, são depósitos, vários depósitos de 9.500,
9.800, alguns mais expressivos, de 40 mil, outros de 12 mil
... esses aqui foram transferidos então...

José Antônio de Jesus:- O senhor José Roberto, em
alguns momentos, acho que o Adriano também, não
lembro agora, fez em alguns momentos algumas
transferências para a conta da minha esposa.

Juiz Federal:- E por que fazer essas transferências
abaixo, por exemplo, de 10 mil reais?

José Antônio de Jesus:- Olha, excelência, segundo,
depois eu estive conversando com os advogados, é para
não denotar valores altos transferidos. Mas, de fato, eu
nem sei qual é o valor que é hoje padrão para que a gente
não seja notificado como transferências elevadas.

Juiz Federal:- Eu indago isso, porque, em seguida, na
denúncia, tem em várias páginas aqui, eu não vou ler,
porque vai ser cansativo, mas de transferências bancárias,
segundo o ministério público, foram fracionadas em
valores até menores, inferiores a 5 mil reais. Então na
denúncia, folha 25, por exemplo, fala em 41 transferências
inferiores a 5 mil reais, na data de 27 de outubro, da JRA
para a senhora sua esposa. Esse procedimento de
fracionamento era orientação do senhor também?
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José Antônio de Jesus:- Não, foi feito pelo senhor José
Roberto, era ele que tinha controle da conta, ele era o
sócio administrador da empresa, eu nem era sócio
formalmente e nem o meu filho ... era sócio formalmente,
mas ele não era sócio-administrador. Quem fazia todas as
transferências era o senhor José Roberto.

Juiz Federal:- Mas essas transferências abaixo de 5 mil
reais não foram feitas dessa forma por orientação do
senhor?

José Antônio de Jesus:- Não, não, senhor.

Juiz Federal:- E o senhor não estranhava esse
procedimento quando o senhor via lá o extrato da sua
esposa?

José Antônio de Jesus:- Eu cheguei a perguntar pra ele,
mas nesse momento eu não me lembro qual foi a resposta
que ele me deu, mas achei que não tinha nada de errado,
não me incomodei muito com o problema.

Juiz Federal:- Essa conta da sua esposa, o senhor
controlava?

José Antônio de Jesus:- Essa conta da minha esposa eu
utilizava para fazer aplicações que não eram do dinheiro
recebido do salário que eu ganhava da Petrobrás. Nós
colocávamos nessa e eu tinha acesso a ela para fazer
aplicações, e pagar, e transferir para quando havia
necessidade. Algumas contas ... eu tinha o cartão e a
senha dela para fazer movimentação a qualquer instante.

Juiz Federal:- Certo. O senhor que controlava a conta
dela, então?

José Antônio de Jesus:- Nós controlávamos. Para fazer
aplicações, toda e qualquer aplicação dentro da nossa
família quem fazia era eu."

 

145. Também confirmou a aquisição de uma máquina
trituradora através da Queiroz Correia:

"Juiz Federal:- Consta também na denúncia uma
referência aqui a uma trituradora de R$ 64.350,00, que
teria sido adquirida em nome da Queiroz Correia, o
senhor sabe me esclarecer essa história?



25/06/2018 Evento 286 - SENT1

https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=701529921072834020023891268282&evento=7015… 28/45

José Antônio de Jesus:- Foi um equipamento que eu
comprei com o nome da empresa do senhor Adriano e que,
como eu estava para receber o valor, esse equipamento foi
pago em 4 vezes de 12 mil reais, de fato foi comprado com
nota fiscal em nome da empresa dele e os boletos foram
feitos para serem pagos, o primeiro ele pagou e os outros
três ele me deu e eu paguei depois com valores meus, e só
o primeiro foi pago com o valor ... com valores advindos
da NM para a Queiroz.

Juiz Federal:- Essa trituradora era pra quem, era para a
Queiroz ou era para o senhor?

José Antônio de Jesus:- Esse triturador era pra mim,
não é um triturador de (incompreensível) matéria
orgânica, está mal colocado matéria orgânica e está
comigo até hoje e está até parado, porque não tem
atividade, está tudo parado lá.

Juiz Federal:- A nota fiscal saiu em nome de quem?

José Antônio de Jesus:- Da Queiroz.

Juiz Federal:- E por qual motivo?

José Antônio de Jesus:- Porque ele ia ser o pagador,
então eu pedi, dada a nossa proximidade, eu pedi a ele pra
comprar pra mim no nome da empresa dele."

 

146. Esse o quadro probatório.

147. É possível emitir conclusões.

148. Os cinquenta e seis depósitos no total de R$
7.117.500,00 entre 30/09/2009 a 11/03/2014 realizados pela NM
Engenharia nas contas da JRA Transportes, Adriano Silva Correia e
Queiroz Correia representam vantagens indevidas em acerto de
corrupção havido entre a NM Engenharia e o Gerente da Transpetro José
Antônio de Jesus.

149. O fato de parte do dinheiro ter sido destinada a
agentes políticos, como afirmou, embora sem demonstrar, José Antônio
de Jesus, não exclui o crime.

150. Inviável, considerando a realização de depósitos
periódicos durante quase cinco anos, considerar caracterizado um único
crime de corrupção. Embora os pagamentos tivessem por base os
valores faturados pela NM Engenharia, reputo configurado um crime de
corrupção, que se renovou periodicamente, a cada contrato entre a NM
Engenharia sob a responsabilidade da Gerência Regional da Transpetro
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comandada por José Antônio de Jesus. Foram vinte e seis contratos e,
portanto, vinte e seis crimes de corrupção. Considero que os aditivos
não implicam novos crimes, já que fazem parte dos contratos.

151. A contrapartida pela vantagem indevida consistiu na
atuação do Gerente da Transpetro José Antônio de Jesus em favor da
NM Engenharia na contínua relação desta com a Transpetro.

152. A alegação de Luiz Fernando Nave Maramaldo de
que o pagamento se fez por extorsão não encontra prova nos autos.
Aliás, o próprio relato de Luiz Nave Maramaldo não descreve situação
clara de extorsão, já que não houve ameaça ou coação específicas e
concretas contra a NM Engenharia. Não é aceitável ainda, considerando
quase cinco anos de pagamento de vantagem indevida, a alegação de
que o pagamento se deu por extorsão que pressupõe alguma espécie de
coação incontornável.

153. Foram, por outro lado, colacionadas mensagens
eletrônicas pontuais que revelam a atuação de José Antônio de Jesus em
favor da NM Engenharia  junto à Transpetro (evento 1, anexo3, anexo4,
anexo5 e anexo6).

154. A mais relevante está no evento 1, anexo5. Nela, José
Antônio de Jesus concorda com a inclusão da NM Engenharia em lista
de empresas a serem convidadas para fornecimento de serviços de
manutenção de tubos e tanques para a Petrobrás.  Repare-se que a
maioria das empresas da lista ali figura por questões técnicas, por
exemplo por atingirem meta. Apenas a NM Engenharia e a Meta
Manutenção, outra empresa suspeita de pagamento de propinas,
conforme ação penal 5021793-77.2018.4.04.7000, foram incluídas por
critério diverso (evento 1, anexo5). Embora José Antônio de Jesus tenha
apenas concordado com sugestão de surbordinado, é dele a
responsabilidade, já que é a autoridade superior. A mensagem retrata um
caso claro de atuação de José Antônio de Jesus para favorecer a NM
Engenharia.

155. Forçoso reconhecer que, além deste caso, não foram
provadas todas as atuações de José Antônio de Jesus em favor da NM
Engenharia, sendo o provável que ele tenha atuado nesse sentido de
maneira difusa, sempre que as oportunidades surgiram.   

156. É o quanto basta, de todo modo, para caracterização
do crime de corrupção, a não ser que se entenda como válido e lícito o
pagamento por empresa privada de cerca de sete milhões de reais em
favor de agente público.

157. Com efeito, uma empresa não pode realizar
pagamentos a agentes públicos, quer ela tenha ou não presente uma
contrapartida específica naquele momento.
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158. Basta para a configuração que os pagamentos sejam
realizados em razão do cargo, ainda que em troca de atos de ofício
indeterminados, a serem praticados assim que as oportunidades
apareçam. Citando Direito Comparado, "é suficiente que o agente
público entenda que dele ou dela era esperado que exercitasse alguma
influência em favor do pagador assim que as oportunidades surgissem"
("US v. DiMasi", nº 11-2163, 1st Cir. 2013, no mesmo sentido, v.g., "US
v. Abbey", 6th Cir. 2009, "US v. Terry", 6th Cir. 2013, "US v. Jefferson",
4th Cir. 2012, todos de Cortes de Apelação Federais dos Estados
Unidos).

159. Na jurisprudência brasileira, a questão é ainda objeto
de debates, mas os julgados mais recentes inclinam-se no sentido de que
a configuração do crime de corrupção não depende da prática do ato de
ofício e que não há necessidade de uma determinação precisa dele.
Nesse sentido, v.g., decisão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, da
lavra do eminente Ministro Gurgel de Faria:

"O crime de corrupção passiva é formal e prescinde
da efetiva prática do ato de ofício, sendo incabível a
alegação de que o ato funcional deveria ser
individualizado e indubitavelmente ligado à vantagem
recebida, uma vez que a mercancia da função
pública se dá de modo difuso, através de uma
pluralidade de atos de difícil individualização." (RHC
48400 – Rel. Min. Gurgel de Faria - 5ª Turma do STJ
- un. - j. 17/03/2017)

160. Pelo verificado neste e em outros casos, o pagamento
de vantagens indevidas em contratos da Petrobrás e de suas subsidiárias
havia ser tornado uma prática comum, “a regra do jogo”, efetuando os
dirigentes das empreiteiras esses pagamentos para manterem uma boa
relação com os executivos da Petrobrás e com os agentes políticos que
lotearam os cargos de direção da Petrobrás, a fim de evitar óbices aos
seus ganhos e igualmente facilitações quando as oportunidades
surgissem.

161. Isso é suficiente para a tipificação. O entendimento
contrário, exigindo uma contrapartida específica e determinada em troca
da vantagme indevida, tornaria legítimo os pagamentos milionários
efetuados pelas empreiteiras aos executivos da Petrobrás e aos agentes
políticos que lhes davam sustentação, o que seria um argumento
absurdo. Caracterizado, portanto, o crime de corrupção.

162. Não há prova, porém, de que José Antônio de Jesus
praticou um ato de ofício ilegal em favor da NM Engenharia, não sendo
aplicáveis, portanto, as causas de aumento previstas nos artigos 317 e
333 do CP.

163. Embora a inclusão da NM Engenharia em lista de
empresas a serem convidadas na mensagem eletrônica acima apontada
aparente ser ilegal, já que não teriam sido observados os critérios



25/06/2018 Evento 286 - SENT1

https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=701529921072834020023891268282&evento=7015… 31/45

técnicos, não houve demonstração cabal de que tal espécie de exceção
não seria cabível.

164. Respondem pelos crimes de corrupção Luiz Fernando
Nave Maramaldo e Jose Antônio de Jesus. A alegação de José Antônio
de Jesus de que Paulo Eduardo Nave Maralmaldo e Janio Antunes de
Souza também teriam participado dos crimes deve ser avaliada pelo
MPF fora da presente ação penal. Isso não exclui a responsabilidade de
José Antônio de Jesus, nem a de Luiz Fernando Nave Maramaldo, este
confesso.

165. Além do crime de corrupção, foram identificadas
condutas de ocultação e dissimulação do produto do crime de corrupção,
próprias da lavagem de dinheiro.

166. Não se trata de mero pagamento, por quase cinco
anos, de propinas ao Gerente da Transpetro José Antônio de Jesus.

167. Foram utilizadas contas, em uma primeira fase dos
repasses, de pelo menos três pessoas interpostas, da JRA Transportes, da
qual José Antônio de Jesus era sócio oculto, da Queiroz Correia e de
Adriano Silva Correia.

168. Foram utilizadas contas, em uma segunda fase dos
repasses, de pelo menos dois familiares de José Antônio de Jesus, de sua
esposa Ana Vilma Fonseca de Jesus e Vanessa Fonseca de Jesus.

169. Não só isso, mas na transferência de valores da JRA
Transportes para as contas dos familiares, foram, como evidenciado nos
itens 122-128, utilizados estratagemas de ocultação e dissimulação, com
estruturação de transações em valores inferiores a dez mil reais para
evitar o sistema de prevenção à lavagem de dinheiro.

170. Questão que se coloca é se o crime de corrupção
também poderia ser antecedente ao de lavagem, ou seja, se o repasse de
propina através de condutas de ocultação e dissimulação configura, além
de corrupção, conduta de lavagem de dinheiro.

171. Poder-se-ia alegar, como faz a Defesa, confusão entre
o crime de lavagem e o crime de corrupção, argumentando que não
haveria lavagem antes da entrega dos valores.

172. Assim, os expedientes fraudulentos ainda comporiam
o tipo penal da corrupção, consistindo no repasse indireto dos valores.

173. Vinha este Juízo adotando a posição de que poder-se-
ia falar de lavagem de dinheiro apenas depois de finalizada a conduta
pertinente ao crime antecedente.

174. Assim, por exemplo, só haveria lavagem se, após o
recebimento da vantagem indevida do crime de corrupção, fosse o
produto submetido a novas condutas de ocultação e dissimulação.
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175. A realidade dos vários julgados na assim denominada
Operação Lavajato recomenda alteração desse entendimento.

176. A sofisticação da prática criminosa tem revelado o
emprego de mecanismos de ocultação e dissimulação já quando do
repasse da vantagem indevida do crime de corrupção.

177. Tal sofisticação tem tornado desnecessária, na prática,
a adoção de mecanismos de ocultação e dissimulação após o
recebimento da vantagem indevida, uma vez que o dinheiro, ao mesmo
tempo em que recebido, é ocultado ou a ele é conferida aparência lícita.

178. Este é o caso, por exemplo, do pagamento de propina
através de transações internacionais subreptícias. Adotado esse método,
a propina já chega ao destinatário, o agente público ou terceiro
beneficiário, ocultada e, por vezes, já em local seguro e fora do alcance
das autoridades públicas, tornando desnecessária qualquer nova conduta
de ocultação ou dissimulação.

179. Esse igualmente é o caso quando a propina é paga
mediante transferências de valores ocultadas por contratos de prestação
de serviços simulados. Adotado esse método, o pagamento pela empresa
corruptora ao corrompido chega disfarçado sobre a roupagem de uma
relação regular, com causa lícita, sem a necessidade qualquer nova
conduta de ocultação ou dissimulação.

180. Também cumpre reconhecê-lo diante do pagamento
sistemático de valores a pessoas interpostas ou na realização de
transações financeiras estruturadas para burlar o sistema de prevenção à
lavagem de dinheiro, caso específico destes autos.

181. Não seria justificável premiar o criminoso por sua
maior sofisticação e ardil, ou seja, por ter habilidade em tornar
desnecessária ulterior ocultação e dissimulação do produto do crime, já
que estes valores já lhe são concomitantemente repassados com a
aparência de licitude ou para receptáculo secreto.

182. Não se desconsidera aqui o precedente do Egrégio
Supremo Tribunal Federal na Ação Penal 470.

183. No caso, quando do julgamento dos embargos
infringentes, o Egrégio Supremo Tribunal Federal condenou o ex-
deputado federal João Paulo Cunha por corrupção, mas o absolveu por
lavagem, por entender que o expediente de ocultação em questão
envolvia o recebimento da vantagem indevida por pessoa interposta, no
caso sua esposa que sacou em espécie a propina no banco. O Supremo
Tribunal Federal entendeu, acertadamente, naquele caso que o
pagamento de propina a pessoa interposta ainda fazia parte do crime de
corrupção e não do de lavagem.
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184. Salta aos olhos primeiro a singeleza da conduta de
ocultação naquele processo, a mera utilização da esposa para
recebimento em espécie da propina.

185. Também necessário apontar a relevante diferença de
que, naquele caso, o numerário não foi recebido pela esposa e
sucessivamente pelo ex-parlamentar já ocultado ou com aparência de
lícito. Pelo contrário, ao dinheiro em espécie, ainda necessário, para a
reciclagem, o emprego de algum mecanismo de ocultação e
dissimulação.

186. Já no presente feito, não se trata de mero pagamento a
pessoa interposta, mas a realização de pagamentos através de várias
condutas de ocultação e dissimulação. Foram usadas pelo menos cinco
contas de pessoas interpostas e ainda em mais de uma fase. Primeiro
para contas da JRA Transportes, Queiroz Correia e Adriano Correia da
Silva, depois para contas de familiares. Foram ainda estruturadas as
transações financeiras para valores abaixo de dez mil reais, a fim de
evitar a sua detecção pelo sistema de prevenção à lavagem de dinheiro.

187. Isso é muito diferente do que a realização de apenas
uma transação com o emprego da esposa, caso de João Paulo Cunha na
Ação Penal 470.

188. O entendimento ora adotado, em evolução da posição
do julgador, não representa contrariedade com o referido precedente do
Egrégio Supremo Tribunal Federal, pois distintas as circunstâncias.

189. As condutas, embora concomitantes, afetam bens
jurídicos diferenciados, a corrupção a confiança na Administração
Pública e no império da lei, a lavagem, a Administração da Justiça e o
domínio econômico e até mesmo a integridade do processo eleitoral.

190. Assim, se no pagamento da vantagem indevida na
corrupção, são adotados, ainda que concomitantemente, mecanismos de
ocultação e dissimulação com alguma sofisticação, configura-se não só
crime de corrupção, mas também de lavagem, uma vez que atribuída ao
produto do crime de corrupção a aparência de licitude ou ocultado o
produto do crime em receptáculo fora do alcance das autoridades
públicas.

191. De todo modo, ainda que assim não fosse, no mínimo
as transações estruturadas havidas a partir das contas da JRA
Transportes para as contas da esposa e filha de José Antônio de Jesus
teriam que ser consideradas condutas de lavagem não coincidentes com
a prática de corrupção. A partir do depósito da propina na conta da JRA
Transportes, os valores já teriam entrado na esfera de disponibilidade de
José Antônio de Jesus, com a consumação da corrupção. A partir daí,
não há como entender que as condutas de ocultação e dissimulação
ainda fariam parte do crime de corrupção.
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192. Também configura crime de lavagem a aquisição da
máquina trituradora em nome da Queiroz Correia, mas sendo o real
proprietário José Antônio de Jesus.

193. Pelo menos parte do preço, R$ 12.570,00, foi pago
com recursos provenientes do crime, dinheiro recebido pela Queiroz
Correia da NM Engenharia, e a aquisição de bem em nome de pessoa
interposta, configura inequivocadamente lavagem de dinheiro.

194. Responde por crimes de lavagem de dinheiro Luiz
Fernando Nave Maramaldo pelos crimes consistentes no repasse do
produto de corrupção para conta da JRA Transportes, Queiroz Correia e
Adriano Silva Correia, pessoas interpostas de José Antônio de Jesus.
Foram cinquenta e seis crimes de lavagem, considerando o número de
depósitos havidos na conta das pessoas interpostas.

195. José Antônio de Jesus responde por todas as condutas
de ocultação e dissimulação. Utilização de cinco pessoas interpostas,
pela estruturação das transações em valores abaixo de dez mil reais e
pela aquisição de bem em nome de pessoa interposta.

196. Sua alegação de que foi a NM Engenharia quem
solicitou a indicação de contas de pessoas interpostas para a realização
dos depósitos, ainda que seja eventualmente verdadeira, não o torna
menos coautor do crime de lavagem.

197. Sua alegação de que foi de José Roberto Soares
Vieira a iniciativa de estruturar as transações financeiras em depósitos
abaixo de dez mil reais carece de comprovação e, além disso, no
mínimo ele atuou como partícipe já que era o controlador das contas da
esposa e da filha, não sendo crível que, a luz dos extratos, tivesse
permanecido alheio às estruturações tão flagrantes como as retratadas
nos itens 122-128.

198. A sua alegação no interrogatório de que não achou
relevante a estruturação das transações é tudo menos crível:

"Juiz Federal:- Mas essas transferências abaixo de 5 mil
reais não foram feitas dessa forma por orientação do
senhor?

José Antônio de Jesus:- Não, não, senhor.

Juiz Federal:- E o senhor não estranhava esse
procedimento quando o senhor via lá o extrato da sua
esposa?

José Antônio de Jesus:- Eu cheguei a perguntar pra ele,
mas nesse momento eu não me lembro qual foi a resposta
que ele me deu, mas achei que não tinha nada de errado,
não me incomodei muito com o problema.
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Juiz Federal:- Essa conta da sua esposa, o senhor
controlava?

José Antônio de Jesus:- Essa conta da minha esposa eu
utilizava para fazer aplicações que não eram do dinheiro
recebido do salário que eu ganhava da Petrobrás. Nós
colocávamos nessa e eu tinha acesso a ela para fazer
aplicações, e pagar, e transferir para quando havia
necessidade. Algumas contas ... eu tinha o cartão e a
senha dela para fazer movimentação a qualquer instante.

Juiz Federal:- Certo. O senhor que controlava a conta
dela, então?

José Antônio de Jesus:- Nós controlávamos. Para fazer
aplicações, toda e qualquer aplicação dentro da nossa
família quem fazia era eu."

199. A utilização de tantos estratagemas de ocultação e
dissimulação, cinco pessoas interpostas e estruturação de transações
para evitar o sistema de prevenção, pressupõe o dolo de lavagem. Não
há outra explicação para o motivo do emprego de tais estratagemas
salvo dolo de ocultação e dissimulação do produto do crime.

200. Em relação a José Antônio de Jesus, foram cinquenta
e seis crimes de lavagem. Em relação às condutas de ocultação e
dissimulação entre as contas da JRA Transportes e dos familiares,
entendo que houve uma progressão dos mesmos e anteriores crimes de
lavagem.

201. Responde, porém, por mais um crime de lavagem
pela aquisição com produto do crime e em nome de pessoa interposta da
trituradora, total, portanto, de cinquenta e sete crimes de lavagem.

202. Adriano Silva Correia admite os fatos, mas nega o
dolo de lavagem. Em síntese, teria apenas cedido as contas a pedido de
José Antônio de Jesus, sem jamais suspeitar do caráter criminoso das
transações.

203. O álibi não é crível.

204. Adriano Silva Correia é engenheiro e prestava
serviços na Transpetro. Tinha conhecimento de que José Antônio de
Jesus era executivo da Transpetro, ou seja, empregado público. Tinha
conhecimento de que a NM Engenharia era fornecedora da Transpetro.

205. Tivesse atuado esporadicamente em favor de José
Antônio de Jesus, seu alíbi poderia ser crível. Mas forneceu sua conta
pessoal e ainda de sua empresa para que ele recebesse depósitos da NM
Engenharia. Foram trinta e um depósitos vultosos entre 10/2011 a
03/2014.
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206. O total atingiu R$ 3.321.700,00. Como se não
bastasse, a quase totalidade do valor recebido foi, como ele mesmo
admitiu em Juízo (item 138), sacado em espécie e entregue em espécie
por Adriano Silva Correia a José Antônio de Jesus.  

207. Não é simplesmente crível que Adriano Silva Correia
acreditasse que se tratava de um procedimento normal, ceder contas a
um empregado da Transpetro, nelas receber depósitos de fornecedora da
Transpetro, sacar os valores em espécie e entregá-los, no total de cerca
de três milhões de reais, a um empregado público, tudo isso durante
mais de dois anos.

208. Aqui não há dolo eventual, mas direto.

209. Deve ser responsabilizado por trinta e um crimes de
lavagem de dinheiro. Responde, porém, por mais um crime de lavagem
pela aquisição com produto do crime e em nome de pessoa interposta da
trituradora, total, portanto, de trinta e dois crimes de lavagem.

210. Em síntese do fundamentado:

a) José Antônio de Jesus deve ser condenado por vinte e
seis crimes de corrupção passiva e cinquenta e sete crimes de lavagem
de dinheiro, tendo por antecedente o crime de corrupção;

b) Luiz Fernando Nave Maramaldo deve ser condenado
por vinte e seis crimes de corrupção ativa e cinquenta e seis crimes de
lavagem de dinheiro, tendo por antecedente o crime de corrupção; e

c) Adriano Silva Correia deve ser condenado por trinta e
dois crimes de lavagem de dinheiro.

 

III. DISPOSITIVO

 

211. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE

PROCEDENTE a pretensão punitiva.

212. Condeno José Antônio de Jesus:

a) por vinte e seis crimes de corrupção passiva do art. 317
do CP pelo recebimento de vantagem indevida em contratos da NM
Engenharia com a Transpetro; e

b) por cinquenta e sete crimes de lavagem de dinheiro do
art, 1.º, caput e V, da Lei n.º 9.613/1998, pela ocultação e dissimulação
do produto de crime de corrupção.

213. Condeno Luiz Fernando Nave Maramaldo:
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a) por vinte e seis crimes de corrupção ativa do art. 333 do
CP pelo pagamento de vantagem indevida em contratos da NM
Engenharia com a Transpetro; e

b) por cinquenta e seis crimes de lavagem de dinheiro do
art, 1.º, caput e V, da Lei n.º 9.613/1998, pela ocultação e dissimulação
do produto de crime de corrupção.

214. Condeno Adriano Silva Correia por trinta e dois
crimes de lavagem de dinheiro do art, 1.º, caput e V, da Lei n.º
9.613/1998, pela ocultação e dissimulação do produto de crime de
corrupção.

215. Atento aos dizeres do artigo 59 do Código Penal e
levando em consideração o caso concreto, passo à individualização e
dosimetria das penas a serem impostas ao condenado.

216. José Antônio de Jesus

Para o crime de corrupção passiva: José Antônio de Jesus
não tem antecedentes registrados no processo. Conduta social,
personalidade, culpabilidade, motivos, comportamento da vítima e
consequências são elementos neutros. Circunstâncias devem ser
valoradas negativamente. A prática do crime de corrupção envolveu o
recebimento de um valor muito expressivo, de cerca de sete milhões de
reais. Considerando uma vetorial negativa, mas de especial reprovação,
fixo, para o crime de corrupção passiva, pena de quatro anos de
reclusão.

Reduzo a pena em seis meses pela confissão.

Não há outras atenuantes ou agravantes a serem
reconhecidas.

Não foi demonstrada a prática ou omissão ilegal de ato de
ofício, com o que deixo de aplicar a causa de aumento do §1º do art. 317
do CP.

Fixo multa proporcional para a corrupção em quarenta e
cinco dias multa.

Considerando a dimensão dos crimes e especialmente a
capacidade econômica de um gerente da Transpetro, fixo o dia multa em
cinco salários mínimos vigentes ao tempo do fato delitivo (03/2014).

Considerando as circunstâncias dos crimes, reconheço a
continuidade delitiva entre eles e unifico as penas com o acréscimo de
2/3, em vista dos vinte e seis crimes cometidos, restando, portanto, cinco
anos e dez meses de reclusão e setenta e cinco dias multa.
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Para o crime de lavagem: Jose Antônio de Jesus não tem
antecedentes registrados no processo. Conduta social, culpabilidade,
personalidade, motivos e comportamento da vítima são elementos
neutros. Circunstâncias devem ser valoradas negativamente. A lavagem,
no presente caso, envolveu a prática de diversas condutas de ocultação e
dissimulação ainda que, por vezes no mesmo ciclo de lavagem, com
cinco contas de pessoas interpostas, estruturação de transações para
evitar o sistema de prevenção de lavagem e a aquisição de bem em
nome de pessoa interposta. A prática de diversas condutas de ocultação
e dissimulação no mesmo ciclo de lavagem deve ser valorada
negativamente a título de circunstância.  Tal grau de sofisticação não é
inerente ao crime de lavagem e deve ser valorado negativamente a título
de circunstâncias (a complexidade não é inerente ao crime de lavagem,
conforme precedente do RHC 80.816/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence,
1ª Turma do STF, un., j. 10/04/2001). Consequências devem ser
valoradas negativamente. A lavagem envolve a quantia substancial de
cerca de sete milhões de reais. A lavagem de significativa quantidade de
dinheiro merece reprovação a título de consequências. Considerando
duas vetoriais negativas, de especial reprovação, fixo, para o crime de
lavagem de dinheiro, pena de quatro anos e seis meses de reclusão.

Reduzo a pena em seis meses pela confissão, ainda que
parcial.

Não há outras atenuantes ou agravantes a serem
reconhecidas.

Fixo multa proporcional para a corrupção em sessenta dias
multa.

Considerando a dimensão dos crimes e especialmente a
capacidade econômica de um gerente da Transpetro, fixo o dia multa em
cinco salários mínimos vigentes ao tempo do fato delitivo (03/2014).

Considerando as circunstâncias dos crimes, reconheço a
continuidade delitiva entre eles e unifico as penas com o acréscimo de
2/3, em vista dos cinquenta e sete crimes cometidos, restando, portanto,
seis anos e oito meses de reclusão e cem dias multa.

Entre os crimes de corrupção e de lavagem, há concurso
material, motivo pelo qual as penas somadas chegam a doze anos e seis
meses de reclusão e cento e setenta e cinco dias multa, que reputo
definitivas para José Antônio de Jesus.

Considerando as regras do art. 33 do Código Penal, fixo o
regime fechado para o início de cumprimento da pena. A progressão de
regime para o crime de corrupção fica, em princípio, condicionada à
devolução do produto do crime nos termos do art. 33, §4º, do CP.

217. Luiz Fernando Nave Maramaldo
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Para o crime de corrupção ativa: Luiz Fernando Nave
Maramaldo não tem antecedentes registrados no processo. Conduta
social, personalidade, culpabilidade, motivos, comportamento da vítima
e consequências são elementos neutros. Circunstâncias devem ser
valoradas negativamente. A prática do crime de corrupção envolveu o
pagamento de um valor muito expressivo, de cerca de sete milhões de
reais. Considerando uma vetorial negativa, mas de especial reprovação,
fixo, para o crime de corrupção ativa, pena de quatro anos de reclusão.

Reduzo a pena em seis meses pela confissão.

Não há outras atenuantes ou agravantes a serem
reconhecidas.

Não foi demonstrada a prática ou omissão ilegal de ato de
ofício, com o que deixo de aplicar a causa de aumento do parágrafo
único do art. 333 do CP.

Fixo multa proporcional para a corrupção em quarenta e
cinco dias multa.

Considerando a dimensão dos crimes e especialmente a
capacidade econômica do condenado, executivo de grande empresa de
engenharia, fixo o dia multa em cinco salários mínimos vigentes ao
tempo do fato delitivo (03/2014).

Considerando as circunstâncias dos crimes, reconheço a
continuidade delitiva entre eles e unifico as penas com o acréscimo de
2/3, em vista dos vinte e seis crimes cometidos, restando, portanto, cinco
anos e dez meses de reclusão e setenta e cinco dias multa.

Para o crime de lavagem: Luiz Fernando Nave Maramaldo
não tem antecedentes registrados no processo. Conduta social,
culpabilidade, personalidade, motivos e comportamento da vítima são
elementos neutros. Circunstâncias não devem ser valoradas
negativamente. Embora a lavagem, no presente caso, tenha envolvido
diversas condutas de ocultação e dissimulação, a parte de
responsabilidade do ora condenado consistiu somente na utilização de
três contas interpostas, o que, apesar de grave, não justifica valoração
negativa especial. Consequências devem ser valoradas negativamente. A
lavagem envolve a quantia substancial de cerca de sete milhões de reais.
A lavagem de significativa quantidade de dinheiro merece reprovação a
título de consequências. Considerando uma vetorial negativa, de
especial reprovação, fixo, para o crime de lavagem de dinheiro, pena de
quatro anos de reclusão.

Reduzo a pena em seis meses pela confissão.

Não há outras atenuantes ou agravantes a serem
reconhecidas.
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Fixo multa proporcional para a corrupção em dez dias
multa.

Considerando a dimensão dos crimes e especialmente a
capacidade econômica do condenado, executivo de grande empresa de
engenharia, fixo o dia multa em cinco salários mínimos vigentes ao
tempo do fato delitivo (03/2014).

Considerando as circunstâncias dos crimes, reconheço a
continuidade delitiva entre eles e unifico as penas com o acréscimo de
2/3, em vista dos cinquenta e seis crimes cometidos, restando, portanto,
cinco anos e dez meses de reclusão e dezesseis dias multa.

Entre os crimes de corrupção e de lavagem, há concurso
material, motivo pelo qual as penas somadas chegam a onze anos e oito
meses de reclusão e noventa e um dias multa, para Luiz Antônio Nave
Maramaldo.

Considerando as regras do art. 33 do Código Penal, fixo o
regime fechado para o início de cumprimento da pena. A progressão de
regime para o crime de corrupção fica, em princípio, condicionada à
devolução do produto do crime nos termos do art. 33, §4º, do CP.

Essa seria a pena definitiva para Luiz Fernando Nave
Maramaldo, não houvesse o acordo de colaboração celebrado com a
Procuradoria Geral da República e homologado pelo Supremo Tribunal
Federal (evento 58, anexo12 e anexo16).

Pelo art. 4º da Lei nº 12.850/2013, a colaboração, a
depender da efetividade, pode envolver o perdão judicial, a redução da
pena ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos.

Cabe somente ao julgador conceder e dimensionar o
benefício. O acordo celebrado com o Ministério Público não vincula o
juiz, mas as partes às propostas acertadas.

Não obstante, na apreciação desses acordos, para
segurança jurídica das partes, deve o juiz agir com certa deferência, sem
abdicar do controle judicial.

A colaboração de Luiz Fernando Nave Maramaldo tem
efetividade. Além da confissão no presente feito e em outros, confirmou
o pagamento de propina em vários contratos e providenciou prova
documental.

Além disso, o acordo envolveu o compromisso de
pagamento de restituição de cerca de quinze milhões de reais, o que
garantirá a recuperação pelo menos parcial dos recursos públicos
desviados, em favor da vítima, a Petrobras e suas subsidiárias.
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Não cabe, porém, perdão judicial. A efetividade da
colaboração não é o único elemento a ser considerado. Deve ter o Juízo
presente também os demais elementos do §1.º do art. 4º da Lei nº
12.850/2013. Nesse aspecto, considerando a gravidade em concreto dos
crimes praticados por Luiz Fernando Nave Maramaldo, que envolveram
pagamentos a agentes públicos não só neste processo, mas em outros
feitos, não cabe perdão judicial.

Adoto, portanto, as penas acertadas no acordo de
colaboração premiada.

Observo que há alguma dificuldade para concessão do
benefício decorrente do acordo, uma vez que Luiz Fernando Nave
Maramaldo está sujeito a outras ações penais perante este Juízo e outros
e o dimensionamento do favor legal dependeria da prévia unificação de
todas as penas.

Assim, as penas a serem oportunamente unificadas deste
com os outros processos (se neles houver condenações), não
ultrapassarão o total de quinze anos de reclusão.

A pena privativa de liberdade de Luiz Fernando Nave
Maramaldo, será executada no assim denominado pelo acordo regime
aberto diferenciado:

a) seis meses de recolhimento domiciliar noturno, entre as
18:00 e as 06:00, e integral nos finais de semana e feriados, com
tornozeleira eletrônica;

b) um ano e seis meses de recolhimento domiciliar
noturno, entre as 18:00 e as 06:00, e integral nos finais de semana e
feriados, sem tornozeleira eletrônica; e

c) prestação de serviços comunitários por dois anos, sete
horas por semana.

A progressão de uma fase a outra demandará avaliação de
mérito do condenado.

Observo que o recolhimento domiciliar noturno deve
iniciar-se as 18:00 e não as 21:00 como previsto no acordo, pois, do
contrário, não é recolhimento noturno. Além disso, o acordo já é
bastante generoso, sendo possível na sentença modular os efeitos.

A eventual condenação em outros processos e a posterior
unificação de penas não alterará, salvo quebra do acordo, os parâmetros
de cumprimento de pena ora fixados.

Caso haja descumprimento ou que seja descoberto que a
colaboração não foi verdadeira, poderá haver regressão de regime e o
benefício não será estendido a outras eventuais condenações.
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A multa pena fica reduzida ao mínimo legal, como
previsto no acordo.

Como manutenção do acordo, deverá ainda pagar a multa
cível acertada com o Ministério Público Federal, nos termos do acordo,
no montante de quinze milhões de reais.

Registro, por oportuno, que, embora seja elevada a
culpabilidade de Luiz Fernando Nave Maramaldo, a colaboração
demanda a concessão de benefícios legais, não sendo possível tratar o
criminoso colaborador com excesso de rigor, sob pena de inviabilizar o
instituto da colaboração premiada.

218. Adriano Silva Correia

Para o crime de lavagem: Adriano Silva Correia não tem
antecedentes registrados no processo. Conduta social, culpabilidade,
personalidade, motivos e comportamento da vítima são elementos
neutros. Circunstâncias não devem ser valoradas negativamente.
Embora a lavagem, no presente caso, tenha envolvido diversas condutas
de ocultação e dissimulação, a parte de responsabilidade do ora
condenado consistiu somente na utilização de três contas interpostas, o
que, apesar de grave, não justifica valoração negativa especial.
Consequências devem ser valoradas negativamente. A lavagem envolve
a quantia substancial de cerca de três milhões de reais. A lavagem de
significativa quantidade de dinheiro merece reprovação a título de
consequências. Considerando uma vetorial negativa, de especial
reprovação, fixo, para o crime de lavagem de dinheiro, pena de quatro
anos de reclusão.

Reduzo a pena em seis meses pela confissão, ainda que
parcial.

Não há outras atenuantes ou agravantes a serem
reconhecidas.

Considerando que a participação do condenado foi de
menor importância, reduzo a pena em um terço com base no art. 29, §1º,
do CP, resultando ela em dois anos e quatro meses.

Fixo multa proporcional para a lavagem em dez dias
multa.

Considerando a falta de melhores informações sobre a
renda atual do condenado, fixo o dia multa em um salário mínimo ao
tempo do fato delitivo (03/2014).

Considerando as circunstâncias dos crimes, reconheço a
continuidade delitiva entre eles e unifico as penas com o acréscimo de
2/3, em vista dos trinta e dois crimes cometidos, restando, portanto, três
anos, dez meses e vinte dias de reclusão e dezesseis dias multa.
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Considerando do as regras do art. 33 do Código Penal, fixo
o regime aberto para o início de cumprimento da pena.

Considerando o disposto no art. 44, incisos I e III, e § 2.º,
do Código Penal, e o art. 1º, §5º, da Lei n.º 9.613/1998 substituo a pena
privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, consistentes
em duas penas de prestação de serviço à comunidade. Cada pena de
prestação de serviços à comunidade deverá ser cumprida, junto à
entidade assistencial ou pública, à razão de uma hora de tarefa por dia
de condenação, ou de sete horas por semana, de modo a não prejudicar a
jornada de trabalho do condenado, e durante o período da pena
substituída, ou seja, três anos, dez meses e vinte dias. Poderão ser
cumpridas conjuntamente ou sucessivamente. Caberá ao Juízo da
execução o detalhamento das penas, bem como a indicação das
entidades públicas assistenciais. Justifico as escolhas, a prestação de
serviço pelo seu elevado potencial de ressocialização. Fixaria também
prestação pecuniária, mas há certa dúvida quanto à capacidade
econômica do condenado, motivo pelo qual duas penas de prestação de
serviço parecem mais apropriadas.

539. Em decorrência da condenação pelo crime de
lavagem, decreto, com base no art. 7º, II, da Lei nº 9.613/1998, a
interdição de José Antônio de Jesus e Adriano Silva Correia para o
exercício de cargo ou função pública ou de diretor, membro de conselho
ou de gerência das pessoas jurídicas referidas no art. 9º da mesma lei
pelo dobro do tempo da pena privativa de liberdade cominada pelo
crime de lavagem. A sanção não se aplica ao condenado colaborador.

219. O período em que o condenado José Antônio de Jesus
ficou preso neste processo, desde 21/11/2017, deve ser computado para
fins de detração da pena.

220. Na fase de investigação, foram bloqueados, pelo
Bacenjud, R$ 26.979,89 em contas de Vanessa Fonseca de Jesus, R$
65.606,40 em contas de José Antônio de Jesus, R$ 4.512,90 em contas
da Queiroz Correia, R$ 36.110,98 em contas de Sirius Transportes e
Logística Eirelli, nova empresa de José Antônio de Jesus (como
reconhecido no interrogatório dele, evento 355), R$ 72.722,44 em
contas de Ana Vilma Fonseca de Jesus, e R$ 3.371,11 em contas de
Adriano Silva Correia (evento 108 do processo 5043865-
92.2017.4.04.7000). Como visto, provado no presente feito o pagamento
de vantagem indevida de R$ 7.117.500,00 a José Antônio de Jesus.
Provado ainda que as contas de Vanessa Fonseca de Jesus, Queiroz
Correia, Ana Vilma Fonseca de Jesus e Adriano Silva Correia receberam
depósitos de propina. Já as contas de José Antônio de Jesus e de sua
nova empresa Sirius Transporte contém valores que pertencem ao
condenado. Como dinheiro é fungível, decreto, com base no art. 91 do
CP, o confisco, como produto do crime ou de bem de valor equivalente
ao produto do crime, de tais valores.
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221. Decreto, com base no art. 91 do CP, ainda o confisco,
como produto do crime ou de bem de valor equivalente, até o montante
necessário para completar  R$ 7.117.500,00 dos veículos em nome da
empresa Sirius Transportes e Logística Ltda., CNPJ 18.607.942/0001-
06, e identificados no evento 54 do processo 5043865-
92.2017.4.04.7000, observando que se trata, como admitido pelo próprio
condenado José Antônio de Jesus em seu interrogatório, de empresa de
sua propriedade de fato.

222. Independentemente do trânsito em julgado,
promova a Secretaria o bloqueio no RENAJUD da transferência dos
veículos.  Por ora, permito que os veículos permaneçam na posse da
empresa.

223. O confisco será direcionado para ressarcir a
Transpetro.

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
temporariamente. 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 reiterada 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 prática 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
vítima de recuperar o produto do crime. Como já reconhecido, por
unanimidade, pela Colenda 2ª Turma do Egrégio Supremo 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,
2ª 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 4ª Região no HC 5067038-
96.2017.4.04.0000 (Rel. Des. Federal João Pedro Gebran Neto - 8ª
Turma do TRF4 - un. - j. 13/12/2017), nele mantendo a preventiva.

225. Quanto aos demais, poderão apelar à segunda
instância em liberdade, inexistindo causa para a decretação da prisão
preventiva.

226. Necessário estimar o valor mínimo para reparação
dos danos decorrentes do crime, nos termos do art. 387, IV, do CPP.
Considerando os limites de cognição da ação penal, não é possível
definir outro valor se não o equivalente ao montante da propina, R$
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7.117.500,00. Os valores em questão, definidos em base percentual do
contrato, representam o custo correspondente que foi transferido à
própria Transpetro pelo preço do contrato. Do contrário, seria possível
que o contrato tivesse valor menor, pelo menos equivalente ao aludido
montante. Trata-se aqui do valor da indenização mínima, o que não
impede a Transpetro ou o MPF de perseguirem valores, no cível,
adicionais. Ao valor devem ser agregados correção monetária e juros de
mora de 0,5% ao mês a partir de 01/03/2014. Os valores são devidos à
Transpetro. Evidentemente, no cálculo da indenização, deverão ser
descontados os valores efetivamente confiscados.

227. Deverá o condenado também arcar com as custas
processuais.

228. Admito a Petrobras Transportes S/A - Transpetro
como Assistente de Acusação (evento 268) no estágio em que se
encontra o processo. Promova a Secretaria o necessário.

229. Independentemente do trânsito em julgado, oficie-
se à Colenda 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça informando no
RHC 94087 o presente julgamento.

230. Transitada em julgado, lancem o nome do condenado
no rol dos culpados. Procedam-se às anotações e comunicações de praxe
(inclusive ao TRE, para os fins do artigo 15, III, da Constituição
Federal).

Registre-se. Publique-se. Intimem-se.

 

Curitiba, 25 de junho de 2018.
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