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Paulo Hartung é intimado pela PF e presta depoimento, diz colunista

Depoimento foi motivado a partir do Inquérito 4141, que corre em segredo de Justiça e investiga, 
entre outros crimes, propinas pagas pela OAS

O governador Paulo Hartung foi intimado pela Polícia Federal e prestou depoimento na Delegacia de 
Combate ao Crime Organizado, em Brasília. O interrogatório foi determinado pelo ministro do STF Luís 
Roberto Barroso e ocorreu, em sigilo, no primeiro semestre deste ano, de acordo com o jornalista Lauro 
Jardim, de O Globo. 

Ainda segundo informações do colunista, o depoimento foi motivado a partir do Inquérito 4141, que corre 
em segredo de Justiça e investiga, entre outros crimes, propinas pagas pela OAS. No inquérito, o senador 
José Agripino Maia (DEM) e seu grupo político são acusados de receber propina em obras do estádio 
Arena das Dunas, construído em Natal para a Copa de 2014.

As investigações trouxeram à tona outros casos suspeitos, que também passaram a ser apurados, entre 
eles, o do governador capixaba. Na campanha de 2014, Hartung recebeu R$ 800 mil da OAS por meio do 
Diretório Nacional do partido - o que consta na declaração dele à Justiça Eleitoral.

Como o fato envolvendo Hartung surgiu em meio ao inquérito que apura pagamento de propinas a políti-
cos, o STF deferiu pedido da PF para intimar o governador a dar sua versão sobre as circunstâncias 
relativas à doação - a maior recebida por ele na campanha de 2014.

O depoimento de Hartung não foi divulgado pela Justiça por força do sigilo decretado no caso.

“O governador Paulo Hartung não é investigado em nenhum inquérito em curso na Polícia Federal ou no 
Supremo Tribunal Federal. Ele compareceu à sede da PF exclusivamente na qualidade de declarante 
para esclarecer que recebeu doação legal de campanha em 2014, pelo partido Democratas. A referida 
doação é pública e suas contas foram aprovadas pela Justiça Eleitoral”, diz Rodrigo Rabelo, advogado 
do governador Paulo Hartung.  
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Notícias
Justiça capixaba nega pedido de mulher após suposta falha em pro-
cedimento estético

Para acessar a matéria, clique no link abaixo:
http://www.radiojustica.jus.br/radiojustica/noticia!visualizarNoticia.action?entity.id=350054
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Detento foge de penitenciária e outro é baleado em Linhares

Segundo a Sejus, o foragido é Marcos Maia dos Santos, acusado de roubo e latrocínio

Um detento fugiu da Penitenciária Regional de Linhares, Norte do Espírito Santo, na noite desta quinta-
feira (20). Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), o foragido é Marcos Maia dos Santos, 
acusado de roubo e latrocínio (assalto seguido de morte).

Na ocasião da fuga, outros três internos também tentaram escapar, mas foram impedidos por servidores 
da unidade. De acordo com a Sejus, um deles chegou a ser baleado na perna, foi socorrido e passa bem.

Sobre o foragido, a Secretaria informou que ele sendo procurado pela polícia. Quem tiver alguma infor-
mação que ajude a localizá-lo deve ligar para o Disque Denúncia. O número é o 181.

A Sejus disse ainda que Corregedoria da Secretaria está apurando com rigor as circunstâncias da fuga. O 
fato será comunicado ao juiz da Vara de Execução Penal e ao Grupo Especial de Trabalho em Execução 
Penal (Getep), do Ministério Público Estadual.

Prisão
Minutos depois da fuga, a Polícia Militar abordou um veículo Volkswagen Gol com cinco suspeitos nas 
proximidades da penitenciária. Com eles foram apreendidos um revólver calibre 32 com um munição in-
tacta e uma touca do tipo balaclava.

Questionados sobre estarem naquele local no momento da fuga, os suspeitos disseram aos militares que 
estavam apenas fumando maconha. Sobre a arma, um deles afirmou que tinha comprado por R$ 1 mil 
para se defender de desafetos.

Os cinco foram detidos e conduzidos à 16ª Delegacia Regional de Linhares. Segundo a PM, um deles, de 
33 anos, tinha um mandado de prisão por roubo.
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