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CONSIST, VALTER PEREIRA teria ficado com receio de fazer 

transferências para a PORTANOVA ADVOGADOS sem que houvesse um 

serviço prestado. Por isso foi feito o contrato com a PORTANOVA 

ADVOGADOS. ALEXANDRE ROMANO indica que o contato do escritório 

era DA!SSON PORTANOVA (trecho da colaboração transcrito a fl. 193). 

MILTON PASCOWITCH, em seu termo de 

colaboração premiada, disse ter sido procurado por al&ruém ligado a 

PAULO FERREIRA, que teria a intenção de fazer uma reunião com 

MILTON para afi'nar o discurso em relação à CONSIST (trecho da 

colaboração transcrito a fl. 194). 

Foram encontrados contrato de prestação de 

serviços e um parecer sobre auxílio-doença, seguro desemprego, abono 

salarial e elevação dos custos da folha de pagamento (fl. 196) . 

Contudo, há fortes indícios de que tais se rviços 

tenham sido· simulados. 

De fato, consta, a fl. 198, cópia de e-mail de 

ALEXANDRE ROMANO para DAISSON PORTANOVA e VALTER 

SILVÉRIO PEREIRA (da CONSIST), endereçado especificamente para 

DAISSON ("Caro Dr. Daisson"), com um pedido de paciência devido a 

dificuldades da empresa. Este mesmo e-mail foi encaminhado por 

DA1$SON PORTANOVA para PAULO FERREIRA, com a seguinte 

mensagem: "flustre, para vosso conhecimento, não virá os valores neste 

mês". 

Este e-mail, pelo menos num primeiro 

momento, corrobora as alegações de ALEXANDRE ROMANO, em sede 

de colaboração premiada. 

Com relação especificamente a PAULO 

FERREIRA, além de sua relação com DAISSON PORTANOVA, 
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ALEXANDRE ROMANO relatou que teria dado valores da CONS1ST, 

tanto para PAULO FERREIRA quanto para NELSON FREITAS, que 

haviam sido pagos às empresas NJS, HGM, e IN&OUT, por conta de 

outros negócios ilícitos que mantinha com eles (referidos em outro 

termo de colaboração) - fl. 216. O vinculo entre PAULO f?ERREIRA e 

ALE:XANDRE ROMANO vem da ligação política que ROMANO tinha 

quando filiado ao PARTIDO DOS TRABALHADORES. 

Também especificamente em relação a PAULO 

FERREIRA, MILTON PASCOWlTCH, conforme informou em seu termo 

de colaboração, informou que teria sido procu.rado por alguém ligado a 

PAULO FERREIRA, com a intenção de que se: afinasse o discurso em 

relação ao caso CONSIST. 

Há, portanto, prova suficiente da materialidade 

e indícios suficientes de autoria delitiva, pressupostos da prisão 

preventiva de DAISSON PORTANOVA e PAULO ADALBERTO ALVES 

FERREIRA. 

Resta analisar os requisitos da prisão cautelar. 

Tal como alegado pelo MPF, existe risco 

concreto à instrução criminal. Basta verificar os fortes indícios de 

simulação de contrato e de serviços prestados (um suposto parecer). 

Valter Silvério Pereira, diretor jurídico da CONSIST, teria afirmado, 

perante a autoridade policial, que não foram prestados quaisquer 

serviços advocatícios pela banca gaúcha (transcrição de trecho de 

depoimento a fl. 27). 

O e-mail de DA1SSON para PAULO FERREIRA, 

indicando que não seria1n repassados. valores naquele mês, também 

reforçam a. exislência. do esquema referido por ALEXANDRE ROMANO, 

e, por conseguinte, a simulação de serviços .. 
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Ademais, está suficientemente comprovada, 

pela cópia do e-mail (fl. 198), a relação de DAISSON com PAULO 

FERREIRA, que, segundo MILTON PASCOWITCH, estaria tentando 

"afinar o discurso" no caso CONSIST. 

Note-se que existe uma discussão antiga se 

mentir num interrogatório seria licito ou ilicito. Em verdade. estão 

em jogo duas conc.epções de ilicitude, uma que sempre é associada 

a sanções, e outra no sentido de que o ato pode ser lícito se 

contrariar o ordenamento jurídico como um todo, incluindo 

normas ou princípios, ainda que não haja sanção alguma para .tal 

ato. A mentira do próprio acusado, em tese, está abrangida pelo 

princípio da ampla defesa, razão pela qual, por si só, não pode ser 

considerada ilícita. Por exemplo, pergunta-se a um acusado. de 

homicídio se ele é culpado ou inocente. Se for mesmo o autor do 

homicídio, declarar-se inocentem, dizendo que não matou já seria 

uma mentira. Essa mentira do próprio acusado está abrangida pelo 

principio da ampla defesa e não pode ser considerada ilícita. Há 

limites, porém, para a mentira. Acusar injustamente um terceiro 

inocente, por exemplo, configuraria ilícito penal. Produzir 

documentos falsos para reforçar a própria mentira também 

caracterizaria, em tese, ilícitos penais de falsidade. 

Nesta linha de raciocínio, a combinação de 

depoimentos representa algo mais do que a mentira. Sigttifica 

influenciar o outro para mentir e beneficiar a sua própria mentira. 

· Tal conduta evidetttemente não está abrangida pelo princípio da 

ampla defesa, tendo em vista que o acusado passa a instigar outros 

réus ou testemunhas a mentirem em seu favor (o objetivo seria o 
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de reforçar a própria mentiral, Tal conduta é ilícita e configura 

risco à instrução criminal, ensejando a prisão preventiva. 

Há elemen tos concretos que justificam o risco à 

instrução criminal, que pode ser obstada pela produção de documentos 

falsos e depoimentos combinados. 

Além do risco à instrução criminal, também 

existe risco à aplicação da lei penal, eis que urna quantia razoável de 

dinheiro (duzentos e noventa mil reais) teria sido objeto de propina. Tal 

quantia ainda não foi localizada e ainda não foi devolvida aos cofres 

públicos, com o que existe risco à aplicação da lei penal. 

Por tais razões, entendo presentes os requisitos 

para a decretação da prisão preventiva de DAISSON SILVA PORTANOVA 

e PAULO ADALBERTO ALVES FERREIRA, para garantia da instrução 

criminal e aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de 

Processo Penal. 

Lembro que a decretação de prisão preventiv.a 

não significa antecipação de juízo de culpabilidade. Ela é decorrente de 

uma combinação de indícios suficientes de materialidade e autoria 

delitiva e da presença dos requisitos cautelares; acima expostos. 

Observo, ainda, que, dada a particularidade dos 

motivos acima expostos para a decretação da prisão preventiva, não 

existe outra medida cautelar mais branda, nos termos do art. 319 do 

Código de Processo Penal, que impeça os riscos concretos apontados 

acima. 

O juízo de culpabilidade, ao menos na primeira 

instância, só é formado após o encerramento da instrução criminal e os 

requisitos da prisão preventiva são, em tese, analisados a qualquer 

tempo do processo, iniciando-se pela audiência de custódia, prevista na 
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Resolução do Conselho Nacional de Justiça, que será devidamente 

designada. 

B.2) DERCIQ GUEDES DE SOUZA e VALTER 

CORREIA DA SILVA 

De acordo com a autoridade policial, DERCIO, 

com o uso de sua empresa JD2, intermediou os interesses dos 

servidores do MPOG que renovariam o ACT após a saída de PAULO 

BERNARDO SILVA do Ministério. DERCIO' receberia dinheiro para 

pagar VALTER CORREIA DA SILVA e JOSEMIR MANGUEIRA ASSIS, 

marido de ANA LUCIA AMORIM DE BRITO, Secretária de Gestão do 

MPOG. A JD2 não teria prestado quaisquer serviços para a CONSIST. 

PABLO KIPER~MIT afirmou q1.,1e a ,JD2 é uma das empresas indicadas 

por ALEXANDRE ROMANO. DERC!O ainda foi sócio de empresas 

juntamente. com ALEXANDRE ROMANO. A autoridade policial 

representa pela prisão de DERCJO para inte rromper os gravíssimos 

crimes imputados a ele no caso da renovaçáo. 

Especificamente em relação a VALTER, a 

suspeita é a de que ele recebia va lores em espécie de DÉRCIO, para 

·repassã-los a ANA LUCIA AMORIM DE BRITO (Secretária de Gestão do 

MPOG) e ,JOSEMIR MANGUEIRA ASSIS (marido de ANA LÚCIA), além 

de CARLOS EDUARDO GABAS .. Acabou recebendo metade das propinas 

destinadas a PAULO BERNARDO SILVA, com a saída deste do MROG. 

VALTER assumiu a Secretaria de Gestão da Prefeitura de São Pa,ulo no 

primeiro semestre de 2015, a frente de cargo público em que pode vir a 

reproduzir ou Jazer parte de esquema criminoso com o mesmo modus 

operandi. 
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De acordo com o Ministério Público Federal, 

DÉRC!O teria recebido, entre meados de 2012 e 2015, a quantia de R$ 

7,2 milhões de reais, sendo o responsável pelo repasse de valores para 

VALTER CORREIA DA SILVA, ANA LÚCIA AMORIM DE BRITO 

(responsável pelas renovações) JOSEMIR MANGUEIRA ASSIS e CARLOS 

GABAS. Todos possuíam relação antiga da EMGEA, onde todos 

atuaram. DÉRCIO era, ainda, o responsável por tratar das renovações 

dos contratos com ALEXANDRE ROMANO e PABLO KIPERSMIT. 

ALEXANDRE ROMANO teria ainda con(írmado que VALTER CORREIA 

DA SILVA participou de almoços com DltRCIO e PABLO KIPERSMIT, 

onde foi discutida a função da CONSUCRED na parceria com a 

CONSIST. A prisão de ambos seria devida para garantir a ordem 

pública, interrompendo as atividades criminosas. 

É o relato da questão. 

Decido. 

De acordo com ALEXANDRE ROMANO, em seu 

termo de colaboração premiada, homologado pelo Supremo Tribunal 

Federal, JOÃO VACCARI teria pedido a ele para procurar DERCIO, que 

passaria a receber metade do valor então devido a PAULO BERNARDO. 

A mudança do repasse decorreria da saída de PAULO BERNARDO do 

Ministério do Planejamento. O próprio ALEXANDRE ROMANO declarou 

ter feito um contrato simulado entre a JD2 e a CONSIST. DÉ,RC!O teria 

comentado que repassaria os valores para VALTER CORRE:IA através de 

uma empresa de construção que possuía, sacando o dinheiro e pagando 

em espécie. A JD2 seria ligada a VALTER CORREIA, Secretário Adjunto. 

do Planejamento e a ANA LÚCIA AMORIM DE BRITO, Secretária de 

Ge.stào do Ministério do Planejamento. 
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Um e-mail de ALEXANDRE ROMANO para 

DÉRCIO com o anexo do contrato entre a CONSJST e a JD2 confirma 

suas declarações, ao menos no que tange à sua participação no 

contrato simulado entre ambas as empresas. 

De outro lado, um e-mail de PABLO 

KIPERSMIT, transcrito a fl. 173, demonstra que o percentual devido a 

GUILHERME GONÇALVES foi reduzido pela metade ("9,6%/2 = 4,8°/c,)", 

sendo que, logo abaixo, aparece a .referência a valores repassados para 

a JD2 (R$ 110.000,00). 

Outro e-mail de um funcionário da CONSIST 

para PABLO KJPERSMIT demonstra a divisão dos repasses de valores, 

sendo que, no caso específico da ,JD2, vem a posterior observação de 

que "vem 50% de Guilherme-Gonçalves" (fl . 174). 

Em 4ezembro de 2013, haveria o extrato de 

termo aditivo assinado por ANA LÚCIA AMORIM DE BRITO (fl. 176). 

O Relatõrio de Análise Policial transcrito a fl. 

187 apurou notas fiscais para a CONSIST de supostos serviços no valor 

total de R$ 7.235.0.00,00. 

Há. provas suficientes da materialidade delitiva, 

especialmente os e-mails de PABW KIPERSMIT que sugerem que o 

repasse para a ,JD2 é decorrente da divisão pela metade dos valores 

devidos a GUILHERME GONÇALVES, o que corrobora, a principio, a 

colàboração de ALEXANDRE ROMANO. Há também indícios suficientes 

de autoria, eis que a JD2 pertenceria a DÉRCIO. 

Em relação a VALTERCORREIA: de acordo com 

seu termo de colaboração premiada, ALEXANDRE ROMANO disse que 

DÉRCIO teria comentado que receberia o dinheiro da CONS1ST na 

empresa JD2 e que, como tinha a empresa GFD Construções 
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Incorporações e Participações que recebia da CONSIST, e algum 

funcionário ou irmão de DÉRCIO fazia o saque da conta da GFD e 

DÉRCIO entregava para JOSEMIR/ANA LÚCIA, VALTER CORREIA e 

CARLOS GABAS (fl. 171). 

Em outro trecho de sua colaboração, 

ALEXANDRE ROMANO disse ter participado de uma reunião com 

VALTER, PABLO e DÉRCIO, na qual VALTER foi muito incisivo pela 

exclusão da CONSUCRED do negócio, não vendo razão pela qual a 

empresa era mantida no esquema. Diante das cobranras de VALTER 

parte da comissão da CONSUCRED foi reduzida; para se repassar para 

a ,JD2 de DÉRCIO (o que beneficiaria o próprio VALTER) - FL. 172. 

O documento de fl. 189 demonstra que a GFD 

teria feito um suposto serviço para a JD2, justificando pagamento de 

duzentos mil reais, o que é um indício que corrobora as declarações de 

ALEXANDRE ROMANO. 

Há, portanto, também indícios de autoria 

delitiva de VALTER CORREIA DA SILVA, 

Posto isso, passo a analisar os requisitos da 

prisão cautelar-. 

Com a imensa quantia, a principio, desviada 

dos cofres públicos, surge o risco à ordem pública e à aplicação da lei 

penal, eis que tais valores não foram recuperados e podem, ainda, ser 

objeto de tentativas de ocultação e dissimulação. Risco concreto existe, 

e is que, de início, o contrato da JD'2 com a CONSIST, ao que consta ao 

menos nesta análise preliminar, foi simulado, o que já seria, em si, uma 

tentativa de justificar ganhos ilícitos: 

O risco à ordem pública não pode ser 

justificado apenas no caso de investigados ou acusados com histórico 
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de violência contra as pessoas, o que fatalmente ensejaria uma justiça 

seletiva apenas contra os mais pobres. Risco à ordem pública existe 

também quando, em tese, desviados milhões de reais dos cofres 

públicos, máxime na situação conhecida de nosso País, que enfrenta 

grave crise financeira e cogita aumento de impostos e diminuição de 

gastos sociais. O desvio de milhões de reais do Erário representa, em 

tese, um perigo concreto, porém invisível, para a sociedade brasileira, 

que não vê, pelo menos a olho nu, ao contrário do que acontece com os 

autores de crimes violentos, que o dinheiro desviado poderia ter sido 

aplicado na infraestrutura do pais e na melhoria dos serviços públicos, 

como a saúde e a educação. O. risco de que tal dinheiro desviado não 

s~ja recuperado também representa perigo concreto à aplicação da lei 

penal. 

Por tais razões, enten do presentes os requisitos 

para a decretação da prisão preventiva de DÉRCIO GUEDES DE SOUZA 

e VALTER CORREIA DA SILVA, para garantia da ordem pública e da 

aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Cõdigo de Processo 

Penal. 

Os nscos apontados, especialmente os 

relacionados ao desvio de milhões de reais dos cofres públicos que 

podem não ser recuperados, não são passíveis de serem obstados por 

medidas cautelares mais brandas , nos termos do art. 3l9 do Código de 

Processo Penal 

Lembro que a decretação de prisão preventiva 

não significa antecipação de juízo de culpabilidade. Ela é decorrente de 

uma combinação de indícios suficientes de materialidade e autoria. 

delitiv.a e da presença dos requisitos cautelares, acima expostos. 
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O juízo de culpabilidade, ao menos na primeira 

instância, só é formado após o encerramento da instrução criminal e os 

requisitos da prisão preventiva são, em tese, analisados a qualquer 

tempo do processo, iniciando-se pela audiência de custódia, prevista na 

Resolução do Conselho Nacional de Justiça, que será devidamente 

designada. 

B.3) EMANUEL DANTAS DO NASCIMENTO e 

JOAQUIM JOSÉ MARANHÃO DA CÂMARA 

De acordo com a autoridade policial, EMANUEL 

é sócio da CONSUCRED, juntamente com JOAQUIM MARANHÃO, 

empresa que recebeu mais de R$ 34 milhões de reais da CONSIST 

entre 2010 e 2015, sendo apontado por PABLO KIPERSMJT como 

lobista tal qual ALEXANDRE ROMANO. ALEXANDRE ROMANO apontou 

que a empresa CONSUCRED teria ligações com ADALBERTO WAGNER, 

que seria próximo de CARLOS EDUARDO GABAS, responsável pela 

aproximação inicial da SINAPP com a empresa CONSIST. A 

porcent.agem devida por esta parceria decorreria da atuação de 

,JOAQUIM junto a agentes públicos e bancos. EMANUEL está no 

esquema CONSIST desde o início e as evidências coletadas 

demonstrariam que ele e seu sócio tinham plena ciência da função de 

ALEXANDRE ROMANO, de intermediar valores para a "estrutura de 

poder", dividindo com ele (ALEXANDRE) e com os demais parceiros os 

valores recebidos da CONSIST. A prisão preventiva de EMANUEL 

DANTAS seria essencial para o fim das atividades da organi?.ação 

criminosa e para a recuperação dos valores indevidamente recebidos (fl. 
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