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COTA DA DENÚNCIA 
MPRJ nº 2014.00283740 
DENUNCIADOS: CARLOS ALBERTO BATISTA, vulgo “BETO GÁS”, e 
JOSÉ ANTÔNIO CRESPO BRANDÃO, vulgo “JOSÉ ANTÔNIO DE BOM 
JESUS”. 
 
 
 
 
 
 

MM. Dr. Juiz, 
 

1. O Ministério Público oferece denúncia em separado. 
 

Ressalte-se que este ato não importa arquivamento implícito 
objetivo ou subjetivo, podendo o Parquet, a qualquer tempo, aditá-la, desde que presentes 
os elementos legitimadores de tal proceder e que surjam novos elementos de provas, 
principalmente no que tange à autoria. 
 

Cumpre registrar que estão presentes os pressupostos 
processuais e as condições da ação para deflagração da ação penal, visto que as provas de 
autoria e materialidade do crime imputado aos denunciados são densas e verossímeis; 
 

2. Informo que extraí cópia integral dos presentes autos, além 
da denúncia anexa, e enviei ao CADE para apuração e providências na sua esfera quanto 
ao cartel observado, considerando que o órgão possui largo histórico de condenações 
contra associações e sindicatos por práticas similares, sendo inconcebível que um 
sindicato se preste ao papel de coordenar, ou mesmo mediar atitudes 
anticoncorrenciais entre seus associados, “devendo eles, ao contrário, auxiliar e 
orientar seus filiados no sentido inverso, adequando-os à nova realidade pátria”

3. Registro que 

, 
conforme restou afirmado no Voto do Conselheiro Miguel Tebar Barrionuevo, Processo 
Administrativo nº 08012.007515/2000-31, CADE, julgado em 10.09.2003. 
 

oficiei ao MPF com cópia de fls. 560/746, 
considerando que os servidores da ANP MARCELO DA SILVA e MARCIO 
ALEXANDRE S. FERREIRA, devidamente notificados a comparecer neste órgão, 
inclusive através dos seus chefes imediatos, deixaram de comparecer para depor sem 
qualquer justificativa ao não comparecimento, o que configuraria prevaricação; 
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outrossim, as oitivas aqui realizadas trouxeram indícios de possível delito de tráfico de 
influência ou corrupção, não havendo atribuição deste órgão do Ministério Público para 
a investigação penal necessária (s.m.j.); as suspeitas apontam que os mencionados fiscais 
estariam favorecendo os denunciados, inclusive utilizando os recursos da ANP para 
perseguição de concorrentes; 

 
4. Destarte, requer o Ministério Público: 

 
4.1. que seja determinado aos denunciados que se mantenham 

afastados das testemunhas até encerramento da causa, devendo observar distância de 200 
metros e devendo se abster de qualquer outro tipo de contato, inclusive telefônico, 
também na hipótese do deferimento do pedido de prisão cautelar ora apresentado, 
considerando o poder geral de cautela; 

 
4.2. a vinda da FAC, CAC e certidão de antecedentes 

criminais dos denunciados junto ao Jecrim; 
 
4.3. que seja expedido mandado de BUSCA E APREENSÃO, 

para apreensão da(s) arma(s), provas da infração e outros produtos criminosos, 
além de quaisquer instrumentos utilizados na prática de crimes ou destinados a fins 
delituosos, nos endereços residencial e laborais dos denunciados abaixo indicados (37 e 
570), diante da presença de fundadas razões e da natureza das ações delatadas pelos 
demais empresários e autuadas no procedimento, tudo conforme art. 240, § 1.º do CPP; 

 
a) Avenida Senador José Carlos Pereira Pinto, nº 417, 

Calabouço, nesta Comarca de Campos dos Goytacazes/RJ (residência e empresa de 
Carlos Alberto Batista, vulgo “Beto Gás”); 

 
b) Rua José Perlingeiro Junior, nº 70, Jockey Club, nesta 

Comarca de Campos dos Goytacazes/RJ (B B Comércio Varejista de Gás LTDA ME, 
outra empresa de Carlos Alberto Batista, vulgo Beto Gás); 

 
c) Rua Gonçalves da Silva, nº 203, Apartamento 203, Centro, 

município de Bom Jesus do Itabapoana/RJ (residência de José Antônio Crespo Brandão, 
vulgo “José Antônio de Bom Jesus”); 

 
d) Avenida Carmem Carneiro, s/nº, Jardim Carioca, nesta 

Comarca de Campos dos Goytacazes/RJ (Campos Comércio e Transporte de Gás 
LTDA, empresa de José Antônio Crespo Brandão, vulgo “José Antônio de Bom Jesus”). 
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4.4. a decretação da PRISÃO PREVENTIVA dos 
denunciados, uma vez que restam inelutavelmente presentes os requisitos autorizadores 
de sua custódia cautelar, na conformidade do que dispõem os artigos 312 e 313, I, 
ambos do Código de Processo Penal. 
 

Com efeito, restando certa a existência do crime e presentes 
indícios suficientes de autoria, a custódia cautelar se faz, in casu, imprescindível e 
necessária. 
 

a) como garantia da ordem pública, uma vez que se 
trata de crime grave e que o crime continua e continuará sendo 
praticado durante a instrução processual se alguma medida 
não for adotada

 
; 

b) para conveniência da instrução criminal, sendo certo 
que a integridade física das testemunhas precisa ser preservada, 
mostrando-se induvidosa a necessidade da segregação dos 
denunciados para que não venham a interferir na colheita das 
provas necessárias às suas justas condenações, sugestionando, 
coagindo ou mesmo atentando contra a vida das pessoas que 
presenciaram ou souberam do crime. 

 
Por certo, acreditamos que a prisão dos denunciados, 

controladores do SINDICATO local, conectados com agentes da Polícia Militar, agentes 
da ANP, utilizarão todo o poder disponível e toda a capacidade econômica ilícita para 
coagir testemunhas, inclusive com visitas de agentes públicos e possíveis práticas que 
visarão o encerramento das atividades dos mesmos, tudo 

Há nos autos notícia de que 
os denunciados e os terceiros (ainda não identificados) são pessoas 
vingativas e fazem de tudo para se beneficiar, razão pela qual várias 
testemunhas temem por represálias, conforme afirmaram nesta sala 
por ocasião de suas oitivas; 

com o especial objetivo de 
alterar a versão dos depoimentos prestados neste Ministério Público

c) Como garantia da ordem econômica (art. 312 do 
CPP); 

, fator 
suficiente à medida ora vindicada; 
 

 
A ordem econômica e a livre concorrência, bens jurídicos 

tutelados pela Lei 8.137/1990, tem importante papel na economia regional e nacional, 
ainda mais quando se trata de comércio e distribuição de gás de cozinha; 
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Esta questão se torna ainda mais complexa quando a leitura 

dos fatos revela que o próprio SINDICATO, e seu presidente, se utilizam do aparato 
estatutário para ofender as normas de Direito Econômico, formando-se um cartel 
oficial que está servindo para minar concorrência e a livre iniciativa (fundamentos 
basilares da Carta Magna), capitaneando seguidores ou coagindo terceiros a obedecer a 
um preço fixado pelos criminosos;  
 

[...] as reuniões das associações comerciais podem também servir como um 
fórum para as ações dos cartéis, e as próprias associações podem ocasionalmente se envolver 
em atividades anticompetitivas. O compartilhamento de informações relevantes à concorrência 
pode estimular ou apoiar uma colusão tácita ou explícita, e as associações comerciais estão 
geralmente situadas de forma ideal para facilitar esses intercâmbios contrários à concorrência 
(Diretrizes para elaboração e implementação de política de defesa da concorrência. Estudo 
do Banco Mundial e da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico 
(OCDE). São Paulo: Singular, 2003. p. 94). 

 
Como cediço, compreende-se a prisão cautelar, consoante 

entendimento pacífico, como medida excepcional, in extremis. A liberdade do cidadão, ao 
responder o processo, é a regra. Entretanto, no caso em tela, vislumbra-se a necessidade 
da custódia cautelar, conforme exposto acima, devendo os denunciados responderem ao 
processo presos.  

 
A investigação realizada pelo Ministério Público obedeceu ao 

tempo necessário a apuração, com oitiva de dezenas de pequenos e médios 
empresários que se viram e estão sendo coagidos pelos denunciados, e o órgão 
não tinha outra opção para maior celeridade, considerando os riscos aos mesmos e a 
sutileza das questões aqui envolvidas.  
 

Por fim, ressalte-se que a prisão dos denunciados dará 
resposta à sociedade campista de que ações deste naipe não ficarão impunes. 
 

Campos dos Goytacazes/RJ, 15 de fevereiro de 2017. 
 
 
 

Fabiano Rangel Moreira 
Promotor de Justiça 

Mat. 2200 
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