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1. O Ministério Público Federal, em atenção ao despacho do evento
70, vem se pronunciar sobre a manifestação policial colacionada no evento 68.

2. Manifesta-se a autoridade policial pela prorrogação da prisão tem-
porária de ROBERTO MARQUES, LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA E SILVA, JÚ-
LIO CESAR DOS SANTOS e PABLO ALEJANDRO KIPERSMIT.

A prisão temporária deles e de OLAVO HOURNEAUX DE MOURA FI-
LHO foi determinada pela decisão do evento 10, item “4”. As medidas foram
cumpridas no dia 3/8/2015 (evento 55) e vencem hoje.

Quanto aos primeiros, consignou a autoridade policial que a prorro-
gação é necessária para conferir tempo hábil à análise dos elementos colhidos
quando do cumprimento de mandados de busca e apreensão em locais a eles
vinculados e eventuais reinquirições que se mostrem pertinentes, mormente
para evitar eventual supressão de provas. Em relação a OLAVO, avaliou que as
medidas já realizadas atenderam ao fim da segregação temporária, sendo des-
necessária a prorrogação da medida.

3. Dentre os requisitos para a autorização da medida em relação aos
investigados para os quais se requer a prorrogação da prisão temporária, cabe
salientar que há fundadas razões (autoria e materialidade) da prática dos deli-

1/4



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

tos de organização criminosa e lavagem de dinheiro por eles, conforme já con-
signado pelo MPF na manifestação do evento 8 e também avaliado por este
Juízo na decisão do evento 10.

Não fosse isso, a partir do material colhido em endereços a eles vin-
culados, tais razões tornaram-se mais intensas e a necessidade da prorrogação
da medida mostrou-se imprescindível a continuidade das investigações.

Em relação a JÚLIO CESAR já havia o MPF fundado o risco de inter-
ferência do investigado na produção das provas por ter ele integrado os qua-
dros da JD ASSESSORIA, empresa que tinha suas atividades em boa parte diri-
gidas para práticas ilícitas, além de ter figurado como intermediador de con-
trato de compra e venda de imóvel de filha de DIRCEU, instrumento em rela-
ção ao qual há fundadas suspeitas de ser ideologicamente falso. 

Agora, noticia a autoridade policial ter identificado que o endereço
informado da TGS CONSULTORIA,  pela  qual  é  o  investigado responsável  e
também em relação à qual há suspeitas relevantes de uso no esquema ilícito,
é, na verdade, o da residência de genitora de JÚLIO. Pelo que se infere de seu
interrogatório em sede policial e da análise da caixa de correio eletrônico do
investigado (evento 68 – ANEXO2 a ANEXO9), há evidências de que este em-
pregou a TGS para ocultar patrimônio em benefício de DIRCEU (como o imóvel
da filha de DIRCEU e o imóvel em Vinhedo, os quais reconheceu ter adquirido
em favor de DIRCEU), além de ter integrado os quadros da JD ASSESSORIA
apenas formalmente,  também,  tudo indica,  apenas  para  servir  a  propósitos
ilícitos em favor de DIRCEU.

Pela observação do relatório elaborado com base na caixa de e-mail
do investigado, vê-se que há vasto material que retrata a atuação de JÚLIO no
esquema. A análise desse material demanda tempo razoável para ser concluí-
da, o que indica que novos esclarecimentos do investigado em relação a tal
material se farão necessários.  E considerando que a atuação do investigado
ocorreu basicamente em empregar meios para ocultar as atividades do grupo,
encontra-se justificada a necessidade da prorrogação da sua prisão temporá-
ria, evitando que prejudique o maior aclaramento dos fatos.

Quanto a LUIZ EDUARDO, já havia consignado o MPF que o receio
de que o investigado interferisse na colheita das provas estava fundado no
fato de ter atuado em contratos simulados da JD ASSESSORIA, o que reflete
também o emprego de artifícios para iludir a prática dos delitos por meio da
empresa da qual era sócio.

Neste momento, noticia a autoridade policial ter colhido vasto mate-
rial em endereço vinculado ao investigado, a partir do qual foi possível inferir a
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sua participação direta na administração da empresa. De grande relevo algu-
mas anotações em folhas com menção a empreiteiras participantes do esque-
ma de cartel e obras da PETROBRAS, como UTC e COMPERJ, e parcelas de va-
lores, além de contratos e notas fiscais com a ENGEVIX, p. ex. Lembre-se que a
UTC figurou como a maior pagadora em favor da JD ASSESSORIA.

Essas evidências de que LUIZ EDUARDO atuava de modo direto nas
atividades da JD ASSESSORIA relativas à captação de recursos de empreiteiras
cartelizadas somadas à grande quantidade de material encontrado com o in-
vestigado reforçam o juízo de prorrogação da sua prisão temporária, a fim de
resguardar a elucidação desses amplos elementos pelo investigado.

A respeito de PABLO, o MPF havia ressaído que o GRUPO CONSIST,
do qual o investigado é dirigente, efetuou pagamentos à JAMP, empresa de
MILTON usada para intermediar repasses ilícitos. Também, fundou o Parquet o
receito de que o investigado interferisse na colheita das provas no fato de o
grupo já ter se valido de contrato ideologicamente falso com a JAMP para jus-
tificar repasses das propinas, o que indica o uso de artifícios com o intuito de
iludir as autoridades públicas.

Agora,  informa  a  autoridade  policial  a  apreensão  de  quantidade
grande de material em endereço vinculado ao investigado. De acordo com o
Delegado, ainda não foi possível analisar esses elementos. Ouvido em sede
policial, o investigado disse ter feito um contrato da CONSIST com a JAMP em
2014 retroativo a 2011 para legitimar pagamentos feitos em período anterior.
Conforme exposto na manifestação do MPF no evento 8, foi esse contrato que
serviu de base para o repasse de valores da JAMP à CONSIST, contrato o qual o
próprio MILTON disse ser ideologicamente falso.

Diante disso e considerando que atuação do investigado também
ocorreu basicamente em empregar meios para ocultar as atividades do grupo,
encontra-se justificada a necessidade da prorrogação da sua prisão temporá-
ria, evitando que prejudique o maior aclaramento dos fatos.

Por fim, no tocante a ROBERTO MARQUES, o MPF havia frisado que
os indícios em relação a ele eram suficientes inclusive para a decretação de sua
prisão preventiva. Isso sobretudo porque ROBERTO foi apontado como pessoa
a quem MILTON entregava dinheiro em espécie. Há vários registros de ligações
telefônicas do investigado com MILTON até bem pouco tempo atrás (11/2014),
além  de  registros  de  visitas  dele  a  MILTON  também  em  período  recente
(27/11/2014).

Nesta ocasião, informa a autoridade policial que, não obstante não
tenham sido encontrados elementos durante cumprimento de mandado de
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busca e apreensão em endereço vinculado a ROBERTO MARQUES, foi possível
identificar,  em análise preliminar de registros de acessos da HOPE, diversos
acessos de ROBERTO à empresa e isso também em período muito recente (até
6/2015).

Isso corrobora e justifica a prorrogação da sua prisão temporária, a
fim de resguardar a cautelaridade das prisões por mais 5 dias, enquanto neces-
sário o aprofundamento na análise dos materiais apreendidos para a elucida-
ção desses fatos.

3. Diante disso, o MPF manifesta-se pela prorrogação da prisão tem-
porária de ROBERTO MARQUES, LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA E SILVA, JÚ-
LIO CESAR DOS SANTOS e PABLO ALEJANDRO KIPERSMIT.
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