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DECISÃO

Trata-se de medida cautelar destinada a subsidiar as investigações 
realizadas  no  âmbito  do  IPL  nº  681/2015  –  SR/DPF/DF,  resultante  de 
desmembramento da chamada “Operação Zelotes”, no qual se apura a prática de 
crimes relacionados à manipulação de julgamentos de processos administrativos no 
CARF  envolvendo  os  responsáveis  e/ou  representantes  legais  da  SGR 
CONSULTORIA  EMPRESARIAL  LTDA,  da  PAGNOZZI  CALAZANS  &  ASSOCIADOS 
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA e de empresas ligadas ao contribuinte BOSTON 
NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

Às fls. 02/140, a autoridade policial requer a condução coercitiva 
dos investigados ALEX WALDEMAR ZORNIG, ANDRÉ FRANCO MORAES, WALCRIS 
ROSITO,  MÁRIO PAGNOZZI  JÚNIOR,  MANOELA BASTOS DE ALMEIDA E  SILVA, 
JOSÉ TERUJI TAMAZATO, ALEXANDRE HÉRCULES, GUSTAVO HENRIQUE ZACARIAS 
RIBEIRO, NORBERTO DE CAMPOS, LEONARDO MUSSI DA SILVA, VALMIR SANDRI, 
VALMAR FONSECA MENEZES e EDUARDO CERQUEIRA LEITE, visando à prestação 
de depoimentos/interrogatórios na Polícia Federal. 

Postula,  ainda,  pela  realização  de  busca  e  apreensão  nos 
endereços  constantes  no  quadro  de  fls.  137/138,  pertencentes  às  seguintes 
pessoas jurídicas e físicas: BANK OF AMÉRICA BRASIL LTDA (sucessor do BOSTON 
NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA); ITAÚ BANK COMERCIAL E PARTICIPAÇÕES 
LTDA;  ITAÚ  UNIBANCO  HOLDING  S.A.  (jurídico);  PAGNOZZI,  PAGNOZZI  E 
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ASSOCIADOS  CONSULTORIA  EMPRESARIAL  S/S  LTDA;  MELMAC  CONSULTORIA 
EMPRESARIAL  LTDA;  JLT  CONSULTORIA  EMPRESARIAL  LTDA  e  JLT 
INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA; CHERMONT, MUSSI SANDRI ADVOGADOS; 
ALEX WALDEMAR ZORNIG; ANDRÉ FRANCO MORAES; WALCRIS ROSITO; MÁRIO 
PAGNOZZI  JÚNIOR;  MANOELA  BASTOS  DE  ALMEIDA  E  SILVA;  JOSÉ  TERUJI 
TAMAZATO;  ALEXANDRE  HÉRCULES;  GUSTAVO HENRIQUE  ZACARIAS  RIBEIRO; 
NORBERTO DE CAMPOS; LEONARDO MUSSI DA SILVA; VALMIR SANDRI; VALMAR 
FONSECA MENEZES; e EDUARDO CERCEIRA LEITE.

Ao final, requer que seja determinada a quebra do sigilo de dados 
dos meios de informática apreendidos nas diligências de busca e apreensão, com 
permissão  expressa  para  a  realização  de  perícia  ou  análise  que  se  fizerem 
necessárias; e que seja levantado o sigilo da presente investigação.

O Ministério Público Federal, às fls. 533/551, manifestou-se pelo 
deferimento  das  medidas  de  busca  e  apreensão  e  de  condução  coercitiva 
representadas  pela  Polícia  Federal;  pelas  quebras  de  sigilo  bancário  e  fiscal 
sugerida  pelo  Ministério  da  Fazenda;  e  pelo  compartilhamento  de  todos  os 
elementos de prova auferidos no cumprimento das medidas, se deferidas, com o 
MPF e o Ministério da Fazenda. 

DECIDO. 

Constam  dos  autos  elementos  probatórios  que  indicam  a 
ocorrência de interferência indevida de agentes públicos e privados no julgamento 
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dos  procedimentos  administrativos  fiscais  nºs  16327.002639/2003-38, 
16327.000299/2006-53 e 16561.000068/2006-77 perante o CARF.

No  caso,  aponta-se  que  a  contribuinte  BOSTON  NEGÓCIOS  E 
PARTICIPAÇOES LTDA buscou desconstituir autuações tributárias estabelecidas nos 
aludidos processos de forma aparentemente ilícita, por intermédio de escritórios de 
assessoria tributária.

Essa  sociedade  teria  se  valido  dos  serviços  do  escritório  de 
assessoria  tributária  PAGNOZZI  CALAZANS  &  ASSOCIADOS  CONSULTORIA 
EMPRESARIAL S/C LTDA, que, por sua vez, firmou parceria com o escritório SGR – 
CONSULTORIA  EMPRESARIAL  LTDA,  visando  agregar  esforços  em  prol  de 
resultados positivos.

Os autos retratam a atuação do ex-Conselheiro do CARF EDISON 
PEREIRA  RODRIGUES,  sócio  da  SGR  –  CONSULTORIA  EMPRESARIAL  LTDA, 
apontado  no  inquérito  policial  que  deu  origem  aos  demais  procedimentos 
investigativos,  inclusive ao presente feito,  como um dos principais  responsáveis 
pelo  esquema  de  corrupção  no  âmbito  do  CARF.  E  as  mensagens  eletrônicas 
transcritas pela autoridade policial em sua representação apontam a atuação de 
EDUARDO CERQUEIRA LEITE,  então  Chefe  da  Divisão  de Orientação  e  Análise 
Tributária  da  Delegacia  Especial  da  Receita  Federal  do  Brasil  de  Instituições 
Financeiras  em  São  Paulo,  junto  aos  escritórios  PAGNOZZI,  CALAZANS, 
CONSULTORES ASSOCIADOS e SGR – CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA, prestando 
informações  sobre  o  andamento  do  processo  administrativo  nº 

________________________________________________________________________________________________________________________
Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA em 14/11/2016, com base na Lei 11.419 de 
19/12/2006.
A autenticidade deste poderá ser verificada em http://www.trf1.jus.br/autenticidade, mediante código 65182813400290.

                                 Pág. 3/9



 

  0  0  4  2  5  4  2  9  1  2  0  1  6  4  0  1  3  4  0  0      

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

Processo N° 0042542-91.2016.4.01.3400 - 10ª VARA FEDERAL
Nº de registro e-CVD 00363.2016.00103400.1.00065/00032

16327.002639/2003-38 e fazendo a sugestão de consulta a EDISON. 
Nas tratativas tidas como ilícitas também foi observada a atuação 

de MANOELA BASTOS DE ALMEIDA E SILVA e JOSÉ TERUJO TAMAZATO, parceiros 
de MÁRIO PAGNOZZI (representante da PAGNOZZI CALAZANS E PARTICIPAÇÕES 
LTDA), especialmente no processo administrativo fiscal nº 16327.000299/2006-53, 
conforme mensagens de e-mail apontadas na representação policial.

Dessas mensagens, destaca-se a que foi colacionada à fl. 54, na 
qual MANOELA BASTOS e JOSÉ TAMAZATO pedem que EDSON e RICARDO levem 
em  consideração  todas  as  variáveis  que  achar  pertinentes  nas  respostas  aos 
quesitos formulados, dentre elas o grau de relacionamento junto ao órgão julgador.

Observa-se, ainda, a participação de JOSÉ RICARDO DA SILVA no 
primeiro  julgamento  do  processo  nº  16327.000299/2006-53,  sem  que  tenha 
invocado  suspeição  ou  impedimento  (fls.  60/61),  bem  como  a  do  conselheiro 
VALMIR SANDRI, cujo escritório do qual é sócio (CHERMONT, MUSSI & SANDRI 
ADVOGADOS) foi contratado posteriormente pela contribuinte BOSTON NEGÓCIOS 
E  PARTICIPAÇÕES  LTDA,  o  que  reforçam  os  indícios  de  manipulação  de 
julgamentos em favor do último.

Outra  questão  mostrada  pela  autoridade  policial  é  o  fato  de 
VALMAR FONSECA MENEZES ter participado da sessão de julgamento do Processo 
nº 16561.000068/2006-77, conselheiro que, em diversos outros processos,  teria 
atuado em parceria  com VALMIR SANDRI visando obter  decisões  favoráveis  às 
empresas contribuintes.
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As  investigações  também  demonstram  que  a  PAGNOZZI, 
PAGNOZZI  &  ASSOCIADOS  CONSULTORIA  EMPRESARIAL  LTDA  constituiu 
Sociedade  em  Conta  de  Participação  com  diversas  pessoas  físicas  e  jurídicas 
(CHERMONT, MUSSI & SANDRI ADVOGADOS; ASCON CONSULTORIA EMPRESARIAL 
LTDA; GUSTAVO HENRIQUE ZACARIAS RIBEIRO; MANOELA BASTOS DE ALMEIDA 
E  SILVA;  JLT  INTERMEDIAÇÕES  DE  NEGÓCIOS  LTDA;  MELMAC  CONSULTORIA 
EMPRESARIAL LTDA; JLT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA; e MUSSI, SANDRI & 
PIMENTA  ADVOGADOS)  para  a  suposta  obtenção  de  resultados  favoráveis  nos 
processos administrativos nºs 16327.000299/2006-53 e 16561.000069/2006-77, e 
que parte dessas pessoas receberam elevadas quantias do escritório PAGNOZZI e 
da ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. sem prova da prestação dos serviços.

Por todo o exposto, consoante salientado pela autoridade policial, 
há indícios relevantes sobre a participação dos supramencionados investigados no 
direcionamento  dos  julgamentos  dos  processos  administrativos  fiscais  nºs 
16327.002639/2003-38, 16327.000299/2006-53 e 16561.000068/2006-77, os quais 
foram decididos em favor da BOSTON NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, ainda 
que parcialmente.

Além dos fartos elementos probatórios, as medidas requeridas se 
justificam em face da necessidade de se  obter  os  elementos de prova que se 
encontram apenas com os investigados e empresas referidas, até para que não 
desapareçam por completo, bem como a necessidade de que os acusados levados 
a depor ao mesmo tempo, embora façam valer o direito ao silêncio, esclareçam os 
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fatos sem combinações ou versões ajustadas entre eles.
Ademais,  as  conduções  coercitivas  requeridas  são  importantes 

para o esclarecimento dos fatos, inclusive para que os envolvidos possam explicar 
as imputações que lhe são dirigidas pela autoridade policial.

A  busca e  apreensão  se  faz  indispensável  para  o  sucesso  das 
investigações, a fim de que se possa produzir prova documental e outras quanto à 
autoria, sobretudo para ratificar (ou não confirmar) o material probatório até então 
produzido.

Deve  ser,  contudo,  expressamente  observado  pela  autoridade 
policial o direito constitucional ao silêncio e da não auto-incriminação.

Quanto  à  quebra  sigilo  bancário  e  fiscal  das  pessoas  físicas  e 
jurídicas relacionadas à fl. 546, sugerida pela Corregedoria-Geral do Ministério da 
Fazenda no Relatório de Análise nº 18/2016 - Caso Bank Boston e encampada pelo 
MPF, entendo que as irregularidades nele apontadas justificam o deferimento das 
medidas,  visto que possibilitarão verificar o real  envolvimento das pessoas nele 
indicadas. 

Cumpre  salientar  que  tal  relatório  foi  elaborado  a  partir  do 
compartilhamento  das  informações  e  provas  autorizadas  por  este  Juízo  e  tem 
relação  com  os  processos  administrativos  fiscais  nºs  16561.000068/2006-77  e 
16327.000299/2006-53, objetos da investigação que deu ensejo a presente medida 
cautelar.

Ante o exposto:
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a)  Autorizo  a  realização  de  BUSCA  E  APREENSÃO  nos 
endereços relacionados pela autoridade, com a ressalva de que a medida deve ser 
realizada de forma seletiva,  com cautela  e  discrição,  e  que sejam apreendidos 
apenas os elementos de prova relativos aos fatos sob investigação.

-  Na  hipótese  de  resistência  ao  cumprimento  das  buscas  e 
apreensões, AUTORIZO o arrombamento de portas e cofres, bem como a busca 
pessoal  nos presentes,  caso haja suspeita de que escondem elementos úteis  à 
prova dos fatos.

-  Os  executores  da medida  restritiva  não  poderão  se  valer  de 
qualquer expediente vexatório ou indiscreto, caso venha a ser realizada alguma 
prisão em flagrante.

-  Quanto  aos  eventuais  locais  que  configurem  escritórios  ou 
atividades  de  advocacia,  os  mandados  de  busca  e  apreensão  deverão  ser 
específicos e pormenorizados, vedada a utilização dos documentos, das mídias, dos 
objetos  e  de  instrumentos  de  trabalho  pertencentes  a  clientes  dos  advogados 
averiguados  que  não  estejam  envolvidos  nos  fatos  investigados  (patrocínio  de 
processos  administrativos  no  CARF),  conforme ressalvado  acima e  previsto  nos 
parágrafos 6º e 7º do artigo 7º da Lei nº 8.906/94.

- Para assegurar o previsto no art. 7º, II, da Lei nº 8.906/94, a 
própria autoridade policial deverá notificar as seccionais da OAB, a fim de facultar a 
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seus representantes o acompanhamento das buscas requeridas. 

-  Ressalvo,  ainda,  que  após  a  apreensão  a  autoridade  policial 
deverá providenciar o espelhamento de todas as mídias, no prazo improrrogável de 
45  (quarenta  e  cinco)  dias,  restituindo,  diretamente,  os  equipamentos 
correspondentes aos respectivos donos.

-  Deve,  portanto,  a  Autoridade  Policial  observar  todos 
mandamentos  contidos  nos  artigos  245,  246,  247,  248  e  249  do  Código  de 
Processo Penal. 

- Outrossim, autorizo a quebra do sigilo dos dados contidos nas 
mídias que forem objeto das referidas buscas e apreensões, de maneira que o MPF 
e a Polícia Federal possa examinar computadores e todas as demais mídias, e, se 
for o caso, sujeitá-los à perícia;

b)  Autorizo  a  realização  da  condução  coercitiva  das 
pessoas indicadas na referida representação da autoridade policial, com a 
ressalva acima referente ao direito ao silêncio e a não auto-incriminação.

c)  Determino  a  quebra  do  sigilo  bancário  e  fiscal  das 
pessoas físicas e jurídica indicadas no quadro de fl. 546, nos termos propostos 
pela  Corregedoria-Geral  do  Ministério  da  Fazenda,  transcritos  pelo  MPF  às  fls. 
546/521, com fundamento no art. 1º, §4º, da Lei Complementar nº 105/2001 e no 
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art. 198, §1º, I, do Código Tributário Nacional.
Após o cumprimento total das medidas ou a partir das 12 horas 

do dia da deflagração, de preferência, ou no prazo a critério da autoridade policial: 
a) será levantado o sigilo total para os advogados; b) será levantado o sigilo dos 
autos, com exceção dos dados resultantes das interceptações e outros documentos 
que devam ficar, ainda a critério da autoridade policial, sob sigilo.

Autorizo  o  compartilhamento  das  informações  produzidas  nos 
autos  com o  Ministério  Público  Federal  e  a  Procuradoria  da  Fazenda  Nacional, 
conforme requerido à fl. 551.

Oficiem-se. Expeçam-se os mandados pertinentes.

Ciência  à  autoridade  policial  e  ao  MPF,  para  que  possa 
acompanhar as medidas.

Brasília, 14 de novembro de 2016.

VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA

Juiz Federal
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