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outras provas documentais que possam ajudar no esclarecimento do 

caso. A prisão de WASHINGTON seria importante para interromper os 

crimes praticados por ele, não só no esquema CONSTST, como .em 

outros que possrun ter relação com NELSON FREITAS. 

De acordo com o Ministério Público Federa), um 

e'-mail de 06/ 11/2009 demonstraria a relação ilícita entre 

WASHINGTON e NELSON. Neste e-mail, WASHINGTON orienta PABLO 

KIPERSMIT e outra pessoa a · enviarem um documento para o e-mail 

pessoal de NELSON e não aquele do MPOG. NELSON FREITAS, ainda, 

teria procurado ALEXANDRE ROMANO para a realizar 1.1m contJ;ato 

simulado de venda de um imóvel ein Goiás, a fim de justificar os 

repasses feitos. Referido contrato foi feito e apresentado por 

ALEXANDRE ROMANO. Seria cabível tanto a prisão preventiva de 

NELSON quanto a de WASHINGTON. 

É o relato da questão. 

Decido. 

De acordo com o Relatório de Análise Policial 

594/2015, a CSA NET foi "parceira" da CONSIST no período de 

dezembro de 2009 e 2014. Justamente neste período foram apurados 

pagamentos de WASHINGTON para NELSON por uma suposta dívida 

moral, que chegou ao valor total de R$ 788.748,00. 

O documento de fL 82 demonstra que NELSON 

teve atuação direta no negócio da CONSIST. 

ALEXANDRE ROMANO, em seu termo de 

colaboração, disse que entregou valores a NELSON FREITAS referentes 

a outros esquemas. Revelou que, possivelmente no caso CONSIST, 

NELSON tería recebido valores de propína de WASHINGTON, eis que 

fora o próprio NELSON quem indicara WASHINGTON para a: CONSIST. 
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WASHINGTON apresentou petição aduzíndo 

que apenas atendeu pedídos de auxílio financeiro de NELSON (fls. 

93/96). 

Contudo, num primeiro momento, parece 

estranhamente coincidente essa justificativa de auxílios financeiros 

prestados durante o período em que a empresa de WASHINGTON foi 

parceira da CONSIST, que a tuou no ACT no âmbito do MPOG, onde 

NELSON trabalhava e tinha atuação relevante. 

O email de fl. 99, de WASHINGTON para PABLO 

KIPE:RSMIT, mostrando preocupação com o fato de um pedido de vista 

de uma deputada federal do PSDB sobre o convênio de cooperação 

técnica também é muito estranho. Particularmente as frases "Não 

sabemos como e quando isso se tomará público" e "É uma corrida 

contra o tempo e temos que ser díscretos. 'NAO VAMOS FALAR ISSO 

COM NINGUÉM"' (FL. 99) denotam um comportamento, no mínimo, 

suspeito, aparentemente incompatível com a conduta de alguém que 

tivesse certeza da legalídade de sua atuação. 

Os e-mails de fls. 101/105 entre 

WASHINGTON, NELSON e PABLO KIPERSMIT demonstram que os três 

se raiavam constantemente sobre assuntos relacionados ao ACT, 

chamando a atenção o fato de WASHINGTON cobrar a necessidade ter, 

no mínimo, duzentos míl reais em seu caíxa todo mês (fl. 105). 

Posteriormente, e m outro e-mail para PABLO 

KIPERSMIT, WASHINGTON, em relação a um negócio com un1a 

Prefeitura, adverte que pedir "qualquer ajuda fora do contexto MPOG" 

poderia provocar reações ruins no Ministério e poderiam "tomar uma 

comida do Nelson, do Partido e com certeza eles não nos ajudariam" (fl. 

118). r- ,2 
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Existem, portanto, indícios suficientes da 

materialidade de crimes de corrupção e desvio de dinheiro público e 

índícfos suficientes de autoria de NELSON e de WASHINGTON. 

Os requisitos da prisão preventiva também 

estão presentes. 

É evidente o risco à instrução criminal, dada a 

notícia de que NELSON realizou um contrato simulado de venda de 

imóvel com ALEXANDRE ROMANO, além dos estranhos e-mails 

enviados por WASHINGTON para PABLO KIPERSMIT, tanto aqueles em 

que pede o envio de documentos para o e-mail pessoal de NELSON 

quanto aqueles em que demonstra temor. que a situação se torne 

pública e recomenda não tratar do assunto com ninguém. 

Há também risco à aplicação da lei penal pela 

não localização do dinheiro público, a princípio, desviado, em quantia 

superior a setecentos mil reais. 

Por tais razões, entendo presentes os requisitos 

para a decretação da prisão preventiva de NELSON LUIZ OLIVEIRA 

FREITAS e WASHINGTON LUIZ VIANA para garantiç1. da instrução 

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

de Processo Penal. 

Os riscos apontados, especialmente os 

relacionados à instrução criminal, não são passíveis 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 de culpabilidade. Ela é decorrente de 

uma combinação de indícios suficientes de materialidade e autoria 

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

instánéia, 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. 

C) SOBRE AS MEDIDAS DE BUSCA E 

APREENSÃO 

C.1) OBSERVAÇÃO PRELIMINAR SOBRE A 

BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DE PAULO BERNARDO 

SILVA, CASADO CQM A SENADORA GLEISI HELENA HOFFMAN 

Quanto à busca no endereço de Paulo 

Bernardo, casado com a Senadora da República Gleisi Helena Hoffman, 

o Ministério Público Federal aduziu que a busca e apreensão de 

documentos· deve ser restrita àqueles que forem relacionados a Paulo 

Bernardo. Em caso de objetos e aparelhos relacionados exclusivamente 

à Senadora, não deveria haver apreensão, mas apenas a lavratura de 

Auto de Constatação por parte da autoridade policial. Argumentou que 

o fato de a esposa de PAULO BERNARDO ser Senadora da República 

não impede a busca e apreensão, pois, do contrário, ser casado ou 

residir com alguma autoridade equivaleria a uma verdadeira imunidade 

a investigações criminais, o que não se poderia admitfr (fl. 353verso, 

último parágrafo). 

Antes de decidir propriamente sobre a busca e 

apreensão, passo a considerar o fato de que um dos endereços a serem 
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diligenciados é do investigado ,PAULO BB:RNARDO, casado com \.tma 

Senadora da República, que tem foro de prerrogativa de função. Seria 

isto um óbice à busca e apreensão determinada nesta primeira 

instância? 

A resposta ê negativa e passo a fundamentar. 

Para melhor ilustrar, pensemos em qualquer 

caso comum de busca e apreensão no endereço de um investigado 

casado ou que vive em união estável. Neste exemplo,. vamos imaginar 

que o/a cónjuge ou convivente do i11vestigado não seja trunbem sujeito 

passivo da investigação, nada existindo contra sua pessoa. 

Pois bem, o Judiciário pode permitir a busca e 

apreensão na residência de uma pessoa que não é investigada por nada, 

contra a qual não pairem quaisquer, suspeitas? A resposta é positiva 

desde que haja, na .mesma residência, algué1n que seja investigado e 

contra o qual paire1n indícios suficientes a justificar a busca e 

apreensão. 

O juiz p.rec1sa fundamentar alguma coisa em 

relação à pessoa que não é investigada, porém ~ casada ou vive em 

união estável com a pessoa contra a qual se determina a busca e 

apreensão? Não. Essa pessoa que não é investigada, porém vive com 

quem o é, deverá suportar a ação da Justiça. 

Deveria .o Juízo, porventura, procurar saber se 

essa pessoa, porventura.,. possui algum foro de prerrogativa de função? 

Não, pois ü;iso nem se coloca. Tal pessoa não é investigada, razão pela 

qual despiciendo saber se, por um total acaso, ocupa algum cargo de 

prerrogativa de função. Enfim. a pessoa que não é investigada não .é 

sujeito passivo da ·medida de busca e apreensão, razão pela qual é 

completamente desnecessária uma prévia pesquisa para saber se, 
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por eventualidade, ela ocuparia algum cargo sujeito a foro de 

prerrogativa de função. O art. 248 do Código de Processo Penal 

contém a determinação de que, em casa habitada, a busêa seja feita 

de modo a não molestar os moradores mais do que o indispensável 

para o êxito da diligência. Isto significa que tais moradores devem 

suportar a ação da Justiça. 
Pois bem, analisando um exemplo comum, de 

maior ocorrência, chega-se a uma melhor análise do caso em apreço. 

É verdade que há notícia de um inquérito em 

andamento contra a Senadora, casada com o investigado PAULO 

BERNARDO, no âmbito do Supremo Tribunal Federal (fl. 30). 

Todavia, para efeitos desta primeira 

instância, a esposa de PAULO 8ERNARD0 te,n situação idêntica à 

do· cônjuge/ convivente mencionado no exemplo acima. Ou seja, 

para todos os efeitos, a Senadora não é investigada nesta primeira 

instância, ou seja, ela não é sujeito passivo da medida de busca e 

apreensão. Portanto, não há, em tese, óbice para a busca e 

apreensão na residência de PAULO BERNARDO, muito embora sua 

esposa ocupe cargo público detentor de foro de prerrogativa de 

função. Como não ê investigada nesta primeira instância, o cuidado 

necessário a ela ê o devido a qualquer pessoa e está disposto no art. 

248 do Código de Processo Penal dantes mencionado. 

Posto isso, contudo, apesar de ser admitida a 

busca e apreensão, que deve ser direcionada exclusivamente aos 

bens, objetos e documentos de PAULO BERNARDO, indefiro o 

requerimento ministerial de que seja lavrado um auto de constatação 

dos bens, objetos e documentos da Sena.dora. Tudo o que for de 

propriedade ou posse da Senadora deve ser excluído de qualquer 
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medida pelas autoridades policiais, eis que ela não é investigada 

nesta primeira instância. 

C.2) SOBRE A BUSCA E APREENSÃO 

A medida de busca e apreensão, nos termos do 

art. 240 do Código de Processo Penal tem, dentre outros objetivos, a 

descoberta de objetos ou .documentos necessários à prova da infração 

ou defesa dos investigados, enfim, quaisquer elementos de convicçã.o 

(CPP, art. 240, § l º, "e" e "h"). 

Conforme o que já foi exposto acima, portanto, 

é justificável a büsca e apreensão nas sedes empresariais ou 

residências das seguintes pessoas, físicas ou jurídicas: J J CONSUCRED 

SERVIÇOS DE CONSULTORIA LTDA., 2) CRLS CONSULTORIA E 

EVENTOS LTDA., 3) CSA NET TECNOLOGIA DA INFORMÁTICAS/A, 4) 

ECONAU SERVIÇOS LTDA.; 5) GF'D CONSTRUÇÕES, 

INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES; 6) PARTIDO DOS 

TRABALHADORES (busca a ser realizada especificamente na sala 

ocupada por JOAO VACCARI NETO e na tesouraria do Partido); 7) 

POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. (ATUAL INDRA); 8) 

VÉRTICE MARKETING, CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA.; 9) 

ADALBERTO WAGNER GUIMARÃES DE SOUZA; 10) ANA LUCIA 

AMORIM DE BRITO; 11) CARLOS EDUARDO GABAS; 12) CARWS 

ROBERTO CORTEG0SO; 13) DAISSON SILVA PORTANOVA; 14) 

DERCIO GUEDES DE SOUZA; 15) EDITORA 247 LTDA.; 16) EMANUEL 

DANTAS DO NASCIMENTO; 17) GLAUDIO RENATO DE LIMA 
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GUILHERME GONÇALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS; 18) 

GUILHERME DE SALLES GONÇALVES (residência e escritórios de 

advocacia); 19) HELIO SANTOS DE OLIVEIRA; 20) HERNANY BRUNO 

MASCARENHAS (ligado a GUILHERME SALLES GONÇALVES e teria 

recebido repasses do fundo CONSIST); 21) HISSANOBU IZU; 22) 

JOAQUIM JOSÉ MARANHÃO DA CÂMARA; 23) JOSÉ SILCIO MOREIRA 

DA SILVA ("CIRSO", de acordo com ALEXANDRE ROMANO, teria 

emrolvimento com a CONSUCRED); 24) JOSEMIR MANGUEIRA ASSIS; 

25) MARCELO MARAN {que seria pessoa de confiança de GUILHERME 

GONÇALVES para os assuntos financeiros do escritório, inclusive os 

relacionados a PAULO BERNARDO); 26) NELSON LUIZ 01,IVEIRA 

FREITAS; 27) PAULO ADALBERTO ALVES FERREIRA; 28) PAULO 

BERNARDO SILVA; 29) PAULO ROBERTO GAZANI JUNIOR; 30) 

VALTER CORREIA DA SILVA; 31) WASHINGTON LUIZ VIANA; 32) ZENO 

MJNUZZO. 
Todas as pessoas acima referidas já haviam 

sido citadas nos itens "A" e "B" da presente decisão, sendo que as que 

não foram estão ligadas às outras, conforme observações entre 

parênteses acima feitas. 
Além dessas pessoas, o MPF tambêm requereu 

a inclusão de ARMANDO TRIVELATO FILHO, que estaria envolvido em 

outros esquemas da CONSIST, conforme e-mails trocados com PABLO 

KIPERSMIT e com referências a JOAQUIM MARANHÃO, sendo que 

alguns e-mails sugerem a existência de esquemas do mesmo tipo 

daquele aqui investigado, como o transcrito a fl. 32lverso, em que 

ARMANDO fala a PABW que já estaria definida a escolha da CONSIST, 

faltando definir apenas "de que forma será". 
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Cabível, portanto, a medida de busca e 

apreensão, nos termos do art. 240 do Código de Processo Penal. 

O direito à intimidade e à privacidade não são 

absolutos e devem ceder aos interesses da coletividade em ver apurados 

gravíssimos crimes de corrupção que, ainda mais quando ,em larga 

escala {o total desta investigação superaria cem milhões de reais), são 

capazes de causar prejuízos incomensuráveis ao país e à sociedade 

brasileira. 

Deverão ser diligenciados todos os endereços 

atualizados na última representação da autoridade policial, de caráter 

meramente complementar (lls. 457 / 462), atentando a Secretaria para 

os endereços excluídos. 

Em relação aos escritórios de advocacia, 

observo que acima já foi devidamente fundamentada a existência 

de indícios de autoria e materialidade delitiva por parte dos 

advogados investigados (DAISSON PORTANOVA e GUILHERME 

SALLES GONÇALVES). O mandado de busca e apreensão nos 

escritórios de advocacia deve ser restrito à busca de elementos de 

convicção referentes à presente investigação, e deve ser cumprido 

na presença de representante da .OAB, tudo nos exatos termos. do 

art. 7", § 6°, da Lei 8.906/94. 

Defiro, outrossim, o acesso aos da.dos 

armazenados em dispositivos eletrônicos como computadores, discos 

rígidos, disquetes, pen drive e quaisquer outras bases de dados 

eletrônicas, tablets, aparelhos celulares e afins, incluindo a 

possibilidade de desbloqueio de senhas. Será possível a perícia dos bens 

apreendidos por peritos criminais da Polícia Federal, a fim de averiguar 

o cometimento dos ilícitos supra descritos. Os peritos também devem 
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atentar à proteção da intimidade e da privacidade, mantendo em 

absoluto sigilo as informações, mensagens ou quaisquer dados pessoais 

não relacionados ao ilícito investigado. 

Defiro, ainda, o pedido de busca em e-mails 

nas empresas CSA NET e POLITEC/INDRA, nos termos requeridos a fls. 

272/273(primeiro parágrafo). 

D) SOBRE AS CONDUÇÕES COERCITIVAS 

A autoridade policial requereu condução 

coercitiva para prestar depoimentos, diminuindo a possibilidade de 

prévio ajuste de versões, respeitado o direito de os investigados se 

manterem em silêncio de: 1) Adalberto Wagner Guimarães de Souza; 2) 

Ana Lucia Amorim de Brito; 3) Carlos Eduardo Gabas; 4) Glaudio 

Renato de Lima; 5) Hernany Bruno Mascarenhas; 6) Hissanobu Izu; 7) 

Ioannis Nikolaos Sakkos; 8) ,José Silcio Moreira da Silva; 9) Josemir 

Mangueir Assis; 10) Leonardo de Rezende Attuch; 11) Lucas Kouji 

kinpara; 12) Luís Augusto Nardez Boa Vista; 13) Marcelo Maran; e 14) 

Zeno Minuzzo. O MPF ainda requer a condução coercitiva de Armando 

Trivelato Filho (fl.. 364verso). 

O MPF concordou com o pedido, argumentando 

o que segue: 1) haveria duas espécies de condução coercitiva, serido a 

primeira para a prática de algum ato processual (CPP, art.. 260), e a 

segunda uma medida cautelar inominada; 2) o Supremo Tribunal 

Federal já teria autorizado a condução do investigado à autoridade 

policial para esclarecimentos (fls. 355verso e 356); 3) a condução 

coercitiva precisa ser compreendida como medida cautelar menos 

gravosa que a prisão temporária ou prisão preventiva (fl. 356verso, 

60 

( ·, 
..__/ 




