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o Procurador-Geral da República em exercício, no uso de

suas atribuições institucionais, vem à presença de Vossa Excelência

oferecer denúncia, em 11 (onze) laudas, contra ALEXANDRE

CORRÊA DE OLIVEIRA ROMANO pela prática do crime

previsto no art. 2°, § 1°, da Lei nO12.850/2013.

Requer seja juntada ~a Folha de Antecedentes Criminais do

denunciado constante dos bancos de dados a que tem acesso a Jus-

tiça Federal.

Incabível a suspensão condicional do processo em razao da

pena mínima cominada aos delitos.

Sobre a questão da competência, o Procurador-Geral da Re-

pública já se manifestou nos seguintes termos:
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I - Síntese dos fatos.

Em pedido formulado pelo Ministério Público Federal de

cisão do feito em relação a Gleisi Helena Hoffinan,Vossa Ex-

celência assim decidiu:

Realmente, a fixação da competência por conexão está pre-
vista no art. 76, I a 111,do Código de Processo Penal e tem
como finalidade principal racionalizar a apuração dos fatos,
evitar decisões contraditórias em situações correlatas, permi-
tir a análise do processo com maior amplitude e, principal-
mente, facilitar o exame e a colheita da prova. Nesse sentido,
o encontro de evidências enquanto se persegue un'la linha
investigatória não implica, por si só, nenhuma das modalida-
des de conexão previstas na lei processual. É dizer: !"o sim-
ples encontro fortuito de prova de infração que não possui
relação com o objeto da investigação em andamento não en-
seja o sim ultaneus processus" (RHC 120379, Relator(a):
Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje 26/08/2014).
Situação análoga à da PET5700, os fatos descritos neste pro-
cedimento também não mostram relação de pertinência
imediata com as demais investigações já em andamento sob
minha relatoria, notadamente com as relacionadas às fraudes
no âmbito da Petrobras (fl.l 44), o que evidencia, em princí-
pio, a inexistência de conexão necessária, a significar que não
se fazem presentes os requisitos para distribuição por preven-
ção (art. 69 do RISTF).
Por essas razões, submeto o caso à Presidência desta Corte,
para a análise de possível redistribuição do presente procedi-
mento".

11 - Fundamentos.

Respeitosamente, a Procuradora-Geral da República em

exercício entende que merece reconsideração a decisão em

tela, porque: a) há indicativos no caso em tela de conexão
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probatória; b) a situação diverge do paradigma invocado da

PET5700.

Veja-se que foi expressamente referido

Trata-se de feito oriundo da 13a Vara da Justiça Federal (Au-
tos n. 5042230-47.2015.4.04.7000) em que houve requeri-
mento de remessa dos autos - e com urgência - ao Supremo
Tribunal Federal diante da referência no bojo do procedi-
mento de pessoa que é detentora de prerrogativa de foro na
Suprema Corte.
Com efeito, relata-se no caso que, em decorrência dos acor-
dos de colaboração premiada que celebraram com o MP F,
MILTON PASCOWITCH e JOSÉ ADOLFO PAS-
COWITCH revelaram que, a pedido de JOÃO VACCARI
NETO, celebraram por intermédio da empresa JAMP EN-
GENHEIROS ASSOCIADOS, contrato com empresas do
Grupo CONSIST para operacionalizar o repasse de vanta-
gens indevidas para o Partido dos Trabalhadores - PT.
Consta que, segundo JOÃOVACCARI havia revelado
a MILTON PASCOWITCH,. "o Partido possuía ~m
crédito junto a uma empresa [CONSIST] e que vi-
nha apresentando problemas com um intermediário
anterior de nome EDUARDO ROMANO [rectius,
ALEXANDRE ROMANO)" (Termo de Colaboração
n.19).
Para dissimular a verdadeira natureza da transação,
foi celebrado entre a JAMP e a CONSIST contrato
segundo o qual aquela intermediaria junto "a alguns
bancos para aderirem ao contrato que a CONSIST
firmou com ABBC SINAPP, visando fornecimento do pro-
duto para gestão de margem consignável para os servidores
públicos no âmbito do Ministério do Planejamento, Or-
çamento Gestão" (MPOG).
Não obstante a JAMP não tenha prestado quaisquer serviços
à CONSIST, foram repassados a ela R$ 15.000.000,00 me-
diante transferências bancárias efetuadas a partir das contas
das empresas do Grupo Consisto
Com fulcro em tais fatos e a fim de angariar melhores provas
acerca do esquema criminoso, foram requeridas ~fr
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cautelares de busca e apreensão nos endereços da CONSIST
(sem haver, até aí, qualquer indício de pessoa com prerroga-
tiva de foro), bem como de prisão temporária de seu princi-
pal dirigente, PABLO ALEJANDRO KIPERSMIT. O
cumprimento dessas medidas cautelares, deferidas pelo Juízo
da 13a Vara Federal de Curitiba, culminou com a realização
da denominada Operação Pixuleco em 6.8.2015.
Ao ser ouvido, PABLO ALEJANDRO KIPERSMIT reco-
nheceu que "quando da negociação do contrato junto ao
MPOG e ao SINAP / ABBC, conforme já mencionado no
termo de declarações anterior, lhe foi apresentado à pessoa
de ALEXANDRE ROMANO, que teria atuado como "lo-
bista" na concretização do referido contrato". PABLO KI-
PERSMIT também revelou que ALEXANDRE
ROMANO recebia cerca de 40% de todos os valores recebi-
dos pela CONSIST em decorrência do citado contrato
junto ao MPOG. Para receber tais valores, ALEXANDRE
ROMANO indicava à CONSIST empresas e escritórios de
advocacia, seus e de terceiros, aos quais foram repassados -
mediante a emissão de notas fiscais, quase todas frias - mais
de R$ 40.000.000,00.
Também foram voluntariamente fornecidas pela defesa téc-
nica de PABLO ALEJANDRO KIPERSMIT1 perante o

l"QUE 1 c 1 datua mente a enlpresa tem um laturamento mensa e
aproximadamente 3.5 milhões mensaIS, que correspondem a
aproximadamente 70% do faturamento mensal da CONSIST; QUE no
âmbito do MPOG as negociações do contrato se deram com as
pessoas de DUVANIER e um assessor do mesmo chamado
NELSON FREITAS; QUE no ano de 2010, após a assinatura do contrato
com ABBC/SINAPP foi negociado pelo declarante e ALEXANDRE
ROMANO que este faria jus a aproximadamente 40% do faturamento da
empresa com o referido contrato de crédito consignado, que o próprio
ALEXANDRE ROMANO teria ajudado a "formalizar"; QUE o
declarante efetuava os pagamentos para a pessoa de ALEXANDRE
por meio do escritório de advocacia do mesmo ou para empresas
indicadas pelo mesmo; QUE tal indicação das empresas se dava por
ALEXANDRE para o diretor jurídico VALTER; QUE o declarante efetuava
os pagamentos para ALEXANDRE uma vez que o mesmo se apresentava
como responsável pela manutenção dos contratos com as instituições
financeiras; QUE como a empresa CONSIST mantinha os contratos, o
declarante acreditava que ALEXANDRE ROMANO atuava junto a essas
empresas consignatárias para a manutenção desses contratos, aSSIm como

~
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Ministério Público Federal em primeiro grau (e devida-
mente juntado aos autos) cópias das notas fiscais emitidas pe-
las diversas empresas indicadas por ALEXANDRE
ROMANO, cujas principais informações seguem consolida-
das em tabela descrita na manifestação perante o primeiro
grau (cuja repetição ora não se faz necessária no bojo da pre-
sente manifestação).

Bipartem-se as empresas que receberam recursos da
CONSIST:
a) as empresas nas quais ALEXANDRO ROMANO
participa do quadro societário e, nessa condição, é
diretamente beneficiário dos valores (NGS TI SOLU-
TIONS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, SX
COMUNICAÇÃO LTDA, LOGIX 8 PARTICIPAÇÕES
LTDA, NEX CAPITAL CONSULTORIA ASSESSORIA
EM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA,
LINK CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, OLI-
VEIRA ROMANO SOCIEDADE DE ADVOGADOS e
INSTITUTO JOÃO BATISTA ROMANO); e
b) as empresas pertencentes a terceiros, cujos reais
beneficiários dos repasses oriundos da CONSIST
ainda precisam ser identificados (HGM TELECOM
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA, NJS
CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, INFOR-
MAÇÃO ESTRATÉGICA COMUNICAÇÃO E MARKE-
TING LTDA, POLITEC TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO LTDA, TEMA PROPAGANDAS S/S
LTDA, CRLS CONFECÇÃO, CONSULTORIA E
EVENTOS LTDA, JD2 CONSULTORIA E PARTICIPA-
ÇÕES LTDA, PORTANOVA & ADVOGADOS ASSOCI-
ADOS, GUILHERME GONÇALVES & SACHA RECK
ADVOGADOS ASSOCIADOS, GONÇALVES, RAZUK,
LEMOS & GABARDO ADVOGADOS e MARKCOM

junto ao MPOG, ABBC e SINAPP; QUE não consegue se recordar quem
teria lhe apresentado a pessoa de ALEXANDRE ROMANO, mas acredita ter
sido alguém do MPOG, ABBC ou SINAPP; QUE confirma que foi
ALEXANDRE ROMANO quem teria indicado a JAMP ENGENHEIROS
para realização de alguns pagamentos; [... ]". ~
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REPRODUÇÕES DIGITAIS LTDA, IN & OUT CO-
MERCIAL ELETRO ELETRONICOS LTDA).
No contexto dessa apuração, houve representação pela reali-
zação de busca e apreensão em cada uma de suas sedes das
empresas, assim como postulada a prisão temporária de ALE-
XANDRE ROMANO.
Tais medidas cautelares foram deferidas pelo Juízo da 13a

Vara Federal de Curitiba (autos 5040249-
80.2015.4.04.7000), sendo que os respectivos mandados fo-
ram cumpridos pela Polícia Federal no dia 13/08/15, na de-
signada Operação "PIXULECO II".
A partir dos documentos angariados nessas novas buscas e as
declarações prestadas por testemunhas e investigados a partir
de então, sobretudo pelo próprio ALEXANDRE RO-
MANO, foi possível identificar, além. do previamente
já citado JOÃO VACCARI NETO, urna série de ou-
tras pessoas fisicas destinatárias dos recursos espúrios
oriundos da CONSIST.
Ouvido perante a autoridade policial, ALEXANDRE
ROMANO revelou que passou a atuar em favor da
CONSIST, no ano de 2009, por indicação de LUIZ
GUSHIKEN (já falecido). Teria sido este o motivo
pelo qual, em abril de 2010, depois de começar a re-
ceber valores da CONSIST, que ALEXANDRE RO-
MANO novamente procurou GUSHIKEN,
oferecendo-lhe corno "retribuição" pela indicação,
metade do valor dos pagamentos que receberia da
CONSISTo
Segundo ALEXANDRE ROMANO revelou, GUSHIKEN
teria inicialmente sugerido que os pagamentos fossem direci-
onados a JOÃO VACCARI. ALEXANDRE ROMANO
alegou que não concordou com esse repasse, motivo pelo
qual GUSHIKEN "lhe chamou novamente e lhe indicou duas
empresas, o escritório de advocacia GUILHERME DE SALLES
GONÇALVES e uma empresa de tecnologia, POLITEC, as
quais seriam beniftciárias dos valores devidos a GUSHIKEN".
Está bem detalhado na manifestação originária, e ora
reiterado, que ROMANO expressamente afirmou,
ainda, que o contrato somente foi firmado com
GUILHERME por indicação de GUSHIKEN, "não
por conta da necessidade de um parecer" jurídico.

~
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ALEXANDRE ROMANO reconheceu, ainda, que, a pe-
dido de GUSHIKEN, indicou a empresa JD2 CONSUl-
TORIA para que também recebesse valores da CONSIST.
Segundo mencionado por GUSHIKEN, tais "repasses" te-
riam sido feitos para "ajudar na manutenção do acordo de
cooperação firmado entre ABBC/SINAPP /MPOG". Neste
sentido, ALEXANDRE ROMANO reconheceu ter procu-
rado em Brasília o sócio responsável pela empresa JD2
CONSULTORIA, chamado DÉRCIO, o qual mencionou
que "iria ajudar por meio do assessor do MPOG de nome
VALTER CORREIA".
Conforme revelam as notas fiscais acostadas no evento 2 dos
autos 5040249-80.2015.404.7000, A JD2 CONSULTORIA
recebeu, entre 2012 e 2015, mais de R$ 7.000.000,00 da
empresa CONSIST.
Referido por ALEXANDRE ROMANO, VALTER COR-
REIA DA SILVA foi chefe da Assessoria Especial para Mo-
dernização da Gestão do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão de novembro de 2012 a fevereiro de
2015. Exerceu também no ministério o cargo de Secretário-
Executivo Adjunto de fevereiro de 2011 a novembro de
2012 e o cargo de secretário de Gestão de 2005 a 2007. De-
corre deste contexto que VALTER CORREIA efetivamente
tinha as condições de prestar o "auxílio" mencionado por
ROMANO, ou seja, tinha condições de, recebendo valores
em troca, fazer com que fosse renovado, no âmbito do Mi-
nistério do Planejamento, o termo de parceria entre a
ABBC/SINAPP /CONSIST, o qual permanecesse vigente.
Reitere-se que esse termo de parceria que possibilitou os re-
cebimentos de valores pela CONSIST foi inicialmente assi-
nado por DUVANIER PAIVA FERREIRA, Secretário de
Recursos Humanos do Ministério do Planejamento. Nesta
seara, é de se mencionar que muito embora tenha o então
secretário falecido em 2012, sua esposa, CASSIA GOMES,
recebeu "valores ilícitos" da CONSIST a partir de estrata-
gema desenvolvido por JOÃOVACCARI.
Com efeito, conforme revelado por MILTON e JOSÉ
ADOLFO PASCOWITCH, houve repasse de recursos
"devidos" a JOÃO VACCARI em razão de contratos
da CONSIST à empresa GOMES E GOMES PRO-
MOÇÃO DE EVENTOS E CONSULTORIA, no pe-

/~
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ríodo de 12/2013 a 03/2014, que superaram R$
120.000,00.
A operação visou, segundo asseverado pelos colaboradores, a
dar aparência de legalidade a uma "ajuda" de VACCARI a
pessoa ligada ao PT.
A corroborar suas afirmações, MILTON PASCOWITCH
juntou nota fiscal expedida pela JAMP à GOMES E GO-
MES, de 6/12/2013, no valor de R$ 30.000,00 brutos. A par-
tir do afastamento do sigilo bancário da JAMP, do mesmo
modo, vê-se que ela pagou R$ 147.750,00 à GOMES E
GOMES no período de 16/12/2013 a 26/9/2014. Não
houve, para tanto, qualquer prestação de serviços.
A própria CASSIA GOMES ao prestar declarações perante a
Polícia Federal, reconheceu que:
"foi JOÃO VACCARI NETO quem sugeriu a decla-
rante que montasse a empresa GOMES & GOMES
PROMOÇÕES DE EVENTOS E CONSULTORIA
LTDA ME, com a promessa que iria ajudar nos negócios;
QUE JOÃO VACCARI NETO, por amizade a seu falecido
marido e após a sua morte, sugeriu a constituição da empresa
no ramo de eventos, que era uma área em que a declarante
tinha experiência, pois atuou na CUT nesta área; QUE
JOÃO VACCARI NETO indicou, então, JOSÉ
ADOLFO PASCOWITCH, que tinha, salvo engano, um
escritório de arquitetura no Bairro Pinherios, em São
Paulo/Sp, denominado JAMP ENGENHARIA; [... ] QUE
JOSÉ ADOLFO PASCOWITCH depositou
R$30.000,00 (trinta mil reais) por mês na conta da
empresa GOMES & GOMES PROMOÇÃO DE
EVENTOS E CONSULTORIA LTDA, durante alguns
meses; QUE essa seria a ajuda que JOÃO VACCARI
NETO iria fazer, ou seja, iria depositar R$30.000,00
por mês na conta da declarante, que apenas precisava
emitir uma nota fiscal eletrônica por mês; QUE a
empresa da declarante não precisava prestar quais-
quer serviços, pois, segundo JOÃO VACCARI NETO,
isso seria uma doação de sua vontade; QUE JOÃO
VACCARI NETO disse que precisa das notas fiscais apenas
para justificar as doações à empresa" [...].
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Conforme informado pela autoridade policial em manifesta-
ção acostada aos autos 5040249-80.2015.404.7000 perante o
Juízo de primeiro grau, a empresa GOMES & GOMES tam-
bém recebeu valores repassados pelas empresas titularizadas
por ALEXANDRE ROMANO.
Ainda no que tange aos pagamentos de vantagens indevidas
intermediados por ALEXANDRE ROMANO, o investi-
gado admitiu ter operacionalizado o repasse de valores da
CONSIST para a empresa CRLS CONSULTORIA, tam-
bém indicada por GUSHIKEN, muito embora de proprie-
dade de CARLOS ROBERTO CORTEGOSO. Segundo
revelado por GUSHIKEN a ALEXANDRE ROMANO,
esse "seria um repasse para "ajudar eles", ou seja, o PAR-
TIDO DOS TRABALHADORES".
ALEXANDRE ROMANO também revelou ter operacio-
nalizado o repasse de valores da CONSIST para o escritório
"PORTANOVA ADVOGADOS". Tais transferências, em-
bora não tenham sido relacionadas a serviços prestados à
CONSIST, foram realizados a pedido de PAULO FER-
REIRA. Segundo reconhecido por ALEXANDRE
ROMANO "PAULO FERREIRA, ex-Secretário de
Relações Institucionais do PT, lhe procurou, de
forma autônoma, pedindo repasses ao escritório
PORTANOVA para ajudá-lo". Disse ainda que
"PAULO FERREIRA já sabia do contrato da CON-
SIST porque o declarante já havia comentado com
ele sobre o contrato, especialmente porque estava
preocupado com a situação do contrato".
Em primeiro grau também houve manifestação no sentido
de que fosse necessária a continuidade de apuração dos fatos
em relação aos sócios das empresas mencionadas.
Finalmente, e no que se refere mais objetivamente ao
tema que ensejou o pedido de deslocamento, há notí-
cia de que, quando da análise inicial dos materiais apreendi-
dos na sede dos escritórios de GUILHERME DE SALLES
GONÇALVES - inicialmente o GUILHERME GONÇAL-
VES & SACHA RECK ADVOGADOS ASSOCIADOS e,
após o ano de 2014, GONÇALVES, RAZUK, LEMOS &
GABARDO ADVOGADOS - verificou-se a existência
elementos de que, dentre outras pessoas, a Senadora
da República pelo Estado do Paraná e filiada ao~
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tido dos Trabalhadores - PT, GLEISI HELENA
HOFFMANN, pode ter sido beneficiada por repasses
de valores oriundos da CONSIST.
Acolhendo manifestação ministerial em primeiro grau, o
MM. Juiz Federal da 1YVara Federal em Curitiba/PR deci-
diu no seguinte sentido (excertos):
[... ] 6. Milton Pascowitch, em acordo de colaboração cele-
brado com o Ministério Público Federal, declarou que inter-
mediou o pagamento de propinas da Engevix Engenharia,
Hope Recursos Humanos e Personal Service em contratos
da Petróleo Brasileiro SIA Petrobras para dirigentes daquela
empresa, como o Diretor de Serviços Renato de Souza Du-
que.
7. No âmbito do acordo, também declarou que intenne-
diou propina de cerca de doze milhões de reais da
elnpresa Consist Software para JoãoVaccari Neto, te-
soureiro do Partido dos Trabalhadores PT.
8. No desenvolvimento das apurações, identificado outro
operador que intermediava propinas da Consist Software, o
advogado Alexandre Correa de Oliveira Romano, que
teria recebido cerca de trinta e sete milhões de reais
de empresas do Grupo Consist.[ ...]
22. Na busca e apreensão realizada no escritório de advoca-
cia de Guilherme Gonçalves, foram colhidos documen-
tos que indicam que os valores recebidos da Consist
teriam sido em parte utilizados para efetuar paga-
mentos em favor da Senadora Gleisi Hoffmann (fi. 13
da representação policial).
23. Assim, por exemplo, planilha de fevereiro de 2015
apreendida no escritório de Guilherme Gonçalves revela
que, do assim denominado "Fundo Consist", com crédito de
R$ 50.078,00, foram efetuados diversos lançamentos de dé-
bitos em favor da Senadora e de pessoas a ela ligadas (evento
1, anex03, p. 4 do arquivo, p. 37 do documento da
apreensão) .
24. Consta, por exemplo, na planilha débito de R$ 1.344,51,
a título de pagamento de multa relacionada ao nome da pró-
pria Senadora, e débitos relacionados a Zeno Minuzzo, e
Hernany Bruno Mascarenhas, pessoas a ela ligadas segundo a
autoridade policial. Em um dos lançamentos de débito ~
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ao nome de Hernany, consta a anotação "salário motorista
cheque 828", enquanto no outro, "Diversos PT, PB, Gleisi".
25. Segundo levantado pela autoridade policial, Hernany
Mascarenhas prestaria serviços de motorista à Senadora, en-
quanto Zeno Minuzzo teria sido secretário de finanças do
Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores.
26. Em outro documento apreendido, constam indícios de
que o referido Hernany era remunerado pelo "Fundo Con-
sist" administrado por Guilherme Gonçalves desde pelo me-
nos 1012011 (fls 15 e 16 da representação policial).
27. Em outro documento apreendido, consta anotação de
que, do pagamento de cinquenta mil reais de honorários pela
Consist a Guilherme em 29/09/2011, ele teria acertado com
o ex-Ministro Paulo Bernardo, marido de Gleisi Hoffmann,
que ficaria, desta feita, com todo o montante. Transcreve-se a
anotação (evento 1, anexo 21, p. 29):

"Referente à diferença de 35.700,00 que foi retirados [sic]
dos honorários de setembro/2011 dos 60.000,00. O Gui-
lherme acertou com o Paulo Bernardo que ficaria com ho-
norários no valor de R$ 50.000,00.35.700,00 entrou direto
da Consist e o restante 14.300,00 foi transferido do fundo
para a cl c 2 do Guilherme."

28. A anotação em questão, revelando que Guilherme
precisaria da concordância de terceiro para ficar com
os honorários pagos pela Consist, indica que os valo-
res não se tratavam de fato de honorários.
29. Ouvido no inquérito, Guilherme Gonçalves alegou que
utilizava recursos recebidos a título de honorários advocatí-
cios da Consist para pagar despesas de clientes do es-
critório, como da referida Senadora ou de pessoas a
ela ligadas.
Afirmou que os débitos seriam relativos a "despesas urgen-
tes" dos clientes, mas também esclareceu que nenhuma des-
sas "despesas urgentes" teria sido, posteriormente, ressarcida
pelos clientes ou mesmo por ele cobrada.
30. Assim, as provas, em cognição sumária, revelam, em sín-

tese: fr
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a) que a Consist foi escolhida para prestar serviços de infor-
mática no âmbito do acordo técnico entre o Ministério do
Planejamento e a ABBC e SINAPP para gestão de margem
consignável em folha de pagamento dos servidores públicos
federais;
b) que parte expressiva da remuneração da Consist, de até
40% do faturamento líquido obtida com o contrato, foi re-
passada, sem causa lícita aparente, a intermediadores como
Alexandre Romano e Milton Pascowitch, sendo posterior-
mente direcionada a dezenas de empresas de fachada;
c) que parte expressiva da remuneração da Consist, cerca de
9,6% do faturamento líquido, foi repasssada, por solicitação
de Alexandre Romano, ao advogado Guilherme Gonçalves,
em Curitiba, que, por sua vez, utilizou esses mesmos recursos
para pagamentos associados à Senadora da República Gleisi
Hoffinann.
31. Havendo indícios de que autoridade com foro privilegi-
ado seria beneficiária de pagamentos sem causa, é o caso de
acolher o requerimento da autoridade policial e do MPF e
remeter o feito para o Egrégio Supremo Tribunal Federal.
32. Como, porém, a referida Senadora é, aparentemente, ape-
nas uma das beneficiárias de pagamentos sem causa efetuados
a dezenas de outras pessoas (conforme rol de mais de uma
dezenas de empresas no item 13 da decisão anexa), de todo
oportuno que, se assim for este o entendimento do Egrégio
Supremo Tribunal Federal, o processo seja desmembrado,
possibilitando a continuidade da investigação e da persecu-
ção, perante este Juízo, dos investigados destituídos de foro
privilegiado.
[...]
37. Assim, determino a remessa do presente feito, do processo
504024980.2015.4.04.7000 e do inquérito
504044987.2015.4.04.7000 (IPL 1826/2015), em trâmite
perante este Juízo e que abrangem todos os supostos crimes
envolvendo os repasses da Consist Software, ao Egrégio Su-
premo Tribunal Federal, especificamente ao eminente Minis-
tro Teori Zavascki, prevento para os feitos relacionados à
assim denominada Operação Lavajato.
38. Como já adiantado, importa destacar que os fatos foram
descobertos em desdobramento natural das investigações na

.~
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assim denominada Operação Lavajato e há possíveis ligações
com outros fatos apurados no âmbito da referida investiga-
ção, pois, como bem apontado pelo MPF, o escritório de
Alexandre Romano também recebeu depósitos vultosos das
empreiteiras investigadas no âmhto da Operação Lavajato,
assim como o próprio Milton Pascowitch." (gr!fos e destaques
nossos).

Como está expresso acima, e com a devida venia, há a de-

monstração de um liame mínimo de conexão dos

pagamentos dos valores envolvendo as propinas da

PETROBRAS "administradas" por JOÃO VACCARI

e estas envolvendo a CONSISTo

Está nos autos que, segundo JOÃO VACCARI havia reve-

lado a MILTON PASCOWITCH, "o Partido possuía um

crédito junto a urna empresa [CONSIST] e que vi-

nha apresentando problemas com um intermediário

anterior de nome EDUARDO ROMANO [rectius,

ALEXANDRE ROMANO]" (Termo de Colaboração n.

19).

Este procedimento de "créditos" e "débitos" com va-

lores recebidos estão dentro de um contexto bastante

similar do esquema central e modus operandi das condu-

tas sobretudo de JOÃO VACCARI (ponto de referência

na captação dos valores ilícitos), que, do que provado até o

presente momento, era o responsável por toda esta "contabi-

lidade" de recursos espúrios também da Petrobras e de outras

empresas ligadas ao Ministério de Minas e Energia. Entende-

se que há indicativos suficientes e iniciais (que se pode anali-

13
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sar no decorrer das investigações) de uma conexão proba-

tória fundamental envolvendo a "contabilidade" (e

verdadeira "mistura") dos valores espúrios de propi-

nas. Ou seja, nota-se que o caso acima envolve muitos dos

mesmos operadores de toda a Operação Lavajato, especial-

mente JOÃO VACCARI e MILTON PASCOWITCH,

dentro de um procedimento padrão e único de capta-

ção de valores ilícitos, todos interligados umbilical-

mente.

Já nas duas situações envolvendo parte dos mencionados (dois

parlamentares federais) na PET5700 a situação era diversa.

No caso envolvendo o pagamento de valores "por fora" para

campanhas políticas efetivamente não havia indicação (e

como dito, até o "presente momento") de conexão com os

fatos das fraudes da Petrobras ou empresas empresas e tam-

bém do "esquema" adotado de cobrança de valores mediante

uma "contabilidade", com créditos e débitos. O colaborador

RICARDO PESSOA admitiu a prática dos pagamentos, mas

estes valores não estavam ligados às propinas em si, embora

provenientes igualmente do seu" caixa 2".

Note-se que o colaborador deixou expresso que, dentro do

esquema apurado na LavaJato, RICARDO PESSOA referia

que os valores pagos a título de propina era "descontados" da

"conta-corrente" que mantinha com o Partido dos Trabalha-

dores.

Já na hipótese dos dois parlamentares federais citados na

PET5700, exatamente por não haver este liame, não referiu a

..fr-
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existência destas compensações. Além disto, atente-se que o

procedimento em relação a ambos foi idêntico, sendo um

dos parlamentares vinculado a partido diverso, o PSDB.

Portanto, não havia este liame acerca do modus operandi

de RICARDO PESSOA no pagamento dos valores

de propinas e de financiamento de campanhas "com

parte por fora". Reforçando o que dito acima, reporta-se

novamente a excertos do que foi dito textualmente pelo co-

laborador, indicando claramente que não haveria a conexão

com as propinas ou do procedimento adotado nos pagamentos do

esquema da Lava Jato (Termo de Declarações n. 29, anexo

10, DOAÇÕES POLÍTICAS E BENESSES):

[... ] QUE, indagado se já realizou outras doações
políticas valendo-se do sistema de caixa dois ou
utilizando dinheiro em espécie respondeu que s'im,
podendo citar o caso do então candidato ALOISIO
MERCADANTE com quem esteve em sua casa no
Alto de Pinheiros e conversaram sobre doações
políticas; QUE, também estavam presentes nessa reunião na
casa de ALOISIO MERCADANTE as pessoas de EMÍDIO
PEREIRA DE SOUZA, na época coordenador da
campanha de ALOISIO MERCADANTE ao Governo do
Estado de São Paulo em 2010, e o presidente da
CONSTRAN, JOÃO SANTANA; QUE, ALOISIO
MERCADANTE naquela oportunidade presenteou o
declarante com um livro; QUE, ficou acertado que a doação
seria de R$ 500 mil reais; QUE, EMÍDIO solicitou ao
declarante que fizesse a doação oficial no valor de R$
250 mil e o restante fosse dado em espécie; QUE, os
R$ 250 mil dados em espécie saiu do caixa dois do
Grupo UTC; QUE, só existe caixa dois na UTC; QUE,
esses valores de caixa dois foram viabilizados por
meio do escritório de advocacia ROBERTO
TROMBETA conforme já detalhado no termo 20;

fr
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QUE, ALOISIO MERCADANTE presenciou o
pedido de pagamento da parcela em espécie mas não
fez nenhum comentário; QUE, EMÍDIO não explicou
porque precisava da quantia em espécie; QUE, também
visitou o candidato ao governo do Estado de Minas Gerais
nas eleições de 2010, HELIO COSTA, em seu escritório
político situado em Belo Horizonte; QUE, quem fez a
intermediação foi o captador de recursos para a campanha de
HELIO COSTA, cujo nome não se recorda sabendo apenas
que o sobrenome era GUIMARÃES; QUE, GUIMARÃES
não tinha cargo público atuando no ramo privado; QUE,
nesse caso foi acertada a doação de R$ 500 mil reais; QUE,
GUIMARÃES solicitou que a doação fosse feita da seguinte
forma: R$ 250 mil reais de forma oficial e os outros R$ 250
mil em espécie; QUE, essa tratativa foi presenciada pelo
então candidato HELIO COSTA; QUE, neste momento,
mostrada a fotografia da pessoa de IVAN GUIMARAES, ex-
presidente do Banco Popular, o declarante o reconheceu
como sendo a pessoa anteriormente referida como
"GUIMARAES";
[... ] QUE, no caso da campanha ao Senado de
ALUISIO Np"~ES FERREIRA em 2010, o declarante
compareceu ao escritório político desse candidato,
localizado na Avenida 9 de julho, próximo ao centro,
cidade de São Paulo-SP, e acertou a doação de R$
500 mil reais; QUE, não se recorda quem fez a
intermediação com ALUISIO NUNES FERREIRA;
QUE, ALUISIO NUNES FERREIRA solicitou que o
pagamento fosse feito da seguinte forma: R$ 300 mil
reais oficialmente e R$ 200 mil reais em dinheiro;
QUE, estavam na sala apenas o declarante, o candidato e
JOÃO SANTANA, presidente da CONSTRAN; QUE,
não se recorda como foi a entrega do valor em
espécie, sabendo apenas que o dinheiro utilizado é
proveniente do caixa dois da UTC e que, nos moldes
já descritos, teve a participação do escritório de
advocacia ROBERTO TROMBETA; QUE, o declarante
não acreditava na vitória de ALUISIO NUNES
FERREIRA mas sabia que ele era uma pessoa influente no
PSDB e que ALUISIO NUNES FERREIRA "era um
ministeriável sempre" [...]
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Embora dito que, no caso, "todos os elementos de prova fo-

ram colhidos de forma fortuita e sem qualquer realização de

atos de natureza investigatória em relação a detentora de foro

em primeiro grau", há, aqui, elementos conectivos que reve-

lam a necessidade de apuração conjunta dos fatos exatamente

pela indicação objetiva de que era o modus operandi de capta-

ção de recursos, sem deixar de repisar que se está em juízo

bastante inicial de análise dos elementos probatórios.

Diante da incerteza em relação à competência para a Relato-

ria até o presente momento - motivada pelo declínio de compe-

tência por parte do Relator originário e da devolução dos autos a

esta Presidência pelo novo Relator designado - e, a vista do escoa-

mento do prazo de encarceramento do ora denunciado, a Procura-

doria-Geral da República oferece denúncia perante a Presidência

dessa Egrégia Corte.

Outrossim, a competência da 1Y Vara Federal de

Curitiba/PR para o processamento e julgamento do presente fato,

como já anotado pelo d. Magistrado do caso por ocasião da con-

versão da prisão temporária em prisão preventiva do ora denunci-

ado (evento 52, dos autos n° 5040249-80.2015.4.04.7000),

encontra-se justificada em razão de (a) a apuração principal envol-

ver crimes de corrupção de servidores do Ministério do Planeja-

mento, Orçamento e Gestão; (b) parte do numerário da vantagem

indevida ter sido desviada para escritório de advocacia em Curi-

tiba, o que motivou buscas inclusive nesta cidade. (c) existir cone-

,~
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xao com as investigações do processo n° 5031859-

24.2015.4.04.7000, em trâmite nesta Vara.Ademais, a ordem judi-

cial embaraçada foi originária da Vara Federal de Curitiba. Corro-

borando tal assertiva, o Procurador-Geral da República já se

manifestou pela cisão do processo e encaminhamento da parte re-

lativa ao ora denunciado à lYVara Federal de Curitiba.

Considerando a tramitação da investigação sobre inúmeros

fatos conexos aos que tiveram a sua apuração embaraçada pela

conduta do denunciado, o risco de que condutas desse jaez sejam

novamente praticadas, como também o poder do denunciado

ALEXANDRE CORRÊA DE OLIVEIRA ROMANO sobre

a outros integrantes da Organização Criminosa, o MINISTÉRIO

PÚBLICO FEDERAL manifesta-se pela continuidade da prisão

preventiva desse acusado para garantia da instrução processual.

Brasília - DF, 11 de setembro de 2015

~,~

ElaWiecko Volkmer de Castilho

Procuradora-Geral da República em exercício
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