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integravam a participação acordada com ALEXANDRE ROMANO no 

faturamento da CONSIST (ll 24). 

A Polícia também teria constatado, analisando 

as planilhas de contabilidade do . escritório de GUILHERME 

GONÇALVES, pagamentos relaóona.dos ao Fundo Consist para PAULO 

BERNARDO, "PB" e outras pessoas ligadas a ele, como Zeno Minuzzo 

(que já fora chefe de gabinete de PAULO BERNARDO durante o seu 

mandato de deputado federal) e Gláudio Renato de Lima, que já teria 

ocupado o cargo de tesoureiro no PT do Paraná (fl. 75). 

Existem, portanto, provas suficientes de 

materialidade e indícios suficientes de autoria delitiv:a aptos a embasar 

o pedido de prisão preventiva de PAULO BERNARDO SILVA. 

Cumpre, agora, analisar a presença dos 

requisitos que ensejam a prisão cautelar. 

Polícia e Ministério Público Federal sustentam 

basicamente risco ã instrução <.:riminal ,e ã aplicação da lei penal. 

Conforme acima fundamentado, os indícios da 

materialidade delitiva apontam prejuízo superior a sete milhões de 

reais, dinheiro que seria, em tese, fruto de corrupção passiva (propina) 

media.nte a. tentativa de dissimulação pelas nota.s fiscais referentes a 

supostos honorários advocatícios devidos pela CONSIST, o que, num 

primeiro momento, foi negado por PABLO KIPERSMIT, do grupo 

CONSIST (lavagem de valores) . 

A gravidade, em tese, do crime é evidente, 

porém a gravidade, por si só, não preenche os requisitos cautelares 

para a prisão preventiva. 

Assim, deve-se analisar o caso concreto. Na 

presente situação, tem-se que PAULO BERNARDO é um agente político 
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obviamente influente, tanto que ocupou um Ministério de grande 

relevância como o do Planejamento. 

Existe o risco â instrução criminal, nào só por 

conta da condição política de PAULO BERNARDO. O risco concreto 

existe devido aos indícios da relação espúria com GUILHERME 

GONÇALVES e o referido FUNDO CONSIST. Nota-se, assim, desde o 

início o intuito de dissimulação que certamente não desaparece pelo 

fato de PAULO BERNARDO ser um. ex-ministro. Há, portanto, um risco 

concreto de novas manipulações nas provas, tanto documentais como 

testemunhais, tanto em relação a PAULO BERNARDO quanto em 

relação a GUILHERME GONÇALVES. 

Exh,te, ainda, o risco à aplicação da lei penal, 

eis que teriatn sido desviados sete milhões de reais (os pagamentos 

da CONSIST para GUILHERME 

intermediário de PAULO BERNARDO) 

GONÇALVES, que seria 

e tal quantia ainda não foi 

devidamente localizada. O risco de realização de novos esquemas 

de lavagem desses valores não localizados é expressivo. 

A não localização de expressiva quantia em 

dinheiro desviada dos cofres públicos representa, inclusive, risco à 

ordem pública, e aqui não se trata apenas do clamor público da 

sociedade evidentemente cansada da corrupção. Trata-se, sim, do 

risco evidente às próprias contas do País, que enfrenta grave crise 

f'manceira, a qual certamente é agravada pelos desvios decorrentes 

de cumulados casos de corrupção. 
Vale lembrar, outrossim, que não existe 

apenas risco à ordem pública, quando o acusado mostra-se perigoso 

para a sociedade num sentido violento. Tal interpretação 

fatalmente relegaria a prisão preventiva apenas para investigados 
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ou acusados pobres. A corrupção de quantias expressivas também 

representa um perigo invisível para a sociedade, que acaba se 

tomando vítima sem o saber, pois não vê que o dinheiro público 

desviado deveria ser aplicado em seu próprio favor, por meio da 

melhoria da infraestrutura e serviços públicos em geral do País. 

Por tais razões, entendo presentes os requisitos 

para a decretação da prisão preventiva de PAULO BERNARDO S ILVA e 

de GUILHERME DE SALLES GONÇALVES, para garan tia dà ordem 

pública, da instrução criminal, e da aplicação da lei penal, nos termos 

do art. 3 12 do Código de Processo Penal. 

Os riscos a pontados, especialmente os 

relacionados ao desvio de milhões de rea is dos cofres públicos qu e 

podem .não ser recuperados, e os relacionados à instrução criminal, não 

são passíveis de se rem obstados por medidas cautelares mais brandas, 

nos termos do art. 3 19 do Código de Processo Penal. 

Lembro que a decretação de prisão preventiva 

não significa antecipaçào 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. 

O juízo de culpabilidade; ao menos na primeira 

instân cia, só é formado após o encerramento da instrüçã.o criminal e os 

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

tem po do processo, iniciando-se pela audiêi1cia de custódia, p revista na 

Resolução do Conselho Nacional de Justiça, que será devida me nte 

designada. 

B.5) JOÃO VAÇCARI NETO 
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De acordo com a autoridade policial, JOÃO 

VACCARI, ex-tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, é responsável 

por indicar empresas para fazer pagamentos no interesse do PT 

decorrentes do contrato feito entre CONSIST e ABBC/SINAPP no âmbito 

do ACT com o MPOG. De acordo com ALEXANDRE ROMANO, foram de 

VACCARJ as indicações de pagamentos regulares para as empresas 

CRSL (CARLOS ROBERTO CORTEGOSO), POLITEC. (HELIO SANTOS), 

,JAMP (MILTON PASCOWITCH) bem como a decisão sobre os 

pagamentos solicita.dos por CARLOS EDUARDO GABAS e aqueles feitos 

ao então Ministro do Planejamento PAULO BERNARDO SILVA. De 

acordo com MILTON PASCOWITCH, JOÃO VACCARI também pediu que 

fossem feitos pagamentos à empresa de CASSIA GOMES (GOMES & 

GOMES), viúva de DUVANIER PAIVA. JOÃO VACCARI está preso desde 

15 de abril de 2015 e responde, pelo menos, a tiês ações penais, já 

tendo sido condenado em uma delas a mais de quin7,e anos de prisão. A 

decretação da prisão preventiva de JOÃO VACCARI seria para 

resguardar a ord·em pública, impedindo que, solto, voltasse a delinquir. 

Os colaborad.ores ALEXANDRE ROMANO e MILTON PASCOWITCH 

[oram claros ao atribuir a JOÃO VACCARI NETO a responsabilidade 

pela definição das empresas e pessoas Jisicas que receberiam valores 

em favor do PT. 

De acordo com o Ministério Público Federal, a 

JAMP, a pedido de VACCARI, teria recebido do esquema CONSIST, sem 

jamais ter prestado qualquer serviço, cerca de quinze milhões de reais. 

O MPF entende necessária a plisão preventiva de VACCARI, a fim de 

garantir a ordem pública, para que nã.o haja reiteração criminosa. 

É o relato da questão. 
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Decido. 

De acordo com o termo de colaboração de 

ALEXANDRE ROMANO, com trecho transcrito a 11. 157, ele recebeu 

tele fonema de JOÃO VACCARI que pediu o telefone e contato da 

CONSIST, pedindo para avisar que uma pessoa de nome MILTON 

procuraria a CONSIST. ALEXANDRE ROMANO teria entã.o avisado 

VALTER SILVÉRIO PEREIRA da CONSIST, vindo a saber que ocorreu 

posteriormente reunião entre VALTER e JOSÉ ADOLFO PASCOWITCH, 

irmão de MILTON. A empresa de MILTON que ficou responsável por 

receber os valores era,a JAMP (fl. 157). 

As alegações de ALEXANDRE ROMANO são 

corroboradas pela colaboração de MILTON PASCOWITCH, que disse ter 

sido procurado por VACCARI1 indo à sede do Partido dos. Trabalhadores 

em São Paulo para uma reunião. JOÃO VACCARI teria relatado que 

possuía um crédito junto a uma empresa e vinha apresentando 

problemas com um intcnnediãrio anterior, de nome EDUARDO 

ROMANO. JOÃO VACCARI, então, teria indicado o telefone de um dos 

executivos da empresa CONSIST, o diretor jurídico VALTER (SILVÉRIO 

PEREIRA). Aduziu que foi realizada uma reunião entre ele (MILTON), 

seu irmão JOSÉ ADOLFO e VALTER da CONSIST, no qual foi realiz.adó 

um contrato com valor global estimado em R$ 12 milhões de reais, em 

pagamentos mensais. Dos valores, eram descontados 20% a titulo de 

tributos, 15% eram mantidos na JAMP e o restante era destinado a 

JOÃO VACCARI. De acordo com MILTON PASCOWITCH, a JAMP não 

prestou qualquer tipo de serviço referente ao contrato. Em cerla 

ocasíão, MILTON relata ter recebido uma portadora no Rio de Janeiro, 

enviada por JOÃO VACCARI NETO, de nome MARTA, tendo dado a ela 

trezentos mil reais em espécie. MARTA teria como- pecu'liaridade ·se r 
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irmã gémea de uma outra pessoa conhecida de MILTON, uma vez que 

trabalhava na JD CONSULTORIA (empresa de JOSÉ DIRCEU) como 

auxiliar administrativa. Aduziu que. a parcela destinada ao PARTIDO 

DOS TRABALHADORES sempre foi paga em espécie. Além dos 

pagamentos ao PT e à Marta, j4 referidos, MILTON teria feito outros 

pagamentos, sempre com o dinheiro da CONSIST, como R$ 

120.000,00 para a Editora 247, representada por LEONARDO 

ATTUCH. De acordo com MILTON, não houve qualquer prestação de 

serviços por parte desta editora. Ele teria sido orientado por 

VACCARI para ter uma reunião com LEONARDO, na qual teria 

ficado claro que não haveria qualquer prestação de serviços, mas 

sim uma operação para dar legalidade ao "apoio" dado pelo PT ao 

blog mantido por LEONARDO. O ~alor pago foi abatido do que 

estava à disposição de JOÃO VACCARI, referente ao contrato da 

CONSIST (Fl. 160). 

Além disso, teriam sido pagos ao menos R$ 

120.000,00 para a empresa GOMES E GOMES PROMOÇÕES DE 

EVENTOS E CONSULTORIA, em nome de CASSIA GOMES, esposa de 

DUVANIER PAIVA (fl. 161). Também não teria ocorrido qualquer 

prestação de serviços por parte da empresa GOMES E GOMES. 

ALEXANDRE ROMANO disse que parou de 

pagar a JAMP em razão do cumprimento de mandado de busca e 

apreensão no local. 

Duas colaborações, feitas por pessoas 

diferentes, contendo uma série de pontos em comum constituem 

indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva. Ambos os 

colaboradores apontam VACCARl como uma espécíe de mentor de 

esquema de desvio de dinheiro no caso CONSIST. 
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O email de fl. 33, entre funcionário da CONSIST 

e PABLO KIPERSMIT, com a divisão dos repasses, faz menção que uma 

parte do devido a Oliveira Romano seria para a "Jump", que mais do 

que provavelmente deve ser a ,JAMP (até porque não existe nenhuma 

outra empresa de nome "Jump" env.olvida, razão pela qual a observação 

constante no e-mail seria totalmente descabida , a menos que se 

entenda a "Jump" como a JAMP). 

As alegações de 

mostram-se em conformidade com as 

ALEXANDRE ROMANO 

alegações de MILTON 

PASCOWITCH, e, por sua vez, ambas encontram confirmação suficiente 

no e-mail da CONSIST destinado a PABLO KIPERSMIT (fl. 33). 

Presentes, portanto, provas suficientes da 

materialidade e indícios.suficientes da autoria delitiva. 

Passo a examinar os requisitos da prisão 

cautelar. 

Em primeiro lugar, observo que o fato de já se 

encontrar preso preventivamente não torna sem objeto o pedido de 

prisão preventiva de JOÃO VACCARI nestes autos. Afinal, os processos 

correm de forma. independente, sendo possível, pelo. menos em tese, a 

libertação de VACCARI a qualquer momento nos outros feitos. 

Deve-se, pois, averiguar os requisitos da prisão 

cautelar neste feito. 

De acordo com o apurado, os valores destinados 

à JAMP por serviços inexistentes totalizariam o montante 

aproximado de quinze milhões de reais, sendo que boa parte dessa 

quantia (65%, conforme a colaboração de MILTON PASCOWITCH: 

tirando 20°/o de tributos e 15% de comissão para a própria JAMPI 
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iria para JOÃO VACCARI E PARA O PARTIDO DOS 

TRABALHADORES. 
Isto, a princípio, significa um fato 

gravíssimo de desvio de milhões de reais dos cofres públicos 

destinados ao tesoureiro de um partido político, por sinal o partido 

que ocupava o governo federal até recentemente. 
São evidentes os riscos à ordem pública e à 

aplicação da lei penal. 

Repilo f)ovamente que não pode se considerar a 

ordem pública em risco tão-somente em casos de acusados 

supostamente violentos. É igualmente ou até mais grave, dependendo 

do caso, o perigo concreto, porém invisível, da corrupção em larga 

escala (milhões de reais) gue certamente é um dos fatores que 

contribuem para a crise financeira do nosso País, para a situação 

deplorável de inúmeros serviços públicos e infraestrutura, 

especialmente nas regiões mais pobres do Brasil. Há, portanto, evidente 

risco à ordem pública. 
Também há risco à aplicaçã.o da lei penal, eis 

que esses milhões de reais pagos por serviços, à primeira vista, 

inexistentes, apenas a titulo de corrupção não foram localizados e 

podem não o ser. 
Por tais razões, entendo presentes os requisitos 

para a decretação da prisão preventiva de JOÃO VACCARJ NETO, para 

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 
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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 de culpabilidade. Ela é decorrente de 

uma combinação de indícios suficientes de materialidade e autoria 

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, cm tese, analisados a qualquer 

tempo do processo. Especificamente e excepcionalmente no caso de 

JOÃO VACCARI NETO, entendo não ser aplic.ável a realização da 

audiência de custódia. Explico. A realização ~ audiência de 

custódia tem como um de seus objetivos apurar a legalidade da 

efetivação da prisão, apurando, por exemplo, se houve maus tratos 

ou tortura ao preso. Todavia, a decretação da prisão preventiva de 

VACCARI neste feito lião altera, no âmbito dos fatos, a sua 

situação, eis que ele já está preso, desde 2015. 

Enfim, a decretação. .da prisão pr.eventiva 

neste feito alterará apenas a situação jurídica de JOÃO VACeARI, 

mas não a sua situ·ação fática. 

Vale lembrar, ainda, que a determinação de 

saída, ainda que temporária, para audiência de custódia neste feito, 

para .além de desa6ar a lógica é o bom senso, conflitaria ainda com 

as decisões de outros Juízos que o mantém preso. 

Portanto, considero desnecessária e 

inadequada a realização de audiência de custódia em relação a 

JOÃO VACCARI NETO que já se encontra preso preventivamente 

desde 2015. 
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B.6) NELSON LUIZ OLIVEIRA FREITAS e 

WASHINGTON LUIZ VIANA 

De acordo com a autoridade policial, NELSON 

LUIZ OLIVEIRA FREITAS era Diretor do Departamento de 

Administração de Sistemas de Informação da Secretaria de Recursos 

Humanos do MPOG, trabalhando com DUVANIER PAIVA FERREIRA ao 

tempo da assinatura do ACT MPOG-ABBC/SINAPP. Segundo 

ALEXANDRE ROMANO, -os pagamentos de NELSON FREITAS seriam 

feitos por WASHINGTON LUIZ VIANNA, da empresa CSA NET (haveria 

indicativos de que essa empresa de fato teria prestado alguns serviços 

necessários no decorrer do ACT entre ABBC/SINAPP). Porém, NELSON 

FREITAS teria recebido direta e indiretamente muitos pagamentos 

oriundos de uma alegada "'dívida moral~ de WASHINGTON (petição por 

este mesmo apresentada) e que superaram R$ 788.000,00, entre 2009 e 

201.4. NELSON FREITAS também teria recebido pagamentos ilícitos de 

ALEXANDRE ROMANO (alegado em seu termo de colaboração). 

Conforme documentos apresentados por ALEXANDRE ROMANO, 

NELSON teria recebido ao menos R$ 298.270,96, podendo chegar a R$ 

462.435,29, entre fevereiro de 2011 a novembro de 2014. NELSON, 

depois de ter saído do MPOG, foi para os Correios, onde pode ter 

continuado a praticar ilícitos, conforme demonstrariam os pagamentos 

habituais e continuados feitos por ALEXANDRE ROMANO, sem 

qualquer justificativa licita aparente. A prisão preventiva de NELSON se 

daria para interromper os crimes cometidos por ele, não só no esquema 

CONSIST, como também outros que possam estar relacionados aos 

pagamentos de ALEXANDRE ROMANO, além de evitar que possa apagar 
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