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Os DELEGADOS DE POLÍCIA FEDERAL signatários, no uso de suas 

atribuições legais e constitucionais, vêm perante Vossa Excelência REPRESENTAR por 

MEDIDA CAUTELAR DE PRISÃO PREVENTIVA e de BUSCA E APREENSÃO, pelos 

fundamentos fáticos e de direito que passam a expor. 

 

1. DOS FATOS 

 

No curso da Operação Lavajato, foi apurado o envolvimento da empresa 

CONSIST SOFTWARE LTDA. (CNPJ 01.596.922/0001-76, outra razão social: SWR 

INFORMATICA LTDA.) em esquema de pagamento de vantagens indevidas 

operacionalizado por MILTON PASCOWITCH e JOSÉ ADOLFO PASCOWITCH e 

destinadas ao PARTIDO DOS TRABALHADORES por meio de JOÃO VACCARI. A 

apuração de tais pagamentos e seu detalhamento foram objeto da Representação n. 

5031859-24.2015.404.7000, à qual nos referimos com o fito de evitar tautologia. 

MILTON PASCOWITCH já havia reportado, em sede de colaboração 
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premiada, a existência de terceiro que o antecedeu como operador no recebimento das 

vantagens indevidas pagas pela CONSIST direcionadas a JOÃO VACCARI (e, por 

conseguinte, ao PARTIDO DOS TRABALHADORES), por conta de “crédito” que o PT 

possuía junto à CONSIST. Conforme o Termo de Declarações número 19 do colaborador, 

“(...) QUE o declarante, em determinada oportunidade, recebeu uma ligação de JOÃO 
VACCARI, que gostaria de falar com o declarante; QUE marcaram uma conversa na 
sede do Partido dos Trabalhadores em SÃO PAULO; QUE o VACCARI então relatou ao 
declarante que o Partido possuía um crédito junto a uma empresa e que vinha 
apresentando problemas com um intermediário anterior de nome EDUARDO 
ROMANO; QUE JOÃO VACCARI então indicou o telefone de um dos executivos da 
empresa CONSIST SOFTWARE, sendo o Diretor Jurídico VALTER; QUE foi realizada 
uma reunião entre o declarante, seu irmão JOSE ADOLFO e VALTER, quando, a partir 
da atividade comercial da JAMP, foi decidido que formalizariam um contrato com o 
escopo de contatos comerciais entre a JAMP e a CONSIST para aquisição de um 
software de gerenciamento de empréstimos na modalidade de crédito consignado; QUE 
não houve qualquer prestação de serviços referente ao contrato; QUE os valores do 
contrato foram “acertados” entre o declarante e VALTER; QUE o contrato tinha um valor 
global estimado de aproximadamente 12 milhões de Reais, em pagamentos mensais;  
QUE ao que se recorda os valores de faturamento eram informados mensalmente por e-
mail por VALTER para seu irmão JOSÉ ADOLFO para a emissão das notas; QUE no 
total foram faturados aproximadamente 15 milhões referentes ao referido contrato, 
conforme documentos que apresenta; QUE dos valores eram descontados 20% a título 
de tributos; 15% era mantido na JAMP e o restante era destinado ao JOÃO VACCARI; 
QUE os valores eram entregues pelo declarante na sede do PARTIDO DOS 
TRABALHADORES em SÃO PAULO, diretamente para JOÃO VACCARI; (…) QUE os 
recebimentos começaram em 2011 e seguiram até outubro de 2014; QUE os 
contatos com JOÃO VACCARI eram sempre realizados por telefone, para o celular do 
declarante 11-98155-2828 ou 11-97204-2122; QUE JOÃO VACCARI ligava para o 
declarante tanto do telefone fixo do PARTIDO DOS TRABALHADORES quanto de seu 
telefone celular; 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; QUE tem 
conhecimento de que a empresa contratante CONSIST SOFTWARE não era a empresa 
principal do grupo; QUE não sabe dizer quais contratos a empresa mantem ou mantinha 
com o governo;” 

 

Percebe-se, portanto, que MILTON PASCOWITCH já mencionara em sua 

colaboração a existência de outro operador no esquema de corrupção envolvendo a 

CONSIST e JOÃO VACCARI (“EDUARDO ROMANO”), o qual teria sido substituído pelo 

colaborador por conta de desentendimentos com VACCARI. 

Por ocasião da deflagração da Fase 17 da Operação Lavajato (Pixuleco), 

nos termos em que deferido por Vossa Excelência nos autos da Representação n. 
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5031859-24.2015.404.7000, foi cumprido mandado de prisão temporária de PABLO 

ALEJANDRO KIPERSMIT, Diretor da CONSIST. Ouvido em Termo de Declarações, 

PABLO KIPERSMIT espontaneamente relatou que pessoa de nome ALEXANDRE 

ROMANO foi “chave” para a celebração de contrato vinculado a acordo de 

cooperação técnica celebrado com o Ministério do Planejamento (MPOG). Disse 

ainda que, por conta de tal “auxílio” prestado, cujo conteúdo não é explicado pelo 

declarante, ALEXANDRE ROMANO é remunerado pela CONSIST até os dias atuais. 

De acordo com PABLO KIPERSMIT, o pagamento de vantagem a 

ALEXANDRE ROMANO dá-se por meio de pagamentos a pessoas jurídicas por ele 

indicadas, com a emissão de nota fiscal ideologicamente falsa para subsidiar a 

operação financeira. Como se verá adiante, ALEXANDRE ROMANO indica tanto 

empresas diretamente vinculadas a ele, quanto empresas com as quais não possui 

vínculo aparente, mas que igualmente se beneficiam dos valores vultuosos pagos pela 

CONSIST. 

“(…) 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 ALEXANDRE ROMANO foi uma pessoa chave para a 
celebração dos contratos; QUE não se recorda ao certo quem foi o responsável 
por apresentar ao DECLARANTE a pessoa de ALEXANDRE ROMANO. Sabia, 
contudo, que tal pessoa era muito bem relacionada, tanto na área pública quanto 
na área bancária; QUE ALEXANDRE ROMANO era remunerado através das 
pessoas jurídicas que por ele eram indicadas. Dentre elas um escritório de 
advogacia; QUE para possibilitar a celebração do contrato também houve a atuação da 
empresa CONSUCRED (sócios JOAQUIM MARANHÃO e EMANUEL DANTAS); QUE 
em relação à JAMP, bem como a razão pela qual foi celebrado contrato com esta 
empresa, o declarante esclarece que ALEXANDRE ROMANO não tinha mais 
condições de manter a cartela de clientes adquirida pelo DECLARANTE, razão pela 
qual JOSÉ ADOLFO PASCOWITCH efetuaria contato com a empresa a fim de 
propiciar a manutenção da situação; QUE após esta indicação, JOSE ADOLFO 
efetuou contato telefônico com a empresa CONSIST, a fim de estabelecer as 
tratativas da atuação da JAMP junto à CONSIST; (...); QUE para o DECLARANTE, 
houve a prestação de serviços pelo fato de que quando ALEXANDRE ROMANO indicou-
lhe a necessidade de que a empresa CONSIST utilizasse dos serviços da empresa 
JAMP, sob pena de que, não o fazendo, haveria diminuição de clientes (bancos 
consignatários), e, após o início dos pagamentos à JAMP foi constatado que não houve 
qualquer perda de bancos consignatários, o DECLARANTE entende que algum tipo de 
serviço foi, de fato, prestado. Além disso, o DECLARANTE esclarece que não houve 
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oneração da empresa CONSIST com o início do pagamento para a JAMP, uma vez 
que ALEXANDRE ROMANO abriu parte de sua remuneração em favor da empresa 
JAMP. Em outras palavras, o DECLARANTE entendeu que o serviço continuou a ser 
prestado sem que houvesse a necessidade de pagamento de novos valores a novos 
intermediadores. Em verdade, ALEXANDRE ROMANO explicou que não conseguiria 
manter o status quo do contrato, isto é, que não garantiria que os bancos 
consignados mantivessem sua adesão aos serviços prestados pela CONSIST, e, 
para tanto, indicou a empresa JAMP, sem a necessidade de oneração da CONSIST, 
pois abria mão de parte de sua remuneração em favor daquela. Como a empresa 
CONSIST, relatou o DECLARANTE, não perdeu clientes, o DECLARENTE concluiu que 
o serviço que anteriormente era prestado por ALEXANDRE ROMANO passou a ser 
prestado pela JAMP; QUE indagado por qual motivo o DECLARANTE entende que antes 
da indicação da JAMP por ALEXANDRE ROMANO este, de fato, prestava algum tipo de 
serviço à CONSIST, foi explicado que ROMANO teve imprescindível participação na 
celebração dos contratos com a ABBC e SINAPP, bem como na adesão de grandes 
bancos (tais como BANCO DO BRASIL, BRB – Banco de Brasília dentre outros). 
Em outras palavras, ALEXANDRE ROMANO prestou serviços que tornaram 
possível a celebração dos contratos originários com a ABBC e SINAPP, 
extremamente vantajosos à empresa CONSIST, bem como a adesão posterior de 
alguns de seus principais clientes (grandes bancos). Após a solidificação desse 
quadro fático, ROMANO explicou ao DECLARANTE que não conseguiria mantê-lo, 
havendo a sugestão/indicação de que tal serviço fosse prestado pela empresa 
JAMP, a partir de contato que seria efetuado por JOSE ADOLFO PASCOWITCH. O 
DECLARANTE esclarece que, até o presente momento, desconhece qualquer ação 
ilícita ou criminosa que tenha sido cometida por ALEXANDRE ROMANO, sendo que se, 
por ventura, tais fatos vierem à tona, deixará de remunerá-lo através da CONSIST; QUE 
indagado se ALEXANDRE ROMANO explicou por qual motivo indicava, naquela 
oportunidade, a empresa de JOSE ADOLFO PASCOWITCH, foi dito que ROMANO 
esclareceu ao DECLARANTE que a JAMP tinha muito mais chances que ele [ROMANO] 
de sustentar a cartela de clientes que a CONSIST possuía e, igualmente, de vir a 
angariar novos clientes à empresa; QUE indagado se tem ciência se ALEXANDRE 
ROMANO era remunerado e/ou auferia algum tipo de vantagem da JAMP, respondeu 
que não tem como saber, mas acredita, com sinceridade, que não havia pagamento da 
JAMP à ROMANO; (…)” (ANEXO I) 

 

Por conta dos detalhes providos por PABLO KIPERSMIT em seu 

depoimento e da similitude do nome, é possível concluir de forma inequívoca que se trata 

da mesma pessoa anteriormente indicada por MILTON PASCOWITCH como seu 

antecessor no recebimento e repasse de propinas. As informações prestadas por PABLO 

KIPERSMIT corroboram aquelas anteriormente prestadas pelo colaborador MILTON, no 

sentido de que antes deste atuava no esquema de corrupção e lavagem outro operador, o 

qual, após desentendimento com JOÃO VACCARI, teria sido forçado a dar lugar ao 

arranjo criminoso capitaneado por MILTON e seu irmão. 

No entanto, as informações prestadas por PABLO KIPERSMIT 
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também revelam que o operador ALEXANDRE ROMANO jamais deixou de ser pago 

pela CONSIST. Ou seja, muito embora o operador tenha, em algum grau, dado lugar 

a MILTON e JOSÉ ADOLFO, é evidente que não deixou de atuar de forma criminosa 

e continuou a receber recursos de origem lícita não comprovada e repassando-os a 

terceiros igualmente envolvidos na trama delituosa. 

A identidade do operador é ALEXANDRE CORREA DE OLIVEIRA 

ROMANO (CPF 192.088.158-11), vulgo “CHAMBINHO”, ex-Vereador do Município de 

Americana/SP no período 2001/2004 pelo PARTIDO DOS TRABALHADORES e ex-

Secretário de Meio Ambiente do mesmo Município. ALEXANDRE declara-se advogado e 

integra o quadro social de inúmeras empresas, inclusive do escritório de advocacia 

OLIVEIRA ROMANO SOCIEDADE DE ADVOGADOS. 
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Com o fito de comprovar suas afirmações, PABLO KIPERSMIT 

apresentou à Autoridade Policial farta documentação consistente em notas fiscais 

emitidas pela CONSIST SOFTWARE LTDA. (ou na sua outra razão social, SWR 

INFORMÁTICA LTDA.) e pela CONSIST BUSINESS SOFTWARE LTDA. (CNPJ 

12.843.800/0001-53), esta última também integrante do mesmo grupo empresarial. Todas 

as notas fiscais foram emitidas pela CONSIST a pedido de ROMANO e como 

remuneração pelos seus “serviços” prestados à CONSIST. (Anexas em evento 

separado)  

Exsurge evidente das declarações prestadas por PABLO KIPERSMIT 

que todas as notas fiscais apresentadas são ideologicamente falsas, porquanto não 
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correspondem a serviço efetivamente contratado pela CONSIST, e que jamais foram 

prestados. As notas fiscais possuem dezoito diferentes prestadores de serviços, nas 

mais diversas áreas, e totalizam aproximadamente R$ 40.000.000,00 em pagamentos 

efetuados pela CONSIST por indicação de ALEXANDRE ROMANO. 

As notas fiscais foram emitidas a partir de setembro/2010 – apenas 

cinco meses após a assinatura do contrato mencionado supra 1  – e continuam 

sendo emitidas em favor de empresas indicadas por ROMANO, conforme admitiu o 

Diretor da CONSIST em sede policial. As notas fiscais mais recentes foram emitidas 

em julho/2015: 

 NF n. 95, emitida em 20/7/2015, no valor de R$ 2.500,00, em favor de 

INSTITUTO JOÃO BATISTA ROMANO (CNPJ 11.887.124/0001-57) 

 NF n. 220, emitida em 6/7/2015, no valor de R$ 300.000,00, em favor 

de OLIVEIRA ROMANO SOCIEDADE DE ADVOGADOS – CNPJ 

10.844.380/0001-02. 

Frise-se ainda que o início dos pagamentos coaduna-se com as 

declarações de MILTON PASCOWITCH e com as informações prestadas pelo Diretor da 

CONSIST, no sentido de que previamente ao início da atuação de MILTON como 

operador junto à CONSIST (2011), ALEXANDRE ROMANO já operava junto à empresa, e 

que algum tempo depois teria “cedido” parte de suas operações a MILTON 

PASCOWITCH, por razões ainda não suficientemente esclarecidas. Sabe-se agora que, a 

partir de então, a CONSIST passou a realizar pagamentos tanto a MILTON quanto a 

ALEXANDRE ROMANO, tudo como contrapartida a um “auxílio” relacionado a obtenção 

de vantagem indevida referente a contratos firmados no âmbito do Poder Público. 

Aqui cabe esclarecer, sucintamente, de que forma, a partir dos indícios já 

colhidos, a empresa CONSIST, por intermédio dos operadores ALEXANDRE ROMANO e 

MILTON PASCOWITCH, bem como agentes públicos ainda não identificados, passaram a 

auferir vantagem após a celebração do Acordo de Cooperação Técnica entre o MPOG, a 

                                                 
1
E apenas um mês antes do pleito eleitoral de 2010. 
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Associação Brasileira de Bancos (ABBC) e o Sindicato das Entidades Abertas de 

Previdência Privada (SINAPP) para fins de disponibilização, via internet, de serviços e 

sistema informatizado de gestão de margem consignável em folha de pagamento. 

O ACT permitiu que a empresa CONSIST gerisse o sistema de 

pagamentos consignados no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, a partir do 

acesso de dados relativos a mais de dois (2) milhões de servidores públicos federais.  

A partir disso – do acesso de dados pela CONSIST – a empresa era 

remunerada por bancos – dentre eles o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, 

conforme afirmado por PABLO KIPERSMIT – e entidades de previdência privada para 

informar a eles a margem consignável para a concessão de empréstimos a servidores 

públicos federais. 

Sem embargo da apuração pelos órgãos de fiscalização competentes, 

observa-se que o Acordo de Cooperação Técnica possibilitou à empresa CONSIST 

contratar indiretamente com o poder público sem qualquer procedimento licitatório prévio. 

Chama a atenção o fato de que houve atuação direta por parte do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, através de agentes públicos ainda não 

identificados, junto à empresa CONSIST para o fim de verificar se o grupo empresarial 

poderia disponibilizar o sistema informatizado de gestão de margem consignável. PABLO 

KIPERSMIT afirmou, neste sentido:  

“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 
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remuneração da empresa do DECLARANTE advinha de empresas/entidades 
financeiras em sua grande maioria privadas; QUE ALEXANDRE ROMANO foi uma 
pessoa chave para a celebração dos contratos;” (ANEXO I) 

 

Nada obstante PABLO KIPERSMIT afirmar que a remuneração propiciada 

pelos contratos firmados com a ABBC e o SINAPP advinha exclusivamente de recursos 

estritamente privados – afirmação inverídica pelo simples fato de que o Banco do Brasil 

possuía contrato com a CONSIST, segundo ele próprio alegou -, o próprio PABLO afirmou 

que a remuneração gerada pelos contratos foi possível tão somente pela atuação de 

ALEXANDRE ROMANO e seus relacionamentos na área política e bancária.  

Tal afirmação, aliada, sobretudo, ao contexto das investigações, leva a 

crer que ALEXANDRE ROMANO teve forte atuação junto ao MPOG para, inicialmente, 

proporcionar a formalização do Acordo de Cooperação Técnica, e, posteriormente, para 

que fosse dado aval pelo MPOG à celebração dos contratos entre a CONSIST e a ABBC 

e o SINAPP. 

O modo pelo qual ALEXANDRE ROMANO atuou junto aos agentes 

públicos a fim de propiciar a celebração dos aludidos contratos pela CONSIST, caso 

analisada dissociada do contexto das investigações da Operação Lavajato, é incerto. 

Contudo, analisando-se os fatos narrados com os elementos e provas já 

colhidos ao longo da investigação é inequívoca a conclusão de que ALEXANDRE 

ROMANO precedeu MILTON PASCOWITCH nas práticas ilícitas que propiciaram a 

obtenção de recursos espúrios para campanhas eleitorais do Partido dos Trabalhadores e 

para o pagamento de JOSE DIRCEU, propiciando, sem sombra de dúvidas, a corrupção 

de agentes públicos – a identificação destes, no âmbito do MPOG, depende, sobretudo, 

do deferimento da presente medida.  

É igualmente justo concluir que ALEXANDRE ROMANO trabalhou – e 

considerando que continua recebendo recursos da CONSIST é possível que tenha 

trabalhado até recentemente – com JOÃO VACCARI NETO.  

Desta forma, além de propiciar à CONSIST vantajosos contratos firmados 
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com entidades privadas – à exceção de bancos públicos – indissociavelmente ligados a 

prestação de serviços que envolviam a gestão de dados de servidores públicos federais, 

ALEXANDRO ROMANO passou a cobrar, da CONSIST, uma espécie de “taxa de 

manutenção dos contratos”, sem que houvesse, na verdade, qualquer prestação de 

serviços – esta “taxa” passou a ser paga à JAMP, sem prejuízo da remuneração que 

continuou a ser paga a ROMANO. Esta conclusão é extraída da seguinte afirmação de 

PABLO KIPERMIST: 

 

“QUE indagado por qual motivo o DECLARANTE entende que antes da indicação da 
JAMP por ALEXANDRE ROMANO este, de fato, prestava algum tipo de serviço à 
CONSIST, foi explicado que ROMANO teve imprescindível participação na celebração 
dos contratos com a ABBC e SINAPP, bem como na adesão de grandes bancos (tais 
como BANCO DO BRASIL, BRB – Banco de Brasília dentre outros). Em outras palavras, 
ALEXANDRE ROMANO prestou serviços que tornaram possível a celebração dos 
contratos originários com a ABBC e SINAPP, extremamente vantajosos à empresa 
CONSIST, bem como a adesão posterior de alguns de seus principais clientes (grandes 
bancos). Após a solidificação desse quadro fático, ROMANO explicou ao DECLARANTE 
que não conseguiria mantê-lo, havendo a sugestão/indicação de que tal serviço fosse 
prestado pela empresa JAMP, a partir de contato que seria efetuado por JOSE ADOLFO 
PASCOWITCH. O DECLARANTE esclarece que, até o presente momento, desconhece 
qualquer ação ilícita ou criminosa que tenha sido cometida por ALEXANDRE ROMANO, 
sendo que se, por ventura, tais fatos vierem à tona, deixará de remunerá-lo através da 
CONSIST; QUE indagado se ALEXANDRE ROMANO explicou por qual motivo indicava, 
naquela oportunidade, a empresa de JOSE ADOLFO PASCOWITCH, foi dito que 
ROMANO esclareceu ao DECLARANTE que a JAMP tinha muito mais chances que ele 
[ROMANO] de sustentar a cartela de clientes que a CONSIST possuía e, igualmente, de 
vir a angariar novos clientes à empresa;” (ANEXO I) 

 

Esta taxa, na realidade, nada mais era do que a destinação de recursos 

ao Partido dos Trabalhadores e outros agentes públicos ainda não identificados. Sob este 

aspecto, aliás, o deferimento da presente medida apresenta especial relevância, 

sobretudo para se apurar os demais beneficiários dos recursos pagos pela CONSIST,  

pois é plausível que JOSE DIRCEU, dentre outros, também tenha recebido através das 

empresas vinculadas direta ou indiretamente à ALEXANDRE ROMANO, assim como 

agentes públicos com poder decisório no âmbito do MPOG que oportunizaram a 

celebração do ACT e, indiretamente, possibilitaram a celebração dos contratos da 

CONSIST com a ABBC e o SINAPP. 
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É inequívoco, portanto, que o operador ALEXANDRE ROMANO 

recebeu e vem recebendo, por meio de interpostas pessoas jurídicas – vinculadas a 

ele, ou não – recursos com origem lícita desconhecida, alcançados pela empresa 

CONSIST como retribuição a uma suposta “colaboração” referente a celebração de 

contratos frutos de acordo de cooperação técnica do MPOG. Por todo contexto 

delitivo já reportado na Representação n. 5031859-24.2015.404.7000, é provável ainda 

que parte dos recursos recebidos por ROMANO esteja sendo repassada a 

organização criminosa integrada por agentes públicos, como contrapartida às 

benesses concedidas à CONSIST. 

Conforme relato de MILTON PASCOWITCH, ROMANO teria servido 

como um operador de JOÃO VACCARI e do PARTIDO DOS TRABALHADORES junto 

à CONSIST. A atuação de ROMANO junto à CONSIST foi confirmada pelo próprio Diretor 

da empresa e demonstrada por meio das notas fiscais ideologicamente falsas 

apresentadas em sede policial. 

A falsidade das notas fiscais emitidas é admitida por PABLO KIPERSMIT 

(conforme petição apresentada por seus advogados, por meio da qual apresenta notas 

fiscais emitidas a pessoas jurídicas em benefício de ALEXANDRE ROMANO) e também 

foi confirmada por meio do levantamento preliminar das empresas beneficiadas e do 

conteúdo dos documentos fiscais, conforme veiculado no Relatório de Análise nº 

466/2015 (ANEXO II), o qual conclui que grande parte das prestadoras de serviços não 

dispõe de estrutura para desenvolver atividade empresarial. 

 

 

 

2. DOS BENEFICIÁRIOS DOS PAGAMENTOS REALIZADOS PELA 

CONSIST 
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Conforme já exposto supra, ALEXANDRE ROMANO indicava à CONSIST 

as pessoas jurídicas que seriam destinatárias dos recursos que lhe eram devidos. Em 

parte das empresas indicadas, o próprio investigado figura como sócio ou 

diretor/administrador; em outras, não é possível apurar, por ora, vinculação direta ao 

investigado, o que reforça a necessidade de que sejam buscados elementos que 

possibilitem a identificação do destino final dos recursos movimentados. 

 

2.1 EMPRESAS VINCULADAS AO INVESTIGADO 

 

Adentrando na questão da identidade dos favorecidos com os 

pagamentos efetuados pela CONSIST, verifica-se que parte das empresas beneficiadas – 

prestadoras de serviços sabidamente fictícios – são vinculadas ao operador ALEXANDRE 

ROMANO, sendo certo, portanto, que o investigado vem auferindo diretamente 

significativa parcela das vantagens pagas ao longo desses cinco anos. 

Até o presente momento foi possível reunir fortes indícios de que parte 

das empresas indicadas por ALEXANDRE ROMANO consistem em empresas “de 

fachada”, não possuindo estrutura empresarial e mão-de-obra contratada para prestar os 

serviços (falsamente) contratados, dentre elas (Relatório de Análise nº 466/2015 – 

ANEXO II): 

 

- NSG TI SOLUTIONS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; 

-HGM TELECOM LTDA; 

-NJS CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA; 

-SX COMUNICAÇÃO LTDA; 

-LOGIX 8 LTDA; 

-LINK LTDA; 
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-INFORMAÇÃO ESTRATÉGICA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA; 

-TEMA LTDA (atual ATMO PROPAGANDA & MARKETING LTDA); 

-CRLS CONSULTORIA E EVENTOS LTDA; 

-JD2 CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA. 

 

Cumpre esclarecer que a partir de levantamentos realizados in loco 

evidenciou-se que alguns dos endereços declarados e registrados em nome das pessoas 

jurídicas acima revelam o caráter de serem de “fachada”, razão pela qual não se postulará 

o deferimento da busca e apreensão nos respectivos endereços já confirmados. 

Em relação ao escritório OLIVEIRA ROMANO SOCIEDADE DE 

ADVOGADOS, a partir de pesquisa em fontes abertas evidenciou-se inexistirem registros 

de atuação da banca em prol das empresas do grupo CONSIST, bem como mínima 

atuação contenciosa na circunscrição estadual de São Paulo – dos 17 processos 

associados a ALEXANDRE ROMANO em trâmite em primeiro grau de jurisdição, nenhum 

vincula-se as empresas do grupo Consist (ANEXO III). Não existem processos a ele 

associados no âmbito do TJ SP. Por sua vez, em demandas trabalhistas, há apenas um 

processo associado à banca do investigado, também desvinculada à CONSIST: 
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2.2 OUTRAS EMPRESAS 

 

No que se refere às demais empresas indicadas por ALEXANDRE 

ROMANO como destinatárias dos recursos de origem lícita não comprovada, é 

imprescindível que se aprofunde as investigações com o fito de apurar o envolvimento 

destas com a conduta delitiva, visando a identificar quem foi o real beneficiário dos 

recursos repassados pela CONSIST por indicação de ROMANO. 

 

2.3 DOS ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA 

 

Na lista dos beneficiados com os recursos direcionados a ALEXANDRE 

ROMANO, constam três escritórios de advocacia – dois localizados em Curitiba/PR e um 

localizado em Porto Alegre/RS -, além do escritório de advocacia do próprio investigado, 

já abordado supra. Conforme já admitido pelo Diretor da CONSIST, os serviços referidos 

nas notas fiscais não foram prestados e serviram apenas a embasar a emissão de 

documento fiscal para acobertar operação financeira determinada pelo operador. 

Mister referir que sociedades como a GUILHERME GONÇALVES & 

SACHA RECK (CNPJ 05.960.252/0001-86) e GUILHERME GONÇALVES & 

ADVOGADOS ASSOCIADOS e, atualmente, GONÇALVES, RAZUK, LEMOS & 

GABARDO ADVOGADOS ASSOCIADOS prestaram e prestam serviços jurídicos ao 

PARTIDO DOS TRABALHADORES 2 , sendo plausível, portanto, que os recursos 

                                                 
2
“Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, por meio da banca de advogados do escritório Gonçalves, Razuk, 
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pagos pela CONSIST conforme a orientação de ROMANO tenham servido a 

beneficiar, de alguma forma, agentes políticos e/ou partidos políticos, v.g., por meio 

do pagamento de serviços jurídicos a eles prestados. Ressalte-se ainda que, 

conforme relatado pelo colaborador MILTON PASCOWITCH, ROMANO atuava como 

operador do PARTIDO DOS TRABALHADORES junto à CONSIST, fato que não pode 

ser ignorado para fins de contextualização da conduta delitiva e para direcionamento das 

investigações. 

Cabe ressaltar que, apesar do aparente desmembramento da banca de 

advogados, os escritórios de SACHA RECK e de GUILHERME GONÇALVES continuaram 

a funcionar nos mesmos endereços – o do primeiro no 10º andar e o segundo no 18º 

andar do mesmo prédio na região central de Curitiba/PR –, circunstância que justifica o 

deferimento da medida cautelar de busca e apreensão em ambos os endereços, uma vez 

que podem guardar documentos essenciais para se identificar os beneficiários dos 

vultosos valores pagos aos escritórios pela empresa CONSIST. 

Após realização de pesquisas em fontes abertas, observa-se não existir 

relação entre os escritórios de advocacia GUILHERME GONÇALVES & SACHA RECK, 

GUILHERME GONÇALVES & ADVOGADOS ASSOCIADOS e GONÇALVES, RAZUK, 

LEMOS & GABARDO e as empresas do grupo CONSIST, seja a CONSIST BUSINESS 

SOFTWARE LTDA, CONSIST SOFTWARE e SWR INFORMÁTICA LTDA. Tal fato causa 

estranheza pelo fato de que, caso os escritórios tenham prestados serviços jurídicos 

contenciosos ao grupo CONSIST, seria inevitável a vinculação entre eles em decorrência 

de publicações em diários oficiais, por exemplo – na pesquisa anexa evidencia-se a 

ausência de processos em trâmite do GRUPO CONSIST vinculados à banca de 

advogados (ANEXO IV): 

                                                                                                                                                                  
Lemos e Gabardo, ingressou no Supremo”. Disponível em 

<http://www.guilhermegoncalves.com.br/index.php?conteudo=canal&canal_id=4&id=18>. Acesso em 10.08.2015. 
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Por sua vez, observa-se que ALEXANDRE ROMANO possui vinculação 

em redes sociais ao escritório GONÇALVES, RAZUK, LEMOS & GABARDO: 
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Além disso, em consulta ao Sistema de Prestação de Contas WEB do 

Tribunal Superior Eleitoral, observa-se que o escritório GONÇALVES, RAZUK, LEMOS 

& GABARDO recebeu, como pagamento, cerca de R$ 300.000,00 de candidatos as 
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eleições de 2014. Há que se perquirir se os pagamentos feitos pela CONSIST ao 

escritório não foram utilizados para o pagamento de despesas eleitorais, maquiando-se e 

ocultando-se a origem do dinheiro empregado para tanto: 

 

 

Existem, portanto, fundados indícios de que o escritório tenha recebido 

recursos de origem lícita não comprovada, sem aparente comprovação da prestação de 

quaisquer serviços ao grupo CONSIST. 

Da mesma forma, pende de esclarecimentos os repasses efetuados pela 

CONSIST ao escritório PORTANOVA & ADVOGADOS ASSOCIADOS (CNPJ 

04.578.683/0001-10), localizado em Porto Alegre/RS. O objeto declinado na nota fiscal 

emitida pela CONSIST BUSINESS SOFTWARE LTDA (“Serviços continuados com 

relação a defesa e acompanhamentos de processos trabalhistas dos funcionários da 

empresa no RS”) não se sustenta diante de breve pesquisa em fontes abertas, por meio 

da qual é possível apurar que em Reclamatória Trabalhista em tramitação na Justiça do 

Trabalho da 4ª Região3 - ainda em tramitação no corrente ano, durante o qual foram 

emitidas as notas fiscais em favor do escritório - houve a constituição de advogado com 

inscrição na OAB do Estado de São Paulo/SP, o qual aparentemente não figura no quadro 

                                                 
3
RTOrd n. 0020130-79.2013.5.04.001. Processo eletrônico disponível em 

<https://pje.trt4.jus.br/consultaprocessual/pages/consultas/DetalhaProcesso.seam?p_num_pje=19141&p_grau_pje=2&p

_seq=20130&popup=0&p_vara=14&dt_autuacao=26%2F11%2F2014&cid=167629> 
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de advogados da PORTANOVA ADVOGADOS4. 

 

As circunstâncias aqui narradas demonstram a necessidade de que as 

sociedades de advogados indicadas por ROMANO como destinatárias dos recursos 

sejam objeto de medida de busca e apreensão com o fito de reunir elementos capazes de 

identificar os verdadeiros beneficiários do recursos pagos pela CONSIST e vinculá-los em 

definitivo à conduta criminosa operacionalizada por ALEXANDRE ROMANO, uma vez que 

a própria CONSIST admite que as notas fiscais foram emitidas a pedido de ROMANO e 

que não consistiram em serviços efetivamente prestados à tomadora de serviços indicada 

na nota fiscal. 

 

3. DOS PEDIDOS 

 

Diante de tal circunstância, entende-se imprescindível a decretação de 

medidas cautelares com o fito de, em síntese, (a) cessar a conduta criminosa, garantindo, 

assim, a ordem pública; (b) robustecer o conjunto probatório, obtendo acesso a 

documentos e informações que corroborem a origem ilícita dos recursos e que apontem a 

existência dos demais beneficiados com a conduta criminosa perpetrada por 

                                                 
4
<http://www.portanovadvogados.com/?on=sobre-o-escritorio-portanova&in=nossa-equipe> 
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ALEXANDRE ROMANO. 

Para tanto, faz-se necessária a decretação da PRISÃO PREVENTIVA de 

ALEXANDRE ROMANO, bem como o deferimento de medida de BUSCA E APREENSÃO 

em estabelecimentos comprovadamente beneficiados com os pagamentos efetuados pela 

CONSIST a mando de ALEXANDRE ROMANO e na residência do investigado. 

 

3.1 DA BUSCA E APREENSÃO 

 

Dispõe o art. 240 do CPP: 

“Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal. 

§ 1o Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a 
autorizarem, para: 

a) prender criminosos; 

b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; 

c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos 
falsificados ou contrafeitos; 

d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime 
ou destinados a fim delituoso; 

e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; 

f)  apreender cartas, abertas ou  não,  destinadas  ao acusado  ou  em  seu  
poder,  quando  haja  suspeita  de  que  o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à 
elucidação do fato; 

g) apreender pessoas vítimas de crimes; 

h) colher qualquer elemento de convicção.” 

 

As circunstâncias expostas nesta Representação tornam imprescindível o 

deferimento de busca nas empresas destinatárias dos recursos de origem lícita 

desconhecida, uma vez que consiste na única medida apta a produzir os resultados 

pretendidos, quais sejam, (b) “apreender coisas achadas ou obtidas por meios 

criminosos” (d) “apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime 

ou destinados a fim delituoso”; (e) “descobrir objetos necessários à prova de infração ou à 

defesa do réu”; (h) “colher qualquer elemento de convicção” e ainda (a) “prender 
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criminosos” com relação àqueles que sejam objeto de mandado de prisão. 

Da mesma forma, faz-se imprescindível a busca domiciliar na residência 

do operador, por consistir em local que guarda vínculo muito próximo do investigado, no 

qual será possível arrecadar provas úteis à conclusão das investigações e que contribuam 

para o reforço do juízo positivo de probabilidade acerca da ocorrência dos crimes 

expostos supra. 

Com relação aos escritórios de advocacia não diretamente vinculados ao 

investigado, mas beneficiados com os recursos movimentados, a busca e apreensão irá 

permitir reunir provas no sentido de identificar os verdadeiros beneficiários dos serviços 

prestados, ou mesmo indicar o destino final dos recursos de origem lícita desconhecida. A 

busca poderá se restringir a encontrar documentos e dados relacionados aos 

serviços supostamente prestados, vinculados às notas fiscais expedidas, 

incluindo-se aí documentos contábeis que possam veicular o verdadeiro 

beneficiário do serviço (caso tenha sido, de fato, prestado), bem como a outros 

documentos vinculados a ALEXANDRE ROMANO, suas empresas e eventuais 

correlações com partidos políticos. 

A medida cautelar, caso deferida, que vier a ser realizada nos 

escritórios de advocacia, traduzindo-se em afastamento da inviolabilidade do escritório 

profissional – uma vez que presentes indícios de autoria e materialidade do cometimento 

de crimes –, terá por objeto específico e pormenorizado a busca e apreensão de 

documentos que comprovem, ou não, e/ou permitam, ou não, identificar se e para quem 

foram prestados os serviços descritos nas notas fiscais apresentadas (anexas a evento 

separado) e pagas pelas empresas do grupo CONSIST (CONSIST SOFTWARE, 

CONSIST BUSINESS SOFTWARE e SWR INFORMÁTICA). 

Roga-se, igualmente, pela inclusão nos mandados que, caso autorizada a 

medida, vierem a ser expedidos, de ressalva expressa acerca da necessidade da 

presença, para o cumprimento da medida cautelar, de representante da OAB, nos termos 

do disposto no art. 7º, § 6º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da advocacia e da OAB), assim 

como para que sejam assegurados os demais direitos dos advogados previstos no citado 
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diploma legal. 

Diante disso, REPRESENTA-SE pela expedição INDIVIDUAL de 

mandado de busca e apreensão PARA CADA LOCAL a seguir relacionado – a fim de que 

o conhecimento do conteúdo do mandado no momento da busca em um local não frustre 

o sucesso do cumprimento em outros endereços que porventura venham a ser cumpridos 

posteriormente -, com fundamento no artigo 240, § 1º, alíneas “a”, “b”, “d”, “e” e “h”, do 

CPP, a ser cumprido com respeito às normas constitucionais e legais vigentes, no 

momento mais oportuno a ser considerado do ponto de vista da captura de eventuais 

procurados e da colheita de provas: 

 

NOME CPF/CNPJ ENDEREÇO 

ALEXANDRE CORREA DE 

OLIVEIRA ROMANO 

192.088.158-11 Rua Alvorada, 153, apto 262, Vila 

Olimpia, São Paulo/SP 

NSG TI SOLUTIONS TECNOLOGIA 

DA INFORMAÇÃO LTDA 

12.693.588/0001-95 -Rua Jorge Chammas, 334, apto 44, 

bloco B, Vila Mariana, São Paulo/SP . 

HGM TELECOM SERVIÇOS DE 

TELECOMUNICAÇÃO LTDA 

06.003.662/0001-00 -Rua Baronesa de Bela Vista, 343, 

Congonhas, São Paulo/SP. 

NJS CONSULTORIA E 

PARTICIPAÇÕES LTDA  

04.568.324/0001-91 -Rua Batataes, 159, sala 231, Jardins, 

São Paulo/SP 

SX COMUNICAÇÃO LTDA 18.008.559/0001-23 -Rua Jorge Chammas, 334, apto 44, 

bloco B, Vila Mariana, São Paulo/SP . 

NEX CAPITAL CONSULTORIA 

ASSESSORIA EM 

INVESTIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA 

10.743.784/0001-00 -Av. Magalhães de Castro, 4800, 17ª 

andar, cj 173, Cidade Jardim, São 

Paulo/SP; 

LINK CONSULTORIA 

EMPRESARIAL LTDA 

07.367.997/0001-61 -Rua Fortunato Basseto, 289, Com2, 

Vila Frezzarim, Americana/SP; 

-Rua dos Alecrins, 694, Cambui, 
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Campinas; 

-Rua Funchal, 263, sala 83, Vila 

Olímpia, São Paulo/SP 

OLIVEIRA ROMANO SOCIEDADE 

DE ADVOGADOS (OR 

PARTICIPACOES S.A.) e 

INSTITUTO JOÃO BATISTA 

ROMANO 

10.844.380/0001-02 e 

11.887.124/0001-57 

-Rua Funchal, 263, salas 82, 83, e 91, 

Vila Olímpia, São Paulo/SP; 

-Av. Rouxinol, 60, 9º andar, Moema, 

São Paulo/SP; 

-Av. Magalhaes de Castro, 4800, 17º 

andar, conjunto 173, Cidade Jardim, 

São Paulo/SP. 

TEMA PROPAGANDA LTDA (ATMO 

PROPAGANDO & MARKETING) 

53.769.204/0001-58 Rua São Paulo, 1578, São Carlos/SP; 

Rua Padre Teixeira, 1336, Centro, São 

Carlos/SP 

MARKCOM REPRODUÇÕES 

DIGITAIS LTDA 

10.777.037/0001-84 Rua Fortunato Faraone, 1158, Vila 

Frezzarim, Americana/SP 

JD2 CONSULTORIA E 

PARTICIPAÇÕES LTDA 

04.712.123/0001-06 SH/S, Quadra 06, Conjunto A, Bloco 

E, Sala 1710, Complexo Brasil 21, Asa 

Sul, Brasilia/DF 

PORTANOVA & ADVOGADOS 

ASSOCIADOS 

04.578.683/0001-10 Rua Vigário José Inácio, 540, 9º e 10º 

andares, Porto Alegre/RS 

GRC ADVOGADOS – 

BRECKENFELD & CINTRA 

ADVOGADOS ASSOCIADOS 

(antigo Guilherme Gonçalves & 

Sacha Reck Advogados Associados 

e Guilherme Gonçalves & 

Advogados Associados) 

 Rua Visconde do Rio Branco, 1358, 

10º andar, Centro, Curitiba/PR  

GONÇALVES, RAZUK, LEMOS & 

GABARDO ADVOGADOS (antigo 

Guilherme Gonçalves & Sacha Reck 

Advogados Associados e Guilherme 

Gonçalves & Advogados 

20.033.879/0001-85 Rua Visconde do Rio Branco, 1358, 

sala 1801, Centro, Curitiba/PR 
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Associados) 

 

Na eventualidade de algum dos endereços apresentar indícios, após 

levantamento, de traduzirem-se em empresa de fechada, será apresentada retificação. De 

igual forma, caso surjam novos logradouros postular-se-á a extensão do pedido para tais 

endereços.  

 

3.2 DA PRISÃO PREVENTIVA 

 

Conforme dispõe o art. 312 do CPP, um dos pressupostos da prisão 

preventiva é a manutenção da ordem pública, assim entendida a situação e o estado de 

legalidade normal em que as autoridades exercem suas precípuas atribuições e os 

cidadãos as respeitam e acatam, sem constrangimento ou protesto. 

Os fatos ora narrados demonstram que o investigado ALEXANDRE 

ROMANO vem, há pelo menos cinco anos, atuando com um operador no contexto de 

corrupção, peculato e lavagem de dinheiro que caracterizam a trama delituosa sob 

apuração na Operação Lavajato. Constam dos autos indícios suficientes no sentido de 

que a conduta criminosa encontra-se em curso, uma vez que a CONSIST permanece 

alcançando valores de origem lícita não comprovada a empresas indicadas por 

ROMANO como retribuição a “auxílio” prestado pelo investigado referente a contrato 

vinculado a acordo de cooperação técnica do MPOG. 

Frise-se que o colaborador MILTON PASCOWITCH já havia indicado 

ALEXANDRE ROMANO como operador do PARTIDO DOS TRABALHADORES junto à 

CONSIST, e que cabia a ROMANO repassar a JOÃO VACCARI valores devidos pela 

CONSIST “pagos em razão de contratos que mantinham com o governo”. 

Diante disso, inevitável considerar que ALEXANDRO ROMANO também 

integrou organização criminosa – e continua a integrar, dado o recebimento de 
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pagamentos até julho do presente ano –, possuindo papel importante na divisão de 

trabalhos delimitada para a prática de crimes no bojo de entidades públicas brasileiras. 

A continuidade da conduta delitiva resta suficientemente demonstrada 

pelo exame das notas fiscais emitidas pela CONSIST a pessoas jurídicas indicadas pelo 

investigado. Há notas fiscais emitidas em julho/2015, que confirmam o relato do Diretor da 

CONSIST: a NF n. 95, no valor de R$ 2.500,00, em favor de INSTITUTO JOÃO BATISTA 

ROMANO (CNPJ 11.887.124/0001-57) e a NF n. 220, no valor de R$ 300.000,00, em 

favor de OLIVEIRA ROMANO SOCIEDADE DE ADVOGADOS – CNPJ 10.844.380/0001-

02. Destaque-se que ambas as empresas beneficiadas com os recentes repasses 

possuem vínculo direto com ALEXANDRE ROMANO, e que conforme admitido pelo 

Diretor da CONSIST, o pagamento não correspondeu a qualquer serviço prestado 

pelas empresas, consistindo em “remuneração” devida a ROMANO por conta de sua 

atuação ainda obscura em favor da CONSIST. 

A prisão preventiva do investigado é a única medida capaz de interromper 

o ciclo delitivo e fazer cessar a prática delitiva que vem garantindo o auferimento de 

recursos de licitude ainda não demonstrada. 

Nada obstante os argumentos acima lançados, caso Vossa Excelência 

entenda ausentes os requisitos para a prisão preventiva, é igualmente importante, para o 

sucesso da investigação, a segregação temporária de ALEXANDRE ROMANO, uma vez 

que, solto, pendente a análise e o processamento de todo o material que vier a ser 

apreendido por ocasião do cumprimento da presente medida cautelar, há sérios 

indicativos de que o investigado poderá obstruir a investigação e/ou destruir provas ainda 

não colhidas. 

 

3.3 DECRETAÇÃO DO SIGILO 

 

Por fim, representa-se pela manutenção do sigilo na presente medida até 

o momento de sua efetivação. 



 

 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ 

DRCOR – Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado 

Grupo de Trabalho Operação LAVAJATO 

 

Nestes termos, 

Pedem deferimento. 

 

Curitiba/PR, 12 de agosto de 2015. 

 

 

                      FILIPE HILLE PACE                             RENATA DA SILVA RODRIGUES 
               Delegado de Polícia Federal                           Delegada de Polícia Federal 

 


