
   

 
 

ROBERTO PODVAL DANIEL ROMEIRO LUÍSA RUFFO MUCHON 

ODEL M. J. ANTUN MARIANA TRANCHESI ORTIZ PAULO JOSÉ ARANHA 

PAULA M. INDALECIO GAMBÔA VIVIANE S. JACOB RAFFAINI ANA CAROLINE M. MEDEIROS 

MARCELO G.G. RAFFAINI ALVARO AUGUSTO M. V. ORIONE SOUZA  

LUÍS FERNANDO SILVEIRA BERALDO MAYARA LAZZARO OKSMAN  

 

 

 
 
Rua Estados Unidos 355│Jardim Paulista│São Paulo SP│01427 000│Tel 11 2127 5777│Fax 11 2127 5787│podval@podval.adv.br  

SAUS Quadra 1  Lote  2  B loco N│Edi f íc io  Te r ra  Bras i l i s  Sa la  405│Bras í l ia  DF│70070 010│Tel  Fax 61 3322 7577  

1 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 13ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA DE CURITIBA/PR, DR. SÉRGIO MORO – 4ª. REGIÃO FEDERAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INQUÉRITO POLICIAL Nº 5003917-17.2015.404.7000 

 

 

 

 

JOSÉ DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA, por seus advogados 

que esta subscrevem, nos autos do inquérito policial em epígrafe, vem à 

presença de Vossa Excelência, em atenção às notícias recentemente veiculadas 

na mídia a respeito da 13ª fase da Operação Lava Jato, esclarecer o quanto 

segue. 

 

Diversos foram os veículos de imprensa que 

divulgaram o fato de Vossa Excelência ter se surpreendido por ter a empresa JD 

Assessoria e Consultoria Ltda. recebido da JAMP Engenheiros Associados, 

pertencente a Pascowitch, o valor de R$1.157.954,70 (um milhão, cento e 

cinquenta e sete mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e setenta centavos), 

no momento em que o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgava, na Ação 

Penal 470, a acusação formulada em desfavor do peticionário. 
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Nas palavras de Vossa Excelência, o período em que 

esses valores foram pagos “coloca em dúvida se poderiam ter por causa prestação 

de serviços de consultoria”1. Ao que tudo indica, aos olhos de Vossa Excelência – 

conforme externado na decisão que decretou a prisão de Milton Pascowitch 

divulgada pela imprensa –, ainda pairariam dúvidas sobre a efetiva prestação 

dos serviços pela empresa do peticionário.  

 

Inicialmente, cabe a esta defesa relembrar que o 

peticionário já se colocou à disposição das autoridades policiais, do Ministério 

Público Federal e deste MD. Juízo para esclarecer os fatos que cercaram a 

referida prestação de serviços, situação que, por certo, encerraria qualquer 

dúvida sobre o tema.  

 

De qualquer forma, contudo, ainda que não chamado 

a elucidar qualquer ponto tido “obscuro” dos fatos, apresentou-se, nos autos da 

medida cautelar nº 5085623-56.2014.4.04.70002, os documentos pertinentes à 

questão, como o contrato celebrado com a empresa JAMP e as notas fiscais dele 

decorrentes. 

 

Não obstante tais esforços já demonstrarem o intuito 

do peticionário em colaborar com as investigações, é a presente, ainda, para 

esclarecer a Vossa Excelência, em minucias, a relação profissional que se 

estabeleceu entre as empresas JD e JAMP. 

 

Em meados de 2008, a empresa do peticionário 

celebrou contrato com a Engevix Engenharia S/A, onde trabalhava o investigado 

Milton Pascowitch. O objeto do contrato era prospectar clientes e contratos no 

                                       
1 Decisão proferida nos autos nº 5004257-58.2015.4.04.7000/PR. 

2 Evento 40. 



   

 
 

ROBERTO PODVAL DANIEL ROMEIRO LUÍSA RUFFO MUCHON 

ODEL M. J. ANTUN MARIANA TRANCHESI ORTIZ PAULO JOSÉ ARANHA 

PAULA M. INDALECIO GAMBÔA VIVIANE S. JACOB RAFFAINI ANA CAROLINE M. MEDEIROS 

MARCELO G.G. RAFFAINI ALVARO AUGUSTO M. V. ORIONE SOUZA  

LUÍS FERNANDO SILVEIRA BERALDO MAYARA LAZZARO OKSMAN  

 

 

 
 
Rua Estados Unidos 355│Jardim Paulista│São Paulo SP│01427 000│Tel 11 2127 5777│Fax 11 2127 5787│podval@podval.adv.br  

SAUS Quadra 1  Lote  2  B loco N│Edi f íc io  Te r ra  Bras i l i s  Sa la  405│Bras í l ia  DF│70070 010│Tel  Fax 61 3322 7577  

3 

exterior, e sempre foi regularmente desempenhado pela JD Assessoria e 

Consultoria Ltda.. 

 

O contrato entre as partes perdurou até o início de 

2011. Posteriormente, Pascowitch desligou-se da Engevix e constituiu a empresa 

JAMP Engenheiros Associados. A partir de então, decidiu-se que o contrato da 

Engevix com a JD seria rescindido e os serviços prestados pela empresa do 

peticionário passariam a ser intermediados pela JAMP, empresa de Pascowitch. 

 

Apenas por uma questão procedimental, portanto, 

houve uma alteração “de forma” do contrato, melhor se adaptando às 

necessidades da contratante.  

 

Assim, em abril de 2011, foi celebrado contrato entre 

a empresa do peticionário e a JAMP Engenheiros Associados, no valor de 

R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), por um período de 20 

(vinte) meses, tendo como objetivo a prospecção de clientes e contratos no 

exterior, para a empresa Engevix. 

 

Deste modo, a relação comercial entre as empresas 

perdurou até o final do ano de 2012, e os pagamentos foram feitos ao longo da 

vigência desse contrato – que, não é desnecessário repetir, era constituído por 

obrigações sucessivas. 

 

É verdade que, a partir de agosto de 2012, ou seja, 

nos últimos meses da vigência do contrato celebrado entre as partes, o 

peticionário passou a ser julgado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na 

Ação Penal 470.  
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Não obstante, o julgamento terminou somente no final 

de 2013, ocasião em que foram expedidos os mandados de prisão e o 

peticionário apresentou-se para dar início ao cumprimento de sua pena. 

 

Até então, José Dirceu não tinha qualquer restrição 

profissional e, assim, permaneceu à frente da empresa JD Assessoria e 

Consultoria Ltda., prestando serviços de consultoria e realizando inúmeras 

viagens ao exterior3, de forma a cumprir, desse modo, todos os compromissos 

assumidos perante seus clientes, como sempre fez desde a constituição da sua 

empresa. 

 

Assim, o fato de parte da prestação de serviço que ora 

se descreveu ter ocorrido no momento em que o Plenário do Supremo Tribunal 

Federal julgava, na Ação Penal 470, a acusação formulada em desfavor do 

peticionário não representa qualquer irregularidade. José Dirceu não estava 

impedido, judicialmente, de cumprir seus compromissos profissionais. 

 

Além disso, é necessário frisar que as relações 

profissionais com a Engevix se iniciaram muito antes do início do referido 

julgamento! 

 

Está documentalmente comprovado nos autos que os 

pagamentos feitos à empresa JD Assessoria e Consultoria Ltda. são 

absolutamente justificados pelos serviços efetivamente prestados, e não têm 

qualquer relação com os contratos sob investigação celebrados com a Petrobrás. 

 

Esses são os pontos primordiais necessários de se 

trazer ao conhecimento de Vossa Excelência frente ao que tiveram contato esses 

                                       
3 Conforme comprovado nos autos da medida cautelar nº 5085623-56.2014.4.04.7000, por meio da juntada de 

cópia do passaporte de José Dirceu, entre os anos de 2006 e 2012 o peticionário realizou 108 viagens para 28 

diferentes países. 
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defensores (seja pela mídia, sejam pelas decisões proferidas no curso de outros 

feitos da operação Lava Jato). 

 

Mas outros pontos, também importantes, precisam 

ser ditos. E isso por uma questão de lealdade processual e de honestidade, até 

para que, nesse clima de estardalhaço midiático envolvendo a operação, não 

provoquem entendimentos equivocados e precipitados. 

 

O primeiro ponto a ser esclarecido – que, inclusive, é 

objeto do presente inquérito policial – refere-se ao pagamento da casa localizada 

na cidade de São Paulo, onde funcionava a empresa JD Assessoria e Consultoria 

Ltda.. 

 

Com efeito, a compra do referido imóvel, no valor de 

R$1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais), foi concluída em maio de 

2012 e paga por meio de uma entrada, no valor de R$400.000,00 (quatrocentos 

mil reais), e mais 161 (cento e sessenta e uma) prestações mensais e sucessivas, 

financiadas pelo Banco do Brasil. 

 

A Receita Federal apontou, nessa operação, uma 

“possível movimentação financeira incompatível, pois segundo declarações do 

contribuinte, o mesmo teria pago R$400.000,00 relativos ao imóvel com recursos 

próprios, porém, s.m.j., esses recursos não circularam pela sua conta-corrente.” 

(evento 1 destes autos). 

 

Na verdade, referido valor foi pago como parte do 

pagamento do contrato celebrado com a empresa do peticionário. Ou seja, dentre 

as prestações decorrentes do contrato celebrado entre a JD e a JAMP, o 

montante de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais) não foi depositado em conta, 
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mas sim pago diretamente ao então representante do espólio do imóvel adquirido 

por José Dirceu (conforme autorizado no contrato). 

 

De se frisar, inclusive, que a forma com que se deu o 

pagamento desse valor – diretamente para conta de terceiro - estava 

explicitamente prevista no contrato entre a JD e a JAMP, por meio de sua 

décima primeira cláusula4. 

 

Exatamente por isso, o valor não passou pela conta 

corrente do peticionário, conforme apontou a Receita Federal. Essa operação, 

contudo, não teve qualquer fim ilícito. 

 

Por fim, o investigado Milton Pascowitch adquiriu, por 

meio de pessoa jurídica, da filha de José Dirceu, a Sra. Camila, um imóvel 

localizado no bairro da Saúde, na cidade de São Paulo. Transação imobiliária 

absolutamente lícita. 

 

Pois bem. Estas explanações, longe de quererem 

aprofundar uma análise de mérito dos fatos, tendem a evidenciar a Vossa 

Excelência a transparência de José Dirceu e de seus defensores com o 

Judiciário. 

 

Com efeito, a quebra dos sigilos bancário e fiscal 

decretada por este Juízo demonstrou que os valores referentes aos serviços 

prestados pela empresa JD Assessoria e Consultoria Ltda. eram recebidos em 

contas mantidas no país e devidamente declaradas à Receita Federal, tanto que 

                                       
4 Cláusula 11 ª - Do Pagamento e do Adiantamento  
§ 1° - Por solicitação formal da Contratada à Contratante, os depósitos poderão ser efetuados em outras 
contas-correntes de sua titularidade ou, ainda, da titularidade de terceiros que venha indicar, 
responsabilizando-se isoladamente por estas operações. 

§ 2° - A Contratada poderá requerer à Contratante, o pagamento antecipado de valores para fazer jus à 
cobertura de despesas e/ou pagamentos decorrentes do desenvolvimento dos serviços objeto deste 
instrumento. 
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não há discrepância entre o que foi declarado a este MD. Juízo pelo peticionário 

e aquilo que a Receita Federal constatou após tomar contato com o produto da 

quebra de sigilo bancário. 

 

Não há qualquer indício de que os valores decorrentes 

dos serviços de consultoria prestados pela empresa do peticionário, os quais 

foram devidamente declarados, seriam objeto de “operações complexas de 

lavagem de dinheiro, inclusive com transações e contas secretas no exterior”.  

 

Não há, tampouco, indícios de que o peticionário 

estaria, atualmente, envolvido neste suposto esquema. Com efeito, e conforme já 

comprovado nos autos (evento 17), a empresa JD Assessoria e Consultoria Ltda. 

cessou todas as suas atividades. 

  

O encerramento das atividades de sua empresa já 

impede, portanto, a possibilidade de suposta “reiteração delitiva” e o 

consequente risco às ordens pública e econômica. 

 

Também no que diz respeito à necessidade de se 

acautelar a conveniência da instrução criminal, o peticionário adotou postura 

absolutamente proativa: num primeiro momento, apresentou, espontaneamente, 

todos os documentos que tinha em mãos referentes aos serviços prestados às 

empresas Galvão Engenharia, Construtora OAS e UTC Engenharia5. Depois, e a 

pedido do Ministério Público Federal, entregou diversos outros contratos 

celebrados com sua empresa e as respectivas notas fiscais6. E posteriormente, 

abriu mão de seus sigilos telemático e telefônico7, e se colocou à disposição, 

                                       
5 Evento 24 da medida cautelar nº 5085623-56.2014.4.04.7000 

6 Evento 40 da medida cautelar nº 5085623-56.2014.4.04.7000 

7 Evento 18 destes autos. 
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mais de uma vez, para prestar esclarecimentos à autoridade policial e ao 

Ministério Público Federal sobre os fatos apurados no inquérito policial8. 

 

Assim, apesar de ainda estarmos em fase de 

investigações preliminares, a atividade probatória até então produzida vem se 

desenvolvendo de forma satisfatória e sem qualquer embaraço por parte do 

peticionário. 

 

Por fim, encontra-se o peticionário cumprindo pena na 

Capital Federal, não podendo sequer se ausentar daquela Comarca sem 

autorização judicial. E somado a esse fato, seu passaporte está acautelado nos 

autos da Execução originada da Ação Penal 470, perante o Supremo Tribunal 

Federal.  

 

A possibilidade de risco à aplicação da lei penal por 

uma eventual fuga de José Dirceu estaria, assim, demasiadamente afastada em 

razão de suas atuais circunstâncias processuais. 

 

Além do mais, o peticionário não possui contas no 

exterior, e a quebra dos sigilos bancário e fiscal decretada nos autos da medida 

cautelar nº 5085623-56.2014.4.04.7000 trouxe a Vossa Excelência o 

conhecimento e controle de todos os bens e valores mantidos em seu nome ou 

em nome empresa JD Assessoria e Consultoria Ltda.. 

 

Diante do exposto, e não havendo qualquer indício de 

que o peticionário venha causando ou procurará causar qualquer entrave às 

investigações ora em curso – sendo que toda a sua postura até o presente 

momento comprova apenas o contrário –, serve a presente para demonstrar que 

                                       
8 Eventos 11, 17 e 25 destes autos. 
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os boatos, dos quais Vossa Excelência já deu prova não se impressionar, não 

têm o condão de conduzir esse Juízo. 

 

Mais uma vez, o peticionário coloca-se à disposição 

deste MD. Juízo bem como da Autoridade Policial para prestar quaisquer 

esclarecimentos que se façam necessários. 

 

São Paulo, 17 de junho de 2015. 

                                                

ROBERTO PODVAL 

OAB/SP 101.458 

LUIS FERNANDO SILVEIRA BERALDO 

OAB/SP 206.352 

                                      

VIVIANE SANTANA JACOB RAFFAINI 

OAB/SP 257.193 

 

 

 


