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SIGILOSO 

URGENTE 

 

 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL, por meio do subscritor abaixo assinado, em 

vem  expor os fatos a seguir e, ao final requerer: 

Foram devidamente cumpridos os mandados de prisão temporária deferidos por V. Excia nos 

autos em epígrafe na segunda-feira, dia 03/08/2015, cujo prazo expira legal de 5 (cinco) dias expira nesta data. 

São feitas, a seguir, as considerações individualizadas acerca dos presos: 

 

1. JULIO CESAR DOS SANTOS 

Em breve resumo, para além de haver integrado o quadro societário da empresa JD 

CONSULTORIA, foi possível identificar que JULIO CESAR DOS SANTOS mantem intenso 

relacionamento com a estrutura criminosa ora investigado. 

No que tange à busca e apreensão, foi identificado que, em que pese JULIO tenha 

usado o endereço noticiado em todos os cadastros pessoais e como sede da empresa TGS 

CONSULTORIA, trata-se na verdade da residência de sua genitora. 

Não foram apreendidos no local documentos relevantes. 

Ouvido em declarações, JULIO, em resumo,  disse: 

“(...) QUE atua profissionalmente como corretor de imóveis desde 1978 e revendedor 

de produtos HERBA LIFE; QUE é aposentado percebendo o valor de R$ 3.000,00 de aposentadoria; 

QUE sua renda variável é de aproximadamente R$ 2000,00 abrangendo a corretagem de imóveis e os 
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produtos da HERBALIFE; QUE atualmente tem participação societária na empresa TGS 

CONSULTORIA; QUE a empresa foi constituida por volta de 1990; QUE a empresa tem por atividade 

a consultoria na area de informática, administração e treinamento; QUE posteriormente efetuou 

alteração societária para ampliar o objeto social para atividade imobiliária; QUE a empresa permaneceu 

praticamente inativa por todo o periodo; QUE apenas em um ano, acreditando que 2005/2006, a empresa 

tenha atuado numa operação de compra e venda; QUE os sócios da empresa são ANA LUCIA 

PEREIRA, ex mulher do declarante e a filha TATIANA GUIMARAES E SANTOS, que tinha 

participação de 5%; QUE a empresa somente tem movimentação financeira referente a locação de dois 

imóveis, um no valor de R$ 350,00 e um flat que, quando alugado, rende aproximadamente R$ 4.000,00; 

QUE participa do quadro societário das empresas WORLD PRODUCTION e JPJ EXPORT que estão 

inativas há mais de vinte anos; QUE participou do quadro societário da empresa JD ASSESSORIA 

E CONSULTORIA de 1996 a 2013, com aproximadamente 10 % das cotas; QUE nunca 

integralizou qualquer valor do capital social da empresa; QUE nunca recebeu pro-labore da 

empresa; QUE nunca exerceu função gerencial; QUE recebeu participação nos lucros por três 

anos, acreditando que nos anos de 2005 a 2007; QUE indagado se exerceu alguma atividade na 

empresa JD ASSESSORIA declara que a empresa tinha como atividade secundária a 

intermediação imobiliária, embora nunca tenha ocorrido qualquer operação da mesma nesse 

sentido; QUE participou do quadro societário da empresa CENTRAL DE EVENTOS acreditando que 

no ano de 2007, sendo socio da pessoa de DOUGLAS PINHEIROS; QUE a empresa central de eventos 

atuava na sonorização de eventos, sendo seu maior cliente o desfile do carnaval do RIO DE JANEIRO; 

QUE conhece FERNANDO MOURA quando do lançamento da primeira candidatura de JOSE 

DIRCEU em 1986, como deputado estadual, que se deu na casa de FERNANDO MOURA; QUE não 

sabe dizer qual a atividade profissional de FERNANDO MOURA; QUE encontrou esporadicamente 

com FERNANDO MOURA; QUE não conhece OLAVO MOURA; QUE conheceu JOSÉ DIRCEU por 

volta do ano de 1982, quando o mesmo era dirigente do PARTIDO DOS TRABALHADORES e  o 

declarante era militante do partido; QUE mantém laços de amizade com JOSE DIRCEU desde 1986; 

QUE não conhece RENATO DE SOUZA DUQUE; QUE não conhece PEDRO JOSE BARUSCO 

FILHO; QUE conhece ROBERTO MARQUES (BOB) desde 1986, em razão da campanha de JOSE 

DIRCEU; QUE ROBERTO MARQUES nunca foi funcionário da JD ASSESSORIA; QUE tem 

conhecimento de que ROBERTO MARQUES é amigo de JOSE DIRCEU; QUE acredita ter 

estado com JULIO CAMARGO em uma oportunidade no escritório de mesmo, por indicação de 

SILVIO PEREIRA; QUE  apenas foi ate o escritório para tomar um café com JULIO 

CAMARGO e nunca mais teve qualquer relação com ele; QUE conheceu MILTON 

PASCOWITCH na JD ASSESSORIA, quando lhe foi apresentado como sendo uma pessoa que 

estava fazendo uma reforma em um apartamento de JOSÉ DIRCEU; QUE ao que se recorda 

tratava-se do apartamento na Rua Estado de Israel; QUE por volta de 2012 LUIZ EDUARDO 

pediu ao declarante para que redigisse um contrato de compra e venda de um imóvel da filha de 

JOSÉ DIRCEU, CAMILA; QUE esclarece ainda que a empresa do declarante, de nome TGS, 

adquiriu um imóvel no CONDOMÍNIO SANTA FÉ em VINHED O/SP, ao lado da residência de 

JOSE DIRCEU naquele local, por volta do ano de 2010, no valor de R$ 110.000,00 assumindo um 

débito de R$ 105.000,00, adquirido da pessoa de FLORIANO; QUE o imóvel foi vendido um ano 
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depois para JOSÉ DIRCEU por aproximadamente R$ 200.000,00; QUE JOSE DIRCEU assumiu 

a dívida do condomínio, que foi parcelada pelo declarante e pagou uma parte para o declarante 

mediante emissão de boletos em nome da TGS; QUE tomou conhecimento de que o referido 

imóvel foi reformado pelo  MILTON PASCOWITCH; QUE L UIZ EDUARDO comentou 

com o declarante que a reforma seria realizada por MILTON; QUE na verdade tratava-se de 

uma construção inacabada; QUE a operação de compra e venda foi formalizada em um contrato 

particular, embora não tenha sido escriturada e com o devido registro; QUE o declarante possui 

alguns imóveis, sendo, o apartamento onde mora, adquirido em 2003, um apartamento no Tatuapé, 

adquirido em 1994, onde reside a ex-mulher do declarante; um apartamento na Rua Nilza Martins, 

adquirido em 2000; um apartamento no Butantã, adquirido em 94/95, onde reside a mãe do declarante; 

um apartamento no Jaguaré, adquirido em 1988, que encontra-se alugado para a sobrinha do declarante; 

QUE  a TGS possui registrado em seu nome um flat no imóvel chamado ESPAÇO ALPHA, adquirido 

em 2006/2007 e 33 terrenos adquiridos no município de TOUROS/RN, todos escriturados; QUE a TGS 

possui ainda uma casa residencial em PASSA QUATRO/MG, adquirida  aproximadamente em 

2004, onde reside a mãe de JOSÉ DIRCEU, por aproximadamente R$ 250.000,00; QUE o imóvel 

foi vendido para JOSÉ DIRCEU ou para a JD ASSESSORIA algum tempo depois, pelo mesmo 

valor; QUE JOSE DIRCEU pediu para o declarante que adquirisse para não chamar a atenção 

o fato de estar sendo adquirida por JOSE DIRCEU, que então era MINISTRO DE ESTADO, o 

que poderia "inflacionar" o valor; QUE o imóvel foi  pago para o declarante também com a 

emissão de boletos bancários em nome da TGS; QUE não foi lavrada escritura nem foi realizado 

o devido registro imobiliário; QUE mesmo o declarante sendo corretor de imóveis e tendo 

conhecimento do funcionamento do mercado o faz por relação de confiança com JOSE DIRCEU; 

(...)” 

Foi possível evidenciar que JULIO CESAR DOS SANTOS, notadamente por meio da 

TGS consultoria, atuou na ocultação de patrimônio de JOSE DIRCEU, conforme extenso relatório 

que segue anexo, a partir da análise da caixa de correio eletrônico do referido. Entretanto, ainda não 

é possível mapear toda a estrutura de operações imobiliárias ou financeiras e societárias utilizadas 

por JULIO para ocultação de patrimônio de JOSÉ DIRCEU. 

 

2. LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA E SILVA 

Foi possível evidenciar que LUIZ EDUARDO atuava diretamente na administração 

da JD CONSULTORIA. Foram apreendidos, para além dos equipamentos de informática, diversos 

documentos abaixo descritos: 

Material 

ITEM  
ITEM 

ARRECADAÇÃO  
DESCRIÇÃO 

01 08 
03 (três) primeiras páginas e capa de um caderno em espiral, com capa de cor 
vermelha contendo a inscrição “ REVISTA VOTO POLÍTICA E NEGÓCIOS”. 
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Tais folhas contém inscrições feitas à lápis, tais como: 
 
JCS – ESTIL contrato? 
JONAS SANDINO  
VER EVA 
ZAIDA E SALOMÃO 
Ver Gilberto Valentim 
Jantar EMS / HYPERMARCAS 
OK 27/06? 20 Hs. 
MARCOS 47-3360.1946 
INFRAERO AEROPORTOS 
OPERAÇÕES EM TERMINAIS EM SERVIÇOS – BR DISTRIB. 
VER RUI AQUINO 
 
GRUPO PC APOLO 
 
50/100 CGRO CEF-BBR 
BNB – UBERABA 
CEF BB 
-------------------------------- 
 
BRUNO – ANGELO 
 
- SPA OK 30,0 2 PGTOS 
- REUNIÃO BH – CREDENCIAL X P.P 
- CC – EDUARDO? PROJETO FERROVIA 500 US$ - RIO COLORADO – 
ARGENTINA 
 
HOPE  
 
CONTRATO E TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO 
8317 6000 – ROGÉRIO 
(09:27 ; 20:25) 
 
SPA 
CC 
PROJETO POTÁSSIO 
RIO COLORADO 
- PARCERIA NO PROJETO 
VALE ESTÁ COM A PARTE FERROVIÁRIA 
370 KM 
- ODEBRECHT COM PARTE INDUSTRIAL 
- AG – PONTE DE BAHIA BLANCA 
 
BSB 
8:32 – 10:12 
TAM 
 
VALMIR 
PAREDE 450 QUINTA 
DEPÓSITO AVIÃO (LULA) 
DERSA 
 
CAD 
PODE SER 10 X 
LEO PINHEIRO 
$ P/ JOÃO PASSAR  
690,0 P/ JD 
 
OV 
VALMIR PINHEIRO – 81935677 
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DIR FINANCEIRO 
UTC: 1380,0 NF 
CONTRATO JD – 2 X 690,0 
450 A VISTA 
9 X SALDO 
COMPERJ 
 
LÉO 
ZÉ CONTRIBUI MUITO 
 
CNO 
UTC 
JCAMARGO 
3 X 690 
  2070 
 
 
PORTARIA SIMRTV 
DENATRAN 902 – 08/11/11 
LER 253 – REVOGAÇÃO 
 
SINDMACIF 
 
CONTRATO DERSA – OK 
ITAPECERICA DA SERRA – SP 
PAPER   NÃO PROSPEROU 
 
ENTRELINHAS – OK 
6 X 50 IRENE 
MARIANA FALAR 
21/06 01/03 
 
RB – WP – ECT 
ONDE PODE ATUAR 
ADELSON – CASTANHEIRA 
 
 
 
 
 
UTC – WALMIR 
      CNO 
450,0      UTC       1 PARCELA 
      OAS 
 
      CNO 
930,0     UTC       9 PARCELAS 
      OAS 
---------- 
1380,0 
 
MP 
1380,0 – 2 X 690,0 
450,0 A VISTA E SALDO EM 9 PARCELAS 
 

02 09 

01 (uma) mensagem de e-mail, com 1 (uma) página, datada de 11/03/2012, 22:03 
horas, entre  remetente ELIANE APARECIDA MANZOLLI DE OLIVEIRA, 
endereço elianemanzolli@hotmail.com , e como destinatário a pessoa de nome 
“GASPAR”, endereço lcrgaspar@yahoo.es, e assunto “RESUMO EXECUTIVO 
PARA REUNIÃO COM A MINISTRA DO MDS.V06.03”. 
Anexo à mensagem encontra-se um CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 
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com 4 (quatro) páginas, entre a FENAPREVI – FEDERAÇÃO NACIONAL DE 
PREVIDÊNCIA PRIVADA E VIDA e MANZOLLI CONSULTORIA COMERCIAL 
E NEGÓGIOS LTDA EPP. 

03 10 

01 (um) extrato bancário do BANCO DO BRASIL, com 01 (uma) página, em nome 
de ISABEL CRISTINA MACHADO ÂNGELO, CPF 959.456.108-44, com posição 
referente ao mês ABRIL/2009 e data de emissão 25/05/2009, relativo a conta corrente 
nº 24.684-0, agência 2980-7, aberta em 16/09/1996. 
Anexo ao extrato encontra-se um outro extrato do mesmo banco, datado de 
31/01/2006, em nome de FRANCISCO NUNES PEREIRA, CPF 026.831.518-37, 
agência 0383-2, conta poupança nº 12.383-8, cujo montante no valor de 
R$ 965.418.112,98 fora bloqueado pelo BACEN. 
 

04 11 
01 (uma) mensagem de e-mail, contendo 02 (duas) páginas, enviada por LUIZ 
EDUARDO DE OLIVEIRA E SILVA, endereço leos@jdaconsultoria.com.br , para o 
este mesmo endereço, datada de 03/10/2013, com o assunto “GESTÕES”. 

05 12 
02 (dois) demonstrativos de despesas e receitas de uma suposta empresa OS & 
RIBEIRO, relativos aos anos de 2009 e 2010. 

06 13 
05 (cinco) páginas de demonstrativos de investimentos realizados em uma suposta 
casa por “RICARDO’, “CEF”, “LUIZ & DIDA”e “DIDA”. 

07 14 
01 (uma) página contendo planilha de valores recebidos / faturados da empresa JAMP 
ENGENHARIA. 

08 14 
01 (uma) página contendo planilha de valores destinados às supostas empresas: 
MUSTANG, CJ2 e RT. 

09 14 
01 (uma) folha contendo demonstração de resultado do exercício de 2011 da empresa 
JD ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. 

10 15 
03 (três) folhas contendo dados relativos a DOAÇÕES DE CAMPANHA, no período 
de 12/07/2010 a 30/09/2010. 

11 16 
02 (duas) folhas contendo mensagem de e-mail datada de 24/10/2013, contendo dados 
do endereço eletrônico leosp4@ibest.com.br, supostamente pertencente a LUIZ 
EDUARDO DE OLIVEIRA E SILVA. 

12 17 

02 (duas) cópias de notas fiscais, nº 28 de 01/11/2013 e nº 33 de 02/12/2013, emitidas 
pela empresa DOPPIO SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA, CNPJ 
16.525.245/0001-72, ambas com o valor de R$ 50.000,00, relativas a PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA prestados a CONSTRUTORA OAS S.A.  

13 18 
01 (uma) folha contendo o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL relativo a empresa UNITPRESS COMUNICAÇÃO E MARKETING 
LTDA – ME, CNPJ 08.662.433/0001-14, emitido em 27/06/2013. 

14 19 
03 (três) folhas contendo tabela de dados relativos a investimentos mensais em 
veículos de comunicação sediados em municípios paranaenses. 

15 20 

02 (duas) folhas contendo dados de mensagem confidencial enviada em 17/02/2011, 
para a JD ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, a partir do  Fax 25221855, 
identificado pelo nome “CONEXÃO CAFÉ”, relativas a possibilidades de negócios 
e projetos para a empresa STX BRASIL, cujos assuntos de interesse para 2011 são: 
Navios-sonda para PETROBRAS através da SETE BRASIL; Frota Integrada – 
padronização dos equipamentos dos navios da TRANSPETRO; Super Guindastes 
para o Estaleiro Inhauma arrendado pela PETROBRAS; e Contratos de Fretamento 
de navios e lanchas pela PETROBRAS/TRANSPETRO. 

16 21 
01 (uma) folha contendo mensagem de e-mail datada de 23/12/2013, 14:17 horas, 
enviada por Anna Luiza anna.lrss@gmail.com para José Luis Oliveira Lima; 
leos@jdaconsultoria.com.br com o assunto “Recado JD”. 

17 21 

01 (uma) folha contendo mensagem de e-mail datada de 23/12/2013, 14:11 horas, 
enviada por Anna Luiza anna.lrss@gmail.com para: Alice Vieira MAICE Maria; José 
Luis Oliveira Lima; Altman Breno; Ednilson Machado e leos@jdaconsultoria.com.br 
com o assunto “Recado JD”. 

18 21 
01 (uma) folha contendo mensagem de e-mail datada de 23/12/2013, 10:44 horas, 
enviada por Anna Luiza anna.lrss@gmail.com para José Luis Oliveira Lima; 
leos@jdaconsultoria.com.br com o assunto “Re: Recado JD declaração Inq”. 

19 21 
01 (uma) folha contendo mensagem de e-mail datada de 22/12/2013, 13:57 horas, 
enviada por Ednilson Machado ednilson.machado@gmail.com para Luiz Eduardo; 
joseluis@olimahungria.adv.br Oliveira Lima; e Altman Breno com o assunto “NOTA 
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JDA”. 

20 21 
01 (uma) folha contendo mensagem de e-mail enviada para “Bob Marques” 
rbobmarques@gmail.com com o assunto “Penas do Dirceu no processo”. 

21 21 
01 (uma) folha contendo mensagem de e-mail datada de 25/12/2013, 14:42 horas, 
enviada por Anna Luiza anna.lrss@gmail.com para Luiz Eduardo com o assunto “Re: 
Dirceu”. 

22 21 
01 (uma) folha contendo mensagem de e-mail datada de 18/02/2011, 17:30 horas, 
enviada por João Augusto [jcstoantonio@hotmail.com] para 
leos@jdaconsultoria.com.br, com o assunto “desapropriação incra”. 

23 21 
02 (duas) folhas contendo mensagem de e-mail datada de 16/12/2010, 12:40 horas, 
enviada por naiva Negrini [neiva_mn@hotmail.com] para 
leos@jdaconsultoria.com.br com o assunto RE: RES: neiva. 

24 21 
01 (uma) folha contendo manuscritos relativos a opções de locação, compra, reforma 
e financiamento de um imóvel cujo terreno mede 501,0 m2 e tem 408,0 m2 de área 
construída. 

25 26 
02 (duas) folhas contendo tabelas no idioma espanhol referentes a projetos 
estratégicos em curso no Brasil. Consta na primeira página o título ‘PROYECTOS 
EM CURSO BRASIL” e a data 2011-06-20. 

26 30 

04 (quatro) folhas contendo minuta de CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, entre  a empresa KOLDA 
CORPORATION (CONTRATANTE), representada por seu Presidente FELIPE A. 
LA ROTTA e a empresa JD ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 
(CONTRATADA), representada por seu Diretor LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA E 
SILVA.  
Não consta o valor dos serviços, os quais deveriam ser pagos em dólares americanos. 
Data de assinatura: consta apenas o ano de 2014. 

27 30 

04 (quatro) folhas contendo MINUTA  de CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, entre  a empresa KOLDA 
CORPORATION (CONTRATANTE), representada por seu Presidente FELIPE A. 
LA ROTTA e a empresa JD ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 
(CONTRATADA), representada por seu Diretor JOSÉ DIRCEU DE OLIVEIRA E 
SILVA.  
Valor dos serviços: quantia equivalente a US$ 400,000.00 a serem pagos em 24 
parcelas mensais e consecutivas, sendo a primeira no valor de US$ 32,000.00 e as 
demais no valor de US$ 16,000.00. 
Data de assinatura do contrato: 01/02/2012. 

28 30 

04 (quatro) folhas contendo CÓPIA  de CONTRATO (assinado) DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, entre  a empresa KOLDA 
CORPORATION, representada por seu Presidente FELIPE A. LA ROTTA, como 
CONTRATANTE e a empresa JD ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, 
representada por seu Diretor JOSÉ DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA, como 
CONTRATADA.  
Valor dos serviços:  quantia equivalente a US$ 400,000.00, em 24 parcelas mensais e 
consecutivas, sendo a primeira no valor de US$ 32,000.00 e as demais no valor de 
US$ 16,000.00. 
Data de assinatura do contrato: 10/04/2012 
Testemunhas: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA E SILVA e MARCO ANTONIO 
GUTFREUND FORMICOLA (CPF 030.853.378-06, RG 9740980/SP). 

29 30 

04 (quatro) folhas de cópias de um CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE CONSULTORIA E ASSESSORIA celebrado entre CONSTRUTORA OAS 
LTDA (CONTRATANTE) representada por JOSÉ ALDEMÁRIO PINHEIRO 
FILHO e a empresa JOSÉ DIRCEU & ASSOCIADOS LTDA (CONTRATADA), 
representada por JOSÉ DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA. 
Data de assinatura do contrato: 21/11/2006. 
Valor do contrato: 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 30.000,00, perfazendo o total de 
R$ 720.000,00. 

30 30 

06 (seis) folhas de cópias de um CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
CONSULTORIA E ASSESSORIA celebrado entre CONSTRUTORA OAS LTDA 
(CONTRATANTE) representada por JOSÉ ALDEMÁRIO PINHEIRO FILHO e a 
empresa JD ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA (CONTRATADA), 
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representada por LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA E SILVA. 
Data de assinatura do contrato: 02/07/2012. 
Valor do contrato: 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 50.000,00, perfazendo o total de 
R$ 1.200.000,00. 
Comunicação entre as empresas: 
LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA E SILVA – Contratada; 
MARCOS PAULO RAMALHO – Contratante. 

31 30 

05 (cinco) folhas de cópias de um CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE CONSULTORIA E ASSESSORIA celebrado entre a empresa JD ASSESSORIA 
E CONSULTORIA LTDA (CONTRATANTE), representada por JOSÉ DIRCEU DE 
OLIVEIRA E SILVA e a empresa MANZOLLI CONSULTORIA EMPRESARIAL E 
EM NEGÓCIOS LTDA (CONTRATADA), representada  por ELIANE APARECIDA 
MANZOLLI DE OLIVEIRA  
Data de assinatura do contrato: 01/09/2011. 
Valor do contrato: Parcelas mensais de R$ 52.500,00 durante a vigência de 12 meses. 
Testemunhas:  
LUIZ CARLOS ROCHA GASPAR e MARIANA APARECIDA DE OLIVEIRA. 

32 30 

04 (quatro) folhas contendo CÓPIA  de CONTRATO (assinado) DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, entre a empresa KOLDA 
CORPORATION (CONTRATANTE), representada por seu Presidente FELIPE A. 
LA ROTTA, e a empresa JOSÉ DIRCEU & ASSOCIADOS LTDA 
(CONTRATADA), representada por seu Diretor JOSÉ DIRCEU DE OLIVEIRA E 
SILVA.  
Valor dos serviços: US$ 20,000.00 fixos mensais. 
Vigência: Setembro de 2007 em diante por um período de dois anos. 
Data de assinatura do contrato: 08/08/2007. 
Obs: contrato redigido em idioma espanhol. 

33 30 

08 (OITO) folhas contendo ORIGINAIS  de CONTRATO (assinado) DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, entre a 
empresa EMFOL – EMPRESA DE MINERAÇÃO FORMOSA LTDA 
(CONTRATANTE) e a empresa COM.Z CONSULTORIA E NEGÓCIOS, CNPJ 
07.517.707/0001-19 (CONTRATADA). 
Valor dos serviços: 1º objetivo – R$ 1.500.000,00; 2º objetivo – R$ 1.000.000,00 
acrescidos de 15% do que receber em dinheiro por ter renunciado ao prosseguimento 
e instauração das respectivas ações judiciais; 3º objetivo – exclusivamente 15% do 
valor eventualmente recebido. 
Data de assinatura do contrato: 19/01/2012. 
Observação:  não consta do contrato a identificação dos responsáveis pela sua 
assinatura tampouco a assinatura e identificação das testemunhas, as quais são 
indicadas apenas como “RUI” e “ESPOSA DO RUI”. 

34 30 

06 (seis) folhas contendo ORIGINAIS  de CONTRATO (assinado) DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, entre a empresa 
MINERAÇÃO DE CALCÁRIO MONTEVIDIU LTDA, CNPJ 02.174.051/0001-02 
(CONTRATANTE), representada por seu sócio MARIO GONÇALVES DOS REIS, 
CPF 002.684.701-97, e a empresa COM.Z CONSULTORIA E NEGÓCIOS, CNPJ 
07.517.707/0001-19 (CONTRATADA), representada por HELOIZA FREITAS DE 
SOUZA CAVALCANTE e seu esposo RUY BRASIL CAVALCANTI JÚNIOR. 
Valor dos serviços: 5% do que receber a CONTRATANTE ou valor em dinheiro como 
opção que as partes poderão negociar. A CONTRATADA poderá receber da 
COMPRADORA o valor de R$ 1.900.000,00. 
Data de assinatura do contrato: 21/08/2014. 
Testemunhas:  GILDA MARIA DE OLIVEIRA e JOSÉ DIVINO DE PAULA. 
 

35 30 

06 (seis) folhas contendo CÓPIAS de CONTRATO (assinado) DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, entre a empresa ENGEVIX 
ENGENHARIA S/A (CONTRATANTE) e a empresa JD ASSESSORIA E 
CONSULTORIA LTDA (CONTRATADA) 
Valor dos serviços: R$ 300.000,00. 
Data de assinatura do contrato: 02/11/2010 (no contrato emitido pela ENGEVIX) e 
02/11/2011 (no contrato emitido pela JD ASSESSORIA E CONSULTORIA) 
Responsáveis pelas assinaturas: CRISTIANO KOK, GERSON DE MELLO 
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ALMADA e JOSÉ DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA.   

36 30 

03 (três) folhas relativas ao contrato nº 4000/00-X9-PJ-1000/11, celebrado entre a 
ENGEVIX e a JD ASSESSORIA E CONSULTORIA, contendo: comunicado da 
ENGEVIX, datado de 28/03/2011, notificando sobre a rescisão amigável do contrato; 
INSTRUMENTO PARTICULAR DE DISTRATO, datado de 30/03/2011; e nota 
fiscal eletrônica de serviços nº 651, de 01/03/2011, emitida pela prestadora de serviços 
JD ASSESSORIA E CONSULTORIA para a tomadora de serviços ENGEVIX 
ENGENHARIA S/A. 
 

37 30 

05 (cinco) folhas contendo CÓPIAS de CONTRATO (assinado) DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, entre a empresa ENGEVIX 
ENGENHARIA S/A (CONTRATANTE) e a empresa JD ASSESSORIA E 
CONSULTORIA LTDA (CONTRATADA) 
Valor dos serviços: R$ 300.000,00. 
Data de assinatura do contrato: 01/09/2009 (no contrato emitido pela ENGEVIX e no 
contrato emitido pela JD ASSESSORIA E CONSULTORIA). 
Responsáveis pelas assinaturas: CRISTIANO KOK, GERSON DE MELLO 
ALMADA e JOSÉ DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA.   

38 30 

32 (trinta e duas) folhas contendo, na primeira, uma planilha de controle de valores 
oriundos ENGEVIX ENGENHARIA e, nas demais, 31 notas fiscais emitidas pela JD 
ASSESSORIA E CONSULTORIA contra a ENGEVIX ENGENHARIA, conforme 
quadro a seguir: 

Data Nº nota fiscal Valor total da nota 
25/07/2008 90 20.000,00 
01/08/2008 98 20.000,00 
01/09/2008 116 20.000,00 
01/10/2008 139 20.000,00 
03/11/2008 157 20.000,00 
01/10/2008 172 20.000,00 
26/03/2009 221 20.000,00 
01/04/2009 231 20.000,00 
05/05/2009 244 20.000,00 
01/06/2009 263 20.000,00 
02/07/2009 276 20.000,00 
04/08/2009 296 20.000,00 
02/09/2009 318 20.000,00 
01/10/2009 338 20.000,00 
15/10/2009 342 30.000,00 
04/11/2009 360 50.000,00 
01/12/2009 377 50.000,00 
06/01/2010 398 50.000,00 
03/02/2010 422 50.000,00 
03/03/2010 440 50.000,00 
06/04/2010 459 50.000,00 
04/05/2010 477 50.000,00 
04/06/2010 495 50.000,00 
02/07/2010 515 50.000,00 
04/08/2010 532 50.000,00 
02/09/2010 549 50.000,00 
04/10/2010 569 50.000,00 
03/11/2010 585 50.000,00 
01/12/2010 603 50.000,00 
04/01/2011 618 50.000,00 
01/02/2011 633 50.000,00 

Total 1.110.000,00 
 

39 30 

02 (duas) folhas contendo planilhas com demonstrativos de valores de contratos 
supostamente celebrados pela JD ASSESSORIA E CONSULTORIA e diversos 
setores, entre os quais; INDUSTRIA FARMACÊUTICA, CONSTRUTORAS 
TELECOMUNICAÇÕES, ENGENHARIA ELÉTRICA, INDÚSTRIA DE 
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BEBIDAS, INDÚSTRIA DE BENS DE CONSUMO, COMÉRCIO EXTERIOR, 
ENGENHARIA, ADVOCACIA, IMOBILIÁRIO, LOGÍSTICA e ENERGIA. A 
planilha especifica a vigência dos contratos e a quantidade de notas fiscais emitidas. 

40 30 

01 (uma) folha contendo planilha com RELAÇÃO COMPLETA DE CLIENTES, na 
qual são especificados o NOME DO CLIENTE, SETOR, VALOR DO CONTRATO, 
VIGÊNCIA DO CONTRATO e QUANTIDADE DE NOTAS FISCAIS emitidas, 
supostamente dados relativos à empresa JD ASSESSORIA E CONSULTORIA. 

41 30 

03 (três) folhas de RELATÓRIO DE FATURAMENTO da empresa JD ASSESSORIA 
E CONSULTORIA, contendo RELATÓRIO DE FATURAMENTO A RECEBER 
(18/04/2011), RELATÓRIO DE FATURAMENTO LIQUIDADAS e RELAÇÃO DE 
CLIENTES E VENCIMENTOS. 

42 30 
01 (uma) folha contendo planilha de título CONTRATOS – JD, contendo dados acerca 
das empresas, vigência, valor, vencimento, nome do contato nas empresas, telefones 
e e-mail. 

43 30 

06 (seis) folhas ORIGINAIS de um INSTRUMENTO DE MANDATO E OUTRAS 
AVENÇAS, firmado entre a JD ASSESSORIA E CONSULTORIA (CONTRATADA) 
e a empresa COTRIL ALIMENTOS S/A (CONTRATANTE), para prestação de 
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA. 
Data de assinatura: 23/02/2011. 
Valor do contrato: 5% do valor total e final da transação de compra e venda de um 
frigorífico cujo valor mínimo previsto é de R$ 120.000.000,00. 
Responsáveis pela assinatura do contrato: pela COTRIL não consta a identificação. 
Pela JD ASSESSORIA assina JOSÉ DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA. 

44 30 

05 (cinco) folhas ORIGINAIS de um INSTRUMENTO PARTICULAR DE 
MANDATO, firmado entre a empresa MINERAÇÃO COMÉRCIO E 
EXPORTAÇÃO MMRJ LTDA (CONTRATANTE) e a JD ASSESSORIA E 
CONSULTORIA LTDA (CONTRATADA), para prestação de SERVIÇOS DE 
CONSULTORIA E ASSESSORIA. 
Data de assinatura: 04/02/2011. 
Valor do contrato: 5% do valor final da transação de compra e venda da empresa 
MINERAÇÃO COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO MMRJ LTDA. 
Responsáveis pela assinatura do contrato: CRISTINA PAIVA MANGIA, CPF 
048.697.826-50, pela MINERAÇÃO, e JOSÉ DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA pela 
JD ASSESSORIA E CONSULTORIA. 

45 30 

05 (cinco) folhas de CÓPIAS de um CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
de CONSULTORIA E ASSESSORIA, firmado entre a empresa BRASIL VIDROS 
PLANO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (CONTRATANTE) e a JD 
ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA (CONTRATADA). 
Data de assinatura: 17/04/2009. 
Valor do contrato: 3% referente a cada projeto finalizado. 
Responsáveis pela assinatura do contrato: JOSÉ MANSUR FARAH, pela BRASIL 
VIDROS e JOSÉ DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA pela JD ASSESSORIA E 
CONSULTORIA. 

46 30 

04 (quatro) folhas de CÓPIAS de um CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
de CONSULTORIA E ASSESSORIA, firmado entre a empresa COMPANHIA DE 
BEBIDAS DAS AMÉRICAS - AMBEV (CONTRATANTE) e a JOSÉ DIRCEU & 
ASSOCIADOS LTDA (CONTRATADA). 
Data de assinatura: 20/06/2007. 
Valor do contrato: R$ 20.000,00 mensais. 
Vigência: 12 meses a partir da data da assinatura 
Responsáveis pela assinatura do contrato: não consta a assinatura nem a identificação 
do responsável por parte da AMBEV, o qual inferimos ser MILTON SELIGMAN em 
razão da presença deste nome e do endereço de e-mail a ele vinculado na primeira 
página do contrato. Pela JOSÉ DIRCEU E ASSOCIADOS o responsável pela 
assinatura é JOSÉ DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA. 

47 30 

07 (sete) folhas de MINUTA de CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL 
RESIDENCIAL, firmado entre ELIZABETH COELHO, CPF 102.538.901-87 
(LOCADORA) e JD ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA (LOCATÁRIA), 
relativo ao imóvel localizado no SHIS, QL 22, conjunto 08, casa 09, Lago Sul, 
Brasília, DF, CEP 71.650-285. 
Valor mensal: R$ 8.000,00. 
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Data de assinatura do contrato: 23/07/2014. 
Não constam as assinaturas das partes no documento. 

48 31 
01 (uma) folha contendo planilha contendo demonstrativo de valores recebidos da 
empresa CAMARGO CORREIA entre 2010 e 2011. 

49 32 

04 (quatro) folhas contendo dados acerca de DOAÇÕES PARA CAMPANHA 
ELEITORAL 2010, sem identificação do candidato destinatário dos recursos. 
Pesquisa ao Sistema de Prestação de Contas do TSE aponta que trata-se do candidato 
JOSÉ CARLOS BECKER DE OLIVEIRA E SILVA, número 1310, candidato a 
Deputado Federal pelo Partido dos Trabalhadores do Paraná. 

50 33 

01 (uma) folha contendo cópia da nota fiscal nº 50, de 02/04/2014, emitida pela 
empresa DOPPIO SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA, CNPJ 16.525.245/0001-
72,  com o valor de R$ 50.000,00, relativas a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
CONSULTORIA prestados a CONSTRUTORA OAS S.A. 

51 34 
01 (uma) folha contendo mensagem de e-mail datada de 02/06/2014, enviada por 
JOSÉ EDUARDO SALAZAR BARRANTES para ZAIDA SISSON, com o assunto 
“Procurando parceiros brasileiros, de confianza, no Peru”. 

52 34 
04 (quatro) folhas contendo mensagem de e-mail datada de 02/06/2014, enviada por 
ZAIDA SISSON para LUIZ EDUARDO, com o assunto “Urgente”. 

53 35 

01 (uma) folha contendo o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL da empresa CREDENCIAL CONSTRUTORA 
EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA – EPP, CNPJ 
06.227.244/0001-98. 

54 35 
01 (uma) folha contendo o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL da empresa ED PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA - ME, 
CNPJ 04.692.694/0001-26. 

55 35 
01 (uma) folha contendo o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL da empresa TRAJETÓRIAS COMUNICAÇÃO, CULTURA E 
MEMÓRIA LTDA, CNPJ 14.171.674/0001-63. 

56 35 
01 (uma) folha contendo o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL da empresa OCCAM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE 
SISTEMAS LTDA - ME, CNPJ 07.290.184/0001-10. 

57 35 
01 (uma) folha contendo o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL da empresa ENTRELINHAS PUBLICIDADE LTDA - ME, CNPJ 
01.833.943/0001-68. 

58 36 

01 (um) manuscrito em caneta esferográfica azul contendo, na frente, as inscrições: 
“alterar contrato da ZIVA que vamos indicar outra empresa para faturar e você recebe 
da ZIVA sua parte. Não vim negociar pois existe um acordo anterior. Importante: e os 
6 milhões da campanha?” e no verso os números 3668000 e 2096*1572 e as 
inscrições: “vamos receber de quem?” e  “vai faturar para Telemídia?” 

59 36 

01 (um) manuscrito em caneta esferográfica azul contendo as inscrições: “35% de  
13.100.000,”  ;     75%        TELEMIDIA 
                  4.585.000,         25%        RUI AQUINO 
 
                                                             5% - JD 
                                                           10% - ALM.” 

60 36 

01 (um) manuscrito, parte em caneta esferográfica azul e parte a lápis, contendo, na 
frente, as inscrições: “arrumamos outra empresa e recebemos o recurso e distribuimos 
conforme combinado”; “35% distribuir 15% (5 x 3) Almeida”; “20% Telemídia 15% 
outros” e no verso: “Avião – 1) Piloto contratado em setembro, até agora não veio o 
EXCEL – Zeca / Milton. 2) Guarulhos – Bob / Almeida IFOVIA. – Bob ligar para o 
Hélio e dizer para o pessoal da ZIVA que o processo está suspenso. – Bob chamar o 
Naim e diz que quem arrumou o negócio foi nós e o Zé”. 

61 36 

01 (um) manuscrito contendo as seguintes inscrições a lápis e a caneta esferográfica 
azul na frente: “VOTORAN, Q GALV, ENGEVIX – Dia 5”; “GALVÃO, GILBERTO 
– Dia 2”; CC VITOR – Dia 10”; “ENGEVIX – VOTORAN, quem paga Garreta, 
US$ 500 M” e no verso: “MILTON casa 11.30713981”. 

62 36 

01 (um) manuscrito à lápis, com as inscrições: 
JAMP +  ALRLES      PASCOWITCH 
30,0    +  25,0        =  55 
315          metade agora 
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                    “        depois 
“Sentar com Julio Silva acertar casa Hélio Madalena” 
 

63 36 

06 (seis) manuscritos à caneta esferográfica preta feitos em postiches de papel 
amarelo, com diversas inscrições nas quais são mencionados: 
CAPEMISA, BB, CORREIOS, viagem de Vice-presidente Michel Temer à China, 
CTANG, PORTUGAL TELECOM, CHINA TELECOM, BANCO DE 
INVESTIMENTOS CHINES, CCB, GALVÃO ENGENHARIA e concessões. 
 

64 36 

02 (dois) manuscritos à caneta esferográfica e à lápis contendo inscrições diversas, 
entre elas:  
Primeiro manuscrito: “Yolanda – terreno Vinhedo Física .... x JD”; “Sig - Jantar (ou 
pautar) Sumaré com o Ministro DTófoli – Tito”; “OAS – CNO - Licinio – UTC, 
apresentar Marcelo Vicentini, Seguro sondas ok”; “Delcídio – visita – ligar avisando”. 
Segundo manuscrito: “carro RJ – HOPE” ; Segundo manuscrito: “carro RJ – HOPE” ; 
“Rua Sansão Alves dos Santos 343 ap 207 – Brooklin Novo – CEP 04571.090”; 
“357712321-49”; “E M DA COSTA SANTOS” 

65 36 

01 (um) manuscrito contendo as inscrições:  
Frente: “MILTON PASCOWITCH”; “ENTRELINHAS”; “N Fiscal fev/paga março”; 
“emite mar / p/ pagar abril”; “faltou emissão de dezembro e janeiro / 2012”. 
Verso: “Então – proposta emissão a cada 15 dias”; “2 NFs para entrar dez/11 e jan/12” 

66 36 

01 (um) manuscrito contendo as inscrições: 
Frente: 70 clientes VE – ASIA; LEROY MERLIN; TELHA NORTE; ROSSI ENG.; 
MRV; ODEBRECHT; 700.000 US$ para exportação. 
Verso: “JOSÉ GERALDO – 7% - 2,0 M”; “entregar no exterior”; “programa 
ECOMMERCE Loja Virtual”; “otimizar vendas” 

67 36 
01 (um) manuscrito contendo as inscrições: RM – MILTON – JULIO – LJA – HOPE 
– oficina veículos – ficha dos carros – retiradas – trabalho na Assembléia – 
Consultoria se tiver encaminhar para escritório evitar varejo. 

68 36 

01 (uma) folha contendo manuscritos com as seguintes inscrições: 
Dagoberto Batochio – arquiteto – Sisney Aranha – pré candidato ao PT no Guarujá. 
Investidor: quem são? Paulo / grupo financia? 1 bilhão para aplicar; fundo de 
investimentos: nacional / imobiliário; Grupo Serra Azul; área Parque das Águas; 
Parque das Nações, aeroportos, hotéis. 
Volta em 20/06 – depois da volta do Dagoberto veremos a questão do rojeto. 
Marcaremos uma reunião com os investidores. 

69 36 

01 (um) manuscrito contendo as inscrições: 
 
Frente: 
MEDITERRANEAN OIL & GAS CONSULTING LTD 
Central Business Center – level 1 – suite 2 – room 1 
Mdina Road – Zebbug ZBG9015 
Malta 
Vat Reger Number MT 21225217 
Registration number C59966 € ou US$ 
Bank of Valletta PLC 
Republic Street 
Valletta 
Malta 
 
Verso: 
ACC nº 4002 1586 534 
IBAN: MT19VALL2201 – 30000000 4002 1586534 
Swift: Vallmtmt 
US$ 

70 36 

01 (um) manuscrito contendo as inscrições: 
 
Frente: 
Alpina = 45 
Humberto = 30 
Marcelo Vicentini = 45 
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Yolanda = 30 
Ligar RJ – Santos / Zeca – Jonas 
BRASSIF 21-21974740 – Mauriceia – 25122592 – Tereza 
Zeca – Serra Volk 8,0 
Júnior – Nelson Melo  
 
Verso: 
US$  
Idem Bank of Malta 
ACC number 40021586550 
IBAN: MT72VALL 220130000000 – 4002 1586 550 
Swift: Vallmtmt 
Repete o banco com ACC 
 

71 36 

01 (uma) folha contendo dados acerca de uma suposta obra e seus custos, seguidos de 
manuscritos feitos à lápis com as inscrições: 
 
Frente: 
Hugo – 0800.0048529.09.02 
393,0 MM 
REPAR 
2009 – início – com parceiro de tecnologia – proposta a diferentes grupos 
Obra mudou de lugar; 
Existe risco de não conclusão da obra;  
Antes de iniciar o contrato houve paralização por causa da mudança de lugar; 
 
Verso: 
Fernando Barros 
Cosenza 
22/03/12 Paulo 
Empresa tem agenda Fernando Barros  
Vamos aguardar 

72 36 

01 (um) manuscrito feito à lápis contendo as inscrições: 
 
Frente: 
Situação nova 
1) A Odebrecht se ... com o Daniel Hafe no México (Paulo Melo, Francisco Boni, 

Julian, Julio, Eduardo; 
2) Pessoal do SLIM vai ligar (pode) e é só confirmar que conhece o grupo 

proponente. 
 

Verso: 
Paulo Melo 
Franc. Boni 
Thiago Franc. 
Julian Benatti 
CLARO – NET – EMBRATEL 
DANIEL – HAFF – C.S.D 
C. SLIM 

 

73 36 

01 (um) manuscrito feito à lápis contendo as inscrições: 
14/04/11 – RIO – ANT / DRIL  - EAS 
- repasse dos recursos – como vamos proceder – recurso fora; 
- ver posição do FERRAZ – pres. nova empresa; 
- INTEROIL – únicco que fornece pacote completo – reposição e manutenção 
garantida; 
- ENOV – GALVÃO – ALUSA; 
- GERSON ALMADA – compra aço da China – 200.000 t – importou 60.000 t; 
- ver JD – VACA 
 

74 36 01 (um) cartão de apresentação da CONSTRUTORA OAS S.A. em nome de 
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RICARDO CABRAL LEAL – International Corporate Director, acompanhado de um 
manuscrito contendo as inscrições: 
SÃO SEBASTIÃO 
OF SHORE – SUPLAY 
TERMINAL CONTEINERES 
TERMINAL VEÍCULOS 
TERMINAL BALSAS 
Construção 
Quem é o investidor? 
Aprovação ambiental 
Carlos Henrique 

75 36 
01 (um) cartão de apresentação de EVANISE MARIA DA COSTA SANTOS, 
assessora especial da Casa Civil. 

76 36 

01 (um) manuscrito contendo dados acerca das instalações portuárias da 
PETROBRAS no Espírito Santo para operar logística e offshore.  
Um dos itens do manuscrito aduz: 
5) A empresa TECN – GRÃOS sub-roga a concessão à PETROBRAS, até 2014, 
renovável por + 20 anos. 
No final do manuscrito constam os dados da TECN-GRÃOS ARMAZÉNS DE 
VITÓRIA e de EDSON DE FARIA, CPF 253.484.341-91  

77 36 

02 (duas) folhas de uma carta à PETROBRAS contendo proposta de venda das 
instalações de armazenagem de propriedade de uma empresa, supostamente a TECN-
GRÃOS ARMAZÉNS DE VITÓRIA, localizadas no Porto de Vila Velha/ES, bem 
como do Contrato de Concessão com a CODERSA para operações privilegiadas de 
atrcamento nos berços 201 e 202 do Cais de Capuaba. 

78 36 

01 (uma) folha contendo manuscrito com o timbre da PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE GUAÍRA com dados acerca dos contratos e convênios relativos a 
área da saúde a seguir: 
Contrato 25000.067834/04-68 – convênio 4951/04 – valor R$ 96.000,00; 
Contrato 25000.076154/04-35 – convênio 4497/04 – valor R$ 38.400,00. 
 

Ao ser ouvido, LUIS EDUARDO declarou que:  

“QUE possui apenas o ensino médio completo;  QUE não desempenha nenhuma atividade profissi-
onal no momento;  QUE trabalhou até pouco tempo para a JD CONSULTORIA, empresa constituída 
por seu irmão JOSÉ DIRCEU;  QUE ingressou na JD CONSULTORIA a partir do final de 2008, 
para o préstimo de serviços relativos à atividade-meio da empresa, isto é, para gerir a parte adminis-
trativa, de pessoal e contábil; QUE a empresa, até 2006, chamava-se JD ADVOGADOS ASSOCI-
ADOS;  QUE não possui vínculos com outras empresas nacionais ou estrangeiras; QUE indagado 
se já prestou serviços (lobby) para terceiros (empresas partidos) junto a empresas estatais (BNDES, 
PETROBRAS, ELETRONUCLEAR, etc) visando obter facilidades em suas contratações diretas ou 
por licitações, disse que não, que apenas prestava serviços administrativos para a empresa de con-
sultoria de seu irmão. A este, nas palavras do DECLARANTE, competia exercer as atividades de 
consultoria. Além disso, pelo seu conhecimento, JOSE DIRCEU nunca prestou serviços de consul-
toria para grandes empresas junto a entidades estatais;  QUE de fato foram prestados serviços de 
consultoria para estas empresas, mas não junto a empresas estatais;  QUE a JD CONSULTORIA 
nunca prestou serviços de consultoria para partidos políticos;  QUE indagado sobre sua relação com 
FERNANDO ANTONIO GUIMARES HOURNEAUX DE MOURA, disse que o conheceu em Vi-
nhedo/SP, na casa de seu irmão, em um evento social, no ano de 2009;  QUE não possui contato 
com esta pessoa. Esclarece que não mantinha contato com ele sequer por pedido de seu irmão JOSÉ 
DIRCEU ou a serviço da empresa;  QUE sabia que ele era empresário; QUE indagado sobre sua 
relação com OLAVO MOURA, respondeu que não chegou a conhecê-lo;  QUE indagado se o DE-
CLARANTE ou seu irmão exigiram alguma espécie de retribuição referente aos contratos de CA-
CIMBAS 1 e/ou 2, celebrados entre a ENGEVIX e a PETROBRAS, respondeu que não exigiu qual-
quer vantagem. Por sua vez, quanto a seu irmão, esclarece que desconhece tal fato, afirmando que 
JOSE DIRCEU não tratava deste tipo de assunto com o DECLARANTE;  QUE não possuía qual-
quer relação com RENATO DUQUE;  QUE não possuía qualquer relação com PEDRO BARUSCO;  
QUE conheceu ROBERTO MARQUES (BOB) nos anos 80, quando este assessorou seu irmão na 
assembleia legislativa;  QUE "BOB" não possuía qualquer vínculo com a JD ASSESSORIA;  QUE 
não tem conhecimento se JOSE DIRCEU utilizava os serviços de ROBERTO MARQUES sem o 
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conhecimento do DECLARANTE no desenvolvimento das atividades da JD CONSULTORIA;  
QUE não possui relação com JULIO GERIN DE ALMEIDA CAMARGO. Conheceu-o pessoal-
mente, segundo crê, em 2011;  QUE conheceu MILTON PASCOWITCH no final de 2009, quando 
a ENGEVIX celebrou contrato com a JD CONSULTORIA. À época, entendeu que MILTON tra-
balhava para a ENGEVIX. Posteriormente, com o encerramento deste contrato, outro firmado pela 
JD CONSULTORIA, desta vez com a empresa de MILTON PASCOWITCH, JAMP. Este contrato 
foi firmado para dar continuidade aos serviços de consultoria que eram prestados à ENGEVIX. Se-
gundo o DECLARANTE, os serviços consistiam em prospecção de novos negócios no exterior, em 
países como PERU, VENEZUELA;  QUE não tratava de negócios com MILTON PASCOWITCH. 
Esta tarefa competia exclusivamente a seu irmão JOSE DIRCEU;  QUE conheceu JULIO CESAR 
DOS SANTOS pelo fato deste compor o quadro societário da JD CONSULTORIA;  QUE JULIO 
CESAR DOS SANTOS não tinha qualquer função dentro da JD;  QUE ele prestou raros serviços na 
área imobiliária, por exemplo, quando surgia algum imóvel para compra/venda, JULIO prestava 
alguma orientação;  QUE JULIO permaneceu nos quadros da empresa até 2013; QUE JULIO tinha 
bastante proximidade com JOSE DIRCEU, notadamente em virtude do PARTIDO DOS TRABA-
LHADORES, porque já se conheciam desde sua fundação;  QUE não possuía qualquer relação com 
a empresa PERSONAL SERVICE RECURSOS HUMANOS. Quanto a relação desta com JOSE 
DIRCEU, o DECLARANTE não pode fazer qualquer afirmação;  QUE em relação a empresa HOPE 
RECURSOS HUMANOS, o DECLARANTE esclarece que teve um único com a empresa, através 
de um indivíduo de nome ROGÉRIO, não se recordando se por e-mail ou telefone, para tratar sobre 
a transferência de um veículo da empresa que era utilizado por seu irmão;  QUE esclarece que a 
anotação no item 1 do Auto de Apreensão nº 1525/15 em que há menção à ROGERIO, HOPE e 
transferência de veículo, diz respeito a este contato;  QUE em relação a empresa TGS CONSUL-
TORIA, esclarece que era de titularidade de JULIO CEZAR DOS SANTOS. Ele a utilizava para 
prestar serviços relativos à área imobiliária, tendo, inclusive, auxiliado na aquisição do imóvel em 
que estava sediada a JD CONSULTORIA;  QUE indagado se tem conhecimento se JULIO CEZAR 
DOS SANTOS era utilizado para ocultação de patrimônio do DECLARANTE ou de seu irmão, 
respondeu que não tem ciência desta prática. Em sua defesa, esclarece que nunca tratou deste assunto 
com JULIO CESAR. Em relação a JOSE DIRCEU, desconhece quaisquer fatos relativos a esta prá-
tica;  QUE indagado do motivo pelo qual a casa em que reside a mãe do DECLARANTE na cidade 
de Passa Quatro/MG foi adquirida em nome da TGS CONSULTORIA, esclarece não saber o motivo 
para tal fato. Afirma que a aquisição ocorreu em 2004, época em que o DECLARANTE ainda não 
trabalhava com seu irmão e JULIO CESAR. Por tal circunstância, não sabe esclarecer como se deu 
o negócio e a forma de pagamento;  QUE indagado se já recebeu valores em espécie de MILTON 
PASCOWITCH, respondeu afirmativamente. Narrou que, entre 2012 e 2013, recebia, mensalmente, 
em espécie, cerca de R$ 30.000,00, de MILTON PASCOWITCH. Afirma que não solicitou quais-
quer valores a MILTON, sendo que começou a pagá-lo de forma espontânea, a título de ajuda para 
despesas variadas. Incomodado com a justificativa, o DECLARANTE indagou MILTON sobre a 
forma como seriam quitados aqueles valores, sendo que ele teria dito que a pendência seria resolvida 
posteriormente;  QUE não sabia a origem do dinheiro, não tendo questionado MILTON ou JOSE 
DIRCEU sobre tal circunstância;  QUE não sabe se JOSE DIRCEU solicitou que tais valores fossem 
pagos ao DECLARANTE;  QUE em 2013 o DECLARANTE solicitou a MILTON que cessasse os 
pagamentos, pois aquela situação não poderia perdurar, ainda mais pelo fato de que seu irmão havia 
sido preso; QUE indagado se recebeu valores das empresas HOPE e/ou PERSONAL, por intermédio 
de terceiros, disse que não, que os valores advinham exclusivamente de MILTON PASCOWITCH; 
QUE não recebeu recursos de empresas, nem ao mesmo por intermédio de terceiros. Contudo, não 
pode afirmar qual era a origem dos valores que MILTON usava para lhe pagar, não podendo escla-
recer se pertenciam ou não a alguma das empresas investigadas;  QUE não sabe se houve divisão de 
valores entre RENATO DUQUE, JOSE DIRCEU, OLAVO e FERNANDO MOURA, eventual-
mente percebidos das empresas PERSONAL e/ou HOPE;  QUE JOSE DIRCEU efetuava viagens 
em aeronaves registradas em nome de JULIO CAMARGO; QUE o DECLARANTE chegou a pagar, 
em algumas oportunidades, as despesas relativas a estes deslocamentos;  QUE os serviços eram 
faturados em nome da FLEX TAXI AERO;  QUE não sabe qual era o acerto entre JOSE DIRCEU 
e JULIO CAMARGO para a utilização da aeronave deste por aquele;  QUE sabe que RUI AQUINO 
era sócio da FLEX TAXI AERO; QUE a relação do DECLARANTE com esta pessoa advinha dos 
pagamentos que eram realizados;  QUE indagado sobre o item 59 do Auto de Apreensão 1525/15, 
afirmou que foi firmado, através da JD, um contrato com a TELEMIDIA, em 2011, para prospecção 
de trabalho de informática em CUBA. Foi pago, pelo contrato, cerca de R$ 50.000,00, mas, pelo 
que se recorda, o serviço não prosperou; QUE nunca intermediou o pagamento de vantagens inde-
vidas para JOSE DIRCEU, JOÃO VACCARI NETO e para partidos políticos. Recorda-se que afir-
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mou a JOSE DIRCEU, quando aceitou trabalhar na JD CONSULTORIA, que não desejava se en-
volver nas atividades políticas de seu irmão;  QUE não conhece e não possui qualquer relação com 
MARCELO HALEMBECK;  QUE indagado sobre DANIELA FACHINI, respondeu que soube, 
através de MILTON PASCOWITCH, que ela era arquiteta, inclusive foi a responsável pela reforma 
do apartamento que era do DECLARANTE, localizado na Rua Estado de Israel, 13º andar, em São 
Paulo/SP. O imóvel foi vendido em 28.02.2015, para gerar dinheiro para colocar dinheiro na em-
presa JD CONSULTORIA;  QUE a reforma foi paga por MILTON PASCOWITCH, sendo que a 
JD pagaria à ele, posteriormente, com a prestação de serviços;  QUE indagado sobre sua relação 
com JOSE ADOLFO PASCOWITCH, disse que o conheceu no momento da celebração do contrato 
da JAMP com a JD CONSULTORIA. Esclarece que a relação entre eles era apenas profissional e 
afeta aos negócios mantidos entre as empresas;  QUE indagado sobre sua relação com ZAIDA SIS-
SON DE CASTRO, afirmou que a conheceu em 2009. Ela é consultora no Peru, muito próxima de 
empresários e do governo peruano, notadamente por ser casado com o Ministro da Agricultura da-
quele país;  QUE JOSE DIRCEU a conheceu quando foi ao Peru, sendo que, por sua expertise, 
passou a ser utilizada pela empresa JD;  QUE ZAIDA acompanhou diversas empresas brasileiras 
em negócios naquele país, tais como OAS, GALVÃO ENGENHARIA, QUEIROZ GALVÃO e 
UTC;  QUE indagado sobre sua relação com MARTA COERIN, esclarece que ela é irmã de MARIA 
COERIN, a qual trabalhou como secretária de JOSE DIRCEU na JD CONSULTORIA por 2 anos;  
QUE MARTA não frequentava a empresa JD;  QUE esclarece, em relação à JAMP, que foi firmado 
apenas um contrato com esta empresa, a qual adiantou à JD valores que perfazem R$ 1.400.000,00. 
A contraprestação da JD era em serviços;  QUE este foi todo o valor recebido pela JD da JAMP;  
QUE não possui e-mails, relatórios outros documentos que comprovem a efetiva prestação de ser-
viços. Em sua defesa, o DECLARANTE esclarece que toda a parte da efetiva prestação de consul-
toria competia a seu irmão;  QUE em relação ao item 1 do Auto de Apreensão, pode esclarecer que 
o grupo PC APOLO refere-se a grupo de empresas metalúrgicas do Rio de Janeiro/RJ;  QUE "SPA" 
faz referência à SPA ENGENHARIA, a qual teve contrato com a JD CONSULTORIA;  QUE "CRE-
DENCIAL" faz referência à CREDENCIAL ENGENHARIA, a qual teve contrato com a JD CON-
SULTORIA;  QUE em relação as últimas anotação, acredita que faça referência ao contrato firmado 
da JD com a  UTC, contudo, não sabe explicar se houve envolvimento das empresas CNO e OAS;  
QUE em relação ao item 2 do Auto de Apreensão, esclarece que a empresa MANZOLLI teve con-
trato firmado com a JD. Segundo o DECLARANTE, a empresa existia de fato, muito embora tenham 
sido realizadas diligências que comprovaram que elas não se situavam nos endereços indicado;  QUE 
não existem relatórios, emails, outros documentos que comprovem a prestação de serviços da JD 
para a MANZOLLI e vice-versa;  QUE não sabe qual a relação existente entre a empresa EMS e 
MANZOLLI, mas acredita que, por existirem valores que circularam entre as empresas e a JD CON-
SULTORIA, tais empresas deviam possuir relações negociais;  QUE em relação ao item 3 do Auto 
de Apreensão, acredita que FRANCISCO NUNES PEREIRA seja um indivíduo que teve valores 
bloqueados em sua conta e solicitou a ajuda de JOSE DIRCEU para liberá-los;  QUE em relação ao 
item 8, as palavras MUSTANG, CJ2 e RT provavelmente fazem referência a aeronaves que foram 
utilizadas por JOSÉ DIRCEU;  QUE em relação ao item 10, fazem referência a doações para a 
campanha de ZECA DIRCEU;  QUE em relação ao item 11, afirma que a mensagem foi encami-
nhada por AGNELO PACHECO, sendo que GUI é filho deste; QUE em relação ao item 12 do auto 
de apreensão, esclareceu que enquanto JOSE DIRCEU estava cumprindo pena, houve rescisão de 
bons contratos que a JD CONSULTORIA mantinha, inclusive envolvendo a OAS. Desta feita, a fim 
de solicitar ajuda para JOSE DIRCEU, o DECLARANTE pediu que a OAS firmasse contrato a 
DOPPIO SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA, a fim de que esta repassasse quantias à JOSE 
DIRCEU. A empresa era de LUIZ FERNANDO RILA;  QUE em relação ao item 13, não sabe 
explicar a relação com a empresa UNITPRESS COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA.;  QUE 
em relação ao item 14, esclarece que se trata de pesquisa realizada para eventual pagamento à emis-
soras de rádio parananaese, a fim de realização de fornecimento de tempo para propaganda eleitoral 
de ZECA DIRCEU. O negócio não prosperou;  QUE em relação ao item 15, esclarece que a STX 
BRASIL é uma grande empresa chinesa que procurou a JD CONSULTORIA a fim de entrar no 
mercado brasileiro. O negócio também não prosperou;  QUE em relação ao item 16, PAULO 
ABREU é dono do Hotel Saint Peter, o qual ofereceu emprego a JOSE DIRCEU enquanto esse 
cumpria pena em regime semi-aberto;  QUE em relação ao item 18, esclarece que JOSE DIRCEU 
não teve contato com a empresa DELTA. Por sua vez, a JD teve ligação com a empresa SIGMA 
ENGENHARIA, a qual veio a ser comprada futuramente pela DELTA ENGENHARIA;  QUE em 
relação ao item 24, esclarece que os dados fazem menção a propriedade em que estava sediada a 
empresa JD CONSULTORIA na Rua República do Libano;  QUE quanto ao item 25, referem-se a 
projetos que interessavam a empresas espanholas (INDRA, ISOLUX, DUFRY), as quais visavam a 
inserção no mercado brasileiro, em virtude da concessão dos aeroportos;  QUE em relação ao item 
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28, afirma que o pagamento dos serviços pela empresa americana KOLDA CORPORATION aten-
deu a todos os requisitos legais;  QUE em relação aos itens 29 e 30, acredita que os serviços contra-
tados pela OAS foram de fato prestados, muito embora não saiba se e onde estão armazenados do-
cumentos que comprovem a efetiva prestação dos serviços;  QUE em relação ao item 31, esclarece 
que não existem comprovantes dos serviços contratados pela JD CONSULTORIA junto à MAN-
ZOLLI;  QUE em relação aos itens 33 e 34, esclarece que a empresa COM.Z CONSULTORIA E 
NEGÓCIOS solicitou ajuda à JD CONSULTORIA em determinada questão envolvendo licitação e 
direitos minerários no Estado do Tocantis, contudo, a consultoria não prosperou;  QUE em relação 
aos itens 35, 36, 37 e 38, esclarece que existiram dois (2) contratos da JD CONSULTORIA com a 
ENGEVIX. Contudo, ao lhe ser apresentado o item 37 e 38, pelo qual se verifica que houve paga-
mentos desamparados em contratos, o DECLARANTE não soube explicar o motivo de terem sido 
realizados pagamentos à JD CONSULTORIA sem que tivesse sido firmado qualquer contrato com 
a ENGEVIX. Além disso, houve conflito nas datas dos contratos dos itens 35 e 36, circunstância 
que o DECLARANTE também não soube esclarecer;  QUE em relação ao item 39, esclarece que se 
trata de relação em que são listados todos os contratos celebrados pela JD CONSULTORIA. O con-
trato de R$ 9.000.000,00 refere-se ao contrato firmado com a empresa EMS;  QUE quanto ao item 
43, esclarece que a empresa COTRIL pediu auxílio para sua venda. A negociação não foi exitosa. 
Posteriormente se soube que a JBS comprou tal empresa;  QUE em relação ao item 44, salienta que 
o objetivo do contrato não foi atendido;  QUE em relação ao item 45, esclarece que a empresa BRA-
SIL VIDROS possui obras em CUBA. No entanto, o objetivo do contrato apreendido não foi aten-
dido;  QUE quanto ao item 46, o DECLARANTE afirma que ainda não trabalhava, à época do 
contrato, na JD CONSULTORIA;  QUE o item 47 faz referência ao contrato de locação em que 
atualmente reside JOSE DIRCEU em Brasília;  QUE o item 48 faz referência aos valores recebidos 
em virtude de contrato firmado com a CAMARGO CORREA. O DECLARANTE sustenta que 
houve celebração do contrato, muito embora ele não tinha sido apreendido; QUE o item 50 faz 
referência ao item 12. A justificativa para o documento é a mesma apresentada naquele item;  QUE 
os itens 51 e 52, faz referência ao consultor atuante no PERU, JOSE EDUARDO SALAZAR BAR-
RANTES. Houve indicação deste indivíduo à ZAIDA SISSON;  QUE não foram mantidas relações 
negociais com a empresa CREDENCIAL CONSTRUTORA (item 53), cujo contato poderia ser es-
tabelecido junto à EDUARDO MEIRA; QUE não foram mantidas relações negociais com a empresa 
ED PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA (item 54), cujo contato poderia ser estabelecido atra-
vés de EDNILSON MACHADO; QUE não foram mantidas relações negociais com a empresa TRA-
JETORIAS COMUNICAÇÃO, CULTURA E MEMORIA LTDA (item 55), cujo contato poderia 
ser estabelecido através de ex funcionária da JD, MARIA ALICE VIEIRA. Ela era registrada como 
empregada da JD até este ano. MARIA possuía o maior salário da JD CONSULTORIA. O alto valor 
recebido diretamente da empresa JD CONSULTORIA, cerca de R$ 700.000,00, foi distribuído em 
parcelas ao longo de anos;  QUE não foram mantidas relações negociais com a empresa OCCAM 
CONSULTORIA (item 56). O DECLARANTE não se recorda quem era o contato nesta empresa; 
QUE foram mantidas relações negociais com a empresa ENTRELINHAS PUBLICIDADE LTDA 
(item 57), sendo que MARIANA era o contato na referida pessoa jurídica;  QUE não se recorda e 
não explicar as anotação referentes ao item 58;  QUE, quanto ao item 60, pôde esclarecer que ZIVA 
refere-se a uma empresa, cujo ramo não se recorda;  QUE, no que atine ao item 61, não soube 
esclarecer a alusão a pagamento de USD 500.000,00, e tampouco quem seria o indivíduo denomi-
nado de GARRETA;  QUE não soube prestar esclarecimentos sobre o item 62;  QUE, quanto as 
diversas anotações do item 63, esclareceu que CHARLES TANG, pediu à JOSE DIRCEU que pe-
disse à MICHEL TEMER que fosse incluído em comissão que viajaria à CHINA para tratar de 
negócios;  QUE CAPEMISA é uma empresa auxiliada por CHARLES TANG, a qual almejava ne-
gociações e solicitou auxílio da JD CONSULTORIA. Contudo, não houve êxito;  QUE quanto ao 
item 64, primeiro manuscrito, acredita que "SIG" possa se referir à SIGMARINGA SEIXAS, o qual 
pode ter solicitado ajuda à JOSE DIRCEU para que houvesse contato junto ao Ministro TOFOLI e 
a um político de Sumaré conhecido por "TITO";  QUE quanto ao item 65, afirmou que MILTON 
PASCOWITCH não tinha relação com a empresa ENTRELINHAS;  QUE, em relação ao item 67, 
esclarece que RM refere-se à ROBERTO MARQUES (BOB), MILTON à MILTON PAS-
COWITCH, JULIO não se referia à JULIO CAMARGO;  QUE quanto ao item 69, esclarece que 
não houve celebração de contrato com a empresa estrangeira MEDITERRANEAN OIL & GAS 
CONSULTING LTD, com indicação de dados de conta do BANK OF VALLETTA PLC. Ao passo 
que o item 70 também traz indicação de conta estrangeira, a qual, segundo o DECLARANTE, não 
apresenta correlação com os dados do item anterior;  QUE as anotações feitas no item 70 foram 
realizadas em época de campanha política. Acredita que os nomes e valores estão associados a doa-
ções para campanha. Segundo o DECLARANTE, as doações foram oficiais; QUE o item 71 faz 
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alusão a suposto serviço solicitado por empresa que mantinha alguma obra na REPAR. Não se re-
corda e/ou não sabe explicar a origem das anotações; QUE o item 73 traz anotações referentes aos 
serviços prestados à ENGEVIX; QUE a sigla EAS faz referência à grande empresa de energia. Por 
sua vez, a referência à FERRAZ pode significar menção à JOÃO CARLOS FERRAZ, da SETE 
BRASIL; QUE indagado, por fim, se gostaria de consignar algo em sua defesa, disse que foi obri-
gado a desativar a empresa JD CONSULTORIA. Disse que a empresa deve, atualmente, cerca de 
R$ 1.500.000,00 à R$ 2.000.000,00. Consigna que houve muita dificuldade para acertar a rescisão 
dos funcionários. Além disso, esclarece que quando JOSÉ DIRCEU foi preso em 2013 o DECLA-
RANTE necessitou, de fato, pedir ajuda a terceiros. Por fim, informa que está à disposição para 
colaborar para apuração dos fatos investigados”. 
 

Assim, resta evidente que há muito ainda a ser aprofundado e apurado, notadamente 

em operações realizadas não relacionadas à JD CONSULTORIA, que tiveram a concreta e efetiva 

participação de LUIZ EDUARDO. 

 

3. OLAVO HORNEAUX DE MOURA FILHO 

Não há, em primeira análise, no cumprimento do mandado de busca e apreensão na 

residência de OLAVO MOURA, a identificação de documentos relevantes para a comprovação dos 

fatos investigados. 

Ouvido no inquérito policial, OLAVO declarou que: 

“QUE não é conhecido por nenhum apelido; QUE sua formação profissional é médico, cirurgião 

plástico com consultório ativo em São Paulo/SP, há 40 anos; QUE possui clínica particular de 

cirurgia plástica na Bento de Andrade, 158, Jardim Paulistano, São Paulo/SP e também é médico 

concursado na Prefeitura de São Paulo (desde 1988) e também é médico aposentado do Ministério 

da Saúde (vínculo iniciado em 1982); QUE é sócio do restaurante MTK (nome fantasia: Temakeria 

e Cia), sediado em São Paulo/SP (na Henrique Monteiro, Pinheiros), que também é de propriedade 

de seu filho, THIAGO; QUE seu filho THIAGO é quem administra o restaurante; QUE é sócio do 

restaurante desde 2014; QUE não possui vínculo empregatício com nenhuma empresa sediada no 

Brasil ou no exterior, exceto os vínculos com o Poder Público já declinados; QUE só possui 

participação societária no restaurante MTK, já referido; QUE no restaurante não desempenha 

nenhuma atividade no dia a dia da empresa, tendo apenas entrado na sociedade para compor quadro; 

QUE nos últimos cinco anos, utiliza o e-mail olavohmoura@hotmail.com; QUE se recorda também 

de possuir uma conta no Gmail, provavelmente com login "olavomoura" ou "olavohmoura", a qual 

não utiliza; QUE nos últimos cinco anos, utilizou os telefones de número 11-981461515 (celular), 

11-3884-4080 (consultório), 11-3758-1398 (residência); QUE perguntado quanto a sua relação com 

RENATO DE SOUZA DUQUE, afirma nunca tê-lo conhecido pessoalmente, apenas conhecendo 

seu nome por conta da imprensa; QUE perguntado quanto a sua relação com JOSÉ ADOLFO 

PASCOWITCH, afirma tê-lo conhecido há cerca de 30 anos, e que mantém amizade com o mesmo; 

QUE conheceu JOSÉ ADOLFO por meio de amigos em comum; QUE perguntado quanto a sua 

relação com MILTON PASCOWITCH, afirma também tê-lo conhecido há cerca de 30 anos; QUE 

mantém uma amizade próxima com MILTON, com quem costumava jogar "tranca"; QUE já viajou 
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para cassinos com MILTON, junto com outros amigos; QUE possui amizade com JOSÉ ADOLFO 

e MILTON, mas que possui maior proximidade com MILTON; QUE não possui relação 

profissional com JOSÉ ADOLFO ou MILTON; QUE perguntado quanto a sua relação com JOSE 

DIRCEU DE OLIVEIRA SILVA, afirma que o conheceu por meio de seu irmão gêmeo, 

FERNANDO MOURA, há cerca de 25 anos; QUE tem contato apenas social com JOSÉ DIRCEU; 

QUE seu irmão FERNANDO conhece JOSÉ DIRCEU por conta de suas ligações com o Partido 

dos Trabalhadores; QUE nunca manteve relação profissional com JOSÉ DIRCEU; QUE 

perguntado quanto a sua relação com PEDRO JOSE BARUSCO FILHO, afirma nunca tê-lo 

conhecido, apenas conhecendo seu nome pela imprensa; QUE perguntado sobre sua relação com 

ROBERTO MARQUES (BOB), afirma que o conheceu há aproximadamente 20 anos, mas que 

mantém apenas contato social com ele; QUE o conheceu pela relação dele com JOSÉ DIRCEU, 

bem como pelo fato de às vezes cruzar com ROBERTO MARQUES na Assembléia Legislativa de 

São Paulo, ocasiões em que o declarante ia visitar o Deputado ARNALDO JARDIM; QUE 

perguntado sobre sua relação com JULIO GERIN DE ALMEIDA CAMARGO, apenas o conhece 

porque JULIO é sócio do Jockey Club de São Paulo; QUE cruzou com JULIO CAMARGO durante 

o Grande Prêmio São Paulo, há cerca de três anos; QUE nunca manteve qualquer relação 

profissional com JULIO e nunca frequentou o escritório dele; QUE perguntado sobre sua relação 

com FERNANDO MOURA, afirma que é seu irmão gêmeo; QUE não possui qualquer relação 

profissional com FERNANDO, que é advogado; QUE perguntado quanto a sua relação com 

WILSON DA COSTA RITTO FILHO, afirma não conhecer tal pessoa; QUE perguntado sobre sua 

relação com ROGÉRIO PENHA DA SILVA, afirma que o conheceu durante o tempo que trabalhou 

na Secretaria de Saúde de São Paulo, durante o governo Fleury; QUE ROGERIO trabalhava no 

Cerimonial enquanto o declarante trabalhou na Secretaria Estadual de Saúde; QUE perguntado 

sobre sua relação com RAUL ANDRES ORTUZAR RAMIREZ, afirma não conhecê-lo; QUE 

perguntado sobre sua relação com ARTUR COSTA, afirma não conhecê-lo; QUE perguntado sobre 

sua relação com a empresa HOPE SERVIÇOS, afirma conhecê-la apenas de nome, mas que não 

possui qualquer relação com a empresa; QUE perguntado sobre sua relação com a empresa 

PERSONAL SERVICE, afirma não conhecê-la; QUE perguntado se já recebeu valores pagos por 

JULIO GERIN DE ALMEIDA CAMARGO ou empresas relacionadas a ele, afirma que nunca 

recebeu qualquer pagamento de JULIO ou empresas relacionadas a ele; QUE nunca efetuou 

qualquer pagamento a JULIO; QUE perguntado se já recebeu valores pagos por MILTON 

PASCOWITCH, JOSE ADOLFO PASCOWITCH ou JAMP ENGENHEIROS, afirma que em 

2009 passou por um momento financeiro difícil e pediu dinheiro a seu irmão FERNANDO; QUE 

algum tempo depois seu irmão lhe comunicou que não tinha como lhe fornecer diretamente o 

dinheiro, mas que MILTON PASCOWITCH o faria; QUE então foram realizados depósitos na 

conta do declarante por parte de MILTON PASCOWITCH, no valor de cerca de R$ 200.000,00, 

de forma fracionada; QUE MILTON também depositou dinheiro na conta de seu filho, THIAGO, 

no valor aproximado de R$ 240.000,00, de forma fracionada; QUE o depósito ocorreu na conta de 

THIAGO porque o declarante pediu a seu irmão FERNANDO que parte do dinheiro fosse destinada 

diretamente a THIAGO, já que ele iria se casar e necessitaria do dinheiro; QUE nunca devolveu o 

valor a MILTON uma vez que solicitou o dinheiro a seu irmão FERNANDO, e por isso entende 
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que qualquer dívida que exista tenha sido contraída junto a seu irmão, não junto a MILTON; QUE 

os valores foram declarados no IRPF sob a rubrica "doação", muito embora não tenha se tratado de 

doação, mas sim de um empréstimo solicitado a seu irmão; QUE não sabe por que motivo MILTON 

decidiu declarar os valores como doação ao declarante, mas que por orientação de MILTON acabou 

também declarando os valores como se doação fossem; QUE pelo que se recorda, os valores talvez 

tenham constado como doação de pessoa física, provavelmente em nome de JOSÉ ADOLFO, mas 

que foi MILTON quem lhe avisou que o dinheiro iria ser depositado; QUE perguntado quanto a 

sua relação com a PETROBRAS, afirma que nunca possuiu qualquer relação com a estatal; QUE 

jamais intermediou contrato ou obra realizada pela empresa; QUE perguntado quanto a afirmação 

de MILTON PASCOWITCH no sentido de que pagava R$ 180.000,00 mensais para o irmão do 

declarante, FERNANDO MOURA, e que, por vezes, os valores eram recebidos pelo declarante, 

afirma que jamais recebeu qualquer quantia de MILTON PASCOWITCH por meio ou em razão de 

seu irmão, exceto pelo episódio já relatado supra, vinculado às doações; QUE perguntado por que 

motivo frequentava a residência de MILTON PASCOWITCH, afirma que visitou a residência de 

MILTON apenas duas ou três vezes, a título de cortesia; QUE só esteve na residência de MILTON 

localizada no complexo do Cidade Jardim; QUE perguntado por qual motivo mantinha vínculos 

com os executivos das empresas HOPE e PERSONAL, tendo em vista sua atividade profissional 

(médico), afirma que não possui vínculos com tais executivos; QUE perguntado sobre por que 

motivo encaminhou e-mail para JUNIOR, presidente da empresa HOPE, o qual refere a um acordo 

entre os interlocutores, afirma que o e-mail foi enviado a JUNIOR para tratar da situação da 

empresa dele, a HOPE, que passava por um momento difícil; QUE no e-mail, refere a possibilidade 

de indicar o sogro do seu filho (um executivo da SUZANO CELULOSE) para auxiliar de alguma 

forma com a administração da empresa, mas que nunca ocorreu tal indicação; QUE conheceu 

JUNIOR em Itaparica, acredita que em 2004; QUE ROGÉRIO é amigo de JUNIOR, e que foi ele 

quem lhe apresentou JUNIOR; QUE afirma que foi JUNIOR, junto com ROGÉRIO, quem lhe 

informou sobre a situação ruim da HOPE, provavelmente durante um encontro em restaurante no 

Rio de Janeiro, e que o intento foi que o declarante conversasse com seu irmão, FERNANDO, para 

que ele de alguma forma intercedesse junto a JOSÉ DIRCEU sobre o assunto; QUE o pedido foi 

no sentido de que JOSÉ DIRCEU, pessoa próxima de FERNANDO, pudesse de alguma forma 

utilizar sua influência política para ajudar a HOPE; QUE levou o pedido de JUNIOR e ROGÉRIO 

ao seu irmão FERNANDO, o qual disse que não iria tomar conhecimento do pedido; QUE não se 

recorda quem seja o "careca" referido no e-mail; QUE a referência a "brother" se trata de seu irmão, 

FERNANDO, e que o "professor" seria JOSÉ DIRCEU; QUE a "turma do professor" seria a turma 

de JOSÉ DIRCEU, que não saberia nomear; QUE perguntado sua atuação junto a HOPE, disse que 

se preocupava com a situação econômica da empresa e que desejava que ela obtivesse algum tipo 

de regalia junto a FERNANDO e JOSÉ DIRCEU, tal qual pedido pelo seu amigo ROGÉRIO, mas 

que acredita que tal "regalia" não tenha sido obtida por meio de tais pessoas, mas talvez por pessoas 

como JULIO CAMARGO; QUE apenas ouviu falar que a HOPE teria obtido algum tipo de 

vantagem por meio de JULIO CAMARGO, mas que não sabe nenhum detalhe sobre isso; QUE 

perguntado sobre qual acordo foi celebrado com a HOPE, tal qual mencionado no e-mail, afirma 

que o acordo seria que ROGÉRIO e JUNIOR iriam ajudar o declarante se o declarante os ajudasse, 
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ou seja, se o declarante conseguisse atender ao pedido de ambos no sentido de "ajudar" a HOPE; 

QUE quando refere no e-mail que levou o interlocutor a "falar pessoalmente com o pessoal do 

professor", afirma que levou ROGERIO e JUNIOR a conversar com FERNANDO, e que portanto 

FERNANDO seria "o pessoal do professor"; QUE deseja consignar que, no Estadão de hoje, foi 

veiculada fotografia de seu irmão, FERNANDO, contendo a legenda de que se tratava do declarante; 

QUE é muito confundido com seu irmão gêmeo e que deseja consignar tal fato; QUE não se 

recordava do nome completo de JUNIOR (WILSON DA COSTA RITTO FILHO), pelo que 

inicialmente informou não conhecê-lo.” 

  

 

4. PABLO ALEJANDRO KIEPERSMIT 

Foram objeto de busca e apreensão a residência de PABLO, bem como do diretor 

VALTER SILVERIO e as sedes do grupo empresarial, onde foi apreendida grande quantidade de 

documentos e mídias, que se encontram sob análise. 

Destaca-se ainda que foi objeto de extração de grande quantidade de material, além do 

material de informática, cuja análise ainda não foi possível. 

Necessário frisar que o GRUPO CONSIST pagou a MILTON PASCOWITCH, por 

meio da JAMP, valores que superam 15 milhões de reais por meio de contratos fraudulentos de 

consultoria, em esquema que se repete às práticas adotadas no âmbito da PETROBRAS. 

Acerca dos fatos, PABLO declarou que: 

“QUE  inicialmente, gostaria de esclarecer que seu grupo empresarial tem 42 anos; QUE em relação 

a esta investigação, esclarece que o MPOG celebrou com a ABBC e o SINAPP acordo de 

cooperação técnica para fins de disponibilização, via internet, de serviços e sistema informatizado 

de gestão de margem consignável em folha de pagamento. Competia à ABBC/SINAPP procurar 

no mercado a empresa que melhor pudesse atender aos objetivos do ACT. Durante a procurar, 

diligenciou-se diligenciou junto a empresa CONSIST a fim de saber se a empresa poderia 

disponibilizar os serviços discriminados no ACT, a partir do atendimento de uma série de requisitos 

técnicos. Após, o próprio MPOG diligenciou junto à CONSIST para o fim de verificar o 

atendimento dos requisitos; QUE o resultado das diligências foi frutífera, sendo que a empresa 

CONSIST adequou-se a fim de possibilitar o atendimento das demandas; QUE em 05.04.2010, a 

CONSIST assinou um contrato “guarda-chuva” com ABBC e o SINAPP, após duradoura e longa 

negociação; QUE, em relação à forma como a CONSIST era remunerada por estes contratos, o 

DECLARANTE esclareceu que a empresa cobrava determinado valor por cada parcela de 

amortização mensal dos empréstimos que eram descontados dos servidores públicos, ou seja, a 

remuneração da empresa do DECLARANTE advinha de empresas/entidades financeiras em sua 

grande maioria privadas;  (...) QUE em relação à JAMP, (...) JOSE ADOLFO efetuou contato 
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telefônico com a empresa CONSIST, a fim de estabelecer as tratativas da atuação da JAMP 

junto à CONSIST; QUE ficou acertada, da seguinte maneira, a forma como a JAMP atuaria: 

a prioridade número 1 era evitar a perda de clientes, pois sabia que existia clima de resistência 

de bancos/entidades financeiras consignadas. A prioridade número 2 era conquistar bancos 

grandes, ou seja, a JAMP auxiliaria a adesão de novos e maiores bancos; QUE como a cartela 

de clientes da empresa CONSIST não diminuiu e o contrato permaneceu lucrativo, o 

DECLARANTE julgou que a JAMP prestou serviços de fato; QUE, no início, estabeleceu-se 

um período de teste para a JAMP, a fim de verificar se os serviços prometidos  ocorreriam. 

Este acordo foi firmado pelo VALTER, mediante autorização do DECLARANTE; QUE o 

primeiro pagamento, passado o período de teste (3 meses), procedeu-se ao pagamento 

retroativo daquele período; QUE houve, em 2014, a celebração de um contrato, com data de 

2011, com a JAMP, por solicitação de JOSE ADOLFO, para legitimar todos os pagamentos 

que foram feitos;  QUE o DECLARANTE, crente que todos os serviços haviam sido prestados, 

principalmente por ter remunerado à JAMP por isso, não via problemas na celebração do 

contrato; QUE o DECLARANTE não conheceu MILTON PASCOWITCH, não tendo 

mantido qualquer espécie de contato com esta pessoa; QUE seu diretor jurídico VALTER 

PEREIRA também não conheceu MILTON PASCOWITCHT; QUE indagado sobre a 

periodicidade de contatos com JOSE ADOLFO, esclareceu que os contatos com JOSE 

ADOLFO eram mantidos por VALTER. Acredita que os contatos eram mantidos 

basicamente por telefone; QUE conheceu pessoalmente JOSE ADOLFO ao final do ano de 

2014, notadamente para conhecer a pessoa que havia solicitado a elaboração de um contrato 

retroativo;  (...) QUE indagado se já participou de reuniões com JOSÉ ADOLFO PASCOWITCH 

ou MILTON PASCOWITCH, respondeu que participou de reunião com JOSE ADOLFO em que 

foi assinado, em 2014, o contrato com data de 2011, a fim de justificar os pagamentos pretéritos à 

empresa JAMP. Em relação a reuniões com MILTON PASCOWITCH, respondeu que inexistiram; 

QUE em relação aos valores mensais pagos à JAMP, respondeu que giravam em torno de 

R$ 300.000,00. Não se lembra do parâmetro utilizado para o cálculo; (...)” 

 

Assim, carece ainda de necessidade de aprofundar-se a investigação quanto ao real 

motivo de pagamento à JAMP, notadamente com a reinquirição de VALTER SILVÉRIO PEREIRA, 

bem como análise dos fatos à luz do material de informática que se encontra em fase de extração pela 

pericia. 

 

5. ROBERTO MARQUES  

Não foram apreendidos documentos relevantes no curso das diligências de busca e 

apreensão relacionados a ROBERTO MARQUES. 

Por outro lado, importante destacar que, em análise preliminar nos registros de acesso 
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da HOPE foram identificados diversos registros de acesso da pessoa identificada como ROBERTO 

MARQUES, além da confirmação dos registros de acesso de MILTON PASCOWITCH e outros 

investigados: 

 

II - Da análise: 
 

A análise foi realizada, utilizando-se os dados extraídos, buscando-se os nomes dos 
citados no procedimento da Operação Lavajato, fase nº 17, tendo os seguintes resultados. 

 
a) MILTON PASCOWITCH: 

 
DIA MÊS ANO H M S VISITANTE EMPRESA MOVIMENTAÇÃO 

4 11 2013 10 23 35 Milton Pascowitch Hope Recursos Humanos Entrando 

4 11 2013 10 54 12 Milton Pascowitch Hope Recursos Humanos Saindo 

26 2 2014 15 20 34 Milton Pascowitch Hope Recursos Humanos Entrando 

26 2 2014 15 31 13 Milton Pascowitch Hope Recursos Humanos Saindo 

b) FERNANDO ANTONIO GUIMARAES HOURNEAUX DE MOURA : foram en-
contrados registros para o nome “Fernando Antonio” e “Antonio Fernando de Moura”. 
 

DIA MÊS ANO H M S VISITANTE EMPRESA MOVIMENTAÇÃO 

27 11 2013 9 39 14 fernando antonio Magma Brasil Consultorio Entrando 

27 11 2013 11 16 37 fernando antonio Magma Brasil Consultorio Saindo 

7 5 2014 9 31 7 fernando antonio Magma Brasil Consultorio Entrando 

7 5 2014 11 12 8 fernando antonio Magma Brasil Consultorio Saindo 

23 2 2015 9 38 3 fernando antonio Magma Brasil Consultorio Entrando 

23 2 2015 11 29 1 fernando antonio Magma Brasil Consultorio Saindo 

 
DIA MÊS ANO H M S VISITANTE EMPRESA MOVIMENTAÇÃO 

13 11 2014 15 27 35 
ANTONIO FERNANDO 

DE MOURA 
Magma Brasil 
Consultorio 

Entrando 

13 11 2014 16 29 45 
ANTONIO FERNANDO 

DE MOURA 
Magma Brasil 
Consultorio 

Saindo 

 
c) ROBERTO MARQUES 

 
DIA MÊS ANO H M S VISITANTE EMPRESA MOVIMEN

TAÇÃO  

21 7 2014 11 49 20 Roberto Marques 
Ibiúna Investimentos 

Ltda 
Entrando 

Woiller & 
Coutin 

21 7 2014 11 51 47 Roberto Marques 
Ibiúna Investimentos 

Ltda 
Saindo 

Woiller & 
Coutin 

5 8 2014 11 10 9 Roberto Marques 
Ibiúna Investimentos 

Ltda 
Entrando 

Woiller & 
Coutin 

5 8 2014 11 13 59 Roberto Marques 
Ibiúna Investimentos 

Ltda 
Saindo 

Woiller & 
Coutin 

5 8 2014 11 31 52 Roberto Marques 
Ibiúna Investimentos 

Ltda 
 

Woiller & 
Coutin 

5 8 2014 11 32 1 Roberto Marques 
Ibiúna Investimentos 

Ltda 
 

Woiller & 
Coutin 
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8 8 2014 9 53 32 Roberto Marques 
Ibiúna Investimentos 

Ltda 
Entrando 

Woiller & 
Coutin 

8 8 2014 9 57 7 Roberto Marques 
Ibiúna Investimentos 

Ltda 
Saindo 

Woiller & 
Coutin 

15 8 2014 15 17 4 Roberto Marques 
Ibiúna Investimentos 

Ltda 
Entrando 

Woiller & 
Coutin 

15 8 2014 15 19 45 Roberto Marques 
Ibiúna Investimentos 

Ltda 
Saindo 

Woiller & 
Coutin 

27 8 2014 11 1 57 Roberto Marques 
Ibiúna Investimentos 

Ltda 
Entrando 

Woiller & 
Coutin 

22 9 2014 15 50 2 Roberto Marques 
Ibiúna Investimentos 

Ltda 
Saída 

Woiller & 
Coutin 

22 9 2014 15 52 52 Roberto Marques 
Ibiúna Investimentos 

Ltda 
 

Woiller & 
Coutin 

12 11 2014 11 38 18 Roberto Marques 
Ibiúna Investimentos 

Ltda 
entrada Btg pactual 

12 11 2014 11 38 22 Roberto Marques 
Ibiúna Investimentos 

Ltda 
entrada Btg pactual 

12 11 2014 11 40 58 Roberto Marques 
Ibiúna Investimentos 

Ltda 
Saindo Btg pactual 

16 1 2015 17 12 53 Roberto Marques 
Ibiúna Investimentos 

Ltda 
Entrando Btg pactual 

16 1 2015 17 15 15 Roberto Marques 
Ibiúna Investimentos 

Ltda 
Saindo Btg pactual 

25 2 2015 13 50 21 Roberto Marques 
Ibiúna Investimentos 

Ltda 
Entrando Btg pactual 

25 2 2015 13 53 56 Roberto Marques 
Ibiúna Investimentos 

Ltda 
Saindo Btg pactual 

10 4 2015 15 55 34 Roberto Marques 
Ibiúna Investimentos 

Ltda 
Entrando Btg pactual 

10 4 2015 16 3 35 Roberto Marques 
Ibiúna Investimentos 

Ltda 
Saindo Btg pactual 

26 5 2015 14 44 24 Roberto Marques 
Seisa Mester 

Empreendimentos 
Entrando Btg pactual 

26 5 2015 14 47 33 Roberto Marques 
Seisa Mester 

Empreendimentos 
Saindo Btg pactual 

9 6 2015 12 16 18 Roberto Marques 
Seisa Mester 

Empreendimentos 
Entrando Btg pactual 

9 6 2015 12 21 8 Roberto Marques 
Seisa Mester 

Empreendimentos 
Saindo Btg pactual 

25 6 2015 16 50 54 Roberto Marques ibiuna Entrando Btg pactual 

25 6 2015 16 54 12 Roberto Marques ibiuna Saindo Btg pactual 

Causa estranheza o fato de tantas possíveis visitas da pessoa de ROBERTO 

MARQUES, ainda a ser esclarecido junto aos responsáveis pela empresa HOPE o motivo pelo qual 

ROBERTO MARQUES, que ocupa cargo na Assembleia Legislativa do Estado, frequentasse por 

tantas vezes o local. 

Ouvido no inquérito policial, ROBERTO MARQUES declarou, em resumo, que: 

“QUE é funcionário público estadual concursado (cargo: serviços auxiliares) da Assembleia 

Legislativa do Estado de São Paulo, desde 1986; QUE trabalha há cerca de 10 anos na 1ª 

Secretaria da Assembleia, atualmente ocupada pelo Deputado ENIO TATTO; QUE não 

desempenha outra atividade profissional além dessa; (...); QUE perguntado sobre sua relação 

com MILTON e JOSÉ ADOLFO PASCOWITCH, afirma tê-los conhecido quando estes buscaram 
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a JD CONSULTORIA, de JOSÉ DIRCEU, para negociar serviços de consultoria, acredita que em 

2007; QUE o declarante nunca trabalhou na JD CONSULTORIA, mas frequentava o 

escritório por conta de sua amizade com JOSÉ DIRCEU e em algumas ocasiões encontrou 

MILTON e JOSÉ ADOLFO lá, quando então soube que estavam realizando contatos 

comerciais com JOSÉ DIRCEU; QUE também já possuía conhecimento de que MILTON era 

muito amigo de FERNANDO MOURA; QUE perguntado sobre sua relação com JULIO GERIN 

DE ALMEIDA CAMARGO, afirma que o conheceu no passado, provavelmente em algum evento, 

mas que não possui qualquer relação com ele; (...) QUE perguntado se já recebeu valores das 

empresas HOPE e/ou PERSONAL a pedido de JOSE DIRCEU, afirma que não; QUE no 

entanto, no ano de 2011, recorda-se de ter pedido ajuda financeira a DIRCEU, uma vez que 

enfrentava dificuldades financeiras, especialmente por conta de doença que acometia seus 

pais, e que posteriormente DIRCEU lhe disse que poderia arranjar uma quantia para o 

declarante; QUE então por orientação de DIRCEU ajustou detalhes quanto ao auxílio 

financeiro com LUIS EDUARDO, irmão de DIRCEU, o qual lhe orientou que poderia 

comparecer no escritório da JD CONSULTORIA para retirar dinheiro; QUE por cerca de 

cinco meses, o declarante retirou R$ 30.000,00 mensais no escritório da JD CONSULTORIA, 

na República do Líbano, conforme disponibilizado por DIRCEU e por seu irmão LUIS 

EDUARDO; QUE não se recorda se era apenas LUIS EDUARDO quem lhe alcançava o 

dinheiro, mas que sempre que ia ao escritório perguntava se havia "algo" para o declarante 

e então recebia o dinheiro; QUE o dinheiro era acondicionado em um envelope; QUE a 

totalidade do dinheiro foi utilizada para custear os cuidados com seus pais, e que acredita 

possuir documentação comprobatória dos gastos; (...).” 

 

DA CONCLUSÃO 

 

 

Assim, cabe destacar a complexa estrutura criminosa investigada na Operação Lava 

Jato, que já se encontra em sua 17 fase. Na atual fase, foram desencadeadas medidas relacionadas a 

novas pessoas jurídicas e físicas, tendo culminado na apreensão de grande quantidade de suportes de 

armazenamento digital cuja análise no exíguo prazo de 5 (cinco) dias resta-se impossível. 

Dado o curto tempo disponível para a apresentação do resultado das diligências 

realizadas, sem ser possível no período uma adequada análise face ao quanto já existente 

indiciariamente, procedemos a uma verificação preliminar no material apreendido em decorrência do 

cumprimento das medidas judiciais.  

Foram elencados os principais elementos a serem considerados individualmente a cada 

investigado, com os principais elementos que reforçam as suspeitas da prática dos crimes que levaram 
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à decretação das medidas judiciais ora cumpridas.  

Ressalte-se que a análise continua, e que há vasto material de informática a ser 

analisado, principalmente as caixas de e-mails extraídas e apreendidas junto aos investigados. 

Há ainda diligências importantes a serem feitas como a reinquirição dos sócios das 

empresas HOPE, PERSONAL, CONSIST e MULTITEK, além das oitivas dos pagadores e 

destinatários de valores da JD ASSESSORIA, cujas diligências encontram-se em andamento.  

Com o cumprimento das medidas judicialmente determinadas, são apresentados vastos 

elementos que corroboram os elementos incialmente colhidos, antes da deflagração da fase ostensiva 

da atual operação, notadamente no que tange às pessoas relacionadas a JOSE DIRCEU DE 

OLIVEIRA E SILVA, motivo pelo qual representamos a V. Excia pela PRORROGAÇÃO da prisão 

temporária de: 

JULIO CESAR DOS SANTOS 

LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA E SILVA 

PABLO ALEJANDRO KIPERSMIT 

ROBERTO MARQUES 

 

Tal prorrogação visa possibilitar tempo hábil para ultimar a análise dos elementos já 

arrecadados, bem como eventuais reinquirições necessárias, visando assim eventual supressão de 

provas, tão recorrente em diversas ocasiões já evidenciadas no curso da Operação Lava Jato. 

Em relação a OLAVO HOURNEAUX DE MOURA FILHO,  embora não tendo sido 

possível ultimar as análises do material de informática, é possível evidenciar que o mesmo atuava 

como longa manus do irmão, sobretudo no período em que o mesmo residiu fora do país, entendemos 

que, com as medidas de busca e apreensão já realizadas e com as oitivas já feitas, foi atendido o fim 

da segregação temporária, sem embargo de outros elementos já de posse do i. Parquet federal que 

possam melhor delimitar o quadro probatório dos fatos aqui investigados. 

 

Respeitosamente, 

Curitiba/PR, aos 07 de agosto de 2015. 

(via e-proc) 

MÁRCIO ADRIANO ANSELMO 
Delegado de Polícia Federal 
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