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EXCELENTÍSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA MM. 13ª 

VARA FEDERAL DE CURITIBA – SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pedido de Prisão Preventiva nº 5040249-80.2015.4.04.7000/PR 

 

 

ALEXANDRE CORRÊA DE OLIVEIRA ROMANO, já 

qualificado nos autos da medida cautelar em epígrafe (procuração, 

evento 37), vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência 

manifestar-se contrariamente ao requerimento de sua prisão preventiva 

articulado pela autoridade policial (evento 38), em atenção à 

determinação de 17/8/2015 (evento 40). 

1. ESCLARECIMENTOS INICIAIS 

Antes de fundamentada e documentalmente rebater os 

argumentos que levaram a autoridade policial a requerer a custódia 

preventiva do acusado, faz-se necessário um breve esclarecimento. 

O acusado faz chegar ao conhecimento de Vossa 

Excelência o teor de uma petição que fora protocolada em 14/8/2015 

junto à Delegacia de Polícia Federal, petição essa que aparentemente 

não acompanhou o pedido de decretação da prisão preventiva do 

acusado – embora tenha havido pedido expresso e escrito da defesa 

nesse sentido, conforme se pode conferir ao final da petição (doc. 1). 
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Em tal petição o acusado levou ao conhecimento da 

autoridade policial uma série de documentos que parecem essenciais à 

resolução da controvérsia que ora se coloca. Assim, crê essa defesa 

que a ciência de tais documentos até poderia ensejar uma 

manifestação contrária à decretação de prisão preventiva pelo órgão 

ministerial. 

De todo modo, tais documentos estão sendo juntados nesse 

momento e certamente colaborarão de modo decisivo para a resolução 

da controvérsia. 

2. A DELAÇÃO DE MILTON PASCOWITCH 

Vossa Excelência justificou a necessidade de custódia 

temporária do acusado, entre outros elementos, com base na delação 

de MILTON PASCOWITCH. O delator teria apontado o acusado como 

seu antecessor em “esquema” de recebimento de propinas da 

CONSIST, posteriormente direcionadas a JOÃO VACCARI NETO. 

Eis o trecho do depoimento de MILTON, citado 

expressamente na decisão que decretou a prisão temporária do 

acusado: 

 

N 

 

Note-se que MILTON PASCOWITCH não relata qualquer 

contato com o acusado. Note-se que MILTON se equivoca ao referir-se 

ao acusado como EDUARDO ROMANO, ao invés de ALEXANDRE 

ROMANO. Fica evidente, assim, que MILTON PASCOWITCH nunca 

teve relação com o acusado. MILTON apenas “ouviu falar” do 

acusado... “Ouviu falar” pela boca de JOÃO VACCARI NETO. 
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Aliás, MILTON demonstra ter pouquíssima intimidade com os 

fatos, pois declara textualmente que “(...) não sabe dizer a que título se 

referiam os pagamentos, mas sabe que a CONSIST integrava um 

grupo de empresas e que os valores eram pagos em razão de 

contratos que mantinham com o governo (...)”. 

Desde já frise-se que o acusado nunca esteve pessoalmente 

com JOSÉ ADOLFO PASCOWITCH e, salvo engano, encontrou-se 

com MILTON PASCOWITCH em uma única oportunidade, muito tempo 

antes dos fatos supra narrados. Reafirma que não apresentou tais 

senhores à CONSIST; não tem qualquer relação com a JAMP 

ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA.; nunca foi à sede da JAMP e 

nunca recebeu seus sócios; não participou da confecção dos 

(possíveis) contratos assinados entre eles, muito menos o “contrato 

retroativo”, que parece ter sido feito em data posterior; não tem 

conhecimento de qual serviço fora por eles prestados à CONSIST; 

nunca se reuniu com JOSÉ ADOLFO ou MILTON PASCOWITCH, 

nunca com eles discutiu qualquer assunto e nem mesmo teve contato 

telefônico com eles. 

Para que se confirme o quanto afirmado, basta conferir a 

“lista de portaria” da CONSIST, na qual não haverá qualquer 

coincidência de horários de comparecimento entre o acusado, MILTON 

e JOSÉ ADOLFO na sede da empresa. 

Do trecho supra transcrito também exsurge que a 

participação de MILTON PASCOWITCH (e da JAMP) na transação 

com a CONSIST foi decorrência direta de “problemas” entre o 

acusado e JOÃO VACCARI NETO. 

O acusado, ouvido em sede policial, explicitou em que 

consistiu tal problema: 
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O “problema”, relatado por VACCARI a MILTON foi um só: o 

acusado recusou-se a repassar parte dos valores ao então 

tesoureiro do PARTIDO DOS TRABALHADORES. 

É verdade que em momento posterior o acusado aceitou 

partilhar parte dos honorários a que fazia jus com LUIZ GUSHIKEN, 

solicitando à CONSIST que os depositasse em favor das empresas 

indicadas por LUIZ GUSHIKEN. Também parece muito provável que 

tais valores tenham, por via transversa, chegado ao PARTIDO. Mas 

não pelas mãos do acusado. Aliás, o acusado causou “problemas” ao 

PARTIDO – problemas esses que determinaram a atuação de MILTON 

PASCOWITCH, como ele próprio declarou. 

Cabe aqui uma breve digressão. O “negócio” foi apresentado 

ao acusado por LUIZ GUSHIKEN, que fez sua carreira no setor 

bancário, no qual se destacou como sindicalista. O “negócio” envolvia 

uma associação de bancos (ABBC) e uma de previdência 

complementar (SINAPP). A mesma origem (bancário, sindicalista) tem 

JOÃO VACCARI NETO. Os dois, certamente, tinham íntima ligação – o 

que dá grande verossimilhança à versão apresentada pelo 

acusado em sede policial. 

Solicitar à CONSIST o pagamento de um “parceiro 

comercial” (LUIZ GUSHIKEN), que à época não era funcionário público, 

que era consultor do SINAPP e que havia indicado o negócio ao 

acusado, é muito diferente de pagar o PARTIDO (como teria feito 

MILTON por meio da empresa JAMP). 
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Aliás, o acusado não pertence aos quadros do PARTIDO 

desde 2005 (doc. 2). 

Fica evidente, em virtude do “problema” relatado por 

MILTON e pelas suas próprias declarações que o acusado não é um 

“operador” do PARTIDO. E que as declarações de MILTON, ao invés 

de condenar o acusado, absolvem-lhe. 

3. A EVENTUAL CORRUPÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO 

MPOG PARA A ASSINATURA DO ACT 

A primeira relação contratual entre o acusado e a CONSIST 

perdurou de 10/11/2009 a 7/4/2010 (doc. 3). Entretanto, o acusado não 

fora remunerado pela CONSIST (nem por ninguém) neste período 

específico. O ACT que envolveu o MPOG, a ABBC e o SINAPP foi 

assinado em 22/12/2009, mas já vinha sendo discutido há cerca de 

dois anos – sem qualquer participação do acusado. 

Evidencia-se, assim, que quando da assinatura do ACT – 

Acordo de Cooperação Técnica (MPOG, ABBC e SINAPP) o acusado 

ainda não havia sido remunerado, e nem havia indicado qualquer 

empresa para tanto. Portanto, a linha investigativa de que o acusado 

teria corrompido funcionários públicos para a assinatura do ACT cai por 

terra – já que o acusado não recebeu da CONSIST (e nem de 

ninguém) qualquer valor antes da assinatura do ACT. 

Esse primeiro contrato fora distratado (doc. 4) e, em 

seguida, um outro fora assinado, sem a presença da CONSUCRED 

(doc. 5). 

É bem verdade que ouvido em sede policial o acusado 

declarou que tem ciência que uma das empresas eleitas por LUIZ 

GUSHIKEN para o recebimento dos valores, a JD2, teria um contato no 

MPOG para renovar o ACT. Confira-se: 
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De todo modo, o acusado não participou da “formação” do 

ACT que envolveu CONSIST, ABBC e SINAPP, mas apenas participou 

indiretamente de sua “manutenção”, ao indicar a JD2 à CONSIST, a 

pedido de LUIZ GUSHIKEN. Suum cuique tribuere... 

4. O DEPOIMENTO DE PABLO KIPERSMIT, DA CONSIST 

Até pela condição de preso que ostentava quando ouvido 

em sede policial, é natural que PABLO KIPERSMIT tenha incorrido em 

pequenas contradições e omissões. A mais relevante delas é a 

eventual não prestação de serviços pelo acusado. 

Aqui, Excelência, um particularidade deve ficar clara: o 

acusado não nega que “repassou” parte de seus lucros às 

empresas indicadas por LUIZ GUSHIKEN. Também não nega que 

tinha ciência que esse expediente possibilitou que ao menos uma 

delas, a JD2, provavelmente servisse de “ponte” para a 

remuneração de funcionário público do MPOG (conforme 

detalhado no item imediatamente anterior). Entretanto, Excelência, 

em que pese ter atuado ilicitamente nesse último aspecto, o 

acusado efetivamente trabalhou, e muito, na interlocução entre 

ABBC, SINAPP e CONSIST. 

Esse fato diferencia o acusado de um “operador”. O acusado 

não era um mero coletor de dinheiro. O acusado efetivamente 

trabalhou, de modo lícito – em que pese a aparente ilicitude do 

“negócio” como um todo. 

A esse respeito (trabalho efetivado), o acusado pede a 

atenção de Vossa Senhoria para os inúmeros e-mails trocados com 
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PABLO KIPERSMIT, bem como pareceres e revisões de contratos por 

ele solicitados ao acusado. Todos os seguintes contratos foram 

submetidos à elaboração e/ou revisão e/ou análise do acusado: 

(a) contrato entre CONSIST e ABBC; (b) contrato entre CONSIST e 

SINAPP; (c) termo de adesão de aproximadamente 500 entidades, 

(d) contrato entre CONSIST e CSA NET, para armazenamento de 

informações, operação de datacenter e segurança do sistema; 

(e) termo de subrogação entre CONSIST e SWR; (f) termo de 

subrogação entre CSA NET e Frontservice e (g) contrato de 

armazenamento de dados com a Telefônica (doc. 6). 

Inclusive, alguns dos citados contratos (doc. 6) são juntados 

com a devida “marca de revisão”, o que comprova sua efetiva 

confecção, sendo que o revisor (Eduardo), trata-se de advogado 

empregado do escritório do acusado. 

Oferece-se à juntada, também, inúmeros e-mails trocados 

pelo acusado com os demais atores de todo esse processo, que 

evidenciam efetiva prestação de serviços do acusado (doc. 7). 

Assim, quer crer o acusado que comprova documentalmente 

sua prestação de serviços à CONSIST. 

Uma outra afirmação de PABLO KIPERSMIT merece 

reparos: a de que todos pagamentos realizados pela CONSIST foram 

feitos por ordem do acusado. Essa informação não procede no que 

concerne à CONSUCRED – que já mantinha contatos anteriores com a 

CONSIST. Tal empresa é expressamente citada no depoimento de 

PABLO KIPERSMIT: “(...) que para possibilitar a celebração do contrato 

também houve a atuação da empresa CONSUCRED (...)”. 

Esses os dois aspectos do depoimento de PABLO 

KIPERSMIT que merecem reparo. 

5. OS VALORES RECEBIDOS PELO ACUSADO 
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Poder-se-ia questionar se os valores recebidos pelo acusado 

são desproporcionais ao serviço prestado. A esse respeito é importante 

lembrar que cerca de metade do que fazia jus fora repassado por 

orientação de LUIZ GUSHIKEN. 

O acusado não recebeu sequer um centavo a título de 

adiantamento, pro-labore ou restituição de despesas. Em outras 

palavras, o acusado dedicou esforços e custeou despesas próprias a 

fim de intermediar as vontades de CONSIST, ABBC e SINAPP. Sua 

remuneração veio meses depois, apenas quando todas as partes 

envolvidas (CONSIST, associadas do SINAPP e associadas da ABBC) 

passaram a obter ganhos decorrentes do acordo firmado entre si. 

Nessa ordem de ideias, é natural que contratos “de risco”, como o 

assinado pelo acusado, tenham remuneração mais elevada do que os 

contratos pro-labore. O acusado investiu tempo, contratou pessoas, 

arcou com despesas... Enfim, é natural que sua remuneração seja 

proporcional ao risco assumido e ao lucro que a CONSIST obteve com 

a operação. 

Esses, os dois aspectos que o acusado entendeu relevante 

esclarecer a Vossa Senhoria, no que tange à interpretação que se deu 

às declarações de PABLO KIPERSMIT. 

6. AUSÊNCIAS DE REQUISITOS FACTUAIS PARA A DECRETAÇÃO 

DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO ACUSADO 

Já se demonstrou, nos itens anteriores, que a douta 

autoridade policial “carregou nas tintas” ao caracterizar a participação 

do acusado na empreitada criminosa que se investiga. Sua 

participação, com o devido respeito, fora muito menos importante do 

que a relatada. 
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Não obstante, o acusado, assumiu uma postura claramente 

colaborativa assim que teve ciência formal das investigações, o que se 

deu com a prisão de PABLO KIPERSMIT. É o que passa a demonstrar. 

6.1. DA INTENÇÃO DE COMPARECER VOLUNTARIAMENTE À 

PRESENÇA DA AUTORIDADE POLICIAL E COLABORAR COM AS 

INVESTIGAÇÕES 

No dia 12/8/2015, o acusado, voluntariamente, por seus 

advogados, fez contato telefônico com o digno DPF Dr. Márcio 

Anselmo, informando que no dia seguinte viria a Curitiba despachar 

petição de esclarecimento sobre os fatos. É possível que nesse contato 

com a autoridade policial não tenha ficado claro se apenas iria 

deslocar-se a Curitiba o advogado subscritor e/ou também o acusado, 

mas o fato é que ambos iriam a Curitiba. Faz prova de tal ligação o e-

mail trocado entre os dois primeiros subscritores (doc. 8). Sendo 

assim, o primeiro subscritor da presente petição adquiriu na data de 

12/8/2015 passagens aéreas tanto para si como para o acusado, para 

a data de 13/8/2015 (doc. 9). 

Deseja esclarecer que fora detido no Aeroporto de 

Congonhas (São Paulo - SP) quando esperava seu embarque para 

Curitiba - PR, onde se apresentaria voluntariamente para 

esclarecimentos junto à autoridade policial. 

6.2. DA INTENSA COLABORAÇÃO DO ACUSADO QUANDO 

OUVIDO EM SEDE POLICIAL EM 14/8/2015 

O acusado, ouvido em sede policial por aproximadamente 

6h, procurou narrar à autoridade tudo o que sabia sobre os fatos. 

Apresentou inéditas e relevantíssimas informações, revelando ligações 

até então desconhecidas e a participação de inúmeras outras pessoas. 

O acusado: 
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(a) confessou ter sido introduzido no negócio por LUIZ GUSHIKEN; 

(b) confessou ter sido assediado por JOÃO VACARRI NETO para 
“doar” parte de sua receita ao PARTIDO DOS TRABALHADORES; 

(c) confessou ter indicado à CONSIST, a pedido de LUIZ GUSHIKEN, 
uma série de empresas para o depósito de quantias que provavelmente 
remuneraram o PARTIDO; 

(d) reconheceu que uma dessas empresas (JD2) provavelmente serviu 
de subterfúgio para a remuneração de funcionário público; 

(e) indicou quem seria o responsável por tal empresa, de nome 
DÉRCIO; 

(f) indicou quem seria o funcionário público beneficiado no MPOG, de 
nome VALTER CORREIA; 

(g) declarou que o escritório de advocacia de GUILHERME DE 
SALLES GONÇALVES prestou irrelevantes serviços à CONSIST, e que 
em verdade dito escritório fora parte do negócio apenas para propiciar 
a remuneração de LUIZ GUSHIKEN; 

(h) confirmou que a empresa CRLS CONSULTORIA lhe fora indicada 
por LUIZ GUSHIKEN, mas pertence a CARLOS ROBERTO 
CORTEGOSO; 

(i) revelou que indicou à CONSIST a remuneração do escritório de 
advocacia PORTANOVA, atendendo a um pedido de auxílio pessoal de 
PAULO FERREIRA, que é membro do PARTIDO DOS 
TRABALHADORES. 

Aliás, o acusado, durante seu depoimento, fez uma série de 

retificações, todas elas com intuito de informar à autoridade policial 

mais e mais detalhes de tudo o quanto se lhe perguntou. A própria 

autoridade policial notou a postura colaborativa do acusado, tanto que 

consignou durante sua oitiva: 

 

Portanto, quer crer o acusado que deve ser beneficiário do 

mesmo raciocínio que Vossa Excelência dispensou a PABLO 

KIPERSMIT, o qual não teve sua custódia preventiva decretada, nos 

seguintes termos: 
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“(…) Em relação aos três, especialmente Luis Eduardo e 
Pablo Kipersmit, embora não se possa falar que houve 
propriamente colaboração com a Justiça Criminal, houve, 
pelo menos, a admissão parcial de fatos importantes, o que 
também deve ser levado em conta nesse momento, pois 
pelo menos indicam menor risco às investigações que se 
seguirão (…)”. 

Note-se que o acusado parece ter ido muito além da 

“admissão de fatos importantes” – lógica que determinou a liberdade de 

PABLO KIPERSMIT. O acusado nomeou pessoas e narrou situações 

até então desconhecidas pela autoridade policial. O acusado 

informou qual seria o vínculo com o MPOG… 

A postura colaborativa do acusado é diametralmente oposta 

à de criminosos contumazes. Logo em sua primeira oitiva revelou todos 

os fatos a que teve acesso, implicando pessoas que até então não 

haviam sido citadas. 

O peso das declarações pode ser medido pela repercussão 

estrondosa em vários órgãos de imprensa (vg, doc. 10). Certamente 

as declarações do acusado representam uma significativa colaboração 

com a apuração dos fatos. 

Assim, deve o acusado ser merecedor da confiança de 

Vossa Excelência, uma vez que sua soltura não trará qualquer risco às 

investigações. Mesmo porque seu depoimento já foi publicizado no 

sistema E-proc, e não há nada mais “a combinar” com quem quer que 

seja. Não se imagina, no mesmo sentido, quem seriam as possíveis 

testemunhas que se amedrontariam com a soltura do acusado – uma 

vez que ele próprio confessa parte dos fatos que lhe são imputados… 

6.3. DAS PONDERAÇÕES DA AUTORIDADE POLICIAL E DO 

ÓRGÃO MINISTERIAL ACERCA DE EVENTUAL “SUMIÇO” DE 

DOCUMENTOS 
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O órgão ministerial em sua manifestação (evento 49, anexo 

3) afirma que o acusado teria entrado em um apartamento e dele saído 

com uma mala de viagem. Confira-se: 

 

A manifestação ministerial (supra) parte de uma premissa 

equivocada. A esse respeito, vale destacar que o apartamento em 

questão não é o local onde o acusado reside. O local das imagens 

que constam do relatório – basta conferi-lo (evento 38, anexo 3) – fica 

na Rua Jorge Chammas, 334. O acusado reside na Rua Alvorada, 153. 

Outrossim, a conclusão de que “as buscas na residência de 

Alexandre foram infrutíferas” e isso se deve à “retirada da mala” é 

cogitação que parte da premissa de que o acusado é culpado (a busca 

foi infrutífera pois os elementos foram destruídos), sendo que o 

raciocínio inverso é que deveria ser aplicado (a busca foi infrutífera 

porque não houve crimes). 

De mais a mais, o acusado não tinha em seu poder qualquer 

comprovante de pagamento às empresas, nem notas fiscais… Isso 

porque, como sabido, os pagamentos foram feitos pela CONSIST e já 

constam, todos, detalhados nos autos (evento 38, anexo 4). Em 

outras palavras, não havia o que esconder… 

Além disso, a eventual destruição de documentos é postura 

totalmente incompatível com inegável confissão de fatos e implicação 

de outras pessoas que nortearam as declarações do acusado. 
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Portanto, a extrema medida cautelar de prisão preventiva 

não se sustenta. Em primeiro, porque o órgão ministerial apontou uma 

situação fática que a própria informação policial contraria (evento 38, 

anexo 3). Em segundo, porque o acusado não detinha qualquer 

“prova material” dos pagamentos” – todas elas estavam com a 

CONSIST. 

6.4. DO TÉRMINO DA RELAÇÃO ENTRE MPOG, ABBC E SINAPP E 

DA RELAÇÃO ABBC, SINAPP E CONSIST 

A imprensa noticiou que tanto o ACT (MPOG, ABBC e 

SINAPP) quanto o contrato entre ABBC e CONSIST serão cancelados 

(doc. 11). 

Não é necessária qualquer medida cautelar, portanto, para a 

interrupção da atividade dita criminosa. 

6.5. DA TOTAL AUSÊNCIA DE DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS 

OU DE LESÃO A ÓRGÃO PÚBLICO 

Muito embora o acusado tenha admitido a grande 

probabilidade de recursos recebidos pela CONSIST terem sido 

repassados a funcionário do MPOG (via JD2), o certo é que a origem 

de tais recursos não é pública. 

Trata-se de dinheiro lícito, privado, oriundo da prestação de 

serviço pela CONSIST às entidades conveniadas (membros da ABBC e 

do SINAPP). Não se trata de contrato fictício ou de prestação 

fraudulenta de serviço. Também não se cogita que tal serviço tenha 

sido superfaturado (uma vez que os pagadores eram entidades 

vinculadas à ABBC e SINAPP). 

Obviamente não se está defendendo a ilicitude de tal 

operação. Apenas se está dando à questão o real tratamento que ela 

merece. Ao contrário de grande parte dos casos que vem sendo 
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descortinados no âmbito da “Operação Lavajato”, os presentes autos 

não evidenciam lesão de órgão público e nem desvio de recursos 

públicos. 

Pleiteia-se que Vossa Excelência pondere mais essa 

particularidade. 

7. O ACUSADO 

O acusado não aponta em seu desfavor nenhum 

antecedente criminal, tanto na esfera estadual (doc. 12) como na 

esfera federal (doc. 13). 

Esclarece que a esposa do acusado está grávida de 5 

meses (doc. 14), além de terem outros 3 filhos de tenra idade, o que 

obviamente inviabiliza qualquer tentativa de fuga. 

São veementes indícios da lisura com que procede, a 

apontar que o caso que se investiga tenha sido um fato isolado. 

8. CONCLUSÃO E PEDIDOS 

Diante de tudo quanto narrado e especialmente da ampla 

colaboração que norteou a conduta do acusado desde que detido, 

respeitosamente entende não estarem presentes os requisitos legais 

para a decretação da sua custódia preventiva. 

 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

De São Paulo para Curitiba em 18 de agosto de 2015 

 
 

Daniel Alberto Casagrande 

OAB/SP 172.733 

Leandro Alberto Casagrande 

OAB/SP 221.673 

 


