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266). Especificamente em relação a JOAQUIM também tinha ciência 

das funções de ALEXANDRE ROMANO e sua prisão preventiva também 

seria cabível pelos mesmos motivos, fim da atividade da o rganização 

criminosa e recuperação dos valores indevidamente recebidos. 

De acordo com o Ministério Público Federa l, 

EMANUEL e JOAQUIM, ambos sócios da CONSUCRED foram os 

primeiros responsáveis por tentar manter o esquema crimi noso da 

CONSIST. A empresa CONSUCRED era apenas uma intermediária que 

atuou apenas politicamente para que o esÇJ_uema fosse mantido. Mesmo 

sem ter prestado qualquer Lipo de atividade lícita, teria recebi.do R$ 34 

milhões de reais, sendo que, no período dos recebimen tos, teve em 

média apenas seis empregados. JOAQUIM e EMANUEL, ainda, 

atuariam em diversas frentes políticas, para pro~pectar novos negócios, 

o que aponta para a probabilidade de estarem recebendo dinheiro de 

outros esquemas, ainda em vigor. O MPF transcreve alguns e-mails que 

demonstrariam que ,JOAQUIM atua.ria para montar esquemas 

semelhantes ao do Ministério do Planejamento (fls. 332/333). 

EMANUEL, em outro e-mail, teria demonstrado possuir influência com 

o Vice-Presidente da CEF. Portanto, o MPF requer a prisão prevent iva: 

de JOAQUIM e EMANUEL para interromper a prática de delitos e 

resguardar a ordem pública, sobretudo à luz da gravidade concreta das 

condutas e da reiteração criminosa (fl. 334). 

É o relato da questão. 

Decido. 

De. acordo com o e-mail transcrito a íl. 121, em 

que um funcionário da CONSIST envia a PABLO KIPERSMIT a divisão 

dos repasses relativos ao "Proje to MPOG", a existência de percentagens 

devidas à CONSUCRED. 
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A fl. 122, numa mensagem enviada do e-mail de 

JOAQUIM (porém assinada por "Joaquim Maranhão/ Emanuel Dantas'') 

é dito que o surgimento do negócio foi liderado pela CONSIST e pela 

CONSUCRED, sendo que o e-maíl tem a finalidade de demonstrar que 

JOAQUIM e EMANUEL não admitem alteração em sua participação 

mensal. 

Em troca de e-mails entre PABLO KIPERSMIT e 

JOAQUIM MARANHÃO, a fl. 123, JOAQUIM pergunta a PABLO com 

quem ele teria combinado os valores dos encargos mensais. Não teria 

sido com JOAQUIM e EMANUEL também teria dito que não fora com 

ele. PABLO responde dizendo que foi numa reunião no escritório do DR. 

ALEXANDRE com a presença de EMANUEL, aduzindo que JOAQUIM 

também teria participado de algumas dessas reuniões. 

A fls. l '.24 / 125, consta um e-mail de JOAQUIM 

MARANHÃO para PABLO KTPERSMIT e VALTER PEREIRA, aduzindo ter 

iniciado o "projeto MPOG", sem apoio de ninguém, sendo que, 

posteriormente, ALEXANDRE "foi indicado para conduzir os 

interesses do partido". Neste e-mail, JOAQUIM ainda reclama de 

ALEXANDRE que chegou fazendo acordos e trazendo mais despesas, 

além do que ele (ALEXANDRE) teria a "responsabilidade de fazer 

gestão com a estrutura de poder". 

ALEXANDRE ROMANO, em seu termo de 

colaboração premiada, aduziu ter participado de almoço com JOAQUIM 

e disse ter ouvido falar que a CüNSUCRED teria relações com o PMDB 

(íl. 127). 

A 11. 131, em e-mail para PABLO KIPERSMIT, 

EMANUEL cobra o pagamento "até amanhã ou sexta para cumprir com 

nossos parceiros." 
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A 11, 135, em troca de e-mails, PABLO 

KIPERSMIT e EMANUEL tratam de uma pessoa identificada como "G", 

não identificada, a princípio do sexo masculino. 

Relatório da Receita Federal do Brasil 

demonstra que, no período de 2010 a 2014, as receitas da 

CONSUCRED decorreram, majoritariamente, de pagamentos realizados 

por empresas do grupo CONSIST (fl. 142). 

De acordo com trecho do mencionado relatório 

da Receita Federal transcrito a O. 143: 

"Na análise dos dados fiscais do contribuinte 

foram identificadas caracter.ísticas que se coadunam com a rejerida tese, 

indicando que a empresa pode ter sido usada para movimentar recursos 

de origem lícita desconhecida. 

Citam-se, como exemplo, os fatos de a receita 

bruta auferi.da nos anos de 2010 a 2014 (mais de 34 milhões) decorrer 

majoritariamente (quase 90% deste montante) de supostos serviços 

prestados para o grupo Consist; de a empresa não apresentar quadro de 

empregados compatível com o montante das receitas declaradas; de o 

endereço da sociedade ser romum a outra empresa do mesmo sócio; e de 

terem sido identificadas notas fiscais de aquisições de bens/ produtos 

que destoam de seu objeto social, mas são compatíveis com o objeto de 

outras empresas dos.sócios Joaquim e Emanuel." (Jl 143). 

De acordo com ALEXANDRE ROMANO, a 

CONSUCRED teria remunerado a VÉRTICE, em nome de .HISSANOBU 

IZU, cujo sócio serfa ADALBERTO WAGNER GUIMARÃES, ligado a 

CARLOS GABAS (fls. 126/ 127). A empresa ECONAU SERVIÇOS LTDA. 

seria de HISSANOBU IZU e aparecería como sócia da VÉRTICE (o nome 

de tal empresa apareceria em troca de e -mails entre ,JOAQUIM 
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MARANHÃO e PABLO KIPERSMTT, sobre um possível "contrato 

CONSIST". 

Tais provas demonstram suficientemente a 

materialidade delitiva da participação da CONSUCRED no esquema de 

desvio de dinheiro público. JOAQUIM MARANHÃO demonstrou ter 

plena ciência do tipo de atuação de ALEXANDRE ROMANO, chegando 

até a reclamar dele, em e-mails, por ter chegado somente depois de o 

negócio ter sido concluído. EMANUEL cobrou, por -email, PABLO 

KIPERSMIT sobre os pagamentos mensais. Há, pois, indícios suficientes 

de autoria delitiva, tanto de ,JOAQUIM quanto de EMANUEL. 

Vale lembrar que também é indício de 

materialidade e autoria delitiva o Relatório da Rece ita Federal no 

sentido .de que a empresa não tinha estrutura para prestar serviços 

para a CONSIST, ao menos para receber trinta e quatro milhões de 

reais. 
Verificados os pressupostos da prisão 

preventiva, passo a analisar os requisitos da prisão cautelar. 

Assim, como decidido acima, verifico a presença 

de risco à ordem pública diante da possibilidade de não recuperação 

desses trinta e quatro milhões de reais. Conforme já dito, o dinheiro 

desviado dos cofres públicos traz um perigo concreto, porém invisível, 

para a sociedade brasileira, que deixa de ver a correta aplicação dos 

recursos públicos em serviços públicos, infraestrutura etc. 

Concomitantemente, há risco à aplicação da. lei 

penal em caso de não devolução do dinheiro ao Erário. 

Por tais razões, entendo presentes os requisitos 

para a decretação da prisão preventiva de EMANUEL DANTAS DO 

NASCIMENTO e JOAQUIM ,JOSÉ MARANHÃO DA CÂMARA, para 
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garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, nos termos do 

art. 312 do Código de Processo Penal 

Os riscos apontados, especialmente os 

relacionados ao desvio de milhões de reais dos cofres públicos que 

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

medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 319 do Código de 

Processo Penal. 

Lembro que a decretação de prisão preventiva 

não significa antecipação de juízo d", culpabilidade. Ela é decorrente .de 

uma combinação de indícíos suficientes de materialidade e a1.1toria 

delitiva e da presença dos requisitos cautelares, acima expostos. 

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 

designada. 

Conselho Nacional de. Justiça, que será devidamente 

B.4) GUILHER.ME DE SALLES GONÇALVES e 

PAULO BERNARDO SJLVA 

De acordo com a autoridade policial, 

GUILHERME GONÇALVES exercia o papel de intermediário/lobista no 

esquema criminoso, recebendo valores devidos· a PAULO BERNARDO 

SILVA, Ministro do Planejamento à época da assinatura do Acordo de 

·cooperação Técnica. A indicação do -esc-ritório teria sido feita por JOÃO 

VACCARJ NETO a AbEXANDRE ROMANO e o valor estipulado seria de 

9,6% do total de faturamento da CONSIST, desde o começo do ACT. 
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Após a saída de PAULO BERNARDO do Ministério do Planejamento, o 

valor da propina devida foí revisto para 4,8% e, entre 2014 e 2015, 

novamente revisto para 2,9%, mas sempre pago com habitualidade e de 

forma continuada. PABLO KIPERSMIT confirmou que os pagamentos ao 

escritório "integram a participação acordada com ALEXANDRE 

ROMANO no faturamento da CONSIST". GUILHERME GONÇALVES, 

ouvido nos autos do IPL 1826/2015-SR/PR, disse que recebera os 

valores por ter prestado serviços para a CONSIST. A autoridade 

reconhece que prestou alguns serviços, mas nada que pudesse justificar 

os valores recebidos. Para a autoridade policial, as declarações de 

GUILHERME vão de encontro às provas até agora colhidas, sendo 

possível que, solto, venha a tentar influenciar testemunhas e 

funcionários ou ex-funcionários do escritório, podendo, ainda, estar 

recebendo até hoje outros pagamentos ilícitos ainda desconhecidos (fl. 

267). 

De acordo com o Ministério Público Federal, o 

fato de os pagamentos da CONSIST para o escritório de GUILHERME 

terem ocorrido de forma habitual e continuada indica que a a tividade de 

GUILHERME em nada se referia ao exercício da advocacia, mas sim à 

lavagem de valores provenientes da corrupção. GUILHERME usaria o 

escritório de advocacia para ocultar o envolvimento de PAULO 

BERNARDO no esquema CONSIST. 

Em relação a PAU.LO BERNARDO SILVA, foi 

Ministro do Planejamento de 2005 a 2011 e Minístro das Comunicações 

de 2011 a 2015. De acordo com a autoridade policial, evidências 

apontariam o fato de que teria se beneficiado da contratação da 

CONSIST por intermédio do escritório de advc>cacia do investigado 

GUILHERME GONÇALVES, mesmo após sua saída do MPOG. 
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A autoridade policial sustenta o pedido de 

prisão preventiva com base no risco ã instrução criminal, baseando-se 

na colaboração de Delcídio do Amaral, segundo a qual Paulo Bernardo 

seria pessoa muito influente, "com muita força poHtica" e "poder de 

decisão", tendo muita "facilidade de contato com empresários e com o 

próprio governo". 

O Ministério Público Federal manifestou-se 

favoravelmente ao pedido de prisão preventiva de PAULO BERNARDO 

SILVA, também se valendo da colaboração premiada do senador 

cassado Delcídio do Amaral, segundo o .qual, PAULO BERNARDO e a 

empresa CONSIST já atµ.ariam juntos em parceria há muitos anos, 

desde o governo do Zeca do PT, desde 1999. Paulo Bernardo estava 

vinculado à empresa CONSIST, mediante recebimento de vantagens 

indevidas (fl. 329). Diversos elementos indicariam que as contas 

pessoais de PAULO BERNARDO eram pagas por meio do escritório de 

GUILHERME GONÇALVES, que recebeu mais de R$ 7,6 milhões de 

reais entre 2010 e 2015 apen.as deste esquema CONSIST. O fato de 

PAULO BERNARDO não ser majs Ministro também não -elidiria o risco 

de influência negativa para a inst rução criminal nem a prática de novos 

delitos, citando argumentação do Jui:z Yederal Sêrgio Moro em situação 

semelhante, referente a um ex-parlamentar (11. 330). Argumenta, ainda, 

que PAULO BERNARDO estaria fazendo aportes em previdência 

privada, com o intuito de se isentar da aplicação da lei penal e de 

qualquer ordem de bloqueio (fl. 330, seg1Jndo parágrafo). 

É o relato da questão. 

Decido. 

Há indícios suficientes da prática delitiva. 

37 



a
, PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA FEDERAL 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAUi.O • . 
6ª VARA FEDERAL CRIMINAL DE SAO PAULO 

, ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTR..\ O SISTEMA 
FfNANCEIRO NACIONAL E LA VAGEM DE VALORES 

A fl. 33, é transcrito um e-maíl recebido por 

PABLO KIPERSMIT da CONSIST, no qual consta a divisão de 

percentuais do "projeto MPOG" para diferentes "parceiros". Uma parte 

seria destinada a GUILHERME GONÇALVES, que é apontado como 

intermediário de PAULO BERNARDO. 

A relação entre PABLO KJPERSMIT e 

ALEXANDRE ROMANO é confirmada pelos e-mails transcritos a fl. 36, 

segundo os quais PABL(> diz a seu sócio Na.tálio S. Fridman, que valeria 

a pena conhecer ALEXANDRE ROMANO, pessoa muito ligada com o 

governo federal e com o PT (o original está em espanhol- íl. 36). 

Em sua colaboração premiada, a qual foi 

homologada pelo Supremo Tribunal Federal, ALEXANDRE ROMANO 

mencionou conversa com JOÃO VACCARI NETO, que teria dito que já 

havia conversado com o número l do Ministério do Planejamento sobre 

o esquema CONSIST. JOÃO VACCARI teria dito a ALEXANDRE 

ROMANO que tudo que ele (o colaborador} recebesse, um terço seria 

destinado ao advogado que representava PAULO BERNARDO e, dos dois 

terços restantes, 90% seriam para o PT e 10% para ALEXANDRE 

ROMANO (transcrição da colaboração a fl. 37). 

E-mail transcr it-0 de funcionários da CONSIST 

demonstra a realização de pagamentos para ALEXANDRE ROMANO e 

GUILHERME GONÇALVES (fl. 58). 

ALEXANDRE ROMANO, em sua colaboração 

premiada, confirmou ter feito um contrato entre o escritório de 

GUILHERME GONÇALVES e a CONSIST, nos mesmos moldes do 

contrato do colaborador com a referida empresa (trecho da colaboração 

transcrito a fl. 63).De acordo com ALEXANDRE ROMANO, o próprio 

GUILH ERME GONÇALVES lhe teria dito que repassava 80% dos valores 
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que recebia da CONSIST para PAULO BERNARDO. Dentro desses 80%, 

GUILHERME GONÇALVES também pagaria duas pessoas: um 

motorista c um assessor de PAULO BERNARDO chamado ZENO (fl. 63). 

ALEXANDRE ROMANO teria dito, ainda, que os repasses continuaram a 

PAULO BERNARDO mesmo depois de sua saída do Ministério do 

Planejamento, muito embora o valor dos repasses tenha sido reduzido. 

Impor.tante ressaltar que, ainda de acordo com ALEXANDRE ROMANO, 

era PAUW BERNARDO quem facilitava a renovação dos acordos com a 

CONSIST. 

O Relatório de Análi.se Policial relacionado ao 

material de mídia apreendido no escritório de GUILHERME 

GONÇALVES aponta que a contabilidade particular- do advogado incluía 

o pagamento de despesas pessoais de PAULO BERNARDO (fl. 68), 

havendo, ademais, uma referência específica a honorários no valor 

de R$ 50.000,00 (acerto entre GUILHERME GONÇALVES e PAULO 

BERNARDO), sendo que, desse valor, R$ 35.700,00, teriam entrado 

direto do fundo CONSIST. 

As declarações de ALEXANDRE ROMANC>, a 

princípio, parecem estar suficientemente comprovadas pelo material 

encontrado na busca e apreensão no escritõrio de GUILHERME 

GONÇALVES, especialmente no tocante à localização de mídia do 

investigado fazendo referência ao Fundo Consist. Parece difícil, 

pelo menos neste primeiro momento, acreditar numa mera 

coincidência entre a referência ao Fundo Consist, a colaboração de 

ALEXANDRE ROMANO e as declarações de PABLO KIPERSMIT. 

Também não parece mera coincidência a referência ao Fundo 

Consist como fundo do qual seria retirada quantia devida a título 

de honorários por PAULO BERNARDO a GUILHERME GONÇALVES. 
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Nem mera coincidência o fato de PAULO BERNARDO ter sido 

Ministro do Planejamento no período em que a CONSIST conseguiu 

contratos públicos no âmbito do mesmo Ministério. 

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%)", 

sendo que, logo abaixo, aparece a referencia a valores repassados para 

a JD2 (R$ 110.000,00). Outro e-mail de um funcionário da CONSIST 

para PABLO KIPERSMIT demonstra a divisão dos repasses de valores, 

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

que "vem 50'Vo de Guilherme Gonçalves" (fl. 174). Tais e-mails 

confirmam a versão de ALEXANDRE ROMANO no sentido de que os 

valc:ues dos repasses para GUILHERME GONÇALVES e PAULO 

BERNARDO foi diminuído apôs a saída do MPOG, porém continuou 

a ser pago. 
O Relatório de Análise Policial 06/20161 indica 

que a CONSIST repassou aos escritórios de GUILHERME GONÇALVES 

o total de R$ 7.170.031,74 (sete milhões, cento e setenta mil, trinta 

e um reais e setenta e quatro centavos), conforme notas fiscais de 

honorários advocaticios, sem indicação de existência de contrato de 

prestação de serviços ou número de processo. 

Em suas declarações, PABLO KIPERSMIT disse 

que os pagamentos ao escritório de GUILHERME GONÇALVES 

1 Conforme consta no relatório: "O total que pode ter sido desemb(llsado pelas empresa.~ do Grupo 
CONSIST (como já explicado no início deste título) l'oi de ao menos R$ 7.170.031,74 (;ere milhões, 
cento e setenta mil, Lrinta e um reais e setenta e lJUâlro centavos). tendo como desti.natârios os e-s.critt>rios 
de GtJTT.HERME GONÇALVES & AJ)V00Aü0S ASSOCIADOS, GUJLHERME GONÇALVES & 
SACHi\ Rt:CK ADVOGAüOS ASSOCIADOS, GRC Advogados - Rreckcnfeld & Cintra Advogados 
Associados (lodos com o mesmo CNP.1 de nº 05.960.252i0001-86) e GONÇALVES, R.AZUK, LEMOS 
& GABARDO ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ 20.033.879!0001-&5, no período compreendido 
entre setembro/2010 e março/201 5." 
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