
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ

TERMO DE DECLARAÇÕES
que presta ALEXANDRE CORRÊA DE OLIVEIRA ROMANO

Ao(s) 14 dia(s) do mês de agosto de 2015, nesta Superintendência Regional do 
Departamento de Polícia Federal, em Curitiba/PR, perante RENATA DA SILVA 
RODRIGUES, Delegada de Polícia Federal, 3ª Classe, matrícula nº 19.317, comigo, 
Escrivão(ã) de Polícia Federal, ao final assinado e declarado, presente ALEXANDRE 
CORRÊA DE OLIVEIRA ROMANO, sexo masculino, nacionalidade brasileiro, 
casado(a), filho(a) de JOÃO BAPTISTA DE OLIVEIRA ROMANO e YARA PRUDENTE 
CORREA DE O. ROMANO, nascido(a) aos 12/12/1975, natural de Campinas/SP, 
instrução pós-graduado, profissão Advogado(a), documento de identidade n° 
23677510-8/SSP/SP, CPF 192.088.158-11, residente na(o) Rua Alvorada, 153, apto 
262, bairro Vila Olímpia, CEP 04505000, São Paulo/SP, celular (11)963533453, fone 
(11)30808990. Inquirido(a) sobre os fatos em apuração pela Autoridade Policial, na 
presença de seu(sua, s) advogado(a, s) DANIEL ALBERTO CASAGRANDE, inscrito 
na OAB/SP sob n° 172733, com escritório na Rua Luís Coelho, 308, conjunto 41, 
bairro Consolação, CEP 1309902, São Paulo/SP, comercial(11) 32144447, celular(11) 
999666714. Cientificado do direito constitucional de permanecer em silêncio, 
RESPONDEU: QUE atualmente trabalha no ramo imobiliário e também presta 
assessoria jurídica; QUE antes disso, em 2009, estava fazendo um MBA em Energia e 
abriu um escritório próprio (OLIVEIRA ROMANO) e atuava basicamente para duas 
empresas, uma de saúde e uma de comunicação; QUE também passou a atuar na 
área de energia, especificamente com um projeto de geração térmica em Sergipe, e 
que nessa época procurou GUSHIKEN, que atuava na área de estruturação financeira, 
para lhe aconselhar sobre a situação de uma termolétrica no Sergipe na qual pretendia 
empreender; QUE na época, GUSHIKEN também prestava consultoria ao SINAPP; 
QUE GUSHIKEN lhe disse que o negócio de termoelétrica seria ruim, mas que tinha 
outra oportunidade negócio para o declarante, relacionada à SINAPP; QUE caberia ao 
declarante encontrar uma solução para a questão dos créditos que os bancos tinham 
por conta de deficiências do sistema informatizado de crédito consignado; QUE o 
sistema era muito ruim e os bancos acabavam sem receber sempre que a margem 
extrapolava os 30% legais; QUE pela proposta oferecida por GUSHIKEN, todas as 
empresas ligadas ao SINAPP lhe pagariam 10% da dívida se ele achasse uma 
solução, seja aumentando a margem legal para 40%, seja atuando para que uma 
empresa de tecnologia resolvesse esse problema com um software, mas que os 10% 
só seriam devidos na primeira alternativa; QUE GUSHIKEN o apresentou para 
FRANCISCO, do SINAPP, e passou a efetuar consultoria nesse sentido ao SINAPP;. 
QUE contratou um advogado para lhe auxiliar, EDUARDO EVANGELISTA; QUE 
CONSIST e ZETRASOFT eram as empresas de TI que o SINDICATO tinham em vista 
para o software já mencionado; QUE FRANCISCO indicou que procurasse a 
CONSIST, porque a ZETRASOFT já tinha vínculos com a ABBC; QUE então buscou a 
CONSIST, ocasião em que alguém lhe informou que  assunto de consignado deveria 
ser tratado com JOAQUIM MARANHAO e EMANUEL, da CONSUCRED; QUE a 



CONSUCRED era uma empresa que representava a CONSIST nesse tema, e que até 
onde sabe a CONSUCRED vendia o produto da CONSIST relacionado a consignados, 
e que inclusive a CONSUCRED já havia estado em reuniões com a SINAPP; QUE as 
reuniões foram exitosas e o declarante conseguiu celebrar com a CONSIST e 
CONSUCRED um contrato a fim de que seu escritório intermediasse os contratos 
entre CONSIST e ABBC e SINAPP; QUE a CONSUCRED concordou inclusive reduzir 
sua participação no negócio, e então acordaram em dividir os honorários por volta da 
metade; QUE o objeto do contrato era fazer com que a CONSIST conseguisse, 
eventualmente, fornecer um software à ABBC e SINAPP, e que caberia ao escritório 
do declarante prover assistência jurídica, enquanto à CONSUCRED caberia o 
assessoramento institucional e comercial; QUE o contrato foi assinado em 
novembro/2009 e em dezembro/2009 foi assinado o acordo de cooperação técnica do 
MPOG; QUE passaram a trabalhar efetivamente junto ao SINAPP em janeiro/2010, 
quando então passararam a assinar os contratos com os bancos interessados no 
software; QUE o contrato firmado entre o declarante, a CONSUCRED e a CONSIST 
tinha condições dependentes do êxito do contrato; QUE o declarante ganharia 25,8% 
do faturamento líquido da CONSIST até o final do contrato; QUE diante disso, 
FRANCISCO do SINAPP cancelou a proposta de ganho de 10% do quanto recuperado 
da dívida, o que na visão do declarante se explica porque a alternativa de implantação 
de um software não permitia quantificar a dívida a resgatar; QUE sempre entendeu 
que a proposta dos 10% só caberia se o declarante, de alguma forma, pudesse 
aumentar a margem de consignação para 40%, o que na visão do declarante não seria 
possível; QUE em janeiro/2010, a CONSIST fez uma proposta à SINAPP/ABBC de 
cobrar R$ 1,25 por contrato de consignação efetivado; QUE a proposta ficou bastante 
abaixo da projeção inicial de faturamento e que foi conseguida por intermediação do 
próprio declarante, que negociou com PABLO em nome da SINAPP; QUE perguntado 
se não havia conflito em atuar tanto para a SINAPP quanto para a CONSIST, 
especialmente em uma negociação que repercutia na remuneração do declarante, 
afirma que não, já que atuou mais como um mediador; QUE com a redução da 
proposta, PABLO pediu ao declarante que reduzisse também seus honorários, ao que 
o declarante anuiu; QUE perguntado por que motivo concordou em reduzir seus 
honorários ainda que fossem percentuais, indicando, portanto, que PABLO concordou 
em tal percentual mesmo antes da proposta feita à SINAPP, afirma que achou justo 
reduzi-los; QUE o contrato foi então rescindido em abril/2010 e foi então celebrado um 
contrato novo, com a CONSIST diretamente, sem a CONSUCRED, com o percentual 
novo de 22,9%; QUE a CONSUCRED saiu do contrato e até onde o declarante sabe 
firmou um novo contrato, mantendo o percentual anterior; QUE perguntado por que 
motivo a CONSUCRED não foi onerada com a redução de percentual nos honorários, 
retifica sua declaração e afirma não saber com certeza se a CONSUCRED não foi 
onerada com uma redução; QUE a partir de agosto/2010 passou a receber 
remuneração da CONSIST com relação aos contratos firmados com os bancos filiados 
a ABBC e SINAPP; QUE a CONSIST enviava ao e-mail do declarante com os valores 
do faturamento, para que o declarante emitisse a nota fiscal respectiva; QUE em 
abril/2010, tinha ido até o escritório de GUSHIKEN (na Padre João Manoel, em São 



Paulo/SP) para oferecer a ele algum tipo de participação no contrato, uma vez que 
havia cabido a ele conseguir a oportunidade de negócio; QUE GUSHIKEN se mostrou 
surpreso, mas que o declarante acredita que tal oferta foi importante para ressaltar sua 
lealdade, inclusive para conseguir a ele outras oportunidades; QUE GUSHIKEN pediu 
para pensar sobre o assunto e algumas semanas depois disse ao declarante para que 
ele procurasse JOÃO VACCARI na sede do PT em São Paulo/SP; QUE logo na 
sequencia procurou JOÃO VACCARI, a quem conhecia apenas socialmente, ocasião 
em que sugeriu ao declarante que ajudasse financeiramente o PARTIDO DOS 
TRABALHADORES; QUE o declarante não achou a solicitação adequada, uma vez 
que queria retribuir a GUSHIKEN, não ao PARTIDO, já que o PT não havia colaborado 
de nenhuma forma no contrato; QUE então retornou a GUSHIKEN e disse que não iria 
contribuir ao PT, momento em que GUSHIKEN disse que então iria pensar em quem 
iria representá-lo; QUE posteriormente GUSHIKEN lhe chamou novamente e lhe 
indicou duas empresas, o escritório de advocacia GUILHERME DE SALLES 
GONÇALVES e uma empresa de tecnologia, POLITEC, as quais seriam beneficiárias 
dos valores devidos a GUSHIKEN; QUE o declarante sugeriu a GUSHIKEN dividir com 
ele os seus honorários junto à CONSIST pela metade, e que então as duas empresas 
iriam ser beneficiárias de tais valores; QUE GUSHIKEN disse que as empresas iriam 
representá-lo no recebimento dos valores e iriam procurar o declarante; QUE o 
declarante não precisou procurar ninguém das empresas e que os representantes 
delas procuraram o declarante em seu escritório algum tempo depois; QUE pelo 
escritório, compareceu GUILHERME GONÇALVES, e pela POLITEC pessoa chamada 
HÉLIO; QUE na ocasião, ambos se apresentaram como dispostos a colaborar na 
"missão", que seria basicamente auferir remuneração em suposto benefício a 
GUSHIKEN; QUE a idéia era que as empresas seriam continuamente remuneradas 
pela CONSIST e que estariam à disposição da CONSIST para serviços eventuais; 
QUE procurou VALTER e lhe disse que desejava receber a metade dos seus 
honorários via POLITEC e GUILHERME GONÇALVES, sem explicar o verdadeiro 
motivo por trás disso; QUE VALTER não questionou a decisão e então foi firmado um 
contrato da CONSIST entre as empresas; QUE quanto aos supostos serviços 
prestados por tais empresas à CONSIST, afirma que não solicitou qualquer parecer 
jurídico a GUILHERME GONÇALVES acerca da natureza jurídica do contrato entre 
ABBC/SINAPP/CONSIST; QUE perguntado por que motivo GUILHERME afirmou isso, 
afirma não saber; QUE se recorda que o parecer em questão foi uma demanda da 
CONSIST para ser utilizado junto a entidades, em defesa do contrato; QUE 
perguntado quem solicitou o parecer, e para qual fim exatamente seria utilizado, 
especialmente porque o contrato já estava consolidado, retifica sua afirmação anterior 
e afirma não saber na verdade por que motivo o parecer foi confeccionado por 
GUILHERME; QUE no entanto solicitou outros serviços a GUILHERME 
posteriormente, relacionados a CONSIST, tal qual o legal opinion sobre subrrogação 
de obrigações da CONSIST; QUE desconhece quaisquer serviços prestados pela 
POLITEC a CONSIST; QUE perguntado quanto ao objeto do contrato firmado com o 
escritório de GUILHERME GONÇALVES, afirma não se recordar com a exatidão, mas 
que envolvia a prestação de serviços jurídicos; QUE perguntado qual a relevância do 



parecer elaborado por GUILHERME no sentido de "defender" a natureza do contrato, 
especialmente se existia, de fato, alguma ameaça à manutenção do contrato capaz de 
justificar a remuneração contínua de GUILHERME por tais serviços, afirma não saber 
informar qual foi a relevância do parecer; QUE perguntado se não deveria saber de tal 
detalhe, especialmente porque era espécie de assessor jurídico da CONSIST em tal 
matéria, afirma que é certo que o contrato foi firmado com GUILHERME foi indicação 
de GUSHIKEN, tão somente, e não por conta da necessidade de um parecer; QUE o 
contrato firmado com GUILHERME não se deu com o fito de que elaborasse um 
parecer, mas sim porque GUSHIKEN o indicou; QUE com relação à POLITEC, informa 
que ela manteve o contrato com a CONSIST por 10 meses; QUE no início de 2011, 
voltou a procurar GUSHIKEN porque entendia que o contrato da CONSIST estava em 
risco; QUE nessa época, surgiram questionamentos quanto a adversária da CONSIST, 
a ZETRASOFT, estar tentando obter o contrato da ABBC/SINAPP, inclusive tendo 
circulado rumores de que uma invasão ao datacenter da CONSIST teria sido 
arquitetado pela empresa adversária; QUE então buscou GUSHIKEN, consultor do 
SINAPP, para que ele então pudesse, de alguma forma, interceder em relação a essa 
matéria, com o fito de manter a CONSIST no contrato; QUE algum tempo depois, 
GUSHIKEN disse que iria "avaliar" a questão, e também solicitou ao declarante que 
cessasse os pagamentos à POLITEC e então solicitou ao declarante o telefone de 
contato de alguém da CONSIST; QUE solicitou ao declarante que avissasse à 
CONSIST que alguém, de nome JOSÉ ADOLFO, iria ligar; QUE ligou para VALTER 
para avisar, e posteriormente VALTER confirmou ao declarante que JOSÉ ADOLFO 
havia feito contato e que passaria a pagar a ele; QUE também se recorda que 
VALTER disse que iria pagar a JOSÉ ADOLFO os três meses que não havia pago a 
POLITEC por conta da rescisão, ou seja, de forma retroativa; QUE a partir daí, os 
pagamentos do honorários do declarante continuaram a ser pagos normalmente, até 
recente data; QUE periodicamente indicava a VALTER outras empresas que não a 
OLIVEIRA ROMANO, mas também controladas pelo declarante, para recebimento dos 
honorários; QUE isso se dava porque desejava que algumas empresas tivessem "vida 
própria", fazendo caixa; QUE as empresas NSG TI SOLUTIONS, SX COMUNICAÇÃO, 
LOGIX 8, NEX (que se transformou em VIS), LINK são controladas pelo declarante; 
QUE quanto às empresas HGM TELECOM LTDA, NJS CONSULTORIA E 
PARTICIPAÇÕES, TEMA LTDA, não se recorda de tê-las indicado à CONSIST; QUE 
de junho a setembro de 2012 afirma que estava reformando o escritório da VIS 
INVESTIMENTOS (Magalhães de Castro) e que é plausível que tenha sido para o 
pagamento de algum desses fornecedores, já que foram gastos R$ 1.500.000,00 com 
a reforma; QUE com relação a INFORMAÇÃO ESTRATÉGICA COMUNICAÇÃO E 
MARKETING, conhece o seu sócio, VAGNER CALDEIRA, o qual trabalha com gestão 
de crises; QUE não se recorda por que motivo repassou R$ 96.000,00 a VAGNER 
CALDEIRA; QUE VAGNER CALDEIRA era muito próximo de seu primo, FERNANDO 
LEMOS, e que talvez tenha sido um pagamento relacionado a algum trabalho de seu 
primo; QUE com relação à empresa JD2 CONSULTORIA, afirma que foi a pedido de 
GUSHIKEN, o qual disse que tal repasse seria para ajudar na manutenção do acordo 
de cooperação firmado entre ABBC/SINAPP/MPOG; QUE procurou o sócio da JD2, 



DERCIO, em Brasília, e que na ocasião DERCIO mencionou que iria ajudar por meio 
do assessor do MPOG de nome VALTER CORREIA; QUE não sabe de qual forma, 
exatamente, houve um auxílio por parte de VALTER CORREIA; QUE o acordo de 
cooperação no âmbito do MPOG era renovado anualmente e que era necessário 
mantê-lo como condições para que o contrato ABBC/SINAPP/CONSIST 
permanecesse vigente; QUE com relação aos pagamentos para a CRLS 
CONSULTORIA, afirma que GUSHIKEN também lhe indicou a empresa e que 
CARLOS ROBERTO CORTEGOSO procurou o declarante; QUE segundo 
GUSHIKEN, seria um repasse para "ajudar eles", ou seja, o PARTIDO DOS 
TRABALHADORES; QUE perguntado o motivo dos valores repassados à CRLS terem 
sido tão altos, afirma não se recordar; QUE perguntado sobre o escritório 
PORTANOVA ADVOGADOS, afirma que o escritório fez um estudo de alteração do 
IVA (ICMS) de querosene, por uma demanda de uma associação com quem o 
declarante tem relação, ABEAR (Associação Brasileira das Empresas Aéreas); QUE a 
nota fiscal no valor de R$ 30.000,00 foi emitida com esse intento, enquanto as demais 
foram serviços que acredita que foram prestados à CONSIST, por indicação do 
declarante; QUE PAULO FERREIRA, do PT, foi quem lhe apresentou o escritório; 
QUE com relação ao INSTITUTO JOÃO BATISTA ROMANO, trata-se de um instituto 
sem fins lucrativos do declarante, e que as notas fiscais foram doações pactuadas; 
QUE deseja consignar que, em outubro/2014, PABLO e VALTER procuraram o 
declarante para dizer que JOSÉ ADOLFO havia exigido deles a celebração de um 
contrato com a JAMP para regularizar a situação, e que PABLO e VALTER estavam 
indignados com isso, porque não entendiam daonde JOSÉ ADOLFO tinha surgido; 
QUE na ocasião o declarante informou a PABLO e VALTER sobre GUSHIKEN; QUE 
deseja consignar ainda que nunca pagou qualquer valor a JOÃO VACCARI e que 
nunca conheceu MILTON PASCOWTICH e JOSÉ ADOLFO PASCOWITCH; QUE 
após leitura do termo, deseja realizar as seguintes retificações em relação às 
declarações prestadas supra, no sentido de colaborar espontaneamente: (a) que 
inicialmente os honorários acordados com a CONSIST foram de 25,8%, mas que o 
declarante pediu para que fosse aumentado para 32% quando ingressou no contrato; 
(b) posteriormente, a pedido de GUSHIKEN, destinou aproximadamente 9% para o 
escritório GUILHERME GONÇALVES, e posteriormente GUSHIKEN ainda indicou 
uma segunda empresa que se beneficiaria de parte dos honorários, a CRLS; (c) que 
então tocou ao declarante aproximadamente 22% do faturamento líquido da 
CONSIST, o qual dividia inicialmente com a CRLS, também por indicação de 
GUSHIKEN, que justificou o repasse porque a CRLS estava trabalhando para "eles" (o 
PARTIDO DOS TRABALHADORES); (d) que posteriormente a CRLS foi substituída 
pela POLITEC; (d) que em dado momento, pediu a GUILHERME, por sugestão de 
GUSHIKEN, que diminuisse seu percentual nos honorários e os repassou à JD2 
CONSULTORIA, para os repasses relacionados a DÉRCIO; (e) que com relação às 
demais notas emitidas pelo PORTANOVA ADVOGADOS à CONSIST, não foram 
relacionadas a serviços prestados à CONSIST, mas sim emitidas a pedido de PAULO 
FERREIRA; QUE já conhecia ele pelas ligações com o PT e que PAULO FERREIRA, 
ex-Secretário de Relações Institucionais do PT, lhe procurou, de forma autônoma, 



pedindo repasses ao escritório PORTANOVA para "ajudá-lo"; QUE apenas sabe que o 
beneficiário final dos repasses foi PAULO FERREIRA; QUE PAULO FERREIRA já 
sabia do contrato da CONSIST porque o declarante já havia comentado com ele sobre 
o contrato, especialmente porque estava preocupado com a situação do contrato; QUE 
ajudou PAULO FERREIRA de forma "pessoal" e que solicitou a ele que indicasse uma 
pessoa jurídica para quem pudesse emitir a nota fiscal. Nada mais havendo a ser 
consignado, determinou a Autoridade que fosse encerrado o presente termo que, lido 
e achado conforme vai por todos assinado.

AUTORIDADE   :.........................................................................

DECLARANTE  :.........................................................................
            ALEXANDRE CORRÊA DE OLIVEIRA ROMANO

ADVOGADO(A)      :.....................................................................


