
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA 6ª VARA 
ESPECIALIZADA EM CRIMES FINANCEIROS E LAVAGEM DE CAPITAIS DA 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO

Distribuição  por  dependência  aos  Autos  nº:  0011881-
11.2015.403.6181 (Inq. 414/2015)
DENÚNCIA nº     /2016

O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio dos 
Procuradores da República infra-assinados, vem à presença de 
Vossa Excelência oferecer DENÚNCIA em desfavor de

1. GLÁUDIO RENATO DE LIMA, brasileiro, casado

2. HERNANY BRUNO MASCARENHAS, brasileiro, casado,

3.  ZENO  MINUZZO,   sexo  masculino,  nacionalidade 
brasileira, divorciado, 

4. LEONARDO ATTUCH, brasileiro, cassado,

5. MARTA COERIN, brasileira, solteira,

6. CÁSSIA GOMES, brasileira, viúva,
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1. Histórico e Contextualização
A presente  denúncia é um  desdobramento da intitulada 

“Operação Lava Jato”1 e é relacionada à organização criminosa 
implantada no âmbito do Ministério do Planejamento, Orçamento 
e Gestão (MPOG) entre os anos de 2009 e 2015, responsável pelo 
pagamento  de  propinas em  valores  milionários para  diversos 
agentes públicos.

O  pagamento  de  propina  envolveu  a  realização  de  um 
Acordo  de  Cooperação  Técnica  (ACT)  com  o  MPOG,  com  a 
finalidade  de  permitir  a  contratação  de  uma  empresa  de 
tecnologia -  CONSIST/SWR  INFORMÁTICA2 –  para  desenvolver  e 
gerenciar software de controle de créditos consignados, que 
até então era feito por uma empresa pública (SERPRO).3  

As  entidades  que  representavam  as  instituições 
financeiras (ABBC/SINAPP4) fizeram o ACT com o MPOG em 2009 e, 
assim, puderam contratar a empresa CONSIST em 2010. 

Para que este modelo fosse desenvolvido e mantido entre 
2010 e 2015, foram pagas propinas milionárias, que superam cem 
milhões de reais, para  diversos  agentes públicos  envolvidos 
com o tema5 e para o Partido dos Trabalhadores. Os agentes que 
receberam  propina  foram  em  especial  PAULO  BERNARDO,  então 
Ministro do Planejamento (entre 2005 e 2011)6, DUVANIER PAIVA, 
1 É desdobramento da fase intitulada Pixuleco 1 (17ª fase), deflagrada em 03 de agosto de 2015 e Pixuleco 2 
(18ª fase), deflagrada em 13 de agosto de 2015. 
2 Compõem o  grupo empresarial  CONSIST no  mínimo as  seguintes  empresas;  CONNECT VIAGENS E 

TURISMO,  CS9  SERVIÇOS  DE  CONSULTORIA,  CONSIST  BUSINESS  SOFTWARE,  SWR 
INFORMATICA LTDA, ON9 CONSULTORIA LTDA, DIBUTE - TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA  e 
OTG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.

3  Serviço Federal de Processamento de Dados – Empresa pública vinculada ao Ministério da Fazenda para  
modernizar e dar agilidade a setores estratégicos da Administração Pública brasileira.

4 Associação Brasileira de Bancos - ABBC e Sindicato Nacional das Entidades Abertas de Previdência Privada 
– SINAPP.

5 Não se  trata  de  apuração de desvio de  dinheiro  público.  O objeto principal  da presente  imputação  é  o 
pagamento de vantagens indevidas milionárias a agentes públicos e outras pessoas, em razão da atuação 
destes,  mediante complexo esquema de lavagem de dinheiro,  com utilização de contratos e notas fiscais 
ideologicamente falsas, pagamentos em espécie e simulação de prestação de serviços.  

6 Posteriormente foi Ministro das Comunicações de 2011 a 2015.  Sobre a participação da Senadora GLEISI 
HOFFMANN nos fatos, a sua conduta é investigada perante o STF, no Inq. 4130.
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Secretário de Recursos Humanos  do MPOG,  NELSON LUIZ OLIVEIRA 
FREITAS, Diretor do Departamento de Administração de Sistemas 
de  Informação  da  Secretaria  de  Recursos  Humanos  do  MPOG, 
VALTER  CORREIA  DA  SILVA,  então  Secretário  Adjunto  do 
Ministério  do  Planejamento,  e ANA  LÚCIA  AMORIM  DE  BRITO 
(Secretária de gestão do MPOG desde janeiro de 2012)7. 

Todos estes agentes estavam diretamente implicados com 
a estruturação do ACT e/ou com a sua manutenção e, por isto, 
receberam vantagens indevidas e autorizaram o repasse de parte 
dos valores para o Partido dos Trabalhadores. 

Ademais, era necessário o pagamento mensal e contínuo 
da  propina,  entre  2010  e  2015,  porque  o  ACT  era  um  ato 
precário,  que  poderia  ser  rescindido  unilateralmente  pelo 
MPOG, além de ser necessária a sua renovação anual.  Também 
havia pagamento contínuo de propina para que a CONSIST fosse a 
escolhida  e,  ainda,  continuasse  a  ser  contratada  pelas 
entidades  interessadas,  pois  poderia  haver  interferência  do 
MPOG  para  que  outra  empresa  fosse  contratada.  Assim,  o 
pagamento  de  propina  envolvia  atos  de  ofício  relacionados 
basicamente:  (i)  à  formulação  e  à  estruturação  do  ACT, 
inclusive produção de notas técnicas; (ii)  à edição de atos 
normativos necessários para que o ACT fosse possível; (iii) à 
assinatura do ACT; (iv) à manutenção e renovação anual do ACT; 
(v)  à  contratação  e  manutenção  da  CONSIST  como  empresa 
contratada pela ABBC/SINAPP; (vi)  ao atendimento de demandas 
da empresa CONSIST e dos “parceiros”, quando fosse necessário; 
(vii) ao “apoio” e a vontade política do MPOG, em conjunto com 
o Partido dos Trabalhadores, para que o esquema fosse mantido.

O custo total da propina chegava a cerca de 70% do 

7 VALTER  CORREIA DA SILVA e  ANA LÚCIA AMORIM  DE  BRITO  não  serão  objeto  da  presente 
imputação.  Mas  ambos são essenciais  para a  manutenção  do esquema,  a  partir  de 2012,  quando falece 
DUVANIER PAIVA. 
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faturamento líquido do contrato da CONSIST8,  em valores que 
superam R$ 100 milhões de reais, e foram pagos entre início de 
2010  e  no  mínimo  no  final  de  20159.  Ao  final,  o  custo 
financeiro da propina era repassado aos funcionários públicos 
federais tomadores do crédito consignados.

Os valores cobrados a título de propina eram repassados 
aos  agentes  públicos  por  intermédio  de  “parceiros”,  que 
ficavam  encarregados  de  elaborar  contratos  simulados  com  a 
CONSIST e repassar os valores para os destinatários finais. 
Parte dos valores era destinado ao Partido dos Trabalhadores, 
por meio de contratos simulados com empresas indicadas por 
JOÃO VACCARI NETO. Estas empresas ou eram credoras do Partido 
ou repassavam os valores em espécie para JOÃO VACCARI. 

O esquema global pode ser resumido da seguinte forma: 

8 A CONSIST apenas ficava com cerca de 30% do faturamento. Neste sentido, veja,  por exemplo, e-mail 
enviado para PABLO KIPERSMIT por um funcionário, em que informa que ao longo de todo o ano de 2011, 
o  faturamento  do  contrato  foi  de  R$ 24  milhões,  sendo que  os  parceiros  ficaram com R$ 16  milhões,  
enquanto a CONSIST com cerca de  R$ 8 milhões (o equivalente a  31,5%).  Cf.  Rel.  Análise de  Mídia 
Apreendida N° 594/2015, p. 94 (Doc. 5).

9 Somente interrompido em razão da deflagração da Operação Pixuleco, em agosto de 2015.
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A denúncia da organização criminosa foi feita em autos 
apartados.10 A presente imputação trata do delito de lavagem de 
dinheiro  praticado  por  pessoas  ligadas  ao  núcleo  de  PAULO 
BERNARDO SILVA e ao núcleo de JOÃO VACCARI NETO e ao Partido 
dos Trabalhadores.

2. Organização criminosa
Embora  não  seja  objeto  da  presente  imputação, 

descrever-se-á, de maneira resumida, a organização criminosa, 
para que seja possível a compreensão dos fatos imputados, até 
10 Em face de PAULO BERNARDO SILVA, GUILHERME DE SALLES GONÇALVES, MARCELO 

MARAN, WASHINGTON LUIZ VIANNA, NELSON LUIZ OLIVEIRA DE FREITAS, ALEXANDRE 
CORREA DE OLIVEIRA ROMANO, PABLO ALEJANDRO KIPERSMIT, VALTER SILVÉRIO 
PEREIRA, JOÃO VACCARI NETO, DAISSON SILVA PORTANOVA e PAULO ADALBERTO 
ALVES FERREIRA. Também houve imputação em face de NATÁLIO FRIEDMAN, em 
autos apartados.
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mesmo porque os delitos antecedentes à Lavagem de Dinheiro 
foram por ela praticados.

Entre 2009 e no mínimo agosto de 2015, em São Paulo, 
Curitiba,  Brasília  e  Pernambuco,  PAULO  BERNARDO  SILVA, 
GUILHERME  DE  SALLES  GONÇALVES,  MARCELO  MARAN,  JOÃO  VACCARI 
NETO, ALEXANDRE  ROMANO,  NELSON  LUIZ  OLIVEIRA  FREITAS, 
WASHINGTON  LUIZ  VIANA,  NATÁLIO  FRIEDMAN, PABLO  KIPERSMIT, 
VALTER  SILVÉRIO  PEREIRA,  DAISSON  SILVA  PORTANOVA  e PAULO 
ADALBERTO  ALVES  FERREIRA,  juntamente  com  outras  pessoas, 
promoveram e integraram organização criminosa, estruturalmente 
ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo 
de  obter,  direta  e  indiretamente,  vantagem  de  qualquer 
natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas 
máximas  sejam  superiores  a  4  (quatro)  anos,  em  especial 
corrupção e lavagem de dinheiro. Destaque-se que na referida 
organização  criminosa  há  concurso  de  diversos  funcionários 
públicos,  valendo-se  a  organização  criminosa  dessa  condição 
para a prática de suas infrações penais. 

De  maneira  geral,  vejamos  como  se  organizava  a 
organização criminosa e a participação já identificada de cada 
um dos partícipes. 

Para  a  compreensão  do  esquema  criminoso,  pode-se 
dividir  a  participação  dos  integrantes  da  organização 
criminosa em três núcleos: (i) agentes públicos vinculados ao 
MPOG;  (ii)  agentes  políticos;  (iii)  pessoas  vinculadas  à 
CONSIST  e  os  “parceiros”  desta.  Embora  não  sejam  grupos 
estanques –  em  verdade,  havia  uma  simbiose  e  contatos 
recíprocos  entre  os  núcleos –  é  importante  para  permitir 
melhor compreensão do esquema. 

No tocante aos agentes públicos vinculados ao MPOG, o 
líder  da  organização  criminosa,  que  estava  no  ápice  da 
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organização,  era  PAULO  BERNARDO  SILVA,  então  Ministro  do 
Planejamento na época dos fatos (até 2011). 

Sua participação era tão relevante que, mesmo saindo 
do MPOG em 2011, continuou a receber vantagens indevidas, para 
si e para outrem, até 2015. 

PAULO BERNARDO de tudo tinha ciência e agia sempre por 
intermédio  de  outros  agentes,  em  especial  DUVANIER  PAIVA, 
NELSON DE FREITAS e GUILHERME GONÇALVES, para não se envolver 
e não aparecer diretamente. 

O  então  Ministro era  de  tudo  cientificado  e  suas 
decisões eram executadas sobretudo por intermédio de DUVANIER 
PAIVA,  Secretário  de  Recursos  Humanos  no  MPOG,  seu 
subordinado. DUVANIER, então, repassava as ordens diretamente 
a NELSON DE FREITAS, assim como era a interface com a empresa 
CONSIST.  PAULO  BERNARDO  era,  nas  palavras  de  um  dos 
integrantes da organização criminosa,  o “patrono” do esquema 
criminoso, mesmo após a sua saída do MPOG.  Pelo teor do e-
mail, verifica-se que mesmo no Ministério das Comunicações, o 
grupo  político  de  PAULO  BERNARDO  continuava  repassando 
orientações para a CONSIST e para a ABBC/SINAPP por intermédio 
dos “parceiros”.

PAULO BERNARDO não apenas facilitou a edição do Acordo 
de Cooperação Técnica e a sua renovação, mas também chancelou 
a escolha da empresa CONSIST.  Possuía, inclusive, atribuição 
legal sobre o tema. Também foi o responsável por renovar o ACT 
até dezembro de 2011, por intermédio de DUVANIER PAIVA. Com a 
morte deste,  continua a receber vantagens indevidas por ter 
sido  o  responsável  pela  implementação  do  esquema,  mas  com 
menor percentual.  Ainda continua a receber valores para dar 
“apoio” político ao esquema e em razão de sua atuação passada. 
Assim, PAULO BERNARDO recebeu valores não apenas para que o 
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esquema fosse implementado em 2010, mas também para que fosse 
mantido até 2015. 

 Não bastasse, até a morte de DUVANIER PAIVA (ocorrida 
em janeiro de 2012), servidor de confiança de PAULO BERNARDO, 
era PAULO BERNARDO o responsável, por intermédio de DUVANIER, 
pela renovação anual do ACT, o que efetivamente ocorreu em 
dezembro de 2010 e dezembro de 2011. Por fim, após a morte de 
DUVANIER,  os  pagamentos  para  PAULO  BERNARDO,  embora 
diminuídos, era  ainda  pela  influência  que  possuía  no  MPOG, 
como ex-Ministro e então Ministro das Comunicações. 

Foi diretamente responsável por indicar DUVANIER PAIVA 
FERREIRA  para  cargo  estratégico,  assim  como  por  determinar 
qual  era  o  modelo  do  negócio.  Também  foi  responsável  por 
indicar  NELSON  DE  FREITAS  para  o  cargo,  subordinado  a 
DUVANIER. Ademais, PAULO BERNARDO se beneficiou do esquema por 
intermédio do escritório de advocacia de GUILHERME GONÇALVES, 
recebendo  inicialmente  9,6%  do  faturamento  da  CONSIST, 
percentual que depois cai para 4,8%  (em 2012)  e depois 2,9% 
(em 2014). Referidos valores foram utilizados para pagar os 
honorários  advocatícios  de  GUILHERME  GONÇALVES,  despesas 
pessoais, assim como pagar pessoas próximas de PAULO BERNARDO, 
ex-assessores  e  inclusive  motorista (os  denunciados  ZENO 
MINUZZO, GLAUDIO RENATO DE LIMA e HERNANY BRUNO MASCARENHAS). 
O advogado GUILHERME GONÇALVES recebia os valores da CONSIST, 
em nome de PAULO BERNARDO, e criou o chamado “Fundo Consist” 
com  o  intuito  de  realizar  pagamentos,  sempre  sob  ordem  e 
orientação de  PAULO BERNARDO.  PAULO BERNARDO  possuía comando 
da organização criminosa, embora não tivesse – como é natural 
–  contato  com  todos  os  seus  membros,  em  especial  porque 
preferia atuar de maneira dissimulada. 

Abaixo de PAULO BERNARDO na estrutura hierárquica do 
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MPOG estavam DUVANIER PAIVA FERREIRA (já falecido) – marido da 
denunciada  CASSIA  GOMES  - e  NELSON  DE  FREITAS.  Ambos  eram 
pessoas de confiança de PAULO BERNARDO e  os responsáveis por 
aparecerem formalmente no processo de formalização do ACT e de 
ter contatos com a CONSIST. DUVANIER e NELSON foram essenciais 
para,  sob  o  comando  de  PAULO  BERNARDO,  editar  o  ACT  e  a 
consequente contratação da CONSIST, tudo mediante pagamento de 
propina.  Ambos  receberam  vantagens  indevidas  em  razão  do 
esquema (DUVANIER por intermédio de sua esposa  CASSIA GOMES, 
após seu falecimento, e NELSON por intermédio de WASHINGTON 
VIANNA,  um  dos  parceiros  do  esquema)  e  tinham  ciência  do 
pagamento de valores para outros agentes públicos. 

DUVANIER PAIVA, na qualidade de Secretário de Recursos 
Humanos do MPOG, era quem possuía formalmente atribuições para 
tratar do tema. No entanto, conforme visto, sempre atuou sob 
ordens e orientações de PAULO BERNARDO.

DUVANIER  tratou  do  assunto com  as  entidades 
interessadas. Marcou, inclusive, reunião com PAULO BERNARDO e 
as entidades ABBC/SINAPP para tratar do tema dos empréstimos 
consignados. Também DUVANIER atuou perante a  CONSIST,  sendo 
que sua assessora ficou como ponto de contato da empresa no 
MPOG.  Ademais,  foi  de  DUVANIER a  decisão,  com  ciência  e 
orientação de PAULO BERNARDO, de tirar a questão do SERPRO, 
assim como descontinuar o sistema que vinha sendo desenvolvido 
por esta empresa pública, para formalizar o ACT em 2010. Teve, 
assim, participação ativa na implementação do ACT e na escolha 
da CONSIST, assim como na contratação de WASHINGTON VIANNA, um 
dos parceiros do esquema.  Também foi DUVANIER quem indicou a 
empresa CONSIST para ser a contratada pelo MPOG. Foi também 
DUVANIER  quem  autorizou  formalmente  o  início  formal  do 
processo de edição do ACT (aprovando Nota Técnica de NELSON DE 
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FREITAS), assim como assinou o Acordo de Cooperação Técnica 
com  ABBC/SINAPP,  representando  o  MPOG.  Era  superior 
hierárquico de NELSON DE FREITAS, um dos responsáveis pelo 
esquema e que também recebeu vantagens indevidas no esquema. 
Também foi DUVANIER quem editou a  Portaria SRH/MP 334/2010, 
que  estabeleceu os  valores  de  ressarcimento  dos  custos 
administrativos de cadastramento e de recadastramento anual, 
manutenção  e  utilização  do  Sistema  (Siape).  Tinha  contato 
próximo com “lobista” da CONSUCRED SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA 
(uma das “parceiras” do esquema).  DUVANIER foi o responsável 
por renovar o ACT até 2011. Recebeu proposta de receber 5% dos 
valores  de  ALEXANDRE  ROMANO,  proposta  esta  feita  também  a 
CARLOS  GABAS.  Tinha  consciência  de  que  haveria  repasse  de 
propinas,  em  princípio,  a  CARLOS  GABAS  (então  Ministro  da 
Previdência), como forma de remunerá-lo. Em 2013 e 2014, após 
a morte de  DUVANIER,  sua esposa,  CASSIA GOMES, recebeu por 
intermédio da empresa GOMES & GOMES ao menos R$ 120.000,00 
oriundos da empresa JAMP,  com valores devidos ao Partido dos 
Trabalhadores,  em  razão  da  atuação  do  falecido  marido  no 
esquema. 

NELSON DE FREITAS  também teve participação ativa no 
esquema. Pessoa de confiança de PAULO BERNARDO,11 NELSON DE 
FREITAS era diretor responsável pela área de tecnologia12 e foi 
quem  “cuidou  de  tudo”  e  teve  “uma  participação  muito 
importante na implantação do Acordo de Cooperação Técnica.”13 
Era,  subordinado  a  DUVANIER  PAIVA  FERREIRA,  ao  tempo  da 
assinatura do  Acordo de Cooperação Técnica entre o  MPOG  e a 
ABBC/SINAPP.  Atuou  diretamente  para  que  o  negócio  com  a 

11 Tanto assim que acompanhou PAULO BERNARDO ao Ministério das Comunicações, para ser Diretor dos 
Correios. 

12 Diretor do Departamento de Administração de Sistemas de Informação da Secretaria de Recursos Humanos 
do MPOG

13 Nas palavras de ALEXANDRE ROMANO, cf. Termo de colaboração prestado em 22 de março de 2016 
(Doc. 9). 
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CONSIST  fosse  adiante,  desde  antes  da  assinatura  formal, 
trabalhando para que esta fosse a empresa contratada. Antes e 
depois da assinatura do ACT, a atuação de NELSON DE FREITAS é 
intensa,  defendendo  os  interesses  da  CONSIST  e  dos 
“parceiros”.  Recebeu  aproximadamente  um  milhão  de  reais em 
vantagens indevidas  do esquema por intermédio de WASHINGTON 
VIANNA, um dos parceiros do esquema. Ademais, NELSON assinou a 
Nota  Técnica 145/SRH do MPOG, em outubro de 2009  (que deu 
início  ao  processo  que  culminou  na  assinatura  do  ACT),  e 
participou  ativamente  da  negociação  com  a  CONSIST,  usando, 
inclusive,  um  e-mail pessoal  para  tratar  com  os  demais 
interessados.

Além  destes,  houve  participação  de  outros  agentes 
públicos no esquema, em especial  VALTER CORREIA DA SILVA14 e 
ANA LUCIA AMORIM DE BRITO15,  que, após 2012, passam a ser os 
responsáveis  pela  renovação  do  ACT  mediante  pagamento  de 
propina. 

Ademais,  havia o núcleo dos agentes políticos,  que, 
mesmo não sendo agentes públicos, eram responsáveis por agir 
“politicamente” -  e  com  o  consequente  repasse  de  vantagens 
indevidas – para que o esquema fosse adiante. 

14 VALTER CORREIA DA SILVA  foi  responsável  pela renovação dos ACT após a morte de DUVANIER 
PAIVA, em 2012. Era Secretário Adjunto do Ministério do Planejamento. Nesta qualidade auxiliou, em razão 
da  saída  de  PAULO BERNARDO  do Ministério  e,  especialmente  a  morte  de  DUVANIER PAIVA  (em 
janeiro  de  2012),  para  que  o  ACT  fosse  renovado  até  2014,  sendo  essencial  para  que  o  esquema 
permanecesse vigente. Para tanto, recebeu vantagens indevidas. Foi o responsável por nomear ANA LUCIA 
AMORIM DE BRITO para o cargo e possuía ascendência sobre ela. Realizou reuniões com ALEXANDRE 
ROMANO, DÉRCIO GUEDES e PABLO KIPERMIST para tratar da renovação do ACT, em locais privados 
e fora do MPOG. Tinha proximidade com ANA LÚCIA AMORIM DE BRITO, JOSEMIR MANGUEIRA, 
DÉRCIO GUEDES e CARLOS GABAS. VALTER recebia dinheiro por intermédio da JD2, justamente em 
razão  da  renovação  dos  Acordos  de  Cooperação  Técnica.  Os  valores  eram repassados  em espécie  por  
DÉRCIO, que os sacava das contas de suas empresas. As investigações em face de VALTER irão continuar. 

15 Foi Secretária de Gestão do MPOG desde janeiro de 2012 e indicada ao cargo por VALTER CORREIA DA 
SILVA. Foi a responsável pela renovação dos ACTs em 2012, 2013 e 2014, após a morte de DUVANIER.  
Recebia  valores  para  manutenção  do  esquema  de  DÉRCIO  GUEDES,  por  intermédio  de  JOSEMIR 
MANGUEIRA ASSIS. JOSEMIR tinha relação próxima com DERCIO GUEDES (JD2) e com VALTER 
CORREIA DA SILVA,  uma  vez  que  trabalharam na  EMGEA,  juntamente  com CARLOS GABAS.  As 
investigações em face de ANA LÚCIA irão continuar. 
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Neste  núcleo houve participação de LUIZ GUSHIKEN (já 
falecido), que era consultor do SINAPP na época dos fatos e 
foi o responsável por colocar ALEXANDRE ROMANO em contato com 
o representante do SINAPP e com a empresa CONSIST para tentar 
solucionar o problema do controle da margem dos empréstimos 
consignados. 

Também  atuou  no  núcleo  político  PAULO  FERREIRA.  Em 
2009  era  tesoureiro  do  PT  e  foi  quem trouxe  e  “abriu  as 
portas”  para  ALEXANDRE  ROMANO,  com  quem  tinha  relação  de 
amizade próxima e de quem recebeu vantagens indevidas em outro 
esquema.16 PAULO FERREIRA iniciou as tratativas relacionadas à 
CONSIST e SINAPP com LUIZ GUSHIKEN e com CARLOS GABAS. Ao sair 
do cargo de tesoureiro, PAULO FERREIRA solicitou que ALEXANDRE 
ROMANO acertasse o repasse de parcela dos valores recebidos da 
CONSIST  para  o Partido  dos  Trabalhadores  com  JOÃO  VACCARI 
NETO.  PAULO  FERREIRA  possui  longa  vida  política  e  forte 
influência  no  Partido  dos  Trabalhadores e sempre  foi  uma 
pessoa importante nos quadros do Partido. Intermediou o acerto 
entre  ALEXANDRE  ROMANO  e  JOÃO  VACCARI  sobre  o  valor  que 
deveria ser pago para o Partido dos Trabalhadores provenientes 
do  esquema da CONSIST.  PAULO FERREIRA veio a  solicitar e a 
receber valores do esquema em 2014, por meio do escritório de 
advocacia PORTANOVA ADVOGADOS, de seu amigo DAISSON PORTANOVA. 
PAULO  FERREIRA  passou  a  receber  2,9%  do  faturamento  da 
CONSIST, o que representava metade dos valores devidos até 
então a PAULO BERNARDO.

JOÃO  VACCARI  NETO  foi  o  tesoureiro  do  Partido  dos 
16 PAULO FERREIRA não apenas era padrinho de casamento de ALEXANDRE ROMANO, mas também 

usava  o escritório  deste  último em São Paulo.  PAULO FERREIRA confirmou que fez  “agendas”  para 
ALEXANDRE  ROMANO  a  pedido  deste,  mas  sem  ter  conhecimento  de  qualquer  negócio  ilícito  de  
ALEXANDRE ROMANO.  O  Relatório de Análise de Polícia Judiciária n. 07/2016 (Doc. 10) indica,  ao 
analisar  os  extratos  apresentados  por  ALEXANDRE  ROMANO,  que  houve  pagamentos  para  PAULO 
FERREIRA desde janeiro de 2010 até novembro de 2014. Os valores pagos para PAULO FERREIRA foram 
ao menos R$ 434.300,04. Tais fatos estão sendo apurados perante a 13ª Vara Federal de Curitiba, no bojo da 
Operação Lava Jato (Operação Abismo). 
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Trabalhadores na maior parte do período do esquema. Substituiu 
PAULO  FERREIRA  na  Tesouraria  do  Partido dos  Trabalhadores. 
Tratou da divisão de propinas com ALEXANDRE ROMANO e com PAULO 
BERNARDO.  Era  o  responsável  por  gerenciar  o  pagamento  ao 
Partido dos Trabalhadores  dos valores desviados do esquema, 
indicando a ALEXANDRE ROMANO (operador inicial do Partido) e a 
MILTON PASCOWITCH (operador que substituiu ALEXANDRE ROMANO) 
as  empresas  credoras  do  Partido  que  receberiam  valores  do 
esquema da própria CONSIST, mediante simulação de contratos e 
emissão de notas falsas. Também recebeu valores em espécie de 
MILTON PASCOWITCH na sede do Partido. JOÃO VACCARI NETO também 
determinou que a JAMP fizesse pagamentos à empresa de  CASSIA 
GOMES (GOMES  &  GOMES),  viúva  de  DUVANIER  PAIVA  (falecido 
Secretário de Recursos Humanos/MPOG). 

No núcleo político também  participava  CARLOS EDUARDO 
GABAS17.

Na organização criminosa, também havia a participação 
de pessoas do núcleo da CONSIST e seus “parceiros”.18

A  CONSIST  é  uma  grande  empresa  de  tecnologia 
17  Foi Secretário da Previdência e, entre março de 2010 e janeiro de 2011, Ministro da Previdência. Atuou na 

intermediação  e  na  aproximação  de  ALEXANDRE  ROMANO  com  o  esquema  –  com  as  instituições  
financeiras e com a CONSUCRED.  GABAS possuía grande influência no Partido dos Trabalhadores  e 
atuava em área ligada ao tema dos créditos consignados, ao mesmo tempo em que tinha grande proximidade 
com  as  instituições  financeiras,  pois  era  na  época  Secretário-Executivo  do  Ministério  da  Previdência. 
Aceitou promessa de propina no valor de 5% do que ALEXANDRE ROMANO fosse receber, junto com 
DUVANIER  PAIVA,  mas,  ao  final,  acabou  não  recebendo,  em  razão  do  veto  de  VACCARI.  Possuía 
proximidade com ADALBERTO WAGNER GUIMARÃES DE SOUZA, lobista da CONSUCRED, o que foi 
confirmado por  ambos. Recebeu valores  da  JD2,  de  DÉRCIO  GUEDES.  A  empresa  JD2,  de  DÉRCIO 
GUEDES, estava situada em imóvel de propriedade de GABAS, sem que tivesse qualquer formalização de 
contrato entre ele e DÉRCIO GUEDES (Cf. Termo de Declarações do próprio GABAS – fls. 2553/2560 ). 
GABAS pediu valores  novamente em 2015,  que estavam  represados após o  fim do repasse da JAMP à 
CONSIST.  Não conseguiu obter tais valores.  Um dos lobistas contratados pelo esquema, ADALBERTO 
WAGNER,  além de amigo pessoal  de GABAS,  tem negócios  com agência  de  Publicidade  que ganhou 
licitação para o Ministério da Previdência, o que teria sido conseguido, conforme alegação de ambos, sem a 
interferência de CARLOS GABAS. As investigações em face de GABAS irão continuar.

18 O termo “parceiros” foi retirado da própria forma como PABLO KIPERSMIT tratava os “lobistas”, o que 
pode ser visto em seus termos de declaração e também no Relatório de Análise Policial nº 594/2015, p. 56, 
em que funcionário da CONSIST, LUCAS KINPARA, envia e-mail em 13/10/2010, com o assunto “Conta 
corrente de parceiros”, contendo quatro anexos: CSA Net Conta Corrente.xlsx, Alexandre Romano Conta 
Corrente.xlsx, Guilherme Conta Corrente.xlsx, CONSUCRED Conta Corrente.xlsx . Os próprios “parceiros” 
confirmam esse termo. 
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multinacional e foi a empresa contratada pela ABBC/SINAPP para 
prestar  os  serviços.  Esta  empresa  foi responsável  por 
“contratar”  os  diversos  “parceiros”  -  aceitando  repassar  a 
eles cerca de 70% de seu faturamento - para que fosse possível 
efetivar o contrato no âmbito do ACT da ABBC/SINAPP e o MPOG. 
A CONSIST  recebia os valores das instituições  consignatárias 
(destinatárias  dos  créditos  resultante  das  consignações)  e 
repartia  os  valores  com  os  “parceiros”  encarregados  de 
organizar o esquema e mantê-lo no âmbito do MPOG,  mediante 
simulação  de  contratos, conforme  percentuais acertados.  Os 
representantes  da  CONSIST  no  esquema  eram  NATÁLIO  SAUL 
FRIDMAN, PABLO KIPERSMIT e VALTER SILVÉRIO PEREIRA. Os três 
tinham ciência do pagamento de vantagens indevidas a agentes 
públicos  e  que  os  contratos  eram  simulados,  embora 
deliberadamente evitassem conhecer maiores detalhes do esquema 
ilícito.

Por sua vez, os “parceiros” eram diversos “lobistas” e 
intermediários, que possuíam vínculos relevantes com agentes 
públicos  do  MPOG  e  com  pessoas  ligadas  ao  Partido  dos 
Trabalhadores (PT).  Eram pessoas  que faziam a intermediação 
entre a empresa  CONSIST  e os agentes públicos e políticos, 
visando  evitar  que  houvesse  contato  direto  entre  as  duas 
pontas  da  cadeia. Eram  os  agentes  responsáveis  pela 
implementação e manutenção do esquema,  sendo  cada  um  deles 
responsável  por  “mover  engrenagens”  no  poder  público  ou 
político, com o fito de que o contrato com a CONSIST fosse 
firmado pelas instituições financeiras, bem como para que o 
ACT – que permitia tal contratação – entre as instituições 
financeiras e o MPOG fosse assinado e mantido ao longo dos 
anos  (pois  o  ACT  deveria  ser  renovado  anualmente). Tais 
“parceiros” se encarregavam de pagar a propina aos agentes 
públicos  e  políticos envolvidos  do  MPOG  e,  também,  para 
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pessoas ligadas ao Partido dos Trabalhadores (PT),  mediante 
estratégias  de  lavagem  de  dinheiro.  Os  “parceiros”,  em 
verdade,  eram  profissionais  recrutados  para  a  concretização 
dos ilícitos e lavagem dos ativos na condição de operadores de 
atividades ilícitas.  Em alguns casos, os “parceiros” pediam 
para a CONSIST realizar pagamentos diretos para determinadas 
pessoas  físicas  ou  jurídicas  (em  geral com  emissão  de 
contratos simulados de prestação de serviços e notas falsas). 
Além  da  alteração  dos  parceiros  ao  longo  do  tempo,  havia 
frequentes  reuniões para discutir os percentuais, assim como 
disputas entre os “parceiros” sobre os valores. 

Os  principais  “parceiros”  identificados  foram, 
cronologicamente,  as  pessoas  ligadas  às  empresas  CONSUCRED 
(ligados a lobistas e, ao que consta, a pessoas do PMDB),19 CSA 
NET  (vinculada  a  WASHINGTON  VIANA,  ligado  a  NELSON  DE 
FREITAS),  ALEXANDRE ROMANO (que representa os interesses do 
Partido dos Trabalhadores), e  o  escritório  de  advocacia  de 
GUILHERME GONÇALVES (ao qual estava vinculado também  MARCELO 
MARAN, e que  representavam os interesses de PAULO BERNARDO), 
responsável  por  repassar  os  valores  para  os  denunciados 
HERNANY BRUNO MASCARENHAS, ZENO MINUZZO e GLAUDIO RENATO DE 
LIMA.  Posteriormente,  ALEXANDRE  ROMANO é  substituído  por 
MILTON PASCOWITCH como operador do Partido dos Trabalhadores. 
Outro parceiro que entra em 2012 é a JD220. Ademais, no final 
de  2014,  outro  “parceiro”  do  esquema  é  DAISSON  PORTANOVA, 
representando os interesses de PAULO FERREIRA. Estes parceiros 

19 A CONSUCRED é  vinculada a JOAQUIM MARANHÃO e  EMANUEL DANTAS DO NASCIMENTO. 
Foram eles que trouxeram à CONSIST a “oportunidade” do negócio em 2008. Para viabilizar   o negócio, 
contrataram dois lobistas,  ADALBERTO WAGNER GUIMARÃES DE SOUZA (que possuía vinculação 
com CARLOS GABAS) e JOSE SILCIO MOREIRA DA SILVA (que possuía vinculação com DUVANIER 
PAIVA).  A CONSUCRED recebeu  mais de 34 milhões.  A empresa não tinha capacidade  técnica e nem 
financeira  para  prestar  serviços.  Há  indicativos  de  que  tinham outros  “parceiros”,  em especial  pessoas 
vinculadas ao PMDB.  

20 Empresa vinculada a DÉRCIO GUEDES e que representava VALTER CORREIA DA SILVA, ANA LÚCIA 
AMORIM DE BRITO, JOSEMIR MANGUEIRA e CARLOS GABAS. 
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receberam valores milionários do esquema.21

Dentre  os  “parceiros”  do  esquema  estava  a  empresa 
JAMP, de MILTON PASCOWITCH. Passou a ser operador dos valores 
do Partido dos Trabalhadores,  a partir de novembro de 2011, 
juntamente  com seu irmão, JOSE ADOLFO PASCOWITCH.22 A empresa 
foi usada para receber valores diretamente em nome do Partido 
dos  Trabalhadores,  por  JOÃO  VACCARI  NETO,  que  estava 
insatisfeito  com  a  atuação  de  ALEXANDRE  ROMANO  como 
intermediário  do  Partido  dos  Trabalhadores.  A  JAMP  simula 
contrato com a CONSIST e passa a receber  17% do faturamento 
desta  empresa.  Em  seguida,  MILTON  entregou  mais  de  nove 
milhões em  espécie para o próprio JOÃO VACCARI na sede do 
Partido  dos  Trabalhadores  em  São  Paulo,  assim  como  pagou 
diretamente  empresas  (como  a  Editora  247,  do  denunciado 
LEONARDO ATTUCH, e a GOMES&GOMES, da denunciada CÁSSIA GOMES) 
ou entregou valores em espécie para pessoas físicas indicadas 
por VACCARI, em especial para a denunciada MARTA COERIN. 

GUILHERME  DE  SALLES  GONÇALVES  também  foi  um  dos 
“parceiros”  do  esquema  e  pessoa  de  confiança  de  PAULO 
BERNARDO,  representando-o no recebimento dos valores.  Era um 
“advogado  lobista”  e  com  fortes  ligações  políticas,  em 
especial com PAULO BERNARDO, com quem tinha contatos muito 

21 Os  principais  parceiros  receberam  os  seguintes  valores,  no  total,  da  CONSIST:  (i)  CONSUCRED: R$ 
34.162.913,47;  (ii)  CSA NET:  R$  15.516.637,59;  (iii)  GUILHERME  GONÇALVES & ADVOGADOS 
ASSOCIADOS/GONÇALVES  &  SACHA  RECK  ADVOGADOS  ASSOCIADOS/GRC  Advogados  – 
Breckenfeld  &  Cintra  Advogados  Associados/GONÇALVES,  RAZUK,  LEMOS  &  GABARDO 
ADVOGADOS ASSOCIADOS: R$ 7.231.131,02 e R$ 427.300,82; (iv) JAMP: R$ 15.186.142,40; (v) JD2 
CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA: R$ 7.235.000,00; (vi) ALEXANDRE ROMANO: cerca de R$ 
22 milhões, por intermédio das empresas LINK CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA,NEX CAPITAL 
CONSULTORIA  E  ASSESSORIA  EM  INVESTIMENTOS  E  PARTICIPAÇÕES  LTDA,  NSG  TI 
SOLUTIONS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.,  SX COMUNICACAO LTDA ME, OLIVEIRA 
ROMANO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, HGM TELECOM LTDA, IN & OUT, INSTITUTO JOAO 
BATISTA ROMANO e LOGIX 8 LTDA e  NSG TI SOLUTIONS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
LTDA.; (vii)  DAISSON PORTANOVA: R$ 290.000,00.  Cf. Relatório de Análise de Polícia Judiciária Nº 
466 (Doc. 23)

22 MILTON  PASCOWITCH  e  JOSÉ  ADOLFO  PASCOWITCH  não  foram  denunciados  pois  já  lhes  foi 
aplicada pena superior  à prevista no Acordo de Colaboração premiada firmado, conforme cota à presente 
denúncia. 
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frequentes. GUILHERME  GONÇALVES  não  apenas  era  advogado  de 
PAULO BERNARDO, como era pessoa de grande confiança.23 Do total 
das ligações feitas por PAULO BERNARDO entre agosto e outubro 
de 2010 de seus terminais, 71% são para terminais vinculados a 
GUILHERME GONÇALVES. Do total de mensagens enviadas por PAULO 
BERNARDO  no  mesmo  período,  58%  delas  foram  enviadas  para 
GUILHERME GONÇALVES. Do total de ligações recebidas por PAULO 
BERNARDO,  71%  foram  feitas  por  terminais  de  GUILHERME 
GONÇALVES. Do total de mensagens recebidas por PAULO BERNARDO, 
72% foram originadas de terminais de GUILHERME GONÇALVES.24 O 
próprio  GUILHERME  GONÇALVES  afirmou  que  somente  fora 
“contratado” pela CONSIST em razão  de sua ligação com PAULO 
BERNARDO e com o PT. 

GUILHERME era o intermediário entre a CONSIST e PAULO 
BERNARDO. A indicação do escritório de GUILHERME foi feita por 
JOÃO VACCARI NETO a ALEXANDRE ROMANO e o valor estipulado para 
o  recebimento  seria  de  9,6%  do  total  do  faturamento  da 
CONSIST. Após a saída de PAULO BERNARDO SILVA do Ministério do 
Planejamento  e morte de DUVANIER PAIVA, o valor devido foi 
revisto para a 4,8% e, entre 2014 e 2015, novamente revisto 
para  2,9%.  PABLO  KIPERSMIT  disse  que  os  pagamentos  ao 

23 Inclusive,  em  troca  de  e-mail  (de  15/03/2010)  entre  PABLO  com  o  dono  da  CONSIST  americana, 
GUILHERME GONÇALVES é  apontado  como “advogado  lobista”  (abogado lobista)  (Rel.  Análise  de 
Mídia  Apreendida  N°  594/2015,  p.  243/245).  Na  cadeia  de  e-mail,  de  março  de  2010,  há  menção  a 
interferência  política  para  obtenção  de  contratos  em  três  empresas  públicas  -  CELEPAR – Empresa  de 
Tecnologia  da  Informação  e  Comunicação  do  Paraná,  COPEL –  Companhia  Paranaense  de  Energia  e 
SANEPAR – Cia de Saneamento do Paraná. No e-mail fica claro que GUILHERME GONÇALVES seria o 
responsável pela “aproximação política” e que ele estaria “disposto a ajudar em algumas das negociações  
que estão em andamento com o Estado do Paraná, por ser inclusive, Advogado do Governador Roberto  
Requião”. GUILHERME GONÇALVES, segundo o e-mail, “Solicitou informações sobre os negócios em 
andamento  com  a  CELEPAR,  COPEL e  SANEPAR,  mas  informei  que  faria  um  levantamento  dessas  
informações”. Na mesma troca de e-mails, afirmou-se, ainda: "O Dr. Guilherme Gonçalves me informou ser  
muito próximo ao Governador, por ser seu Advogado Político, e que existe muita confiança entre eles”. 
Ainda nesta troca de e-mails, PABLO informa a NATÁLIO “Un abogado lobista importante nos quiere  
ayudar para fechar con el Intellinx en Celepar (…) Hasta cuanto le ofrezco de comision?”. O advogado 
lobista mencionado é justamente GUILHERME GONÇALVES. Conforme se pode verificar a fls. 2900, há 
centenas de ligações entre PAULO BERNARDO e GUILHERME GONÇALVES, assim como mensagens de 
texto entre agosto e dezembro de 2010.

24 Conferir Relatório de Análise de Polícia Judiciária n. 8/2016 (fls. 2897/2917), em especial fls. 2900/2901.
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escritório de GUILHERME “integram a participação acordada com 
ALEXANDRE  ROMANO  no  faturamento  da  CONSIST”.  Não  prestou 
serviços compatíveis com os valores recebidos. Recebeu mais de 
sete  milhões  e  os  repassou  para  PAULO  BERNARDO,  mediante 
estratégias  de  lavagem  de  capitais.  Gerenciava  o  chamado 
“Fundo CONSIST”, com valores recebidos da CONSIST, juntamente 
com MARCELO MARAN, para repassá-los  a pessoas indicadas por 
PAULO BERNARDO  ou para fazer pagamentos no interesse deste. 
Em  seus  computadores  foram  apreendidas  diversas  anotações 
referentes  a  pagamentos  para  PAULO  BERNARDO.  GUILHERME 
confirmou que somente foi “contratado” pela CONSIST em razão 
de sua proximidade com PAULO BERNARDO. 

Na  lavagem  dos  valores  e  administração  do  Fundo 
“Consist”  GUILHERME  GONÇALVES  era  auxiliado  diretamente  por 
MARCELO MARAN, pessoa de confiança, que estava a par de tudo. 
Atuava sob as orientações de GUILHERME GONÇALVES e tinha plena 
consciência  das  atividades  ilícitas.  Recebeu  valores  do 
esquema  em  benefício  próprio.  Foi GUILHERME  quem  repassou 
valores, com auxílio de MARCELO MARAN e por determinação de 
PAULO  BERNARDO  SILVA,  aos  denunciados  HERNANY  BRUNO 
MASCARENHAS, ZENO MINUZZO e GLAUDIO RENATO DE LIMA. 

Outro  “parceiro”  do  esquema  foi  WASHINGTON  LUIZ 
VIANNA,  dono da CSA NET. Embora a empresa CSA NET tenha de 
fato prestado serviços técnicos necessários no decorrer do ACT 
para implementação do sistema, a empresa de WASHINGTON VIANNA 
foi trazida ao esquema por NELSON OLIVEIRA FREITAS e DUVANIER 
PAIVA,  em  especial  em  razão  da  proximidade  com  NELSON  DE 
FREITAS.  WASHINGTON  fazia  articulações  políticas  junto  com 
NELSON  DE  FREITAS  para  que  o  ACT  fosse  aprovado.  Atuou, 
também,  paralelamente  para  beneficiar  a  CONSIST  em  outros 
esquemas, atuando politicamente quando fosse necessário.  Era 
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WASHINGTON o responsável pelos repasses de valores para NELSON 
DE FREITAS. Repassou  aproximadamente um milhão de reais para 
NELSON  entre  2009  e  2015  a  título  de  propina,  inclusive 
fazendo pagamentos a pessoas indicadas por este.  Em e-mail, 
após chamar Paulo Bernardo de “patrono desse nosso projeto”25, 
referindo-se  ao  esquema  da  CONSIST, indica  que  faz  a 
intermediação  das  sugestões  do  grupo  político  de  PAULO 
BERNARDO para a ABBC/SINAPP e CONSIST. 

Outro  “parceiro”,  a  partir  do  final  de  2014,  foi 
DAISSON SILVA PORTANOVA.  Exerceu o papel de pessoa interposta 
pelo agente político PAULO FERREIRA (ex-tesoureiro do PT) para 
receber  valores  ilícitos  oriundos  da  CONSIST,  a  partir  do 
final  de  2014.  É  amigo  de  longa  data  de  PAULO  FERREIRA. 
DAISSON, usando seu escritório, simulou contrato de prestação 
de serviços com a CONSIST no montante de R$ 290.000,00. PAULO 
FERREIRA  recebeu,  por  intermédio  do  escritório  de  DAISSON 
PORTANOVA, 2,9% do faturamento  da CONSIST, metade do que até 
então  era  devido  a  PAULO  BERNARDO.  Não  houve  qualquer 
prestação de serviços da CONSIST para o escritório  DAISSON 
PORTANOVA.  DAISSON utilizava os valores  recebidos  da CONSIST 
para pagar despesas pessoais de PAULO FERREIRA e, também, para 
abater dívida que este último possuía com ele.

Havia  outros  parceiros  no  esquema  da  CONSIST,  em 
especial a empresa CONSUCRED, de propriedade de  JOAQUIM JOSÉ 
MARANHÃO DA CÂMARA  e EMANUEL DANTAS DO NASCIMENTO,26 e, após 
25 Referido e-mail é datado de 08/01/2011 (Doc. 22). 
26 A CONSUCRED  foi  parceira do esquema desde o início até  2015  e  recebeu mais de R$ 34 milhões da 

CONSIST,  sem  nunca  ter  prestado  qualquer  serviço.  Sempre  tiveram  percentual  próximo  a  25%  do 
faturamento líquido da CONSIST.  Foi  a CONSUCRED  quem trouxe a “oportunidade de negócio” para a 
CONSIST e  contratou  lobistas  para  que  a  CONSIST fosse  contratada,  assim como fosse  viabilizado o 
Acordo  de  Cooperação  Técnica.  Ajudou  a  “convencer”  a  ABBC,  SINAPP e  o   MPOG  a  contratar  a 
CONSIST,  nas  palavras  de  JOAQUIM  MARANHÃO. Contrataram  dois  lobistas.  O  primeiro  foi 
ADALBERTO WAGNER GUIMARÃES DE  SOUZA, muito próximo de CARLOS GABAS, e que recebia 
valores por intermédio da empresa VERTICE MARKETING, CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES.  Era 
sócio de  HISSANOBU IZU na VÉRTICE. Outro lobista “contratado” pela CONSUCRED no esquema foi 
JOSE SILCIO MOREIRA DA SILVA,  que possuía proximidade com DUVANIER PAIVA e foi a “ponte” 
com  este.  Tanto  HISSANOBU  (sócio  de  WAGNER)  quanto  JOSÉ  SILCIO  receberam  valores  da 
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maio de 2012, a empresa JD2 (antiga LARC), de DERCIO GUEDES DE 
SOUZA.27

Os vínculos dos parceiros podem ser vistos no esquema 
abaixo: 

Para justificar as transferências de valores para tais 
“parceiros”, foram firmados centenas de contratos de prestação 
de serviço fictícios/simulados com a empresa CONSIST, mediante 
a emissão de notas fiscais ideologicamente falsas.

A  organização  criminosa  atuou  de  maneira  reiterada, 

CONSUCRED.  A CONSUCRED  é,  ainda,  responsável  por  fazer  atuação  política  em  diversos  outros 
contratos da CONSIST com agentes públicos e órgãos públicos. 

27 Responsável por operacionalizar os pagamentos de VALTER CORREIA DA SILVA, ANA LÚCIA AMORIM 
DE BRITO, JOSEMIR MANGUEIRA e CARLOS GABAS, para que o Acordo de Cooperação Técnica 
fosse renovado. Proprietário da empresa JD2  CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA (antiga LARC), 
“parceira” no esquema. Inicialmente passou a receber metade do valor  devido a PAULO BERNARDO. 
Recebeu R$ 1.210.000,00 da CONSIST SOFTWARE, R$ 1.645.000,00 da SWR INFORMATICA LTDA e 
R$ 4.380.000,00 (segundo notas fiscais apreendidas)  sem qualquer prestação efetiva de serviços (seriam 
supostos  serviços de consultoria, sem especificação da área e  qualquer menção à existência de contrato). 
Empresa teve  um ou dois  empregados.  Segundo a  Receita,  até  o  ano  de 2011 declarava-se inativa/sem 
receita/sem faturamento e sem empregados. Após 2012 continuou sem empregados, segundo DIPJ.  Estava 
situada em escritório de GABAS. Depósito efetuado por DÉRCIO GUEDES, no valor de R$ 12.000,00, em 
favor  de   GVP –  AUTO  LOCADORA &  SERVIÇOS foi  encontrado  na  residência  de  ANA LÚCIA 
AMORIM DE BRITO e JOSEMIR MANGUEIRA. 
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estável, com divisão de tarefas, com o fim de praticar os mais 
variados  delitos,  em  especial  os  delitos  de  organização 
criminosa  majorado  (art.  2º,  4º,  da  Lei  12.850/2013), 
corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), corrupção passiva 
(art. 317), falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e 
lavagem de dinheiro  (art. 1º, §4º, da Lei 9613/1998).  Pelos 
diversos elementos probatórios existentes nos autos, verifica-
se que a empresa CONSIST e seus “parceiros” buscam viabilizar 
o mesmo esquema em diversos outros órgãos públicos.

Vejamos como os fatos ocorreram c  ronologicamente  . 
Entre  2008  e  2009,  as  instituições  financeiras 

detectarem a ineficiência do sistema de controle da margem 
consignável  de  30%  pelo  SERPRO,  permitindo  que  houvesse  o 
chamado  “estoque  da  dívida”  -  valores  que  tiveram  o 
recebimento  de  pagamentos  em  folha  represado/limitado  por 
conta do respeito limite de 30% de endividamento.

Visando  superar  tal  ineficiência,  representantes  de 
parte  das  consignatárias  (AABC  e  o  SINAPP)  procuraram 
alternativas para solucionar o problema. Verificou-se que a 
melhor  alternativa  para  tanto  seria  firmar  um  Acordo  de 
Cooperação Técnica (ACT) com o MPOG para o gerenciamento dos 
empréstimos consignados pudesse ser feito por uma empresa de 
tecnologia privada que fizesse o controle adequado da margem 
consignável, de maneira online. 

A  ideia  inicial  era  a  CONSIST  integrar  o  ACT.28 No 
entanto,  isto  traria  problemas  jurídicos,  pois  seria 
necessária  a  realização  de  licitação,  o  que  frustraria  os 
objetivos  da  organização  criminosa.  Assim,  acaba 
desenvolvendo-se a ideia de haver apenas um ACT entre MPOG e 
ABBC/SINAPP, com a posterior contratação por estas da CONSIST. 
28 Neste sentido, nas minutas iniciais do ACT, em janeiro de 2010, inclusive enviadas pelo MPOG, constava a  

CONSIST integrando e assinando o instrumento (Doc. 20).
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Na verdade, já  estava decidido desde 2009  (pelas entidades 
privadas  e  pelo  MPOG) que  a  CONSIST  seria  a  empresa 
contratada. 

Pelo ACT,  portanto,  a  CONSIST  não  teria relação 
contratual direta com o MPOG, mas com  a ABBC/SINAPP.   O  ACT 
seria  entre  as  entidades  representantes  das  instituições 
financeiras  (ABBC  e  SINAPP)  e  o  MPOG,  sendo  que  aquelas 
instituições ficariam encarregadas de contratar a empresa de 
tecnologia  e,  ainda,  remunerá-las  diretamente.  Não  haveria, 
assim,  necessidade  de  licitação,  pois,  em  princípio,  não 
haveria contratação direta da empresa pelo MPOG e nem verbas 
seriam  repassadas  por  este  Ministério  para  pagamento  da 
empresa29.  Por sua vez,  os bancos e instituições  firmavam um 
contrato de adesão com a CONSIST e a remuneravam diretamente.

Os representantes  da  CONSUCRED,  por  meio  dos  seus 
Diretores  JOAQUIM  MARANHÃO  e  EMANUEL  DANTAS,  em  2008 
apresentaram  a  “oportunidade  de  negócio”  para  a  CONSIST 
referente ao desenvolvimento de um software para controle de 
crédito consignado a ser apresentado no âmbito do MPOG. 

Com a aceitação da CONSIST, inclusive  em relação ao 
pagamento de altos valores a título de “comissão”,  é firmado 
um contrato entre CONSIST e CONSUCRED. É previsto o repasse de 
63,33% do valor do contrato da CONSIST para a CONSUCRED.

Em  verdade  a  CONSIST  a contratou  os  “serviços”  da 
CONSUCRED  para realizar  lobby e  pagamento  de  propina.  A 
CONSUCRED  era  empresa  voltada  apenas  à  “atuação  política”, 
visando obter “apoio político”, mediante contraprestação, para 
que o contrato da CONSIST fosse obtido. Nunca prestou qualquer 
atividade lícita,  até porque a empresa não  possui capacidade 

29 Esta questão da falta de licitação foi objeto de análise por parte do Tribunal de Contas da União no Acórdão 
TC 019.402/2010-4  e  constantes  do  Acórdão  n.  891/2013  TCU-  Plenário  (Doc.  6),  que  não  constatou 
irregularidades neste modelo de ACT. 
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econômica ou técnica para tanto.30 

 A CONSUCRED, por sua vez, contratou os serviços  dos 
dois lobistas (JOSÉ SILCIO e ADALBERTO WAGNER GUIMARÃES), que 
possuíam  conexões  em  Brasília,  para  tentar  implementar  o 
esquema. JOSÉ SILCIO possuía bastante proximidade com DUVANIER 
PAIVA e foi a “ponte” entre a CONSUCRED e DUVANIER. 

As tratativas persistem até 2009.

Paralelamente  a  isto,  atuou  ALEXANDRE  ROMANO,  como 
representante do Partido dos Trabalhadores. Visando finalmente 
“obter”  o  contrato,  ALEXANDRE  ROMANO  foi  “indicado  para 

conduzir  os  interesses  do  partido”  e  que  ele  tem  a 
“responsabilidade de fazer a gestão da estrutura de poder com 
a  sua  participação”  e  a  responsabilidade  de  ROMANO  na 
“estrutura de poder”.31 

Buscando  solucionar  o  problema  do  “estoque  das 
dívidas”, o então tesoureiro do PT, PAULO FERREIRA, procurou 
seu amigo  ALEXANDRE ROMANO, lobista e operador32, e de quem 
PAULO FERREIRA já recebia vantagens indevidas relacionadas a 
outro  esquema  criminoso.  PAULO  FERREIRA,  então,  pediu  para 
ALEXANDRE ROMANO tratar da questão do estoque de dívidas com 
CARLOS  EDUARDO  GABAS,  à  época  Secretário-Executivo  da 
Previdência e, logo depois, Ministro da Previdência33. 

Procurado, CARLOS GABAS solicitou a ALEXANDRE ROMANO 

30 Cf. Relatório da Receita Federal - IPEI SP20160002, p. 28 (Doc. 29)
31 Expressões  constantes  do  e-mail  enviado  em 2015  por JOAQUIM  MARANHÃO,  no  qual  afirma  que 

CONSUCRED  foi  responsável  pelo  negócio  e  que  atuou  antes  mesmo  da  chegada  de  ALEXANDRE 
ROMANO.  No  e-mail,  a  CONSUCRED  reclama  da  diminuição  da  participação  da  CONSUCRED  no 
esquema ao longo do tempo (Rel. Análise de Mídia Apreendida N° 594/2015, p. 175 - Doc. 5). 

32 ALEXANDRE ROMANO realizou acordo de colaboração premiada com o Ministério Público Federal. Seus 
depoimentos sobre os fatos se encontra em anexo (Doc. 9)

33 CARLOS  EDUARDO  GABAS foi  secretário-executivo  do  INSS  até  tornar-se  Ministro  da  Previdência 
Social entre março de 2010 e janeiro de 2011 e entre janeiro e outubro de 2015. Destaque-se que a questão 
do empréstimo consignado tem relação  próxima com o Ministério da Previdência,  razão pela qual possuía 
proximidade  com  as  instituições  financeiras,  conhecia  o  tema  com  profundidade  e,  ainda,  os  atores 
envolvidos no processo.
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que procurasse LUIZ GUSHIKEN, à época consultor do SINAPP34. 
CARLOS GABAS atuou em duas frentes: tanto na aproximação de 
ALEXANDRE  ROMANO  das  instituições  interessadas,  quanto  na 
atuação política no âmbito do PT. Sempre que GABAS precisasse 
atender as instituições para manter o esquema, o fazia.

A função de GUSHIKEN foi aproximar ALEXANDRE ROMANO de 
FRANCISCO  ALVES  DE  SOUZA,  presidente  do  SINAPP.  FRANCISCO 
solicitou, então, que ALEXANDRE ROMANO procurasse as empresas 
de tecnologia que as instituições financeiras (representados 
pela ABBC e SINAPP) estavam avaliando contratar. Nesta época, 
a ABBC e a SINAPP já estavam em avançado estágio de negociação 
com  o  MPOG  para  disponibilizar  um  sistema  de  tecnologia  e 
controle da margem consignável e era praticamente certo que 
haveria um Acordo de Cooperação Técnica (ACT) entre a ABBC, 
SINAPP e o MPOG. 

Interessante  apontar  que  em  2009  o  SERPRO  chegou  a 
desenvolver,  a  pedido  da  própria  Secretaria  de  Recursos 
Humanos,  de DUVANIER PAIVA, um  novo  sistema  (chamado  “Novo 
Módulo das Consignatárias”)  com funcionalidades similares ao 
que veio a ser desenvolvido pela CONSIST e pela CSA NET. No 
entanto, o projeto do SERPRO foi abandonado no início de 2009, 
sem  qualquer  justificativa  técnica  ou  qualquer  motivação 
clara, por uma “decisão política” da Secretaria de Recursos 
Humanos, segundo o TCU,  logo que houve as negociações com a 
ABBC/SINAPP. Ademais, mesmo antes desta decisão, a Secretaria 
de Recursos Humanos já iniciou contatos com a ABBC/SINAPP para 
implementar o ACT.35 A decisão para não avançar com a SERPRO e 
iniciar as tratativas para contratar a empresa foi do próprio 
34 LUIZ GUSHIKEN era da área de previdência e funcionário aposentado do Banco do Brasil, com longa  

participação e grande influência no PT.  Além de um dos fundadores do PT e seu dirigente (foi presidente 
nacional  do  partido  de  1988  a  1990),  foi  deputado  federal  por  três  legislaturas  (de  1987  a  1999)  e  
coordenador das campanhas de Lula em 1989 e 1998. Foi, ainda, chefe da secretaria de Comunicação da 
Presidência da República. 

35 Decisão TCU 019.402/2010-4, item 235 - Doc. 6.
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Secretário,  DUVANIER  PAIVA,  sob  o  argumento  de  que  o  novo 
sistema  seria  melhor,36 mas  não  houve  qualquer  formalização 
neste sentido na época.37 Ademais, não houve qualquer pedido de 
apreciação  pela  Consultoria  Jurídica  do  MPOG  ou  qualquer 
estudo técnico visando verificar a possibilidade de aproveitar 
as funcionalidades desenvolvidas pelo SERPRO38. Embora o TCU 
tenha considerado correta a decisão da Secretaria de Recursos 
Humanos (de não incluir no sistema então existente as novas 
funcionalidades desenvolvidas  pelo  SERPRO)  e  não  tenha 
constatado custos adicionais do SERPRO – embora esta empresa 
pública  tenha  investidos  recursos  humanos  e  financeiros 
desnecessários - o que chama a atenção é a forma como ocorreu 
a  mudança  de  posicionamento  e  a  descontinuidade  do 
planejamento, por decisão política e imotivada. 

ALEXANDRE  ROMANO,  então,  procurou  PAULO  FERREIRA  – 
quem lhe tinha trazido o “esquema” - para saber das empresas 
de tecnologia que seriam contratadas. Houve, no mesmo dia, uma 
reunião com DUVANIER PAIVA, PAULO FERREIRA, ALEXANDRE ROMANO e 
CARLOS GABAS, na sede do PT  em Brasília, na sala de PAULO 
FERREIRA. 

Importante  apontar  que  havia  várias  empresas  de 
Tecnologia da Informação que já possuíam o software.

No entanto, nesta reunião, DUVANIER  PAIVA já  indicou 
36 Neste  sentido,  consta  da  decisão  do  TCU  (TCU  019.402/2010-4 –  Doc.  6) a  Nota  Informativa  n. 

81/DESIS/SRH/MP, de 08/12/2010, na qual constou o seguinte sobre os motivos pelos quais não se levou  
adiante  o  desenvolvimento  das  funcionalidades  do  SERPRO:  “Em  resposta,  por  intermédio  da  Nota 
Informativa n° 81/DESIS/SRH/MP, de 08/12/2010, os gestores informaram o que segue: "(…) 6. Quanto 
ao último item,  segundo o Secretário de Recursos Humanos, a decisão foi tomada quando lhe foi feita  
uma apresentação do conjunto de funcionalidades propostas para a evolução do módulo de consignações  
do  SIAPEnet,  e  que,  no  caso  particular  das  três  funcionalidades  questionadas,  avaliou-se  não ser  de  
interesse da administração sua implantação, devido às razões já expostas anteriormente”.

37 Dentre as irregularidades apuradas pelo TCU em relação ao ACT foi a “ausência de formalização da decisão  
tomada  pela  SRH/MP,  possivelmente  em  meados  de  2009,  de  não  utilizar  parte  das  funcionalidades 
desenvolvidas  pelo  Serpro  no  âmbito  do  projeto  denominado "Novo Módulo  de  Consignatárias",  tendo 
causado ineficiência à  empresa pública,  que  investiu  recursos  humanos e financeiros  (não repassados à 
SRH/MP) no desenvolvimento de web services que nunca foram utilizados (itens 231 e 248 a 257)” (Doc. 6)

38 Tais informações constam da Nota Informativa n. 81/DESIS/SRH/MP, de 08/12/2010. Consta no Relatório 
de Auditoria da CGU, fls. 24 (Doc. 6)
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que a empresa CONSIST seria a contratada. DUVANIER informou 
que a empresa CONSIST havia sido “levada” ao MPOG por meio de 
de  dois lobistas  (ADALBERTO WAGNER GUIMARÃES DE SOUZA e  JOSE 
SILCIO MOREIRA DA SILVA já mencionados), ambos representantes 
da empresa CONSUCRED.  WAGNER e JOSÉ SILCIO eram “lobistas” e 
operadores  -  assim  como  ALEXANDRE  ROMANO.  Cofnorme  visto, 
WAGNER  GUIMARÃES era próximo de CARLOS GABAS,  enquanto  JOSÉ 
SILCIO era próximo a DUVANIER PAIVA. 

Nesta  mesma  reunião,  ficou  acertado  que  parte  dos 
valores deveriam ser repassados ao Partido dos Trabalhadores e 
a  agentes  do  MPOG.  Assim,  ALEXANDRE  ROMANO  ofereceu  o 
pagamento de 5% para DUVANIER PAIVA e 5% para CARLOS GABAS do 
que recebesse. Ficou acertado, ainda, que do valor restante – 
90% - metade seria destinada ao PT. CARLOS GABAS aceitou os 
valores, enquanto DUVANIER permaneceu silente.

No  mesmo  dia  desta  reunião, ALEXANDRE  ROMANO  e 
DUVANIER se reuniram com  JOSÉ SILCIO, no hotel Meliá Brasil 
21, no Café Dali.  Confirma-se a relação de proximidade entre 
JOSÉ SILCIO e DUVANIER. JOSÉ SILCIO afirmou que representava a 
empresa CONSUCRED, mas que  ALEXANDRE ROMANO  deveria procurar 
os  proprietários  da  CONSUCRED  pois  eram  eles  que 
“representavam” a CONSIST. 

Alguns dias depois, houve um almoço em Brasília, no 
qual  participaram  ALEXANDRE  ROMANO,  JOAQUIM  MARANHÃO 
(proprietário  da  CONSUCRED),  ADALBERTO  WAGNER  (lobista  da 
CONSUCRED)  e CARLOS GABAS. Inclusive, WAGNER  possui  relação 
próxima  de  amizade  com  CARLOS  GABAS.  A  finalidade  desta 
reunião era “inserir” ALEXANDRE ROMANO no esquema. Para tanto, 
CARLOS  GABAS  fez  as  apresentações  e  apoiou  a  entrada  de 
ALEXANDRE  ROMANO  no  “projeto”.  O  nome  de  ALEXANDRE  ROMANO 
acabou sendo aceito, pois era recomendado pelo PT, em especial 
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por PAULO FERREIRA e CARLOS GABAS.

Em  seguida,  JOAQUIM  MARANHÃO,  após  confirmar  que 
ALEXANDRE ROMANO era a pessoa que poderia receber os valores 
da CONSIST, entrou em contato com este último para formalizar 
a “parceria”.

No  âmbito  do  MPOG,  as  negociações  do  Acordo  de 
Cooperação  Técnica  se  deram  diretamente  com  DUVANIER  PAIVA 
(sempre sob a orientação de PAULO BERNARDO), assim como com 
NELSON DE FREITAS. 

DUVANIER e NELSON estiveram diretamente envolvidos com 
o tema, desde antes da formalização do ACT.39 PAULO BERNARDO, 
então Ministro do Planejamento, não aparece formalmente,  mas 
de  tudo  tinha  ciência  e  era  quem  tomava  as  decisões,  em 
especial  por  intermédio  de  DUVANIER  e  NELSON,  seus 
subordinados de confiança. 

PAULO BERNARDO não apenas estava de tudo ciente,  por 
intermédio  de  DUVANIER,  como  tomou  as  decisões  para 
implementação do sistema. Teve, inclusive, uma reunião com os 
representantes  das  entidades  e  com  a  presença  de  DUVANIER 
PAIVA, antes da formalização do ACT entre 2008 ou 2009, para 
tratar  da  questão  da  margem  consignável  e  do  estoque  da 
dívida.40 Estava a par, inclusive, dos motivos que levaram à 

39 Neste sentido, veja e-mail datado 14 de setembro de 2009, em que NELSON DE FREITAS envia Termo base 
para Cooperação Técnica. No e-mail, NELSON já faz menção às empresas CONSIST e FRONTServices 
(CSA NET), afirmando que ficaram de fechar os anexos técnicos até aquela data (Rel. Análise de Mídia 
Apreendida N° 594/2015, p. 6 - Doc. 5). Ademais, em e-mail de 9 de outubro de 2009, PABLO envia para 
NATALIO FRIDMAN, dono da CONSIST, os contratos com ABBC/SINAPP, e se faz menção à análise já 
feita por WASHINGTON no tocante aos aspectos técnicos e, ainda, que seria enviado para NELSON DE 
FREITAS para  analisar  (Rel.  Análise  de  Mídia  Apreendida  N°  594/2015,  p.  8).  Em  e-mail,  de  19  de 
novembro de 2009, tratando dos valores das consignatárias de julho a outubro/2009, é enviado para o e-mail 
particular de NELSON e DUVANIER (Rel. Análise de Mídia Apreendida N° 594/2015, p. 13).  Em outro e-
mail, é enviada Ata de Reunião que ocorreu no MPOG, mais especificamente na Secretaria de Recursos 
Humanos,  em  07  julho  de  2010,  oportunidade  em  que  NELSON  e  DUVANIER  são  os  participantes 
principais do MPOG.  Nesta reunião estava presente WASHINGTON, da CSA NET, que foi apresentado 
como o responsável por todas as atividades relacionadas à tecnologia, hardwares e links de comunicação 
entre o SERPRO e a CONSIST  (Rel. Análise de Mídia Apreendida N° 594/2015, P. 47/48)

40 Cf. o próprio PAULO BERNARDO afirmou em seu interrogatório (fls. 2759).
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edição do ACT. Ao final, recebeu valores por intermédio de 
GUILHERME GONÇALVES. 

Em  e-mail  enviado  por  WASHINGTON  VIANNA em  09  de 
dezembro de 2011 para os parceiros, em que está tratando da 
divisão da SRH, de DUVANIER, WASHINGTON afirma: “Amanha entro 
em contato com Ponceano, Dr. Francisco e Pablo, para reportar 
as demais sugestões feitas pelo grupo político do Dr. Paulo 
Bernardo, Min. Das Comunicações e patrono desse nosso projeto” 
(grifamos).41 Assim, PAULO BERNARDO, mesmo no Ministério das 
Comunicações, é o “patrono” do projeto. 

DUVANIER PAIVA  atuou  a todo o tempo  representando  os 
interesses do  Partido dos Trabalhadores e de PAULO BERNARDO, 
então Ministro da Previdência e responsável pela sua indicação 
ao cargo. Conforme visto, DUVANIER atuou diretamente no tema, 
sendo quem dava as ordens diretamente para NELSON DE FREITAS. 
Auxiliou  antes  e  depois  do  ACT,  sendo  um  dos  agentes 
facilitadores  dentro  do  MPOG.42 DUVANIER  teve,  inclusive 
reuniões  em  Brasília  e  em  São  Paulo,  no  escritório  de 
ALEXANDRE ROMANO com a presença de WASHINGTON VIANNA, da CSA 
NET.43 Ademais, há e-mails em que WASHINGTON envia, em 31 de 
outubro de 2010, diretamente para DUVANIER, com cópia para 
41 Referido e-mail é datado de 08/01/2011 (Doc. 22). 
42 Em e-mail datado de 03/11/2010, originado do e-mail de WASHINGTON LUIZ VIANNA aponta que houve 

“reunião com Duvanier” no escritório do “Dr. Alexandre” [ALEXANDRE ROMANO], sendo que e-mails 
deveriam ser enviados no para “o email pessoal dele (Duvanier)”, contendo as dificuldades do sistema que 
não obtiverem resposta do MPOG. Constou, ainda, que “ANA LUCIA” continuaria sendo a pessoa indicada 
por  DUVANIER  como  “elemento  agente  (sic)  facilitador  dentro  do  MPOG”  (Rel.  Análise  de  Mídia 
Apreendida N° 594/2015, p. 61 - Doc. 5).  A pessoa de ANA LÚCIA DA SILVA mencionada (que não se 
confunde  com  ANA  LÚCIA  AMORIM  DE  BRITO,  que  atuou  posteriormente)  era  assessora  da 
DASIS/SRH/MPOG e assessorava diretamente DUVANIER PAIVA.

43 Em e-mail de 03 de novembro de 2010, WASHINGTON VIANNA informa PABLO KIPERSMIT que teve 
uma reunião com DUVANIER no escritório de ALEXANDRE ROMANO. Esclarece diversos pontos que 
ficaram acertados e que deveria ser enviado para o e-mail pessoa de DUVANIER “as principais dificuldades 
imediatas de sistemas que não obtemos resposta do MPOG” e que DUVANIER queria receber, até o dia 
seguinte, “uma relação de quem pagou o encargo inicial e quanto foi pago”, além dos “os faturamentos dos 
últimos 3 meses, por consignatária, com as respectivas quantidades de lançamentos (Rel. Análise de Mídia 
Apreendida N° 594/2015, 60/61 - Doc. 5). Neste mesmo e-mail, fica claro, ainda, que DUVANIER indicou 
uma assessora de nome ANA LÚCIA como “elemento facilitador dentro do MPOG” e que emails deveriam 
ser enviados no para “o email pessoal dele (Duvanier)”.  ANA LÚCIA mencionada se chama ANA LÚCIA 
DA SILVA, assessora da SRH e não se confunde com ANA LÚCIA AMORIM DE BRITO. 
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NELSON  DE  FREITAS,  em  que  trata  do  cronograma  e  trata  de 
eventual estresse político que poderia trazer a questão. PAULO 
BERNARDO,  embora  não  tenha  propositadamente aparecido  no 
processo, estava de tudo ciente e, inclusive, tratou deste 
tema com JOÃO VACCARI. 

NELSON DE FREITAS era o Diretor responsável pela área 
de  tecnologia  e  foi  quem  “cuidou  de  tudo”  e  teve  “uma 
participação  muito  importante  na  implantação  do  Acordo  de 
Cooperação Técnica.”44 NELSON FREITAS atuou diretamente para 
que o negócio com a CONSIST fosse adiante, desde antes da 
assinatura formal, trabalhando para que esta fosse a empresa 
contratada. Antes e depois da assinatura do ACT, a atuação de 
NELSON DE FREITAS é intensa. Da mesma forma, foi NELSON quem, 
em 1º de junho de 2010, autorizou o repasse de dados sensíveis 
de servidores públicos constantes da base do Siape do SERPRO à 
CONSIST – uma empresa privada -, por meio de um simples e-
mail.45

NELSON  FREITAS,  enquanto  Diretor  do  Departamento  de 
Administração  de  Sistemas  de  Informação  da  Secretaria  de 
Recursos Humanos do MPOG  e subordinado de DUVANIER,  foi quem 
assinou a Nota Técnica 145/SRH/MP em 06 de outubro de 2009 - 
introduzindo  a  Minuta  do  Acordo  de  Cooperação,  no  qual 
justificou o acordo e asseverou haver interesses convergentes 
entre os signatários. Em seguida, no mesmo dia, DUVANIER PAIVA 
dá o “De acordo”, encaminhando à Consultoria Jurídica para 
apreciação e parecer.

A forma com que o processo tramitou, em especial pela 
ausência de histórico de atos que antecederam a edição do ACT 
e falta de fundamentação,  superficialidade e incompletude do 

44 Nas palavras de ALEXANDRE ROMANO, cf. Termo de colaboração prestado em 22 de março de 2016 
(Doc. 9). 

45 O que foi objeto de censura pelo TCU. Cf. Acórdão do TCU, item 300 (Doc. 6).
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parecer, já indicavam que  se  tratava  de  formalidade  apenas 
para justificar o que estava previamente decidido.46 Ademais, 
embora  constasse  na  Nota  Técnica  que  não  havia  ônus  ou 
encargos financeiros para o Governo Federal, isto se mostrou 
falso, pois o Serpro incorreu em despesas para desenvolver 
tarefas, em especial para integração dos sistemas, que foram 
cobradas da SRH.47 

Antes  e  depois  da  assinatura  do  ACT,  a  atuação  de 
NELSON DE FREITAS é intensa. Não apenas para defender o modelo 
de  Cooperação  Técnica,  afirmando  não  existir  nenhuma 
ilegalidade,  mas  também  para  convencer  as  instituições 
financeiras da sua legalidade, pois estas  demonstravam certa 
preocupação com a viabilidade do modelo proposto por NELSON 
FREITAS. Em uma das mensagens eletrônicas, WASHINGTON traz um 
e-mail que  foi enviado por NELSON FREITAS a “Dr. Puerto” da 
ABBC. Na mensagem NELSON tenta afastar o “temor” sobre alguma 
ilegalidade  do  modelo  a  ser  adotado  e  inclusive  ameaça 
recomendar “tecnicamente” a suspensão de novas consignações, o 
que  poderia  causar  alguns  “transtornos”  aos  bancos, 
pressionando para que formalizassem este modelo.48 

Ainda na fase de implantação do ACT há diversos e-
mails  mencionando  NELSON  como  participante  ativo  das 
46 A Nota Técnica de NELSON DE FREITAS é o primeiro ato do processo 04500.012292/2009-90  (cópia 

integral deste processo constante do CD de fls. 1544), no qual, em fundamentação bastante simples, de uma 
página  e  meia,  apresenta  a  Minuta  do Acordo de  Cooperação  Técnica.  Não há  nenhuma indicação  das 
tratativas, atas, históricos  ou discussões sobre  o tema, seja com a CONSIST ou com a ABBC/SINAPP. O 
próprio  TCU  indicou  a  falta  de  registros  organizados  e  sistemáticos  de  todas  as  ações  e  eventos  que 
precederam à elaboração da minuta do ACT, a exemplo das atas de reuniões mantidas entre a SRH/MP, o 
Serpro, a ABBC e o Sinapp - com eventual participação da empresa Consist. Segundo afirmou o TCU, nada 
indicava o histórico documentado e organizado na SRH sobre os atos, decisões e eventos que cercaram as 
negociações prévias ao ACT e sua posterior execução, indicando falta de transparência nestes atos prévios e 
em todos os eventos que cercaram a formulação do ACT, conforme constatou o TCU. Ademais, o parecer de 
NELSON  FREITAS  era  incompleto  e  superficial,  sendo  que  a  Nota  Técnica  foi  chamada  de  “singela  
manifestação  dos  gestores  da  área  técnica”  segundo  o  TCU.  Cf.  decisão  do  TCU,  Processo  TCU 
019.402/2010-4, em especial item  95 (Doc. 6) 

47 Em verdade,  o TCU constatou que houve custos públicos  para a  implementação pela Administração na 
execução do acordo, no valor de R$ 252 mil, pelo Serpro, que teve que desenvolver tarefas para integração 
desses sistemas com o Sigmac (Cf. Processo TCU 019.402/2010-4 – Doc. 6)

48 Rel. Análise de Mídia Apreendida N° 594/2015, p. 21 - Doc. 5.
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discussões e, inclusive, discutindo com a CONSIST os termos do 
ACT.  Interessante  que  NELSON  evita  utilizar  seu  e-mail 
institucional nestas negociações.49  

Há, ainda, diversos contatos entre WASHINGTON  VIANNA, 
PABLO  KIPERSMIT (da CONSIST)  e NELSON DE FREITAS tratando do 
ACT, sendo que em um deles WASHINGTON afirma que precisava, 
mensalmente, da quantia de duzentos mil reais em caixa todo 
mês.  Ademais,  com  o  tempo,  NELSON  DE  FREITAS  se  aproxima 
também de ALEXANDRE ROMANO.50

Além disso, foi por recomendação de NELSON DE FREITAS 
a DUVANIER PAIVA que a empresa CSA NET, de WASHINGTON VIANNA, 
foi trazida ao esquema  como “parceira”, sendo subcontratada 
pela CONSIST para auxiliar na implantação técnica do sistema.51 
WASHINGTON  VIANNA, NELSON  e  DUVANIER  já  se  conheciam 
anteriormente.  WASHINGTON  VIANNA  e  NELSON  eram,  inclusive, 
amigos, e foi WASHINGTON quem ficou responsável pelo pagamento 
de propina a NELSON. 

Além da parte técnica e de realizar os pagamentos de 
vantagens  indevidas  a  NELSON,  WASHINGTON  também  atuou  de 
maneira direta na defesa do ACT.52  Ademais, WASHINGTON também 
49 Em  e-mail  datado  de  06  de  novembro  de  2009,  WASHINGTON  VIANNA pede  para  que  PABLO 

KIPERSMIT envie documento para o e-mail  particular  de NELSON DE FREITAS, havendo orientação 
expressa para que não seja mandado para o e-mail institucional dele do MPOG (“Usem o e-mail dele do 
Hotmail com cópia para mim. Não mandem esse documento pelo email dele do MP”)(Rel. Análise de Mídia 
Apreendida N° 594/2015, p. 12 - Doc. 5). ALEXANDRE ROMANO, em oitiva no dia 22 de março de 2016, 
confirmou que NELSON DE FREITAS utilizava o e-mail. 

50 O vínculo entre ALEXANDRE ROMANO e NELSON FREITAS começou no esquema CONSIST e depois 
se estendeu. Prova disso é o documento apreendido nos autos trata-se de cópia de e-mail de 24/07/2015 em 
que fica autorizada por CARINA FERLIN (secretária  de  ALEXANDRE ROMANO) “a entrada do Sr.  
Nelson  Freitas  no  apartamento  do  Sr.  Alexandre  Romano.  Ele  tem uma cópia da chave  e  pode entrar  
qualquer dia e horário” (fls. 123/124 do Apenso 3, do antigo IPL 1826/2015). O e-mail faz referência ao  
apartamento mencionado na Declaração de Imposto de Renda de ALEXANDRE ROMANO.

51 O TCU afirmou que a CSA Net foi subcontratada da Consist para implementar tarefas ligadas ao Sigmac sem 
comunicação formal à SRH/MP (Cf. Decisão TCU 019.402/2010-4, item 125 – Doc. 6).

52 Tanto assim que, em e-mail de fevereiro de 2010, com o título “Urgência nas ações”, WASHINGTON diz a  
PABLO KIPERSMIT que há urgência nas negociações, pois uma Deputada teria pedido informações no 
MPOG sobre o ACT e que isto poderia  levar  a  ABBC e SINAPP a desistirem  Rel.  Análise de Mídia 
Apreendida N° 594/2015, p. 19. Realmente, apurou-se que houve requerimento de informações ao Ministro 
do  Planejamento  pela  Deputada  ANDREIA  ZITO  sobre  o  Acordo  de  Cooperação  Técnica 
firmado.Requerimento de Informação - RIC 4707/2010. Ementa: “Solicita informações ao Senhor Ministro 
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foi responsável por ser interlocutor da CONSIST com DUVANIER 
PAIVA e com o MPOG,53 visando implementar o ACT e a contratação 
daquela empresa.  Teve também contatos com VALTER CORREIA54 no 
interesse da organização criminosa.

Ademais, conversas de e-mail demonstram que a atuação 
de WASHINGTON era importante no campo político – atuando assim 
como um dos lobistas do esquema.55 

Toma-se a decisão, então, no  âmbito do MPOG de que 
seria  formalizado  o  ACT  e  que  a  empresa  CONSIST  seria  a 
contratada pelas entidades.56 Referida decisão passou por PAULO 
BERNARDO e DUVANIER PAIVA.  A  CONSIST é escolhida mesmo antes 

de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão o Acordo de Cooperação Técnica, assinado pela Secretaria  
de Recursos Humanos - SRH, Associação Brasileira de Bancos - ABBC e Sindicato Nacional das Entidades 
Abertas de Previdência Privada – SINAPP”. O requerimento foi apresentado em 10/02/2010 e aprovado em 
11  de  março  de  2010.  Disponível  em  http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?
idProposicao=466251.  Em e-mail, que WASHINGTON envia para PABLO, em 12/02/2010, ainda com esse 
assunto  “URGENCIA NAS  AÇÕES”,  demonstram  preocupação  sobre  o  pedido  da  deputada  federal  e 
mencionam “É uma corrida contra o tempo e temos que ser discretos. “NÃO VAMOS FALAR ISSO COM 
NINGUÉM” Referido e-mail consta do Rel. Análise de Mídia Apreendida N° 594/2015, p. 19 (Doc. 5).

53 Foi  apreendido  e-mail  de  abril  de  2010,  com  assunto  “REUNIÃO  COM  DUVANIER”,  em  que 
WASHINGTON  informa  que  se  reuniu  com  DUVANIER  PAIVA  (outro  funcionário  do  MPOG)  e 
ALEXANDRE  ROMANO  e  trataram  de  diversas  pendências  envolvendo  o  ACT.  No  e-mail, 
WASHINGTON afirma que lhe foi indicada uma pessoa de prenome ANA LÚCIA, funcionária do MPOG, 
como “agente facilitador dentro do MPOG”.  Rel. Análise de Mídia Apreendida N° 594/2015, p. 61.

54 VALTER CORREIA é antigo conhecido de WASHINGTON VIANNA e posteriormente vem a ser Secretário 
do MPOG, auxiliando, a partir de 2012, nas renovações do ACT, com a morte de DUVANIER. 

55  Em conversa por e-mail  (10 de maio de 2010, com assunto “S. José do Rio Preto -  CONSISTSCA -  
concorrentes”), sobre a indicação da CONSIST para um projeto na Cidade de São José do Rio Preto, fica 
claro que a função de NELSON e WASHINGTON (XITÃO) é dar apoio político e fazer  lobby político, 
mediante contraprestação. No e-mail, o gerente da CONSIST ARMANDO TRIVELATO envia e-mail para 
PABLO e afirma que o programa SCA foi apresentado na Prefeitura,  mas que havia “alguns problemas 
políticos”, pois os bancos teriam indicado outras empresas. Afirma ainda que se houvesse o apoio do BB e da 
CEF, a CONSIST seria vencedora da licitação. Em seguida, ARMANDO TRIVELATO pergunta: “Será que  
deveriamos envolver o Xitão e o Nelson para nos ajudar? Estamos sem ninguém nos indicando”.  Ao ser 
incluído na conversa, por autorização de PABLO, WASHINGTON responde que tinha acesso ao Prefeito e  
ele faria “bons negócios”. Afirma, ainda, que precisa entender por que a CONSIST está com problemas e que 
não seria bom  (“O tenho acesso sim ao prefeito Valdomiro Lopes, PSB, S.J.Rio Preto, esse fulano faz bons  
negócios. Precisamos entender porque a CONSIST está com problemas políticos lá” (…) (Rel. Análise de 
Mídia  Apreendida  N°  594/2015,  p.  249/251).  WASHINGTON,  ainda  nesta  conversa,  afirma  que  não 
acreditava que seria bom entrar em conflito com o Banco do Brasil, pois qualquer ajuda fora do contexto do 
Ministério do Planejamento poderia provocar reações ruins no Ministério e haver reação negativa também de 
NELSON DE FREITAS e do PARTIDO. WASHINGTON afirmou: “Não acho legal mexer com BB agora já 
que nem nós temos claro como faremos o nosso negócio. Pedir para eles (Flavio) qualquer ajuda fora do 
contexto MPOG, pode provocar reações ruins no ministério e podemos tomar uma comida do Nelson, do  
Partido e com certeza eles não nos ajudariam”  - Rel. Análise de Mídia Apreendida N° 594/2015, p. 250)

56 O próprio WASHINGTON VIANNA afirmou que, ao ser chamado em Brasília por DUVANIER PAIVA, este 
disse que “a estrutura do negócio” estava fechada e não seriam possíveis alterações (fls. 2749/2755).
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de ser firmado o ACT, para ser a empresa que prestaria os 
serviços para as instituições interessadas. 

Em  22  de  dezembro  de  2009  é  assinado  o  Acordo  de 
Cooperação  Técnica  (ACT)  entre  MPOG  (por  intermédio  da 
Secretaria  de  Recursos  Humanos,  representada  por  DUVANIER, 
sendo o então Ministro PAULO BERNARDO), ABBC e SINAPP,  para 
fins  de  disponibilização,  via  internet,  de  Sistema 
Informatizado  de  Gestão  de  Margem  Consignável 
(SIGMAC/SIAPEnet).  Interessante  que,  embora  nas  primeiras 
minutas do ACT que circularam entre os “parceiros” constasse o 
nome  do  então  Ministro  PAULO  BERNARDO57,  este  não  aparece 
formalmente no processo e tampouco tem contato com a empresa 
CONSIST, certamente para se desvencilhar.  No entanto, PAULO 
BERNARDO recebeu vantagens indevidas por meio do escritório de 
GUILHERME GONÇALVES. 

O ACT tinha prazo de 12 meses, podendo ser prorrogado 
mediante Termo Aditivo, o que realmente ocorreu,  até 11 de 
dezembro  de  2014  (vigorando  até  2015).  PAULO  BERNARDO  e 
DUVANIER  PAIVA  eram  os  responsáveis  por  renovar  o  ACT  até 
2011. Com a saída de PAULO BERNARDO e a morte de DUVANIER 
DUVANIER, passa a haver participação de ANA LÚCIA AMORIM DE 
BRITO na renovação dos ACT:

ASSUNTO DATA DA APROVAÇÃO RESPONSÁVEL NO MPOG
ACORDO  DE  COOPERAÇÃO 
TÉCNICA  MPOG  X 
ABBC/SINAPP (ACT)

22/12/2009 DUVANIER PAIVA 
FERREIRA  (SECRETÁRIO 
DE RECURSOS HUMANOS)

Ministro:  PAULO 
BERNARDO SILVA

57 Neste sentido, e-mail apreendido na caixa de entrada de um dos parceiros, de 30 de janeiro de 2009: Na 
mensagem constou: “Minuta de acordoPrezado Anderson, veja a minuta que o Min. está propondo, tem que 
ser avaliada na ótica da ABBC, na Consist estamos avaliando. Abraço. Armando Trivelato Filho”. Na minuta, 
aparece representando o MPOG no ACT o então Ministro PAULO BERNARDO.  Nesta época já consta 
menção à empresa CONSIST como fazendo parte do ACT – o que não vem a se concretizar (Doc. 20)
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1º  TERMO ADITIVO  – 
RENOVAÇÃO DO ACT

16/12/2010 DUVANIER  PAIVA 
FERREIRA  (SECRETÁRIO 
DE RECURSOS HUMANOS)

Ministro:  PAULO 
BERNARDO SILVA

2º   TERMO ADITIVO  - 
RENOVAÇÃO DO ACT

15/12/2011 DUVANIER PAIVA 
FERREIRA  (SECRETÁRIO 
DE RECURSOS HUMANOS)

Ministra:  Miriam 
Belchior (Fev/2011)

3º  TERMO ADITIVO  - 
RENOVAÇÃO DO ACT

14/12/2012 ANA  LUCIA AMORIM  DE 
BRITO  (SECRETÁRIA  DE 
GESTÃO – SEGEP/MPOG)

Ministra:  Miriam 
Belchior

4º  TERMO ADITIVO  - 
RENOVAÇÃO DO ACT

11/12/2013 ANA  LUCIA AMORIM  DE 
BRITO  (SECRETÁRIA  DE 
GESTÃO – SEGEP/MPOG)

Ministra:  Miriam 
Belchior

5º  TERMO  ADITIVO  - 
RENOVAÇÃO DO ACT

11/12/2014 ANA  LUCIA AMORIM  DE 
BRITO  (SECRETÁRIA  DE 
GESTÃO – SEGEP/MPOG)

Ministra:  Miriam 
Belchior

Em  seguida  à  assinatura  do  ACT foi  editada,  por 
DUVANIER  PAIVA,  a  normativa  que  regulamentava  o  tema, 
estabelecendo  o valor  a  ser  pago  pelas  instituições 
financeiras.  Nesta linha,  DUVANIER editou a Portaria n. 334, 
em 09 de fevereiro de 2010, do Ministério do Planejamento, em 
que  foram  estabelecidos  o  ressarcimento  pelos  custos  pela 
utilização do  sistema.58 Assim, as  associadas da  ABBC e  da 
58 Segundo  WASHINGTON  VIANNA,  “DUVANIER  editou  um  ato  normativo  com  base  no  trabalho  de 
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SINAP  que  aderissem  teriam  que  pagar  R$  0,70,  no  caso  de 
instituições públicas (antes era R$ 0,34) ou R$ 0,95 no caso 
de instituições privadas (antes era R$ 1,50) por empréstimo ou 
financiamento. Ou seja, houve um aumento do valor a ser pago 
pelas  instituições  públicas  (o  valor  mais  que  duplicou, 
passando de R$ 0,34 para R$ 0,70) e uma diminuição do valor 
das  instituições  privadas  (que  passou  de  R$  1,50  para  R$ 
0,95). Ademais, houve justificativa inadequada para a edição 
da referida Portaria e alteração dos valores – supostamente 
para  "desmotivar  a  atuação  de  instituições  consignatárias 
oferecedoras  de  empréstimos  financeiros,  indutores  do 
endividamento  do  servidor".  No  entanto,  apesar  da 
fundamentação, o custo para as instituições públicas mais que 
duplicou,  enquanto  para  as  instituições  privadas  o  custo 
diminuiu.59 

Em  5 de  abril de 2010 é assinado o contrato formal 
entre  ABBC/SINAPP  e  CONSIST60,  iniciando  a  implementação  do 
sistema.  No  entanto,  já  se  sabia  que  a  CONSIST  seria 
contratada muito antes da formalização do ACT, no mínimo desde 
início de 2009.  

A  CONSIST  recebia  os  valores  diretamente  das 
instituições financeiras filiadas à ABBC/SINAPP que assinassem 
o termo de adesão do sistema (tendo sido assinados cerca de 
300 termos de adesão).

No início de 2010, é formalizado o contrato entre a 

GUILHERME GONÇALVES” (fls.2751). 
59 Neste sentido se manifestou expressamente o TCU (Decisão TCU 019.402/2010-4, em especial item 338 - 

Doc. 6), indicando a contradição na fundamentação, pois a redução do valor das instituições privadas levaria 
à  motivação para as  instituições  privadas realizarem créditos  consignados. Ao final  concluiu que houve 
“motivação inadequada e incoerente  na Nota Técnica Dasis/SRH/MP 4/2010,  que embasou a edição da 
Portaria SRH/MP 334/2010 (itens 338 a 339)”

60 A partir daí, as instituições  interessadas em se valer do sistema da ABBC/SINAPP para gerenciamento de 
empréstimos consignados em folha firmavam, individualmente, um termo de adesão e, assim, remuneravam 
a  CONSIST com um pequeno valor  para cada contrato (ou linha)  de empréstimo consignado em folha 
tomado. 
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CONSIST e a CSA NET. Em razão da intervenção de NELSON DE 
FREITAS e DUVANIER PAIVA, a CSA NET torna-se “parceira” do 
esquema  e  é  repassado  mensalmente  9%  do  faturamento  da 
CONSIST,  o  que  representava  cerca  de  R$  130  mil  por  mês. 
Parte deste valor era repassado por WASHINGTON para NELSON DE 
FREITAS. No total, cerca de um milhão de reais em propina foi 
repassado  de  WASHINGTON  para  NELSON  DE  FREITAS.  Embora 
WASHINGTON  realmente  prestasse  serviços,  atuava  também  como 
interlocutor  das  estruturas  de  poder,  possuindo  diversos 
contatos políticos. 

Por volta de março de 2010 iniciam-se os contatos para 
acertar o repasse da  propina.  Nesta época,  por orientação de 
PAULO FERREIRA, ALEXANDRE ROMANO procurou JOÃO VACCARI NETO, 
que  havia  assumido  a  tesouraria  do  PT,  para  “acertar”  os 
valores  referentes  ao  contrato  da  CONSIST.  Nesta  época, 
ALEXANDRE ROMANO já tinha contrato simulado com a CONSIST em 
que ficaria com cerca de 32% do faturamento da empresa. 

ALEXANDRE ROMANO se encontrou com JOÃO VACCARI na sede 
do PT em São Paulo, na Rua Martins Fontes, Centro. VACCARI já 
estava ciente do tema e de que a reunião seria para acertar os 
valores destinados ao PT, recebidos por ALEXANDRE ROMANO da 
CONSIST, e a forma de operacionalizá-los.

Já  era  sabido  que,  do  percentual  do  total  recebido 
pela empresa CONSIST do contrato do MPOG, uma parte deveria 
ser repassada para o Partido dos Trabalhadores. No entanto, há 
divergência sobre os percentuais. 

VACCARI não aceita o pagamento de 5% para CARLOS GABAS 
e para DAVANIER PAIVA,  prometidos para cada um por ALEXANDRE 
ROMANO,  afirmando  a ALEXANDRE ROMANO que já tinha tratado do 
tema com PAULO BERNARDO (“já tinha falado com número 1 do 
Ministério do Planejamento”).
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Após  alguma  discussão  e  em  razão  da  intervenção  de 
PAULO FERREIRA, que faz intermediação da discussão para tratar 
do tema, ficou acertada a divisão dos valores entre ALEXANDRE 
ROMANO e VACCARI: de tudo o que ALEXANDRE ROMANO recebesse 
(32%  do  faturamento  da  CONSIST),  (i)  1/3  seria  para  PAULO 
BERNARDO,  então  Ministro  do  Planejamento,  que  receberia  os 
valores por intermédio do advogado GUILHERME GONÇALVES; (ii) 
2/3 seria dividido entre o PT (80%) e ALEXANDRE ROMANO (20%).61 
VACCARI afirmou que ALEXANDRE ROMANO seria procurado por um 
advogado que representava PAULO BERNARDO. Em seguida, ainda no 
início de 2010, GUILHERME GONÇALVES procurou ALEXANDRE ROMANO 
para acertar a forma de repasse.62 

 Em agosto de 2010 iniciou-se a execução do contrato 
da CONSIST e a realização dos pagamentos. 

Para  receber os valores da CONSIST,  ALEXANDRE ROMANO 
fez contrato de prestação de serviços simulado com  referida 
empresa  (contrato datado de 08 de abril de 2010),  no qual 
constava  o  recebimento  de  22,90%  sobre  os  valores  que  a 
CONSIST  viesse  a efetivamente receber  em razão do ACT com o 
MPOG. Esse valor incluía apenas a parte devida a ALEXANDRE 
ROMANO (em torno de 6%)63 e ao Partido dos Trabalhadores (em 
torno de 17%). 

61 Assim, do valor geral recebido por ALEXANDRE ROMANO da CONSIST, (i) 13,35% para ALEXANDRE 
ROMANO, (ii)  53,32%  deveria ser destinado ao Partido dos Trabalhadores, e (iii) 33,33% para PAULO 
BERNARDO.

62  Não há qualquer dúvida da relação próxima entre GUILHERME GONÇALVES e PAULO BERNARDO. 
Além  de  amigos  de  longa  data,  advogou  para  este  último  e  para  sua  esposa  na  área  eleitoral.  Isto  é 
confirmado  por  ambos.  PAULO  BERNARDO  afirmou:  “QUE  o  declarante  conhece  GUILHERME 
GONÇALVES; QUE GUILHERME GONÇALVES é filiado ao Partido dos Trabalhadores desde os 14 anos 
dele; QUE o declarante já se recorda dele na década de 80, ainda jovem, participando de reuniões do Partido;  
QUE  quando  foi  candidato  a  deputado  em  2002,  acredita  que  GUILHERME  foi  quem  apresentou  a  
documentação; QUE com o tempo, se tornaram amigos; QUE inclusive GUILHERME GONÇALVES possui 
muitos clientes na área eleitoral, mais de 200 clientes, e é uma pessoa muito gabaritada na área eleitoral;  
QUE o declarante já foi algumas vezes no escritório de GUILHERME GONÇALVES(...); QUE o declarante 
conversava com frequência com GUILHERME GONÇALVES, cerca de três vezes por semana” (fls. 2760). 

63 A  destinada  para  o  próprio  ALEXANDRE  ROMANO  era  recebida  da  CONSIST,  mediante  contratos 
simulados e emissão de notas falsas para as empresas  ligadas a ele (OLIVEIRA ROMANO, NSG e SX 
COMUNICAÇÃO, LINK CONSULTORIA, VIS INVESTIMENTOS, entre outras).
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Em  seguida,  ALEXANDRE  é  procurado  por  GUILHERME 
GONÇALVES, para receber os valores em nome de PAULO BERNARDO. 
ALEXANDRE  ROMANO  faz  contato  com  a  empresa  CONSIST.  Esta 
empresa  simula  um  contrato  de  prestação  de  serviços  com  o 
escritório  GUILHERME  GONÇALVES  ADVOGADOS ASSOCIADOS, 
repassando  9,6% do total do faturamento da CONSIST  (da parte 
até então cabível a ALEXANDRE ROMANO).64 O contrato simulado é 
assinado em 13 de abril de 2010.65 Passam a ser repassados 
mensalmente  os  valores  para  o  escritório  de  GUILHERME 
GONÇALVES.66 Depois da saída de PAULO BERNARDO do Ministério do 
Planejamento em 2011 e a morte de DUVANIER PAIVA em janeiro de 
2012, este valor foi revisto para 4,8%. Entre 2014 e 2015, o 
percentual  foi  novamente  revisto  para  2,9%.  No  total,  são 
repassados  mais  de  sete  milhões  de  reais  da  CONSIST  para 
GUILHERME GONÇALVES, entre 2010 e 2015,  tendo como destino 
final  PAULO  BERNARDO.  Embora  GUILHERME  GONÇALVES  tenha 
prestado  alguns  poucos  serviços  para  a  CONSIST,  jamais 
justificaria o repasse dos valores indicados. 

Para  operacionalizar  os  repasses  a  PAULO  BERNARDO, 
GUILHERME  ficava,  para si, inicialmente  com  10%  do valor  e, 
depois, com 30% do valor do contrato. O restante era repassado 
para  PAULO  BERNARDO, após  movimentação,  ocultação  e 
dissimulação  nas  consultas  pessoais  de  GUILHERME  GONÇALVES, 
mediante pagamento de despesas pessoais, transferências para 
aplicações financeiras e, ainda, pagamento de pessoas próximas 

64 Tanto  PABLO KIPERSMIST quanto  VALTER SILVÉRIO confirmaram que ALEXANDRE ROMANO 
destinou, em determinado momento, 1/3 dos valores a ele devidos pela CONSISTG para o escritório de 
GUILHERME GONÇALVES (fls. 91 e 98, respectivamente, do IPL 1826/2015 – SR/PR)

65 Há e-mail datado de 8 de fevereiro de 2010, em que MARCELO MARAN (funcionário de confiança de 
GUILHERME GONÇALVES) envia para ALEXANDRE ROMANO anexo do contrato de GUILHERME 
GONÇALVES ADVOGADOS e a  CONSIST, que, em seguida, é enviado para PABLO.  Rel. Análise de 
Mídia Apreendida N° 594/2015, p. 18

66 O valor repassado a GUILHERME GONÇALVES  correspondia a cerca de R$ 175 mil reais por mês  em 
2010.Neste sentido, e-mail de 14/10/2010, com o assunto “Fluxo de caixa para pagamento de parceiros”, há 
menção  ao  pagamento  de  R$  178.116,90,  referente  ao  mês  de  setembro  de  2010,  para  GUILHERME 
GONÇALVES (Rel. Análise de Mídia Apreendida N° 594/2015, p. 58).
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a PAULO BERNARDO.

Para auxiliar na sua atividade, GUILHERME GONÇALVES se 
vale  da  ajuda  de  MARCELO  MARAN,  que  era  o  “administrativo 
financeiro de GUILHERME GONÇALVES” e de sua “total confiança”.

Para o Partido dos Trabalhadores, fica acertado que os 
valores seriam pagos mediante indicação de empresas por JOÃO 
VACCARI. Estas empresas simulariam contratos com a CONSIST, 
com o auxílio de ALEXANDRE ROMANO, para receber os créditos do 
Partido.  No total,  foram  repassados  R$  17.485.534,35  da 
CONSIST para o Partido dos Trabalhadores.  

A primeira empresa indicada por VACCARI para ALEXANDRE 
ROMANO foi  a empresa CRLS, de CARLOS CORTEGOSO.  Esta empresa 
simulou  contrato  com  a  CONSIST  e  recebeu  R$  309.590,00, 
mediante emissão de duas notas fiscais simuladas em outubro de 
2010. Depois a empresa POLITEC, de HÉLIO DOS SANTOS OLIVEIRA, 
da mesma forma,  recebeu valores desde novembro de 2010 até 
maio de 2011, no montante de aproximadamente R$ 2 milhões de 
reais,  simulando contratos com a CONSIST. Por fim, a empresa 
JAMP (de MILTON e JOSÉ ADOLFO PASCOWITCH) simulou contrato com 
a CONSIST e recebeu, entre maio de 2011 e novembro de 2014, 
17%  do  faturamento  líquido  da  empresa  CONSIST,  o  que 
correspondeu a no mínimo R$ 15.186.142,40. Estes valores eram 
repassados  em  espécie  a  JOÃO  VACCARI  ou  eram  repassados  a 
pessoas indicadas por este.

CARLOS CORTEGOSO (da empresa CRLS), HÉLIO OLIVEIRA (da 
empresa POLITEC) e MILTON PASCOWITCH (da JAMP) confirmaram que 
nenhum  serviço  foi  prestado  à  CONSIST.  CARLOS  CORTEGOSO  e 
HÉLIO  OLIVEIRA  afirmaram,  ainda,  que  prestaram  serviços  ao 
Partido dos Trabalhadores e receberam valores da CONSIST como 
sendo “créditos” que o Partido possuía com a CONSIST, visando 
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quitar dívidas existentes com as empresas.67 MILTON PASCOWITCH, 
da mesma forma, confirmou que não houve prestação de serviços 
e  que  foi  acionado  por  JOÃO  VACCARI  apenas  para 
operacionalizar  o  repasse  de  valores  para  a  Partido  dos 
Trabalhadores.  Assim,  nos  três  casos  havia  a  simulação  de 
contratos  entre  a  CONSIST  e  tais  empresas,  com  o 
correspondente pagamento dos valores devidos ao PT.

Houve,  ainda,  os  seguintes  pagamentos  feitos  pela 
JAMP, por ordem de JOÃO VACCARI e com valores da CONSIST: (i) 
o  pagamento  de  R$  300.000,00  em  espécie  para  a  denunciada 
MARTA  COERIN,  funcionária do Partido dos Trabalhadores; (ii) 
repasse de R$ 120.000,00 para a EDITORA 247, representada pelo 
denunciado LEONARDO ATTUCH, sem que tenha ocorrido qualquer 
prestação de serviço pela referida editora à JAMP; (iii)  o 
pagamento  de  R$  120.000,00  para  a  empresa  GOMES  E  GOMES 
PROMOÇÕES  DE  EVENTOS  E  CONSULTORIA,  em  nome  da  denunciada 
CASSIA GOMES, esposa de DUVANIER PAIVA,  após a morte deste. 
Recorde-se que DUVANIER foi o Secretário de Recursos Humanos 
que assinou o ACT. O pagamento foi feito em quatro parcelas de 
R$  30.000,00,  sem  qualquer  prestação  de  serviço  à  empresa 
67 CARLOS  ROBERTO  CORTEGOSO  (representante  da  empresa  CRLS  CONFECÇÕES),  ouvido  em 

21/07/2016 (fls. 2870/2872) afirmou: “confirma que recebeu valores da empresa CONSIST; QUE os valores 
recebidos foram em torno de R$ 300.000,00; QUE não foi prestado nenhum serviço para a CONSIST; QUE 
o declarante explica que isso aconteceu devido a créditos que o declarante e/ou sua empresa tinha junto ao 
PT por serviços realizados e não pagos no passado”. “QUE perguntado sobre pagamentos recebidos da 
empresa POLITEC, respondeu que devem, se não se engana, ter sido recebido no mesmo contexto, ou seja, o  
declarante/empresa ter créditos a receber junto ao PT e o PT indicar empresas ou pessoas para efetivar o 
pagamento; QUE o pagamento da POLITEC foi um pouco depois dos pagamentos da CONSIST e acredita 
que devem ter sido por volta de R$ 250.000,00, sem prestação de serviços para POLITEC; QUE os serviços 
na  realidade  foram prestados  é  para  o  PT;  QUE afirma  que  quem orientou  o  declarante  a  procurar  a  
POLITEC não se recorda com quem da empresa POLITEC conversou mas quem teria feito a indicação teria 
sido o falecido LUIZ GUSHIKEN; QUE o declarante disse que depois de ter conseguido o pagamento pela  
CONSIST, pensou que como LUIZ GUSHIKEN tinha sido solidário naquele caso, poderia insistir em tentar 
receber mais dos valores a que tinha direito; QUE perguntado se pode dizer outros pagamentos que tenham 
sido efetuados dessa forma (nesse mesmo contexto), ou seja, créditos pagos por pessoas ou empresas para as  
quais o senhor ou sua empresa não prestaram serviços, mas foram usados para abater dívidas para com o PT, 
respondeu  que  se  compromete  a  levantar  tais  pagamentos  e  que,  embora  não  seja  capaz  de  dizer  no 
momento, provavelmente há”. Na mesma linha, a oitiva de HELIO SANTOS OLIVEIRA (representante da 
empresa POLITEC), em 20/07/2016, foi no mesmo sentido: “foi chamado por JOÃO VACCARI NETO para 
uma reunião na sede do Partido dos Trabalhadores em Brasília, na qual ele mencionou que tinha um ‘crédito’ 
a receber junto à empresa CONSIST” (fls. 2786/2787). 
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JAMP. 

Posteriormente,  com  a  saída  de  PAULO  BERNARDO  e, 
especialmente, com a morte de DUVANIER PAIVA (em 19 de janeiro 
de 2012), mostra-se necessário obter auxílio de novas pessoas 
para a manutenção do esquema, em especial para que o ACT fosse 
mantido. 

VALTER CORREIA – Secretário-Executivo Adjunto do MPOG 
– é cooptado pelo esquema.68 No próprio velório de DUVANIER 
PAIVA,  o  assunto  é  tratado  pela  primeira  vez  com  VALTER 
CORREIA, com a participação inclusive de PABLO KIPERSMIT e 
outros.69

JOÃO VACCARI NETO questiona se VALTER CORREIA poderia 
auxiliar na manutenção do esquema e as renovações do Acordo de 
Cooperação Técnica. Com a aceitação de VALTER CORREIA,  este 
indica a JOÃO VACCARI  uma empresa o  recebimento  dos valores 
ilícitos:  a empresa  LARC –  depois chamada de JD2, de DÉRCIO 
GUEDES. 

Em  seguida,  VACCARI  passa  a  ALEXANDRE  ROMANO  o 
contrato social da empresa LARC  ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA 
LTDA (depois JD2 CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA) e o cartão 
de  visitas  de  DÉRCIO  GUEDES,  informando  que  esta  empresa 
passaria  a  receber  valores  da  CONSIST,  em  especial  para 
auxiliar na renovação dos Acordos de Cooperação Técnica com o 
Ministério  do  Planejamento.  ALEXANDRE  ROMANO,  então,  faz  a 
intermediação entre DÉRCIO GUEDES e a CONSIST. 

Após  reunião entre ALEXANDRE ROMANO, PABLO KIPERSMIT, 
DÉRCIO GUEDES e VALTER CORREIA em  restaurante em  Brasília, 

68 Embora VALTER CORREIA DA SILVA não tenha sido objeto da imputação de organização criminosa, uma 
vez que as investigações em face dele continuarão, a compreensão da sua participação e do núcleo por ele  
representado  (que  inclui  DÉRCIO  GUEDES,  ANA  LUCIA  AMORIM  DE  BRITO,  JOSEMIR 
MANGUEIRA e  CARLOS  GABAS)  é  essencial  para  que  se  possa  compreender  a  nova  divisão  dos 
“parceiros” a partir de maio de 2012. 

69 O próprio VALTER CORREIA afirmou isto em seu termo de declarações prestado em 20 de julho de 2016.
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fora do Ministério (no Hotel Meliá, no Brasil 21), em contexto 
completamente estranho às tratativas oficiais70,  é acertado o 
percentual do repasse e, em seguida, é  firmado um contrato 
simulado entre a CONSIST e a  LARC (depois substituída pela 
JD2),  com o propósito único de repassar os valores indevidos 
para  os  agentes  responsáveis  pela  renovação  do  ACT. Os 
repasses  se  iniciam  em  junho  de  2012.  Foram  apreendidas 
dezenas  de notas  da  CONSIST  para  a  JD2  CONSULTORIA,  todas 
simuladas. A  JD2  nunca  prestou  qualquer  serviço  para  a 
CONSIST. 

A  empresa  JD2  (anteriormente LARC  ADMINISTRAÇÃO  E 
CONSULTORIA LTDA), de DÉRCIO GUEDES, posiciona-se, assim, como 
a  “parceira”  que  auxilia  a  dar  “suporte”  e  “ajuda”  nas 
renovações anuais do Acordo de Cooperação com o Ministério do 
Planejamento. Passa a ser mais uma das empresas “parceiras” do 
esquema. Tinha como finalidade repassar vantagens indevidas a 
VALTER CORREIA DA SILVA, Secretário Adjunto do Ministério do 
Planejamento e, também, ANA LÚCIA AMORIM DE BRITO, Secretária 
de  Gestão  Pública  do  MPOG responsável  por  renovar  os  ACT, 
assim como de CARLOS GABAS.  DÉRCIO repassava os valores em 
espécie para referidos agentes públicos.

A  empresa  JD2  passou  a  receber,  em  um  primeiro 
momento, metade do valor devido a PAULO BERNARDO, ou seja, 
4,8% do faturamento da empresa CONSIST, a partir de junho de 
2012. Posteriormente,  em 2013,  por pressão de VALTER CORREIA 
DA SILVA, a empresa CONSUCRED cede 5% de sua participação para 
a JD2 (o que correspondia a R$ 150 mil reais mensais).  A JD2 
passa,  então,  a  receber  próximo  de  10%  do  faturamento  da 

70 O próprio  VALTER CORREIA DA SILVA confirma,  em seu  termo de  declarações  prestado  em 20 de 
setembro  de  2016:  “QUE perguntado  se  não  achou  estranhas  essas  reuniões  informais  com a  empresa 
CONSIST, respondeu que de fato esse não é o procedimento que costuma adotar para esses fatos, ainda mais  
quando ocupa cargos de “alto escalão” como o de Secretário de Gestão, mas de fato isso ocorreu por, pelo  
menos ao que se recorda, duas vezes, num espaço de dois anos (um por ano)”  (fls. 2769/2773).
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CONSIST.71 Os  valores  repassados  para  a  empresa  são 
inicialmente de cerca de R$ 110.000,00 por mês e ao final de 
2014 passa a receber a quantia de R$ 300.000,00 por mês. 

Em  razão  dos  valores  repassados,  VALTER  CORREIA  DA 
SILVA  faz  a  gestão  e  ANA  LÚCIA  AMORIM  DE  BRITO  realmente 
renova o ACT e passam a ser, assim, o contato político e o 
ponto de interlocução da organização criminosa no MPOG.

Da mesma forma ANA LÚCIA AMORIM DE BRITO, na qualidade 
de  Secretária  de  Gestão, assinou as  renovações  dos  ACT  em 
dezembro de 2012, dezembro de 2013 e dezembro de 2014, como 
representante do MPOG, após a morte de DUVANIER PAIVA. 

Por  fim,  no  final  de  2014  houve  a entrada  do 
escritório de DAISSON PORTANOVA  como “parceiro” da  CONSIST. 
Por  orientação  de  JOÃO  VACCARI,  ALEXANDRE  ROMANO  também 
operacionalizou  o  repasse  de  valores  da  CONSIST  para  o 
escritório “PORTANOVA ADVOGADOS”, de DAISSON PORTANOVA, com o 
intuito de beneficiar PAULO FERREIRA, ex-tesoureiro do PT, que 
havia  trazido  ALEXANDRE  ROMANO  para  o  esquema.  Referido 
escritório não prestou serviços à CONSIST.  

A  partir  de  então,  metade  dos  valores  até  então 
destinados  a  PAULO  BERNARDO  é  repassada  para  DAISSON 
PORTANOVA.  O percentual repassado foi de 2,9% do faturamento 
da CONSIST. Apurou-se que entre dezembro de 2014 e maio de 
71 Foi apreendido e-mail em que se indica realmente que, a partir de maio de 2012, metade do valor destinado a 

GUILHERME GONÇALVES (intermediário de PAULO BERNARDO) passa a ser remetido a JD2. O e-
mail faz menção ao pagamento de R$ 110.000,00 para a JD2 e se faz menção à redução de 5% dos valores 
pagos à CONSUCRED (Rel. Análise de Mídia Apreendida n. 594/2015, p. 104). Da mesma forma, no e-mail 
27 de novembro de 2013, já se faz menção aos pagamentos da “parceira” JD2 abrangendo parte do que era 
devida  a  GUILHERME  GONÇALVES  e  parte  da  CONSUCRED,  com  menção  ao  pagamento  de  R$ 
200.000,00  para  a  JD2,  proveniente  da  seguinte  divisão:  R$ 125.000,00  que  vem de  50% da  parte  de 
GUILHERME  GONÇALVES  (PAULO  BERNARDO)  e  R$  72.500,00  da  CONSUCRED e,  ainda,  R$ 
2.500,00 da CONSIST. No e-mail consta: “JD2 (R$ 200.000,00), sendo que: R$ 125.000,00 que vem 50% de 
Guilherme Gonçalves  + R$ 72.500,00 da CONSUCRED + R$ 2.500,00 da CONSIST”  (Rel. Análise de 
Mídia Apreendida N° 594/2015, p. 137).  No mesmo sentido, e-mail de 02 de julho de 2014, com assunto 
“Percentual  MPOG  –  CONFIDENCIAL”  (Rel.  Análise  de  Mídia  Apreendida  N°  594/2015,  p.  159). 
Ademais,  há  e-mails  em que  os  sócios  da  CONSUCRED  reclamam  da  inclusão  de  outros  parceiros  e 
diminuição da parte deles. 
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2015,  foi  repassado  o  valor  de  257.665,00,  em  seis 
transferências, da CONSIST para o referido escritório.  Foram 
emitidas notas fiscais simuladas pela CONSIST que totalizam o 
valor  de  R$  290.000,00.  Todas  são  simuladas.  Em  seguida, 
DAISSON PORTANOVA pagou despesas pessoais para PAULO FERREIRA. 

Inclusive, após as buscas realizadas na empresa JAMP, 
VALTER  SILVÉRIO  (Diretor  Jurídico  da  CONSIST),  busca  dar 
aparência  de  que  os  serviços  teriam  sido  prestados  pelo 
escritório. É simulada, então, uma consulta de DAISSON para a 
CONSIST.

Verifica-se, assim, que  há  vínculo  estável  e 
permanente entre todos os envolvidos, estruturalmente ordenada 
com divisão de tarefas, sempre com o objetivo de obter, direta 
e  indiretamente,  vantagem  indevida,  mediante  a  prática  dos 
delitos de corrupção ativa e passiva,  falsidade ideológica e 
lavagem de capitais. 

Destaque-se  que  o  contato  entre  os  envolvidos 
permaneceu  mesmo  após  a  deflagração  da  operação  Pixuleco, 
visando  obter  créditos  junto  à  CONSIST. Ademais,  em  31  de 
agosto de 2015, a CONSUCRED elabora documento para notificação 
extrajudicial da CONSIST, visando obter os pagamentos. 

Conforme  dito,  os  percentuais  pagos  aos  “parceiros” 
foram se alterando ao longo do tempo. 

Inicialmente, até maio de 2012,  a divisão de valores 
entre os parceiros  era  a seguinte: (i) 9% para CSA NET,  de 
WASHINGTON  VIANNA;  (ii)  22,9%  para  ALEXANDRE  ROMANO,  que 
repassava  80%  para  empresas  indicadas  pelo  Partido  dos 
Trabalhadores;  (iii)  9,6%  para  GUILHERME  GONÇALVES  e  PAULO 
BERNARDO;  (iv)  24,82%  para  CONSUCRED.  Veja  abaixo 
representação gráfica da porcentagem dos “parceiros” em abril 
de 2012.
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Após maio de 2012, os percentuais passam a ser: (i) 9% 
para CSA NET, de WASHINGTON VIANNA; (ii) 22,9% para ALEXANDRE 
ROMANO, que repassava 80% para empresas indicadas pelo Partido 
dos Trabalhadores. ALEXANDRE ROMANO é substituído pela empresa 
JAMP, que se encarrega de fazer os repasses, recebendo 17% dos 
valores  devidos  a  ALEXANDRE  ROMANO.  ALEXANDRE  ROMANO  então 
recebia  5,9%;  (iii)  4,8%  para  GUILHERME  GONÇALVES  e  PAULO 
BERNARDO; (iv) 4,8% para JD2; (v) 19,82% para CONSUCRED.

Em 2013, os valores da JD2 sobem ainda mais. De 4,8%, 
passa  a  receber  quase  12%  do  contrato,  em  detrimento  dos 
valores da CONSUCRED. Veja a seguinte tabela, apreendida com 
PABLO, em que se verifica o total para parceiros de 69,52% do 
contrato:72 

72 Processo 5005151-34.2015.4.04.7000/PR, Evento 39, AP-INQPOL13, Pagina 16 (Doc. 7)
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No  final  de  2014,  o  percentual  de  PAULO 
BERNARDO/GUILHERME  GONÇALVES  é  dividido  com  PAULO  FERREIRA, 
por intermédio do escritório de DAISSON PORTANOVA. Cada um 
passa a receber 2,9% do faturamento da CONSIST. 

Todos  os  parceiros  tratavam  das  mudanças  dos 
percentuais e dos eventos que envolviam os parceiros73 e todos 
73 No e-mail de JOAQUIM MARANHÃO a PABLO KIPERSMIT e VALTER PEREIRA, sendo interessante 

destacar o seguinte trecho datado de 07/07/2015 (grifos nossos):  “o tempo passa e as pessoas vão sendo  
substituídas e o Alexandre fazendo acordos e nos trazendo mais despesas, se as pessoas foram substituídas  
nas funções também seriam substituídas nas participações, isso é claro, e obvio mas não é o que acontece  
toda vez que entra mais pessoas nos dividimos a conta com ele preservando sempre a sua participação” 
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tinham  ciência  da  ilicitude  e  do  pagamento  de  vantagens 
indevidas a agentes públicos. Em e-mail de março de 2010, ao 
tratarem  de  parecer  a  ser  ofertado  à  ABBC  sobre  o  ACT, 
WASHINGTON  afirma  que  não  seria  “prudente  que  eles 
[“parceiros”]  apareçam  diretamente  assinando  pareceres 
jurídicos”.74 

As  condutas  delitivas  somente  cessaram  com  a 
deflagração das Operações Pixuleco 1 e 2, em agosto de 2015.

3.  Da  lavagem de dinheiro  em face de  HERNANY BRUNO 
MASCARENHAS,  ZENO  MINUZZO  e  GLAUDIO  RENATO  DE  LIMA 
(núcleo PAULO BERNARDO) 
Apurou-se que entre início de 2010 e no mínimo agosto 

de 2015, nas cidades de Curitiba, São Paulo e Brasília,  os 
denunciados  ZENO MINUZZO,  GLÁUDIO  RENATO  DE  LIMA  e HERNANY 
BRUNO  MASCARENHAS,  agindo  de  modo  livre,  consciente  e 
voluntário, juntamente com PAULO BERNARDO, GUILHERME GONÇALVES 
e  MARCELO  MARAN75 e  outras  pessoas  não  objeto  da  presente 
imputação,  ocultaram  e  dissimularam  a  natureza,  origem, 
localização,  disposição,  disposição,  movimentação  e 
propriedade de bens, direitos e valores provenientes, direta e 
indiretamente, do crime de corrupção ativa e passiva (em razão 
de funções públicas subjacentes a PAULO BERNARDO SILVA, então 
Ministro  do  Planejamento),  praticado  por  organização 
criminosa,  mediante  a  simulação  de  contratos  fictícios  de 
prestação de serviços dos escritórios de GUILHERME GONÇALVES76 

Rel. Análise de Mídia Apreendida N° 594/2015, p. 175
74 Rel. Análise de Mídia Apreendida N° 594/2015, p. 23.
75 PAULO BERNARDO, GUILHERME GONÇALVES e MARCELO MARAN, além dos responsáveis pelo 

oferecimento de vantagens indevidas neste caso, já foram objeto de denúncia própria. 
76 Foram  repassados  valores  da  CONSIST  para  os  seguintes  escritórios  vinculadas  a  GUILHERME 

GONÇALVES:  GUILHERME  GONÇALVES  &  ADVOGADOS  ASSOCIADOS,  GUILHERME 
GONÇALVES & SACHA RECK ADVOGADOS ASSOCIADOS, GRC Advogados – Breckenfeld & Cintra 
Advogados Associados e GONÇALVES, RAZUK, LEMOS & GABARDO ADVOGADOS ASSOCIADOS. 
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com a empresa CONSIST, com a respectiva emissão de, no mínimo, 
147  notas  fiscais  simuladas,  emitidas  entre  09/09/2010  a 
15/04/2015,  no valor  total  de  R$  7.231.131,02,  bem  como 
posterior recebimento dos valores do  chamado “Fundo CONSIST” 
(também chamado “fundo especial”) inclusive mediante saques em 
espécie  e  na  “boca  do  caixa”,  após  sua  ocultação  e 
dissimulação pela movimentação dos valores em contas pessoais 
de GUILHERME GONÇALVES. Ademais, ZENO MINUZZO, GLÁUDIO RENATO 
DE  LIMA  e  HERNANY  BRUNO  MASCARENHAS,  para  ocultar  ou 
dissimular  a  utilização  de  bens,  direitos  ou  valores 
provenientes  de  infração  penal,  de  maneira  consciente  e 
voluntária, receberam  valores  ilícitos  no  montante  de,  no 
mínimo, R$ 557.982,30 entre os anos de 2010 e 2015. Os valores 
foram repassados aos denunciados após movimentação, ocultação 
e dissimulação em contas de três contas pessoais de GUILHERME 
GONÇALVES, além da realização saques em espécie e na “boca do 
caixa”, além  de  investimento de valores em nome de GUILHERME 
GONÇALVES.  A lavagem foi praticada de forma reiterada e por 
intermédio de organização criminosa. 

PAULO BERNARDO, na época  das condutas delitivas, era 
Ministro  do  Planejamento  e  fora  o  responsável  direto  por 
indicar DUVANIER PAIVA para o cargo de Secretário de Recursos 
Humanos no MPOG.77 Também chancelou a indicação de  NELSON DE 
FREITAS  para  o  cargo  de  Diretor  do  Departamento  de 
Administração  de  Sistemas  de  Informação  da  Secretaria  de 
Recursos  Humanos  do  MPOG.  Ambas  posições  eram  fundamentais 
para a aprovação do ACT e a contratação da CONSIST, dando 
início ao esquema criminoso. 

PAULO  BERNARDO  estava  de  tudo  ciente  e,  inclusive, 
tratou  da  divisão  de  propinas  com  JOÃO  VACCARI  NETO.  A 

77 Em seu termo de declarações,  PAULO BERNARDO confirmou que foi o responsável pela indicação de 
DUVANIER PAIVA para o cargo (fls. 2758/2764).
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participação  do então Ministro  foi essencial para não apenas 
para que a ACT fosse assinado e renovado, mas também para que 
a CONSIST fosse a empresa escolhida  (embora não tenha tido 
contato direto com a empresa).

PAULO  BERNARDO era  de  tudo  cientificado  e  suas 
decisões eram executadas sobretudo por intermédio de DUVANIER 
PAIVA,  Secretário  de  Recursos  Humanos  no  MPOG,  seu 
subordinado. DUVANIER, então, repassava as ordens diretamente 
a NELSON DE FREITAS, assim como era a interface com a empresa 
CONSIST.  PAULO  BERNARDO  era,  nas  palavras  de  um  dos 
integrantes da organização criminosa,  o “patrono” do esquema 
criminoso, mesmo após a sua saída do MPOG. PAULO BERNARDO foi 
o responsável por renovar o ACT até dezembro de 2011, por 
intermédio de DUVANIER PAIVA. Com a morte deste,  continua a 
receber vantagens indevidas por ter sido o responsável pela 
implementação  do  esquema,  mas  com  menor  percentual.  Ainda 
continua  a  receber  valores  para  dar  “apoio”  político  ao 
esquema  e  em  razão  de  sua  atuação  passada. Assim,  PAULO 
BERNARDO recebeu valores não apenas para que o esquema fosse 
implementado em 2010, mas também para que fosse mantido até 
2015. 

O oferecimento de vantagens indevidas a PAULO BERNARDO 
era  renovado  mensalmente.  Os  pagamentos  tinham  como 
finalidade,  enquanto  PAULO  BERNARDO  estava  no  MPOG,  a 
necessidade de manter o ACT – evitando, assim, que o MPOG 
pudesse rescindir a qualquer instante o precário Acordo de 
Cooperação  Técnica  –  e  para  manter  a  própria  CONSIST  como 
empresa  contratada  pela  ABBC/SINAPP  –  uma  vez  que  PAULO 
BERNARDO  facilmente  poderia  “orientar”  as  instituições 
financeiras a contratar outra empresa no lugar da CONSIST. 
Recorde-se que a questão estava no âmbito das atribuições do 
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MPOG, embora tenha sido a SRH quem atuou mais ostensivamente. 
Não  bastasse,  até  a  morte  de  DUVANIER  PAIVA  (19/01/2012), 
servidor de sua confiança, era PAULO BERNARDO o responsável 
pela renovação anual do ACT, o que efetivamente ocorreu em 
dezembro de 2010 e dezembro de 2011. Por fim, após a morte de 
DUVANIER,  os  pagamentos  para  PAULO  BERNARDO,  embora 
diminuídos, era  ainda  pela  influência  que  possuía  no  MPOG, 
como ex-Ministro e atual Ministro das Comunicações. 

Assim, estabelecido o esquema criminoso,  JOÃO VACCARI 
oferece  e  acorda,  juntamente com  PAULO  BERNARDO,  que  este 
teria  direito  a  1/3  dos  valores  que  seriam  destinados  a 
ALEXANDRE  ROMANO  pela  CONSIST. Este  valor  correspondia 
inicialmente a 9,6% do faturamento da empresa.78 

JOÃO VACCARI NETO  orienta ALEXANDRE ROMANO que seria 
procurado por GUILHERME GONÇALVES,  o que realmente ocorreu. 
GUILHERME  GONÇALVES  era  o  advogado  de  confiança  de  PAULO 
BERNARDO e era o encarregado de  repassar a propina devida a 
este pelo esquema da CONSIST.79 

ALEXANDRE ROMANO,  então, intermediou a assinatura do 
contrato  entre  GUILHERME  GONÇALVES  e  a  CONSIST,  repassando 
àquele 1/3 dos valores que recebia desta, o que correspondia a 
9,6%.80.
78 Este valor constou da colaboração de ALEXANDRE ROMANO e é confirmado pelas diversas planilhas 

apreendidas, que fazem menção ao percentual de GUILHERME GONÇALVES neste valor.
79 Inclusive, em troca de e-mail (de 07/03/2010) com assunto “Proposta Comercial do Intellinx para Celepar”

entre PABLO com o dono da CONSIST americana, NATALIO FRIDMAN, GUILHERME GONÇALVES é 
apontado  como  “advogado  lobista”  (abogado  lobista).   Neste  e-mail,  PABLO  questiona  NATALIO 
FRIDMAN até quanto poderá oferecer de comissão, e que provavelmente “me sugieran agregar al precio su  
comision...”.  Rel.  Análise  de  Mídia  Apreendida  N°  594/2015,  p.  243.   A  relação  próxima  entre 
GUILHERME GONÇALVES e PAULO BERNARDO já foi mencionada acima.  Inclusive, ALEXANDRE 
ROMANO chegou a  pagar  GUILHERME GONÇALVES  posteriormente,  para  elaborar  uma minuta  de 
portaria  do  Ministério  das  Comunicações,  onde  PAULO  BERNARDO  então  era  MINISTRO  DAS 
COMUNICAÇÕES, em razão da proximidade entre GUILHERME GONÇALVES e PAULO BERNARDO 
e para que aquele “conversasse” com este visando agilizar pedido de autorização de transmissão digital de 
uma rádio. O próprio PAULO BERNARDO reconhece que, embora GUILHERME GONÇALVES fosse seu 
advogado pessoal e pessoa bastante próxima, o atendia (em reuniões protocolares, com outras pessoas) como 
Ministro para tratar de outros clientes de GUILHERME (fls. 2763)

80 PABLO KIPERSMIT disse que os  pagamentos ao escritório  integravam  “a participação acordada com 
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Em razão da atuação de PAULO BERNARDO como Ministro do 
Planejamento, e visando justamente repassar o valor da propina 
para ele, no dia 13 de abril de 2010 foi simulado um contrato 
de  prestação  de  serviços  advocatícios  entre  a  CONSIST  e  o 
escritório GUILHERME GONÇALVES ADVOGADO ASSOCIADOS81, em que 
seria repassado inicialmente um percentual  mensal  de 9,6% do 
faturamento líquido da CONSIST, que correspondia à vantagem 
ilícita  devida  ao  então  Ministro  PAULO  BERNARDO.82 Isto 
correspondia a R$ 178.116,90 em outubro de 2010.83  Ao final, 
GUILHERME GONÇALVES recebeu R$7.031.835,33 da CONSIST conforme 
notas  fiscais  apreendidas.84 GUILHERME  ficava  com  10%  e, 
posteriormente  (após  maio  de  2011),  com  30%  do  valor  para 
efetuar a lavagem dos valores. Repassava o restante a PAULO 
BERNARDO. 

O contrato  com  a  CONSIST  era  simulado  e 
ideologicamente  falso,  pois  GUILHERME  GONÇALVES  não  era, 
verdadeiramente,  advogado  da  CONSIST  e  muito  menos  prestou 
serviços  para  justificar  os  milionários  valores  repassados. 
GUILHERME  era  um  “advogado  político”85 e  “lobista”,  que  em 

ALEXANDRE ROMANO no faturamento da CONSIST” (Fls. 91, do IPL 1826/2015 – SR/PR)
81 Entre  GUILHERME  GONÇALVES  E  ADVOGADOS  ASSOCIADOS,  CNPJ  05.960.252/0001-86 

(prestador) e a CONSIST SOFTWARE LTDA, CNPJ 01.596.922/0001-76 (tomador), datado de 13 de abril  
de 2010, na cidade de São Paulo/SP. Nesta mesma data, 13 de abril de 2010, foi firmado o “1º ANEXO AO 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADOS ENTRE A CONSIST SOFTWARE LTDA. 
E  GUILHERME  GONÇALVES  E  ADVOGADOS  ASSOCIADOS”,  no  qual  consta  que  o  escritório 
“receberá  o  valor  correspondente  a 9,60%  (nove  vírgula  sessenta  por  cento)  sobre  os  valores  que  a  
CONSIST vier a efetivamente receber (…)”.  Não apenas ALEXANDRE ROMANO, mas também PABLO 
KIPERSMIT e VALTER SILVÉRIO PEREIRA confirmaram que os contratos eram simulados. Apurou-se 
que GUILHERME GONÇALVES elaborou apenas um parecer e um mandado de segurança no interesse da 
CONSIST,  o  que  jamais  justificaria  o  repasse  de  mais  de  sete  milhões.  Há  e-mail  que  indica  que 
GUILHERME GONÇALVES cobraria cerca de R$ 30 mil pelo parecer (fls. 1477). 

82 Este  valor  foi  se  alterando  com  o  tempo,  mas  sempre  foi  mantido,  mesmo  com  a  saída  de  PAULO 
BERNARDO do MPOG. Depois da saída de PAULO BERNARDO do Ministério do Planejamento, este 
valor foi revisto para 4,8% (pois passou a ser dividido com a empresa JD2). Entre 2014 e 2015, o percentual 
foi  novamente  revisto  para  2,9%  (em  razão  dos  repasses  para  PAULO  FERREIRA  e  DAISSON 
PORTANOVA).

83 Rel. Análise de Mídia Apreendida N° 594/2015, p. 58. 
84 Recebeu R$ 4.649.166,75 da CONSIST SOFTWARE, R$ 1.201.394,00 da SWR INFORMÁTICA e R$ 

423.291,46 da CONSIST BUSINESS, sem qualquer contrato. Apurou-se que GUILHERME GONÇALVES 
somente realizou dois  serviços para a  CONSIST:  um mandado de segurança,  impetrado em 2012 e um 
parecer em dezembro de 2013.  

85 Em e-mail apreendido (datado de 23/02/2010), o próprio GUILHERME GONÇALVES se intitulava assim, 
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verdade  representava  os  interesses  de  PAULO  BERNARDO  no 
esquema.  Assim,  GUILHERME GONÇALVES não prestou efetivamente 
tais  serviços,  ao  menos  no  montante  que  justificasse  tais 
repasses, conforme está fartamente demonstrado.86 O contrato 
era apenas uma forma de repasse de vantagens indevidas.87 O 
próprio GUILHERME, ao ser ouvido, esclareceu que foi procurado 
pelos seus laços com o Partido dos Trabalhadores e com PAULO 
BERNARDO, que seu parecer teria “um peso diferente junto ao 

vangloriando-se  de  sua  relação  próxima  com  políticos  para  obter  contratos.  Em  e-mail  entre  PABLO 
KIPERSMIT e funcionário da CONSIST, este último informa: “O Dr. Guilherme Gonçalves me informou 
ser muito próximo ao Governador, por ser seu Advogado Político, e que existe muita confiança entre eles”. 
Rel. Análise de Mídia Apreendida N° 594/2015, p. 244. Não à toa, GUILHERME GONÇALVES colocava 
entre  os  principais  clientes  de  seu  escritório  o  ex-Ministro  PAULO  BERNARDO,  conforme  folder 
apreendido.

86 Deve-se destacar que, além de ALEXANDRE ROMANO e PABLO KIPERSMIT terem negado a prestação  
de serviços para a CONSIST por parte de GUILHERME GONÇALVES, neste mesmo sentido foi a oitiva de 
LUCAS KINPARA,  ex-funcionário  da  CONSIST que  era  responsável  pela  elaboração  das  planilhas  da 
CONSIST.  Ao  ser  ouvido,  afirmou  o  seguinte  sobre  GUILHERME  GONÇALVES:  “a  única  coisa  de 
serviços que eu tenho conhecimento que ele tenha prestado para o departamento jurídico da CONSIST foi 
uma diligência numa ação civil pública intentada em face de JAIME LERNER e OUTROS e um mandado de 
segurança impetrado contra o Estado, salvo engano, de GOIAS, mas pode ser também o de Tocantins”.  
Afirmou, ainda, que não tem conhecimento sobre o que GUILHERME GONÇALVES poderia ter feito para 
a  CONSIST,  até  mesmo porque o  âmbito  de  atuação  era  o  Estado  do  Paraná.  Afirmou,  ainda,  que  “a 
prestação  do  serviço  no  mandado de  segurança  durou  no  máximo 3 meses  e  o  outro  era  uma simples 
diligência,  cerca de duas semanas”. Embora tenha afirmado não saber a remuneração de GUILHERME, 
asseverou que isto ocorreu em 2012, depois da relação de GUILHERME GONÇALVES no projeto MPOG 
com a CONSIST,  que foi  de  2010 em diante  (fls.  2215/2217 e  reinquirição a fls.  2222/2225).  Embora 
GUILHERME GONÇALVES tenha pedido para advogado do escritório elaborar parecer tratando do assunto 
do ACT, o valor  cobrado por este  seria  em torno de R$ 30.000,00.  Ademais,  em caderno  de notas  do 
Departamento Jurídico apreendido na sede da CONSIST, verifica-se que a empresa CONSIST tinha contrato 
com  os  escritórios  DEMAREST, PEREIRA E RODRIGUES,  AMARAL GURGEL,  SAN JUAN ADV, 
MASCARO  NASCIMENTO,  dentre  outros.  (Processo  5005151-34.2015.4.04.7000/PR,  Evento  42,  AP-
INQPOL1,  Pagina  10  e  ss  -  Doc.  7).  Em todos  os  casos,  constava  a  expressão honorários”  na  coluna 
“serviços”.  No  entanto,  no caso  do escritório de GUILHERME GONÇALVES, na maioria das vezes na 
coluna “serviços” constava apenas referência a “MPOG”. Por sua vez, pesquisas em fontes abertas, observa-
se nao existir relacao entre os escritorios de advocacia GUILHERME GONCALVES & SACHA RECK, 
GUILHERME GONCALVES & ADVOGADOS ASSOCIADOS e GONCALVES, RAZUK, LEMOS & 
GABARDO  e  as  empresas  do  grupo  CONSIST,  seja  a  CONSIST  BUSINESS  SOFTWARE  LTDA, 
CONSIST SOFTWARE e SWR INFORMATICA LTDA. Nos computadores do escritório de GUILHERME, 
foram identificados   apenas dois serviços principais prestados à empresa: 1- Mandado de segurança (MS-
DETRAN-GO.doc), quase  três anos após a celebração do contrato de prestação de serviços , ao final de 
2011, impetrado nos primeiros meses de 201267; 2- Parecer (Legal Opinion – CONSIST – FINAL.docx), 
finalizado em dezembro/2013, de acordo com mensagem enviada por GUILHERME a seus funcionários e 
PABLO KIPERSMIT (proprietário da CONSIST) e VALTER (Diretor Jurídico da CONSIST). Relatório de 
Análise de Polícia Judiciária 01/2016, p. 132 (Doc. 8)

87 Destaque-se que, conforme documentos que a própria defesa juntou, o contrato da CONSIST representou no 
mínimo 13,52% do faturamento do escritório, chegando a representar 26% em 2014. Os valores repassados 
da CONSIST para o escritório de GUILHERME GONÇALVES representaram os seguintes percentuais do 
total do faturamento líquido do escritório: (i) 14,39% em 2010; (ii) 22,37% em 2011; (iii) 13,52% em 2012; 
(iv) 14,41% em 2013; (v) 26,09% em 2014 e (vi) 17,54% do faturamento em 2015. No entanto, conforme 
será visto, GUILHERME GONÇALVES não prestou serviços compatíveis com tais valores. 
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POG, ABBC e SINAPP” e que se tratava de um “valor vultoso” e 
que  não  havia  tamanha  prestação  de  serviços.  Ademais, 
destaque-se  que,  conforme  será  visto,  GUILHERME  aceitou  a 
redução do valor do contrato, sem qualquer formalização ou 
impugnação, por duas vezes, reduzindo-se o valor de 9,6% para 
2,9%88, o que dificilmente seria aceito com tal naturalidade se 
se tratasse de um contrato real. Segundo GUILHERME GONÇALVES, 
a redução ocorreu porque “não havia grande volume de prestação 
de serviços para a CONSIST”. Ademais, no mesmo período em que 
pagou mais de sete milhões para GUILHERME GONÇALVES, a CONSIST 
contratou e pagou honorários advocatícios para diversos outros 
escritórios. 

GUILHERME  GONÇALVES  era,  assim,  um  “parceiro”  no 
esquema criminoso, responsável por repassar e lavar os valores 
a PAULO BERNARDO.89 GUILHERME GONÇALVES somente foi contratado 
em  razão  de  sua  proximidade  com  PAULO  BERNARDO  e  por 
representar os interesses deste último. 

O oferecimento de vantagens indevidas a PAULO BERNARDO 
era  renovado  mensalmente.  Os  pagamentos  tinham  como 
finalidade, enquanto estava no MPOG, a necessidade de manter o 
ACT – evitando, assim, que o MPOG pudesse rescindir a qualquer 
instante  o  precário  Acordo  de  Cooperação  Técnica  –  e  para 
manter  a  própria  CONSIST  como  empresa  contratada  pela 
ABBC/SINAPP – uma vez que PAULO BERNARDO facilmente poderia 
“orientar”  as  instituições  financeiras  a  contratar  outra 
empresa no lugar da CONSIST.90 Não bastasse, até a morte de 
DUVANIER PAIVA, servidor de sua confiança, após janeiro de 

88 Cf. termo de declarações de GUILHERME GONÇALVES (fls. 2717/2729).
89 Em e-mail de outubro de 2010, que tratava da distribuição de valores para parceiros da CONSIST, já há  

menção ao repasse de valores para GUILHERME GONÇALVES (R$ 178.116,90), apontado no próprio e-
mail como “parceiro” relativamente ao MPOG (Rel. Análise de Mídia Apreendida N° 594/2015, p. 58)

90 Foi  apreendido  e-mail  em  que,  em  determinado  momento,  em  razão  da  resistência  da  CONSIST em 
aumentar  o  percentual  para  o  Partido  dos  Trabalhadores,  integrantes  deste  partido  cogitam  retirar  a 
CONSIST e contratar outra empresa.
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2012, era PAULO BERNARDO o responsável pela renovação anual do 
ACT, o que efetivamente ocorreu em dezembro de 2010 e dezembro 
de 2011. Por fim, após a morte de DUVANIER, os pagamentos para 
PAULO BERNARDO, embora diminuídos, era  ainda pela influência 
que possuía no MPOG, como ex-Ministro e atual Ministro das 
Comunicações. 

GUILHERME GONÇALVES passa a receber valores da CONSIST 
no início de 2010. A cada repasse foram emitidas notas fiscais 
simuladas do escritório de GUILHERME GONÇALVES para a CONSIST. 

Vejamos como era o  modus operandi. VALTER SILVÉRIO, 
Diretor Jurídico da CONSIST, enviava por e-mail os valores que 
seriam  repassados  aquele  mês.  Era  emitida  a  nota 
correspondente  por  MARCELO  MARAN.  Os  valores  eram 
transferidos,  inicialmente,  para  a  conta  do  escritório  de 
advocacia (GUILHERME GONÇALVES E SACHA RECK ADVOGADOS entre 
2009 e 2013 e GUILHERME DE SALLES GONÇALVES ADVOCACIA entre 
2014 e 2015). Depois de pagos os impostos (15%), o valor era 
movimentado  e  ocultado  em  três  contas  bancárias  da  pessoa 
física de GUILHERME, utilizadas para a lavagem de dinheiro.

Basicamente, os valores tinham duas destinações.

GUILHERME GONÇALVES ficava com um percentual do valor 
a título de “comissão” pela atuação na lavagem de dinheiro91, 
em percentual próximo a 20%92. GUILHERME utilizava tais valores 
para despesas pessoais (compra de veículos de luxo, assim como 
pagou a hipoteca e reforma de um imóvel).93 

91 Neste sentido, termo de declarações de MARCELO MARAN  (fls. 2073/2081 do inquérito).  Na mesma 
linha, depoimento de LUIS HENRIQUE BENDER, que foi encarregado de contas a pagar do escritório de 
GUILHERME GONÇALVES (Doc. 13). 

92 Neste sentido, afirmou ALEXANDRE ROMANO. 
93 O  imóvel  situado  na  Rua  Carlos  de  Carvalho,  n.  440,  ap.  31,  Centro  de  Curitiba  foi  adquirido  por 

GUILHERME GONÇALVES em 2005,  mas em setembro  de 2008 foi  hipotecado para PORTO FELIZ 
INCORPORAÇÕES, pelo valor de R$ 170.414,18, em uma parcela de R$ 4.490,00 em 26.09.2008 e nove 
prestações  mensais  e  consecutivas  de  R$ 18.346,03  (vencendo  a  primeira  em 26.09.2008.  Parte  destes 
valores foi paga com valores do esquema.
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O  restante  era  contabilizado  para  o  chamado “Fundo 
CONSIST”.94 

Este  fundo  era  composto  por  valores  recebidos  da 
empresa CONSIST e que serviam para o pagamento das despesas, 
inclusive pessoais, de PAULO BERNARDO e sua esposa.95  O saldo 
deste  fundo,  inclusive,  era  alto.  MARCELO  MARAN,  no  dia 
24/05/2012,  informa  por  e-mail  com  assunto  “R$  FUNDO”  a 
GUILHERME que o saldo do valor do “fundo especial” - fundo 
abastecido  com  valores  provenientes  de  empresas  do  grupo 
CONSIST  - totalizava R$2.018.171,66.96 

O  e-mail  abaixo  comprova  que  o  “Fundo  Consist”  - 
chamado no e-mail de Fundo Especial, é um caixa específico de 
PAULO BERNARDO para suas despesas pessoais:97

94  Inicialmente, a parte de GUILHERME era contabilizada na área eleitoral do escritório. Nesta linha, em e-
mail de MARCELO MARAN para GUILHERME, no dia 01/02/2011, constante do Relatório de Análise de 
Polícia Judiciária n. 1/2016, fls. 21 (Doc. 8), MARCELO informa GUILHERME como é feito lançamento:  
“4.5. Mais ou menos parecido ocorre com o CONSIST. Entram valores altos, e apenas parte deles vão para o  
Eleitoral, enquanto o restante vai para um fundo. Mais uma vez esse fundo não é lançado em nenhuma outra 
planilha de participações”.  Mas em e-mail de 01/05/2012, MARCELO pergunta se a “decisao de tirar o 
fundo do eleitoral é definitiva ou não Se sim me avise” (sic), oportunidade em que GUILHERME responde 
que  a  decisão  é  definitiva.  Pede  para  MARCELO tirar  20% e  colocar  em sua  contabilidade  particular  
(juntamente com “aluguel + Santos Brasil + Aulas”).  Interessante que ALEXANDRE ROMANO, em sua 
colaboração, já afirmou, em 15/10/2015: “QUE GUILHERME GONÇALVES disse ao depoente que 80% do 
valor  que recebia da CONSIST repassava a PAULO BERNARDO e que ficava com os 20% restantes” 
(Termo de Colaboração n. 13 – Doc. 9).

95 Neste  sentido,  depoimento de  LUIS HENRIQUE BENDER, que  foi  encarregado de  contas  a  pagar  do 
escritório  de  GUILHERME  GONÇALVES:  “QUE  também  tinha  acesso  ao  FUNDO  CONSIST;  QUE 
MARCELO MARAN falava que o dinheiro do FUNDO CONSIST pertencia a PAULO BERNARDO, que 
intentava bancar a campanha da GLEISI HOFFMANN para os cargos que disputasse” (Doc. 13). Ademais, 
em e-mail  datado de 23/09/2013, com o título “Despesas” - de 01/09/13 a 23/09/13”, entre MARCELO 
MARAN e GUILHERME GONÇALVES,  em que discutem despesas do “Fundo Especial” (Relatório de 
Análise de Polícia Judiciária n. 1/2016, p. 13 – Doc. 8). 

96 Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 01/2016, p. 22 (Doc. 8). 
97 Fls. 12 do Relatório de Análise Polícia Judiciária n. 01/2016 (Doc. 8).
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Nesta  linha,  em  e-mail  datado  de  23/09/2013,  com  o 
título “Despesas” - de 01/09/13 a 23/09/13”, entre MARCELO 
MARAN e GUILHERME GONÇALVES, fica claro que eram pagas todas 
as despesas pessoais de PAULO BERNARDO com o “Fundo Especial” 
e, o que sobrava, parte era destinada a um investimento (50%) 
e o restante ficava para GUILHERME.98 

Outro  ex-funcionário  do  escritório,  LUIS  HENRIQUE 
BENDER, confirmou que “MARCELO MARAN falava que o dinheiro do 
FUNDO CONSIST pertencia a PAULO BERNARDO” e que valores deste 
Fundo foram utilizados para pagamento de ZENO MINUZZO, VALTER 
SILVÉRIO  e  HERNANY,  sendo  a  orientação  para  pagamentos  em 
espécie ou com saque na boca do caixa, com indicação falsa dos 
verdadeiros motivos.99 
98 Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 01/2016, p. 13. No e-mail MARCELO MARAN questiona: 

“(…) 3) Só para ver se entendi a questão dos 50% - 50%. Tirando todas as despesas do fundo especial,  
(Zeno, Dr. Valer, Everton, Ernani, Privado, etc), é para dividir o que sobra em 50% para vc e 50% para o 
investimento?”.  Em resposta,  GUILHERME afirma:  “OK,  CEO.  Quanto  ao  item 3,  é  EXATAMENTE 
isso!!!”.

99 LUIS HENRIQUE BENDER afirmou: “QUE para o saque do dinheiro havia necessidade de identificar por 
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Portanto, o “Fundo CONSIST” era um  caixa específico 
(instrumentalizado  e movimentado  em  três  contas  em  nome da 
pessoa  física  de  GUILHERME  GONÇALVES) que  recebia  valores 
provenientes da CONSIST e cujas despesas eram vinculadas a 
PAULO BERNARDO100 – ou seja, para pagar despesas pessoais  de 
PAULO  BERNARDO,  inclusive  pagamentos  mensais  para 
“funcionários”  de  sua  confiança,  ligados  ao  Partido  dos 
Trabalhadores, como  os denunciados ZENO MINUZO  (R$ 10.000,00 
por mês),  HERNANY BRUNO MASCARENHAS (entre R$ 2.500,00 e R$ 
3.500,00 por mês), além de GLAUDIO RENATO LIMA. O pagamento da 
parte de PAULO BERNARDO (80% do valor recebido) se dava ainda 
mediante  repasse de valores para aplicações financeiras em 
nome  de  GUILHERME  GONÇALVES,  mas  que  eram,  em  verdade,  de 
PAULO BERNARDO. Destaque-se que PAULO BERNARDO, embora cliente 
do escritório de GUILHERME GONÇALVES, não efetuava pagamentos 
de honorários para o escritório.101

Assim, GUILHERME GONÇALVES contabilmente criou, com a 
ajuda  de  MARCELO  MARAN,  o  chamado  “Fundo  CONSIST”  (também 
chamado em alguns casos de “fundo especial”), para repassar os 
valores da CONSIST para PAULO BERNARDO.

Os repasses e pagamentos de despesas pessoais de PAULO 
BERNARDO por GUILHERME GONÇALVES com valores da CONSIST já se 
iniciaram em maio de 2010102 e foram até no mínimo agosto de 
2015.

Vejamos  alguma das  despesas de PAULO BERNARDO pagas 

serem valores acima de R$ 5mil, havendo necessidade de preencher uma ficha de compliance; QUE nesta  
ficha o depoente a origem era a venda de produtos de serviços e o destino do dinheiro era o pagamento de  
produtos e serviços” (Doc. 13)

100Neste sentido, termo de declarações de MARCELO MARAN  (fls. 2073/2081 do inquérito). 
101Ouvido, MARCELO MARAN, pessoa de confiança de GUILHERME GONÇALVES e responsável por toda 

parte  administrativa  e  financeira  do  escritório,  afirmou  que  “não  se  recorda  do  escritório  ter  recebido 
pagamento ou emitido nota fiscal em relação a PAULO BERNARDO SILVA”  (fls. 2073/2081 do inquérito). 

102Nesta linha, tabela com fluxo referente ao mês de maio de 2010 na “CONTABILIDADE PARTICULAR – 
DR. GUILHERME GONÇALVES”. Cf. Relatório de Análise Policial nº 01/2016.
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por GUILHERME GONÇALVES com o referido Fundo CONSIST.103 Havia 
dois tipos de despesas  que eram pagas com referidos valores: 
(i)  despesas  pessoais,  honorários  advocatícios  e  custas 
processuais de PAULO BERNARDO,  sua esposa e do Partido dos 
Trabalhadores  (que  incluía  não  apenas  o  ressarcimento  dos 
honorários  do  escritório  de  GUILHERME  GONÇALVES,  como  de 
outros  advogados  de  PAULO  BERNARDO);  (ii)  pagamentos  de 
pessoas  ligadas  a  PAULO  BERNARDO  e  ao  Partido  dos 
Trabalhadores  do  Paraná:  ZENO  MINUZO,  HERNANY  BRUNO 
MASCARENHAS  e  GLAUDIO RENATO LIMA.  A divisão é apenas para 
facilitar  a  compreensão,  MAS  TODAS  CONFIGURAM  VANTAGEM 
INDEVIDA  POR  PARTE  DE  PAULO  BERNARDO,  recebidas  direta  e 
indiretamente do esquema CONSIST. 

Inicialmente,  GUILHERME  GONÇALVES  efetuava  pagamento 
de  despesas  pessoais, honorários  advocatícios  e  custas 
processuais,  de PAULO BERNARDO,  sua esposa e do Partido dos 
Trabalhadores com valores do Fundo CONSIST.  

A tabela com fluxo referente ao mês de maio de 2010 na 
“CONTABILIDADE  PARTICULAR  –  DR.  GUILHERME  GONÇALVES”,  já 
mostrava pagamentos  de  despesas  relacionadas  ao  aluguel  de 
sala comercial, condomínio, garagens do Paraná, GVT e Cyber 
Office. Veja104:

103Os valores repassados pela CONSIST para o escritório de GUILHERME GONÇALVES e para PAULO 
BERNARDO foram minuciosamente detalhados, mês a mês, no Relatório Policial n. 01/2016  (Doc. 8)  e 
passam a fazer parte integrante da presente denúncia. 

104Extraído do Relatório de Análise Policial nº 01/2016 (Doc. 8).
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Em  2010  GUILHERME  GONÇALVES  pagou  com  valores  da 
CONSIST,  a  título  de  despesas  pessoais  gerais de  PAULO 
BERNARDO,  R$33.607,23  em  2010,105 R$33.798,02  em  2011106, 
R$13.756,02 em 2012107, R$25.830,71 em 2013108, R$81.230,57 em 
2014109 e R$17.516,95 em 2015110, no total de  R$205.739,50.111 
Foram identificados pagamentos deste tipo de despesas em 46 
meses. Estas despesas gerais incluíam, dentre outras, aluguel 
105R$3.277,45 (Maio);  -  R$4.330,53 (Junho);  -  R$5.361,47 (Julho);  -  R$2.665,50 (Agosto);  -  R$ 2.992,58 

(Setembro); - R$ 3.007,69 (Outubro); - R$2.843,25 (Novembro); - R$12.121,34 (Dezembro).  Neste sentido, 
Relatório de Análise Policial nº 01/2016 (Doc. 8). 

106R$17.621,00 (Fevereiro); - R$321,93 (Março); - R$7.342,29 (Abril); - R$8.512,80 (Maio). Neste sentido, 
Relatório de Análise Policial nº 01/2016  (Doc. 8). 

107R$924,36 (Janeiro); - R$3.144,90 (Março); - R$2.695,62 (Maio); - R$2.858,25 (Junho); - R$1.279,35 
(Julho); - R$1.694,96 (Agosto); - R$1.158,58 (Outubro).  Neste sentido, Relatório de Análise Policial nº 
01/2016.  

108R$3.340,29  (Janeiro);  -  R$3.291,40  (Abril);  -  R$2.731,91  (Julho);  -  R$1.803,19  (Agosto);  -R$4.799,64 
(Setembro);  -  R$4.629,09 (Outubro);  R$2.323,35 (Novembro);  -  R$2.911,84 (Dezembro).  Neste sentido, 
Relatório de Análise Policial nº 01/2016. 

109R$  7.235,82  (janeiro), R$ 6.861,17 (fevereiro),  R$ 7.504,04 (março),  R$ 12.803,96 (abril), R$ 6.161,17 
(maio),  R$  8.287,85  (junho),  R$  7.854,31  (julho),  R$  4.795,12  (agosto),  R$  5.880,42  (setembro),  R$ 
5.978,32 (outubro), R$ 4.534,11 (novembro) e R$ 5.334,28 (dezembro)

110R$5.235,82  (Janeiro);  -  R$6.861,17  (Fevereiro);  -  R$7.504,04  (Março);  -  R$12.803,96  (Abril);
-  R$6.161,17 (Maio); -  R$8.287,85 (Junho);  -  R$7.854,31 (Julho);  -  R$4.795,12 (Agosto);  - R$5.880,42 
(Setembro); - R$5.978,32 (Outubro); - R$4.534,11 (Novembro); - R$5.334,28 (Dezembro).  Neste sentido, 
Relatório de Análise Policial nº 01/2016.  

111Sem considerar o valor pago ao motorista HERNANY e sem considerar os valores apenas destinados à 
esposa de PAULO BERNARDO.
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de sala comercial, no condomínio Edifício Capital Business, 
despesas com  condomínio, da garagem, telefone e internet sem 
fio112,  custas  processuais  e  honorários  advocatícios  dos 
advogados  de  PAULO  BERNARDO  (HAROLDO  ALVES  RIBEIRO  JR  e 
EVERTON  JONIR  FAGUNDES  MENENGOLA),  conserto/pintura  e 
estofamento e pagamento de despesas de luz, entre outras. 

Além  destas despesas  pessoais,  parte  dos  valores 
recebidos pela CONSIST eram utilizados para pagar e ressarcir 
as despesas de honorários advocatícios de PAULO BERNARDO e do 
Partido  dos  Trabalhadores,  na  área  eleitoral,  criminal  e 
civil.  GUILHERME  GONÇALVES  destinava  parte  dos  valores  do 
Fundo  CONSIST  para  ressarcir  os  gastos  que  o  próprio 
escritório tinha com honorários advocatícios de PAULO BERNARDO 
e  o  Partido  dos  Trabalhadores.  Conforme  o  próprio  PAULO 
BERNARDO declarou, nunca pagou honorários para o escritório 
GUILHERME  GONÇALVES,  embora  este  tenha  prestado  diversos 
serviços para ele.  Em  verdade,  PAULO BERNARDO  remunerava  o 
escritório e os serviços advocatícios com percentual do Fundo 
CONSIST. 

Dentre  os  documentos  apreendidos  no  escritório  de 
GUILHERME  GONÇALVES,  constou  o printscreen de  programa  de 
computador no qual consta um “acerto” de PAULO BERNARDO com 
GUILHERME sobre honorários em setembro de 2011 no valor de R$ 
50.000,00, sendo anotado que, ao menos R$ 37.500,00 “entrou 
direto da CONSIST”.113 
112As  menções  a  “Condomínio”,  “Conjunto”,  “LOFT”  e  PAULO  BERNARDO  dizem  respeito  a  imóvel 

alugado  por  meio  de  contrato  firmado  entre  “Loft  Imóveis”  (Daniella  Albertini)  e  GUILHERME  DE 
SALLES  GONÇALVES.  no  dia  22/11/2010.  MARCELO  MARAN  envia  e-mail  para  GUILHERME 
informando que “O Ronaldo da Gleisi me ligou informando que por ele, a sala da Repuública Argentina pode 
ser entregue a Loft. Podemos entregar a sala para a imobiliária? Nesse caso, tentamos fazer um acordo para 
não pagar a multa da entrega antes do prazo de 1 ano”. Em seguida, GUILHERME orienta MARCELO 
MARAN a entrar em contato com “Ronaldo” para saber se “a Gleisi e o Paulo AUTORIZAM isso!! Se for 
isso, toque o pau, devolve o negócio!!”.  Relatório de Análise Policial nº 01/2016, p. 23/24.  RONALDO 
mencionado na conversa é RONALDO DA SILVA BALTAZAR, responsável pela administração financeira 
da campanha de GLEISI HELENA HOFFMANN ao Senado em 2010.

113Relatório de Análise Policial nº 01/2016, p. 57: “REFETENTE (SIC) A DIFERENÇA DE 35.700 QUE FOI 
RETIRADOS DO HONORÁRIOS DE SEMBRO/2011 DOS 60.000,00. O GUILHERME ACERTOU COM O 
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Pela  anotação  feita  por  MARCELO  MARAN,  por 
determinação de GUILHERME GONÇALVES, verifica-se que GUILHERME 
teve  a concordância  de  PAULO  BERNARDO  para  ficar  com  os 
honorários  pagos  pela  CONSIST  (“O  GUILHERME  ACERTOU  COM  O 
PAULO  BERNARDO  QUE  FICARIA  COM  HONORÁRIOS  NO  VALOR  DE  R$ 

50.000”).  O  próprio  PAULO  BERNARDO  não  soube  explicar  a 
referida anotação.

Ademais, há diversas anotações de custas processuais e 
honorários  advocatícios  dos  advogados  de  PAULO  BERNARDO 
(HAROLDO ALVES RIBEIRO JR e EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA). 
Em relação a este último, há anotação “AÇÕES CRIMINAIS”, com o 
nome de PAULO BERNARDO e sua esposa.114 

PAULO BERNARDO QUE FICARIA COM HONORÁRIOS NO VALOR DE R$ 50.000. 37.500,00 ENTROU  
DIRETO DA CONSIST E O RETANTE (SIC) 14.300 FOI TRANFERIDO DO FUNDO PARA A C/C 2 DO  
GUILHERME.”

114Além da menção em fontes abertas, PAULO BERNARDO e GUILHERME GONÇALVES confirmaram que 
EVERTON MENEGOLA foi advogado criminal do escritório de GUILHERME GONÇALVES e  advogou 
para PAULO BERNARDO na área criminal. Depois que saiu do escritório de GUILHERME GONÇALVES 
continuou atuando na área criminal. PAULO BERNARDO nunca pagou pelos serviços de MENENGOLA. 
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Foi apreendida uma planilha no escritório de GUILHERME 
GONÇALVES,  referente  a  e-mail  de  25  fevereiro  de  2015  com 
assunto “CONSIST”, trocado com MARCELO MARAN, que revela que, 
do  assim  denominado  “Fundo  Consist” (com  crédito  de  R$ 
50.078,00  e  a  referência  a  “CONSIST  (LÍQUIDO)  FEVEREIRO”) 
houve  contabilização  como  créditos  a  título  de  “ELEITORAL 
MENSAL” e “PRIVADO MENSAL”, referindo-se a créditos que foram 
repassados para a área eleitoral e da área privada. Os valores 
destacados de ELEITORAL MENSAL e PRIVADO MENSAL, cada um na 
quantia  de  R$  5.000,00  foram  no  mesmo  mês  atribuídos  como 
receita/honorários de PAULO BERNARDO e sua esposa. Veja:

Neste e-mail verifica-se que, nesta época, GUILHERME 
ficava com percentual de 30% que cobrava para operacionalizar 
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o repasse e a lavagem dos valores da CONSIST. 

Além  das  despesas  pessoais  de  PAULO  BERNARDO  e  de 
honorários, os valores da Fundo CONSIST foram utilizados para 
pagamento  de três  pessoas  de  confiança  ligadas  ao  então 
Ministro  do  Planejamento  e  ligadas  ao  Partido  dos 
Trabalhadores:  os  denunciados  ZENO  MINUZZO,  HERNANY  BRUNO 
MASCARENHAS e, ainda, GLAUDIO RENATO DE LIMA.115  

O denunciado  HERNANY MASCARENHAS, que possui ligação 
antiga com o Partido dos Trabalhadores116,  era  motorista  de 
PAULO BERNARDO e sua esposa, sendo destacado por GUILHERME 
GONÇALVES para dar “apoio logístico” ao casal.117 

Neste sentido, trecho de e-mail, de 03 de dezembro de 
2012, em que GUILHERME GONÇALVES afirma a  MARCELO MARAM que 
HERNANY “está sendo eficiente quando os Ministros precisam – e 
isso não tem preço que pague”. Tanto HERNANY quanto GUILHERME 
confirmaram a referência a PAULO BERNARDO. Na  residência  de 
HERNANY foram  apreendidos  diversos  documentos  de  PAULO 
BERNARDO, inclusive ordens de serviços118, documentos bancários 
e cinco autos de infração de trânsito, todos em nome de PAULO 
BERNARDO e referentes ao veículo AUN 6859  (de propriedade do 
ex-Ministro).  Embora no início tenha prestado serviços para 
GUILHERME GONÇALVES, depois HERNANY passou a prestar serviços 
majoritariamente no interesse de PAULO BERNARDO  e do Partido 
dos Trabalhadores, continuando a ser pago pelo escritório com 
valores do Fundo CONSIST.119
115PAULO BERNARDO, embora reconheça que possui relação com ZENO (amigo), HERNANY (motorista) e 

GLAUDIO (amigo), negou ter orientado GUILHERME a fazer os pagamentos a eles.
116Inclusive, HERNANY era casado com uma assessora da esposa de PAULO BERNARDO e foi coordenador 

informal  de  campanha  dela  em  2008. Neste  sentido,  termo  de  declarações  de  HERNANY BRUNO 
MASCARENHAS.  Afirmou  que  foi  “coordenador  da  campanha  de  2008  da  regional  do  Boqueirão  da 
GLEISI, mas sem receber remuneração”. 

117Neste sentido, as declarações de GUILHERME GONÇALVES (fls. 2717/2729).
118A fls.  3011  consta  ordem  de  serviço  datada  de  05/03/2014  de  um  aparelho,  em  nome  de  PAULO 

BERNARDO. 
119LUIS HENRIQUE BENDER afirma que, embora inicialmente trabalhasse para GUILHERME, HENRANY 

posteriormente deixou de prestar serviços para ele. Segundo HERNANY afirmava para LUIS HENRIQUE, 
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HERNANY era pago com valores da CONSIST.120 Seu salário 
mensal, assim como o reembolso de despesas. 

Para o pagamento dos salários, era emitido  cheque da 
conta pessoa física de GUILHERME GONÇALVES e HERNANY sacava os 
valores na “boca do caixa”,121 a indicar que tinha consciência 
da ilicitude dos valores. No mínimo entre março de 2012 e 
agosto de 2015 HERNANY recebeu salário entre R$ 2.500,00 e R$ 
3.500,00 de valores da CONSIST.122 HERNANY  recebeu,  apenas a 
título  de  salários, no  mínimo  R$  129  mil  reais  do  FUNDO 
CONSIST,123 no interesse de PAULO BERNARDO. 

HERNANY ainda solicitava o reembolso de despesas do PT 
e de PAULO BERNARDO mediante apresentação de notas e recibos 
ao escritório de GUILHERME GONÇALVES, para pagamento sempre 
com valores do Fundo CONSIST, por determinação de GUILHERME.124

Nesta  linha,  apurou-se  que  GUILHERME  GONÇALVES 
realizou pagamentos de despesas para HERNANY a partir do Fundo 
CONSIST, no total de aproximadamente R$ 66 mil.  Nas despesas 
há anotações como “PB, PT + HERNANY”, que fazem referência a 
PAULO BERNARDO e ao Partido dos Trabalhadores.  Entre 15 de 
maio de 2012 e 18 de março de 2015 há 58 pagamentos vinculados 
a despesas ligadas a HERNANY (em especial ressarcimento de 

“estava servindo de motorista de PAULO BERNARDO e de GLEISI HOFFMANN” (Doc. 13).
120ALEXANDRE ROMANO declarou isto em seu Termo de Colaboração, o que é corroborado pelas diversas 

anotações da contabilidade de GUILHERME GONÇALVES.
121Neste sentido, depoimento de LUIS HENRIQUE BENDER (Doc. 13). 
122Em várias planilhas, o nome do motorista HERNANY (também referido como ERNANY ou ERNANI) é 

associado aos termos “PB”, “PT” e “GLEISI”. Ademais, HERNANY demonstra proximidade com o PT e 
PAULO BERNARDO em fotos de redes sociais. Sobre os diversos pagamentos, cf. Relatório de Análise de 
Polícia  Judiciária  nº  01/2016.   No mesmo sentido,  termo de  declarações  de MARCELO MARAN  (fls. 
2073/2081 do inquérito).

123A respeito do nome HERNANY, interessante observar o trecho de e-mail de 03 de dezembro de 2012, com o  
assunto  “13º  HERNANY”,  em  que  GUILHERME  GONÇALVES  afirma  a  “Marcelo”  [MARCELO 
MARAN] que HERNANY “está sendo eficiente quando os Ministros precisam – e isso não tem preço que 
pague”.  Conforme visto,  HERNANY era motorista  contratado por PAULO BERNARDO. Inclusive,  em 
outra tabela é possível observar o nome HERNANY ser associado a “PB, PT + HERNANY”. O próprio 
HERNANY, ao  ser  ouvido,  afirmou que os  “Ministros  se  refere  a  GLEISI  e  PAULO [BERNARDO]”.  
Ademais, em fotos em redes sociais, HERNANY mostra intimidade não apenas com PAULO BERNARDO e 
sua esposa, mas também com o PT. 

124Neste sentido, veja termo de declarações de MARCELO MARAN (fls. 2073/2081 do inquérito).
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gastos, em sua maioria identificadas com “Diversos despesas 
GLEISI  +  PB+  PT”),  no  montante  total  de  R$  66.082,30.125 
Referidas despesas, pagamentos e datas estão discriminadas no 
Anexo I, que passa a fazer parte da presente imputação.

HERNANY,  não  apenas  pela  proximidade  com  GUILHERME 
GONÇALVES e PAULO BERNARDO e com o Partido dos Trabalhadores, 
mas até mesmo pela forma como os valores eram pagos, tinha 
consciência da proveniência criminosa dos valores recebidos. 

Também o denunciado ZENO MINUZZO foi pago com valores 
da CONSIST.126 

ZENO MINUZZO foi  tesoureiro do  Diretório Estadual do 
Partido  dos  Trabalhadores  e  é  membro  efetivo  do  Diretório 
Estadual  do  PT  no  Paraná  para  a  gestão  2014/2017127.  Amigo 
pessoal de PAULO BERNARDO desde 2002,  ZENO foi assessor de 
PAULO BERNARDO entre 2003 e 2004128, assim como trabalhou na 
campanha  da  esposa  de  PAULO  BERNARDO  em  2014,  sendo 
identificado como “homem de confiança” de PAULO BERNARDO129 e 
por tal motivo recebia valores mensais (R$ 10.000,00) do Fundo 
CONSIST,130 por determinação de PAULO BERNARDO. ZENO  ia com 
frequência ao escritório de GUILHERME GONÇALVES. 

GUILHERME GONÇALVES e MARCELO MARAN determinavam que o 
valor fosse sacado da “boca do caixa”  e em espécie e fosse 
depositado para  ZENO.  Para tanto era endossado um cheque por 
125Segundo  Relatório de Análise Policial nº 01/2016. O próprio HERNANY confirmou que PB era PAULO 

BERNARDO. 
126Neste sentido declarou ALEXANDRE ROMANO em seu termo de colaboração, o que foi corroborado por 

diversos elementos constantes da contabilidade de GUILHERME GONÇALVES, em que, diante do nome de 
ZENO, consta “CONSIST” ou “FUNDO CONSIST”.

127http://www.pt-pr.org.br/diretorio_estadual.aspx  . Acesso em 08 de junho de 2016. 
128ZENO MINUZZO confirma que “PAULO BERNARDO SILVA é seu amigo pessoal desde o ano de 2002, 

tendo inclusive frequentado a sua casa, sendo que entre 2003 e 2004 o declarante foi assessor do mesmo 
junto a base eleitoral no estado do Paraná”

129http://blogs.odiario.com/pacocacomcebola/2014/04/04/mudanca-na-campanha-pt/
130ZENO  MINUZZO  afirmou  que  prestava  serviços  de  captação  de  clientes  para  GUILHERME 

GONÇALVES,  razão  pela  qual  recebia  os  valores  mencionados.  No  entanto,  se  isso  fosse  verdade, 
MARCELO MARAN saberia explicar os motivos do pagamento. No entanto, conforme visto, MARCELO 
MARAN somente soube dizer que ZENO era pessoa ligada ao PT. 

65 de 80

http://www.pt-pr.org.br/diretorio_estadual.aspx


MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO

GUILHERME ou pelo escritório.131 ZENO e GUILHERME não lograram 
justificar os repasses.132

Interessante que, embora tenha declarado rendimentos 
totais de menos de 500 mil reais entre 2010 e 2014, entre 2011 
e 2015 foram identificadas notas fiscais emitidas contra ZENO 
(ou seja, como destinatário do valor), no montante de R$ 913 
mil reais – ou seja, quase o dobro de tudo que recebeu no 
período.  ZENO também recebeu em 2014 materiais de campanha 
presidencial  pagos,  dentre  outros,  pela  empresa  FOCAL,  de 
CARLOS ROBERTO CORTEGOSO.133 Ademais,  ZENO MINUZZO recebeu  R$ 
130 mil de créditos em transferências bancárias  provenientes 
de  GUILHERME  GONÇALVES.  ZENO possui  variação  patrimonial  a 
descoberto  e  movimentação  financeira  muito  acima  da  renda 
declarada.134  

ZENO,  não  apenas  pela  proximidade  com  GUILHERME 
GONÇALVES e PAULO BERNARDO e com o Partido dos Trabalhadores, 
mas até mesmo pela forma como os valores eram pagos, tinha 
consciência da proveniência criminosa dos valores recebidos. 
Tanto assim que, conforme será visto, retificou suas últimas 

131Neste sentido, depoimento de LUIS HENRIQUE BENDER (Doc. 13), que foi encarregado de contas a pagar 
do escritório de GUILHERME GONÇALVES. 

132ZENO  MINUZZO  declarou  acerca  dos  pagamentos  de  GUILHERME  como  sendo  remuneração   pela 
captação de clientes feita entre 2011 e 2014. Afirmou que inicialmente (2011 a 2013) recebia um percentual  
entre 1 a 1,5% do valor da causa e depois teria passado a receber valor fixo mensal (R$ 10.000,00).  No 
entanto, GUILHERME GONÇALVES afirmou que, embora ZENO tenha indicado clientes, os pagamentos 
seriam  relacionados  a  um  empréstimo.  Não  há,  no  entanto,  nenhuma  comprovação  documental  deste 
empréstimo  e  tampouco  foi  declarado  à  Receita.  Por  sua  vez,  MARCELO  MARAN,  funcionário  de 
confiança de GUILHERME GONÇALVES, ao ser ouvido e questionado sobre ZENO MINUZZO, asseverou 
que “segundo o que lhe disseram no escritório, seria uma pessoa com vínculo com o PT” e não soube dizer 
os motivos para pagá-lo  (fls.  2073/2081). Da mesma forma, o ex-sócio de GUILHERME GONÇALVES, 
SACHA BRECKENFELD RECH, afirmou:  “QUE não sabe por qual motivo GUILHERME pagava a ZENO 
mensalmente  o  valor  de  R$  10.000,00;  QUE  ZENO   costumava  frequentar  o  escritório  com  bastante 
frequência; QUE não sabe se ZENO MINUZZO indicava clientes para o escritório, não sabendo de nenhum 
cliente  indicado  por  ZENO;  QUE em  geral  alguém que  indicava  cliente  para  o  escritório  não  recebia 
comissão, mesmo sendo advogado; QUE não imagina nenhum motivo para o escritório pagar ZENO; QUE 
não tem conhecimento de um empréstimo feito por GUILHERME GONÇALVES para ZENO” (Doc. 14)

133Relatório IPEI SP20160004, p. 38 (Doc. 29).
134ZENO apresenta variação patrimonial a descoberto em 2012 e 2014 e movimentação financeira superior à 

renda declarada – e portanto incompatível - nos exercícios de 2011  em seis vezes e 2012 em nove vezes 
(IPEI SP20160004, fls. 36 – Doc. 29).
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quatro  declarações  de  imposto  de  renda  para  simular  um 
empréstimo com GUILHERME GONÇALVES, buscando tentar justificar 
os repasses. 

Também  o  denunciado GLAUDIO  RENATO  DE  LIMA foi 
tesoureiro  do  Partido  dos  Trabalhadores  e  é pessoa  de 
confiança de PAULO BERNARDO135, tendo atuado na campanha da 
esposa  de  PAULO  BERNARDO.  GLÁUDIO  já  ocupou  a  função  de 
tesoureiro,  por  breve  período,  sendo  pouco  tempo  depois 
afastado,136 e ainda consta como membro da Executiva do Partido 
no Paraná para a gestão 2014/2017.137

GLÁUDIO também  recebeu  valores  da  CONSIST,  por 
intermédio  do  escritório  de  GUILHERME  GONÇALVES,  por 
determinação  de  PAULO  BERNARDO.  Por  exemplo,  houve  repasse 
para GLÁUDIO no dia 10/06/2015 e outro em 10/07/2015, ambos no 
valor de R$8.000,00 (oito mil reais), com referência ao “Fundo 
da  CONSIST”.  Inclusive,  em  e-mail  de  12/03/2015,  entre 
GUILHERME  e  MARCELO  MARAN,  com  o  assunto  “Fwd:  BMW  X1  1ª 
parte” há menção a outro depósito para GLÁUDIO “do fundo”.138 

GLÁUDIO também tinha consciência da origem criminosa 
dos valores, não apenas pela proximidade com PAULO BERNARDO e 
GUILHERME  GONÇALVES,  mas  também  pela  própria  forma  de 
pagamento dos valores. 

As despesas relacionadas a  ZENO MINUZZO e a  GLÁUDIO 
RENATO DE LIMA, pagas com valores da CONSIST, foram no total 
de R$362.900,00 entre 2010 e 2015, sendo R$28.600,00 em 2010, 
R$14.300,00 em 2011, 90.000,00 em 2013, R$120.000,00 em 2014 e 
R$110.000,00 em 2015.139 
135http://blogs.odiario.com/pacocacomcebola/2014/04/04/mudanca-na-campanha-pt/
136GLÁUDIO, segundo fontes abertas, já ocupou a função de tesoureiro do PT no Estado do Paraná, tendo sido  

logo após afastado em razão de envolvimento em escândalo de corrupção. 
137http://www.pt-pr.org.br/executiva_estadual.aspx  . Acesso em 08 de junho de 2016.
138Relatório de Análise Policial nº 01/2016, p. 115.
139 Neste sentido, Relatório de Análise Policial nº 01/2016, que passa a fazer parte integrante da presente 

denúncia. 
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Assim, foram repassados  aos denunciados  ZENO MINUZZO, 
HERNANY  MASCARENHAS  e GLÁUDIO  RENATO  DE  LIMA  no  mínimo  R$ 
557.982,30,  entre  os  anos  de  2010  a  2015,  de  valores 
provenientes do Fundo CONSIST – valores estes provenientes do 
crime de corrupção de PAULO BERNARDO SILVA e, ainda, recebidos 
mediante estratégias de lavagem de dinheiro. Os três tinham 
consciência da origem ilícita e criminosa dos valores. 

O  próprio  MARCELO  MARAN  confirmou  os  pagamentos 
mensais a  ZENO MINUZZO, HERNANY MASCARENHAS e GLÁUDIO RENATO 
DE LIMA “por meio do fundo CONSIST”.140 

Todas estas  despesas  foram  determinadas  por  e  no 
interesse de PAULO BERNARDO e são propina em razão da atuação 
ilícita do ex-Ministro. Conforme visto, o percentual repassado 
a PAULO BERNARDO, por intermédio de GUILHERME GONÇALVES, é 
inicialmente de 9,6% entre 2010 e 2012. Em 2012, com a morte 
de DUVANIER PAIVA e entrada da JD2, o valor é reduzido para 
4,8%. Ao final de 2014, o valor é diminuído para 2,9%, em 
razão do repasses para PAULO FERREIRA. 

A  lavagem  foi  praticada  de  forma  reiterada  e  por 
intermédio de organização criminosa. 

3.1.Do embaraço à investigação de infração penal que 
envolve  organização  criminosa  mediante  simulação  de 
empréstimo
Apurou-se, ainda, que ZENO MINUZZO, no dia 26 de abril 

de 2016, embaraçou a investigação   de organização mediante a 
140Além de todos os elementos já apontados, interessante apontar que, na deflagração das operações Pixuleco 1 

e Pixuleco 2, em agosto de 2015, LEONES DALL'AGNOL, ex-chefe de gabinete de PAULO BERNARDO, 
entra  em  contato  com  GUILHERME  GONÇALVES  para  tratar  do  fundo  CONSIST.  Foi,  inclusive, 
apreendido e-mail em que ambos tratam disso. GUILHERME GONÇALVES não soube explicar o motivo da 
ligação de LEONES: “QUE questionado por qual motivo LEONES ligaria para o declarante, respondeu que 
acredita que LEONES ligou porque foi chefe de gabinete de PAULO BERNARDO na época do Acordo de 
Cooperação Técnica e o declarante que LEONES tinha contato com ALEXANDRE ROMANO; QUE na 
época achou natural LEONES ter ligado ao declarante”  (fls. 2717/2729)
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retificação de suas últimas quatro  declarações de imposto de 
renda, visando simular um contrato de empréstimo contraído em 
2012 com GUILHERME GONÇALVES, no valor de R$ 10.000,00, após a 
deflagração da Operação Pixuleco. O objetivo seria justificar 
os repasses de GUILHERME GONÇALVES para ZENO MINUZZO. 

A informação sobre a retificação constou da informação 
da Receita Federal.141 Referida retificação visou apenas tentar 
dificultar  que  se  chegasse  à  apuração  completa  do  esquema 
criminoso  e  que fosse  dificultada  a  investigação  da 
organização criminosa.  Realmente, como os repasses para ZENO 
com os valores da CONSIST seria uma das ligações entre PAULO 
BERNARDO e o esquema, buscou-se criar uma justificativa para 
tais repasses.  Em nenhum momento, no entanto, houve referido 
empréstimo. Além de tal empréstimo não ter sido declarado com 
anterioridade por nenhuma das partes, nem GUILHERME GONÇALVES 
e nem ZENO apresentaram qualquer documento neste sentido.

4. Da Lavagem de dinheiro envolvendo LEONARDO ATTUCH, 
MARTA COERIN e CÁSSIA GOMES envolvendo o núcleo  JOÃO 
VACCARI NETO (Partido dos Trabalhadores - PT)
Apurou-se que entre que entre 23 de dezembro de 2009 e 

no mínimo agosto de 2015, nas cidades de Curitiba, São Paulo e 
Brasília,  os  denunciados  LEONARDO  ATTUCH,  MARTA  COERIN  e 
CÁSSIA GOMES,  agindo  de modo livre, consciente e voluntário, 
juntamente  com  JOÃO  VACCARI  NETO,  ALEXANDRE  ROMANO,  PABLO 
ALEJANDRO  KIPERSMIT,  VALTER  SILVERIO  PEREIRA,  MILTON 
PASCOWITCH e JOSÉ ADOLFO PASCOWITCH142 e  outras  pessoas  não 

141Relatório IPEI SP20160004, p. 37 (Doc. 29).
142JOÃO  VACCARI  NETO,  ALEXANDRE  ROMANO,  PABLO  ALEJANDRO  KIPERSMIT,  VALTER 

SILVERIO PEREIRA já foram objeto de denúncia própria.  Tanto MILTON quanto JOSÉ ADOLFO fizeram 
acordo de colaboração premiada e já foram denunciado e processados perante a 13ª Vara Federal de Curitiba. 
Em  razão  do  quanto  disposto  em  seus  acordos,  deixarão  de  ser  denunciados,  cf.  constará  na  cota  de 
oferecimento da denúncia. 
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objeto  da  presente  imputação,  ocultaram  e  dissimularam  a 
natureza,  origem,  localização,  disposição,  disposição, 
movimentação  e  propriedade  de  bens,  direitos  e  valores 
provenientes, direta e indiretamente, dos crimes de corrupção 
ativa e passiva, em razão de funções públicas subjacentes e a 
atuação indevida dos agentes políticos e públicos do Partido 
dos  Trabalhadores,  em  especial  PAULO  BERNARDO  SILVA,  ex-
Ministro  da  Previdência,  DUVANIER  PAIVA,  ex-Secretário  de 
Recursos Humanos do MPOG, NELSON DE FREITAS, então Diretor do 
Departamento  de  Administração  de  Sistemas  de  Informação  de 
Recursos  Humanos  do  MPOG,  VALTER  CORREIA  DA  SILVA,  então 
Secretário Adjunto do Ministério do Planejamento, ANA LÚCIA 
AMORIM DE BRITO, então  Secretária de Gestão do Ministério do 
Planejamento,  e CARLOS  GABAS,  ex-Secretário  e  Ministro  da 
Previdência,  relacionados  ao  esquema  CONSIST,  já  descrito 
anteriormente. 

Conforme dito, um percentual dos valores do esquema 
era  destinado  ao  Partido  dos  Trabalhadores,  que  recebeu  o 
montante total de R$ 17.485.534,35. 

Para receber ao menos parte de tais valores, houve a 
participação dos denunciados, mediante a simulação de diversos 
contratos e a emissão de notas fiscais ideologicamente falsas 
(no  caso  dos  denunciados LEONARDO  ATTUCH e  CÁSSIA  GOMES), 
assim  como  a  entrega  de  valores  em  espécie   (no  caso  da 
denunciada MARTA COERIN). Todos estes pagamentos envolveram a 
empresa JAMP ENGENHEIROS ASSOCIADOS, de propriedade de MILTON 
PASCOWITCH e JOSÉ ADOLFO PASCOWITCH,  que recebeu valores  no 
montante de  R$ 15.186.142,40  da CONSIST,  mediante emissão de 
39 notas fiscais simuladas, entre 21/11/2011 e 21/10/2014. 

A JAMP, por orientação de JOÃO VACCARI,  após receber 
os valores da CONSIST mediante simulação de contratos, além do 
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repasse em espécie para JOÃO VACCARI na sede do Partido dos 
Trabalhadores em São Paulo,  realizou o repasse de:  (ii)  R$ 
120.000,00 para a editora 247, do denunciado LEONARDO ATTUCH, 
mediante  simulação  de  contrato  e  emissão  de  quatro  notas 
fiscais  simuladas;  (iii)  R$  300.000,00  em  espécie  para  a 
denunciada  MARTA COERIN,  funcionária do PT,  em espécie; (iv) 
R$  120.000,00  para  a  empresa  GOMES  E  GOMES,  da  denunciada 
CÁSSIA GOMES, esposa de DUVANIER PAIVA, mediante simulação de 
contrato e emissão de quatro notas fiscais simuladas. 

Conforme visto, um percentual dos valores recebidos da 
CONSIST  deveria  ser  repassada  para  o  Partido  dos 
Trabalhadores, por intermédio de JOÃO VACCARI NETO, tesoureiro 
do partido. Ficou estabelecido que o Partido dos Trabalhadores 
receberia 80% dos valores repassados a ALEXANDRE ROMANO pela 
CONSIST. 

Inicialmente, quem operacionalizava os pagamentos para 
o Partido dos Trabalhadores era ALEXANDRE ROMANO, em um total 
de 32,5% do faturamento líquido da CONSIST. Conforme visto, 
deste percentual operacionalizado por ALEXANDRE ROMANO (i) 1/3 
foi  destinado para  PAULO  BERNARDO,  então  Ministro  do 
Planejamento,  que  receberia  os  valores  por  intermédio  do 
advogado GUILHERME GONÇALVES  (o que correspondia a 9,6% do 
faturamento)  e  (ii)  2/3  (que  correspondia  a  22,9%  do 
faturamento) seria dividido entre o PT, que ficava com 80%, e 
ALEXANDRE ROMANO, que ficava com 20%. 

Assim,  inicialmente,  era  ALEXANDRE  ROMANO  quem 
efetuava os repasses no interesse de JOÃO VACCARI, para as 
empresas indicadas por este, o que foi feito para as empresas 
CRLS e POLITEC.

No entanto,  em novembro de 2011,  JOÃO VACCARI NETO, 
insatisfeito  com  os  “serviços”  de  ALEXANDRE  ROMANO  como 
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operador e intermediário, solicitou que MILTON PASCOWITCH – um 
antigo conhecido que já prestava serviços para o PT e para 
VACCARI  desde  2009,  em  outro  esquema143  -  recebesse  um 
“crédito”  que  o  Partido  dos  Trabalhadores  tinha  junto  à 
empresa CONSIST. VACCARI pede a ALEXANDRE ROMANO o contato da 
CONSIST e para que avisasse que pessoa de  nome MILTON iria 
procurar a empresa.

ALEXANDRE ROMANO avisa o Diretor Jurídico da CONSIST, 
VALTER  PEREIRA,  que  seria  procurado  por  MILTON,  para  quem 
deveria ser repassado, diretamente, 17% do valor até então 
devido a ALEXANDRE ROMANO. 

A  JAMP,  assim, assume  a  função  exercida, 
anteriormente, por ALEXANDRE ROMANO e passa a operacionalizar 
os pagamentos para o Partido dos Trabalhadores, sempre por 
ordem de JOÃO VACCARI NETO. 

Há uma  reunião  entre MILTON  PASCOWITCH,  seu  irmão, 
JOSÉ ADOLFO PASCOWITCH, PABLO KIPERSMIT e  VALTER PEREIRA  na 
sede da CONSIST e são estabelecidas as bases para a simulação 
da prestação de serviços entre a empresa CONSIST SOFTWARE LTDA 
(depois substituída pela SWR)  e JAMP ENGENHEIROS ASSOCIADOS, 
com  o  intuito  de  operacionalizar  o  recebimento  de 
aproximadamente R$ 15.000.000,00.144 

143MILTON PASCOWITCH foi apresentado a JOÃO VACCARI por RENATO DUQUE no final de 2009,com 
a indicação de que seria a pessoa responsável pela propina do contrato de construção dos casos replicantes  
entre PETROBRAS e ENGEVIX.  Segundo MILTON PASCOWITCH:  “entre 2009 e 2011, o declarante 
entregou quase nove milhões em espécie para JOÃO VACCARI referente ao contrato de cascos replicantes;  
QUE o declarante ia frequentemente no escritório de JOÃO VACCARI na sede do PT em São Paulo, de uma 
a duas vezes por mês;  QUE o declarante acredita que, em razão desta fidelidade e dos serviços prestados ao  
longo do tempo, JOÃO VACCARI fez a proposta de que o declarante recebesse um crédito que o Partido dos 
Trabalhadores tinha junto à empresa CONSIST” (cf. oitiva de MILTON PASCOWITCH em 8 de julho de 
2016 – fls. 2737/2743)

144MILTON  PASCOWITCH  esteve  na  CONSIST em  05/10/2011,  para  reunião com  VALTER  PEREIRA 
(Processo 5005151-34.2015.4.04.7000/PR, Evento 35, AP-INQPOL18, Pagina 36 - Doc. 7). JOSÉ ADOLFO 
esteve nove vezes, nos seguintes  dias  (todas para reunião de negócios com VALTER PEREIRA, Diretor 
Jurídico  da  CONSIST):  17/10/2011,  17/12/2012,  26/10/2011,  12/12/2012,  14/08/2014  ,  25/11/2014, 
04/12/2014,  10/12/2014,  11/12/2014  e 22/01/2015  (Processo 5005151-34.2015.4.04.7000/PR,  Evento 35, 
AP-INQPOL18, Pagina 33 - (Doc. 7) 
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O contrato só é formalizado tempos depois e antedatado 
(01 de novembro de 2011),  após já  iniciados os pagamentos.145 
No  entanto,  a  JAMP  jamais  prestou  qualquer  tipo  serviço à 
CONSIST,  tendo  apenas  servido  como  pessoa  interposta  para 
operacionalizar os pagamentos  de valores do esquema ilícito 
para  JOÃO  VACCARI,  no  interesse  do  Partido  dos 
Trabalhadores146. 

A JAMP recebeu, entre  novembro de 2011 e novembro de 
2014,  17% da média do faturamento líquido da empresa CONSIST 
do semestre,147 sempre com a emissão de notas simuladas da JAMP 
para  a  CONSIST.  No  total,  as  notas  alcançaram  o  valor  de 

145O contrato foi assinado com data de 01 de novembro de 2011. Em 01 de dezembro de 2013, há uma cessão e 
o contrato passa a ser com a SWR INFORMÁTICA.  O objeto do contrato era  supostamente para que  a 
JAMP intermediasse junto “a alguns bancos para aderirem ao contrato que CONSIST firmou com ABBC 
SINAPP, visando fornecimento do produto para gestão de margem consignável para os servidores públicos 
no âmbito do Ministério do Planejamento, Orçamento Gestão”

146Nestes termos, declarações de PABLO KIPERMIST, ALEXANDRE ROMANO, MILTON PASCOWITCH 
e JOSÉ ADOLFO PASCOWITCH. Ademais, o próprio objeto do contrato da CONSIST com a JAMP não 
tinha qualquer relação com a JAMP, uma empresa de engenharia. O objeto social da JAMP era “atividade de 
prestação de serviços na área da engenharia mecânica de produção e civil”,  completamente estranho ao 
contrato com a CONSIST.

147Além das colaborações de JOSÉ ADOLFO PASCOWITCH, MILTON PASCOWITCH e ALEXANDRE 
ROMANO, e das  notas  fiscais  fraudulentas  apreendidas,  houve diversos e-mails tratando do repasse de 
valores para a JAMP, mencionando o repasse de 17% do esquema. Nesta linha, em e-mail de 21/08/2012, em 
que se trata do “cash flow do projeto MPOG – Consignado”, há menção ao pagamento de R$ 114.707,70 
para a JAMP (Rel. Análise de Mídia Apreendida N° 594/2015, p. 198). Em e-mail de 23 de abril de 2013, 
questiona-se sobre o motivo do não pagamento de R$ 401.000,00 para a JAMP (Rel.  Análise de Mídia 
Apreendida N° 594/2015, p. 118). Em outro e-mail, de 04 de junho de 2013, novamente é feito menção a este 
pagamento, em que funcionário da CONSIST informa: “não foi possível promover o pagamento da NF 698 
da empresa Jamp no valor de R$ 401.000,00 que venceu no dia 31/05/2013. Esse pagamento é importante 
visto que se refere aos valores que recebemos de nossos clientes do projeto MPOG em 11/05/2013” (Rel. 
Análise de Mídia Apreendida N° 594/2015, p. 120, destacamos). Em outro e-mail, de 05 de agosto de 2013, é 
informado a PABLO: “Temos necessidade de R$ 700.000,00 para o pagamento de MPOG (Parceiro Jump) 
ainda hoje!” (Rel. Análise de Mídia Apreendida N° 594/2015, p. 123).  Em e-mail datado de 19/08/2014, há 
mais uma vez menção ao pagamento para a JAMP: “Da relação da MPOG faltam csa net (200.000,00) 21/08, 
jamp (326.000,00) 29/08 e instituto (2.500,00) 20/08” (Rel. Análise de Mídia Apreendida N° 594/2015, p.  
164). Em 23 de dezembro de 2014, e-mail com assunto  “NECESSIDADE DE RECURSOS FINANCEIROS 
PARA DIA 07.01 A 12.01.2015 – CBS”, há menção ao não pagamento de valores para “o prestador de  
serviços – JAMP / MPOG” devidos nos meses de novembro/14 e dezembro/14, o que correspondia a um 
valor de R$ 900.000,00 (Rel. Análise de Mídia Apreendida N° 594/2015, p. 170). Ver, neste sentido, ainda, e-
mail com o assunto “Percentual dos parceiros”, datado de 11 de setembro de 2012, em que há menção ao  
pagamento para  a  JUMP” (sic)  de 17% da média do semestre” (Rel.  Análise de Mídia  Apreendida N°  
594/2015, p. 105/106). Na mesma linha, há outro e-mail, datado de 17/04/2012, com assunto “Confidencial – 
Projeto MPOG”, no qual o funcionário da CONSIST LUCAS KINPARA envia os percentuais do contrato do 
MPOG,  em  que  há  indicação  do  percentual  de  22,9%  para  OLIVEIRA  ROMANO  (empresa  de 
ALEXANDRE ROMANO) e,  na frente,  a  indicação: “sendo que R$ 373.000,00 é para a  JUMP (sic)”,  
certamente referindo-se à empresa JAMP (Rel. Análise de Mídia Apreendida N° 594/2015, p. 101).
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15.186.142,40. O valor líquido repassado para a JAMP foi de R$ 
14.064.494,57,148 mediante contrato simulado e a emissão de 39 
notas  fiscais  falsas.149 Deste  valor,  20%  era  descontado  a 
título  de  tributos,  15%  era  mantido  na  JAMP,  a  título  de 
“comissão”  pelos  serviços  prestados,  e  o  restante  era 
destinado ao Partido dos Trabalhadores.

Parcela destes valores foi repassada em espécie para 
JOÃO  VACCARI,  na  sede  do  Partido  dos  Trabalhadores  em  São 
Paulo. No entanto, a partir do final de 2013, houve formas 
diversas de entrega, que envolve os ora denunciados. 

4.1.  Da  Lavagem  de  dinheiro  mediante  repasse  em 
espécie da JAMP X MARTA COERIN
No final  de  2013,  JOÃO  VACCARI  pediu  a  MILTON 

PASCOWITCH que disponibilizasse a quantia de R$ 300.000,00 em 
espécie para a denunciada MARTA COERIN, funcionária do Partido 
dos Trabalhadores  que  trabalha no departamento financeiro do 
Partido  dos  Trabalhadores em  São  Paulo,  junto  com  JOÃO 
VACCARI. 

Seguindo orientação de JOÃO VACCARI, MARTA foi ao Rio 
de  Janeiro  de  ônibus,  dirigiu-se  ao  apartamento  de  MILTON 
PASCOWITCH e lá recebeu a quantia em espécie, repassando-as em 
seguida a JOÃO VACCARI. A identificação de MARTA por MILTON 
PASCOWITCH somente foi possível porque era irmã gêmea de uma 
auxiliar  administrativa  que  trabalhava  na  empresa  JD 
CONSULTORIA, empresa de JOSÉ DIRCEU, para quem MILTON também 
148Neste sentido, o Relatório de Informação n. 051/2015 da ASSPA/PRPR, a empresa SWR INFORMÁTICA 

LTDA  realizou  pagamentos  no  montante  de  R$  10.302.986,57  entre  2001  e  2014  para  a  JAMP 
ENGENHEIROS. Ademais, a empresa CONSIST BUSINESS SOFTWARE efetuou transferências no valor 
líquido total de R$ 3.761.508,00 para a JAMP. No total, R$ 14.064.494,57 (Doc. 18)

149Notas Fiscais com a seguinte numeração: 627, 634, 640, 646, 653, 659, 664, 667, 670, 676, 679, 682, 685, 
689, 690, 694, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 709, 710, 711, 712, 713, 715, 717, 718, 719, 
720,  721,  722  e  723,  mensalmente  emitida  entre  21/11/2011 e 21/10/2014,  pela  JAMP para  CONSIST 
SOFTWARE e SWR INFORMATICA. 
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havia prestado “serviços”. 

Destaque-se que os valores repassados em espécie eram 
provenientes dos repasses feitos pela CONSIST para a JAMP, sem 
qualquer  prestação  de  serviços  e  mediante  a  simulação  de 
contrato  e  emissão  de  notas  ideologicamente  falsas.  Pela 
própria  função  que  MARTA  COERIN exercia  no  Partido  dos 
Trabalhadores,  pela  proximidade  com  JOÃO  VACCARI  NETO  e, 
ainda, pela forma de recebimento dos valores, tinha ciência da 
origem ilícita dos valores. 

4.2. Da Lavagem de dinheiro mediante contrato e notas 
ideologicamente falsas entre a JAMP e a EDITORA 247
Por orientação de JOÃO VACCARI, houve o repasse de R$ 

120.000,00  pela  JAMP  para  a  EDITORA  247,  do  denunciado 
LEONARDO ATTUCH,  mediante a emissão de  quatro notas fiscais 
simuladas  e ideologicamente falsas (números 897,  905,  941 e 
957), mediante os meses de setembro e dezembro de 2014.

Conforme  dito,  a  partir  do  final  de  2013,  MILTON 
PASCOWITCH ficou sem disponibilidade para a entrega de valores 
em espécie.150

MILTON  PASCOWITCH, então, comunicou JOÃO VACCARI que 
tinha a intenção de encerrar a “intermediação” dos valores com 
a CONSIST, tendo em vista a dificuldade em gerar dinheiro em 
espécie. VACCARI, então,  solicita  para que MILTON receba os 
valores da CONSIST, ficando com “crédito” em favor do Partido 
dos Trabalhadores. Assim, a JAMP recebeu por alguns meses e 
passou e ficou com “crédito” perante JOÃO VACCARI e o Partido 
dos Trabalhadores. 

Por  volta  de  setembro  de  2014,  visando  utilizar 

150Em razão da diminuição do fluxo de pagamentos da HOPE e da PERSONAL.
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referido credito, JOÃO VACCARI pediu que a JAMP repassasse 
valores  para  a  EDITORA  247,  representada  pelo  denunciado 
LEONARDO ATTUCH.151 Destaque-se que há outro caso, apurado no 
bojo  da  Operação  Lava  Jato,  no  qual  JOÃO  VACCARI  repassou 
valores provenientes de crime de corrupção por meio de outra 
editora (GRÁFICA ATITUDE), o que indica que a utilização de 
editoras  para  branqueamento  de  capitais  não  é  novidade152. 
Ademais,  nas  buscas  no  escritório  de  ALBERTO  YOUSSEF  foi 
encontrada a seguinte anotação em um post it: “LEONARDO ATTUCH 
6 x 40.000,00 24/02/2014”153. 

JOÃO VACCARI, com os valores “devidos” ao Partido dos 
Trabalhadores pela CONSIST, indicou o repasse de R$ 120.000,00 
da JAMP para a EDITORA 247, o que efetivamente ocorreu sem que 
tenha ocorrido qualquer prestação de serviço. LEONARDO ATTUCH 
é um dos responsáveis pelo sítio www.brasil247.com154 e esteve 
presencialmente na sede da JAMP. 

Houve a simulação de uma proposta comercial da Editora 
à JAMP, datada de 28 de outubro de 2014155 - e a emissão de 
quatro notas fiscais, ambas tendo a JAMP como suposta tomadora 
dos serviços. As notas, no valor de R$ 30.000,00 cada, foram 
emitidas em 15/09/2014 (de n. 897), em 001/10/2014 (n.  905), 
04/11/2014 (n. 941) e 01/12/2014 (de n.  957).156 Segundo as 
notas, os serviços supostamente prestados seriam referentes à 
veiculação  no  site  Brasil  247.  Ademais,  houve  inclusive  a 
formulação de um contrato de prestação de serviços simulado, 
que não chegou a ser assinado, datado de 1 de setembro de 

151No celular de MILTON PASCOWITCH, consta que o contato de ATTUCH foi criado em 11 de setembro de 
2014 (Processo 5005151-34.2015.4.04.7000/PR, Evento 33, INQ3, Pagina 9 – Doc. 7). 
152Autos 5019501-27.2015.404.7000, perante a 13ª Vara Federal de Curitiba.
153Doc. 24.
154http://www.brasil247.com/pt/247/info/175/quem-somos.htm
155 As justificativas  seriam,  de  acordo  com  proposta  comercial  enviada  por  LEONARDO  ATTUCH  em 

12.09.2014, a prestação de serviços e “elaboração de matéria editorial” (fls. 2573)
156Doc. 32.
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2014.157 Os valores  foram  repassados pela JAMP  à  Editora em 
15/09/2014, 10/10/2014, 11/11/2014 e 10/12/2014,  no montante 
total de R$ 120.000,00

No  entanto,  nunca  houve  a  prestação  de  qualquer 
serviço.  Todos os documentos são simulados e ideologicamente 
falsos, com o único intuito de repassar valores da CONSIST, no 
interesse  de JOÃO VACCARI e  do Partido dos Trabalhadores,  o 
que era de pleno conhecimento por parte do denunciado LEONARDO 
ATTUCH.158 Um dos sócios da JAMP afirmou que “tem certeza que 
ATTUCH sabia  que  os  valores  eram  referentes  ao  repasse  de 
valores ao PARTIDO DOS TRABALHADORES”.159

4.2. Da Lavagem de dinheiro mediante contrato e notas 
ideologicamente falsas entre a  JAMP  e GOMES E GOMES 
PROMOÇÃO DE EVENTOS E CONSULTORIA.  Lavagem mediante 
repasses da empresa SX COMUNICAÇÕES

Entre  16/12/2013  e 26/9/2014,  a  denunciada  CÁSSIA 
GOMES  recebeu  R$  120.000,00  do  esquema  ilícito,  mediante 
simulação de contrato e emissão de notas falsas de sua empresa 
GOMES  E  GOMES  com  a  empresa  JAMP.  Ademais,  recebeu R$ 
24.775,00 da empresa de fachada  SX COMUNICACAO LTDA ME,  de 
157Fls. 2574/2579, documento apresentado pela própria defesa de LEONARDO ATTUCH.
158JOSÉ ADOLFO PASCOWICTH e MILTON PASCOWITCH confirmaram  que  houve reunião presencial 

com LEONARDO ATTUCH e que simularam um contrato e que nunca houve qualquer prestação efetiva de 
serviços. Tanto JOSÉ ADOLFO quanto MILTON ainda confirmaram que os repasses foram com valores da 
CONSIST e a pedido de JOÃO VACCARI e que LEONARDO tinha conhecimento de que não havia efetiva 
prestação de serviços. Cf. Termo de Colaboração n. 18 de JOSÉ ADOLFO  PASCOWITCH e nova oitiva de 
JOSÉ ADOLFO em 08 de julho de 2016 (fls. 2744/2747), assim como termo de Colaboração de MILTON 
PASCOWITCH e nova oitiva (fls. 2737/2743). Ademais, os sócios da JAMP confirmaram que nunca tinham 
feito qualquer contrato com blogs ou qualquer empresa de publicidade, pois a empresa não precisava de 
qualquer tipo de publicidade, tendo em vista o tipo de serviços que prestava. Por fim, conforme apontou a 
Autoridade  Policial  em  seu  relatório,  não  se  verificou  nenhuma  cobrança  ou  feedback  por  parte  dos 
solicitantes dos serviços e, além disso, os representantes da JAMP foram categóricos ao afirmar que nunca 
contratariam o tipo de serviços prestado pela EDITORA 247, uma vez que não faria sentido tal contratação  
considerados o valor e a atividade da empresa JAMP ENGENHEIROS associados.

159JOSÉ ADOLFO PASCOWITCH (fls. 2744/2747).
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ALEXANDRE ROMANO, sem qualquer prestação de serviços. 

Ainda com os valores que estavam “represados” na JAMP, 
JOÃO  VACCARI  pediu  a  MILTON  PASCOWITCH  que  realizasse o 
pagamento de R$ 120.000,00 para a  denunciada CASSIA GOMES, 
viúva de DUVANIER PAIVA, falecido em 19 de janeiro de 2012. 

Embora o motivo alegado por VACCARI fosse uma suposta 
“dívida  moral”  com  DUVANIER  PAIVA,  em verdade  trata-se  de 
contraprestação pela atuação deste último no esquema indevido 
no MPOG. Recorde-se que DUVANIER foi o Secretário de Recursos 
Humanos na época de edição do ACT, tendo atuação destacada na 
implementação do esquema, sendo o responsável por assinar  o 
ACT  representado o MPOG,  emitir atos normativos, e, ainda, 
renovar o ACT até a sua morte. 

CASSIA  GOMES  esteve  pessoalmente  na  sede  na  JAMP  e 
tratou com JOSÉ ADOLFO PASCOWITCH.  Apenas com o intuito de 
receber os valores, CASSIA GOMES constituiu a empresa GOMES E 
GOMES PROMOÇÕES DE EVENTOS E CONSULTORIA.160 Para abertura da 
empresa, CASSIA contou com a participação de ALEXANDRE ROMANO.

Depois de enviar os documentos de abertura da empresa 
para a JAMP, foram  emitidas quatro notas fiscais da GOMES & 
GOMES  como  suposta  prestadora  de  serviços  e  a  JAMP  como 
suposta tomadora de serviços (nota 6, de 6/12/2013, nota 10, 
de 10/02/2014, nota 13, de 08/04/2014 e nota 16, com data de 
16/06/2014, todas no valor de R$ 30.000,00 cada). A partir do 
afastamento do sigilo bancario da JAMP, ve-se que a JAMP pagou 
no mínimo R$ 147.750,00 a empresa GOMES E GOMES no periodo de 
16/12/2013 a 26/9/2014.161

Ademais,  CASSIA recebeu  ainda  da  empresa SX 
160Cópia do  instrumento de constituição da empresa,  extraído do Processo 5005151-34.2015.4.04.7000/PR, 

Evento 39, AP-INQPOL1, Pagina 21, consta do Doc.  19. Advogado e testemunha do contrato são pessoas 
próximas a ALEXANDRE ROMANO.

161 Segundo a Receita Federal, a empresa JAMP declarou ter pago, no ano de 2013, R$ 30.000,00 para GOMES 
& GOMES, e mais R$ 150.000,00 no ano de 2014, em total de 180.000 (cento e oitenta mil reais).
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COMUNICACAO LTDA ME,  de ALEXANDRE ROMANO,  R$ 24.775,00 em 11 
parcelas.162 Não  houve  qualquer  prestação  de  serviços.  A 
empresa SX não possui existência física.

CÁSSIA GOMES163 confirmou que foi JOÃO VACCARI que lhe 
sugeriu abrir uma empresa e quem lhe apresentou JOSÉ ADOLFO 
PASCOWITCH e, ainda, que foi JOÃO VACCARI quem lhe disse que 
não precisaria prestar nenhum serviço, pois se tratava de uma 
“doação” por vontade de VACCARI e que as notas seriam apenas 
para justificar a doação.

5. Conclusão
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL oferece a presente denún-

cia em face de: 

(i) GLÁUDIO RENATO DE LIMA, HERNANY BRUNO MASCARENHAS, 
ZENO MINUZZO, pelo delito previsto no art. 1º, caput, e §1º, 
inc. II,  c.c. §4º, da Lei 9618 (lavagem de dinheiro), na for-
ma dos artigos 29 e 69, ambos do Código Penal, em relação ao 
núcleo PAULO BERNARDO SILVA.

(ii)  LEONARDO  ATTUCH, MARTA  COERIN   e  CÁSSIA  GOMES 
pelo delito previsto no art. 1º, caput, e §1º, inc. II,  c.c. 
§4º, da Lei 9618 (lavagem de dinheiro), na forma dos artigos 
29 e 69, ambos do Código Penal, em relação ao núcleo JOÃO VAC-
CARI NETO.

(iii) ZENO MINUZZO, pelo delito previsto no art. 2º, 
§1º, da Lei 12.850/2013.

Requer, ainda, a notificação dos denunciados para ofe-
recerem resposta escrita no prazo de 10 (dez dias), com o pos-
terior  recebimento da denúncia  (e consequente  comunicação do 
fato à Polícia Federal para devido registro em seus sistemas) 
e  citação dos  acusados  para acompanhamento da instrução,  ou-
162RIF 18439 e afastamento do sigilo bancário da empresa.
163 IPL 287/2015-SR/DPF/PR
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vindo-se as testemunhas e colaboradores abaixo arroladas, con-
denando-se, ao final, os acusados às penas dos crimes  acima 
descritos. 

Requer, ainda, a  condenação dos acusados à reparação 
dos danos  causados por suas condutas, nos termos do art. 387, 
inciso IV, do Código de Processo Penal, fixando-se um valor 
mínimo equivalente ao montante recebido: (i) no caso de  GLÁU-
DIO RENATO DE LIMA,  HERNANY BRUNO MASCARENHAS, ZENO MINUZZO, 
montante de, no mínimo, R$ 557.982,30; (ii) no caso de CÁSSIA 
GOMES, no montante de, no mínimo, R$ 144.775,00; (iii) no caso 
de LEONARDO ATTUCH, no montante de, no mínimo, R$ 120.000,00; 
(iv)  no caso de MARTA COERIN, no montante de, no mínimo, R$ 
300.000,00.

São Paulo, 1 de Agosto de 2016.

ANDREY BORGES DE MENDONÇA
 Procurador da República

SÍLVIO LUIS MARTINS DE OLIVEIRA
Procurador da República

RODRIGO DE GRANDIS
Procurador da República 

VICENTE SOLARI MANDETTA
Procurador da República 
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