
 

Seção Judiciária do Distrito Federal 
10ª Vara Federal Criminal da SJDF

PROCESSO: 1005058-54.2018.4.01.3400
CLASSE: PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS E/OU TELEFÔNICO (310)
REQUERENTE: PROCURADORIA DA REPUBLICA NOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL
REQUERIDO: ARNALDO COLONNA, DANIEL MARIZ GUDINO, DANIEL MARTELETO
GODINHO, EDISON PEREIRA RODRIGUES, JUDITH DO AMARAL MARCONDES ARMANDO,
LUCIANO LOPES DE ALMEIDA MORAES, LUIZ ANTONIO DE SOUZA QUEIROZ FERRAZ
JUNIOR, MEIGAN SACK RODRIGUES, MERCIA HELENA TRAJANO DAMORIM, ROBERTO
GIANNETTI DA FONSECA, VLADIMIR SPINDOLA SILVA, BRASILIS/KADUNA
CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA., JUDITH DO AMARAL MARCONDES ARMANDO
CONSULTORIA TRIBUTARIA E ADUANEIRA EIRELI, RODRIGUES E ADVOGADOS
ASSOCIADOS S/S - EPP, GREEN CENTURY CONSULTORIA EMPRESARIAL E
PARTICIPACOES LTDA, SPINDOLA PALMEIRA ADVOGADOS

                                                            DECISÃO

apurar, de modo individualizado, fraudes envolvendo o julgamento do processo administrativo fiscal nº

13502.000867/2007-31, relativo à empresa PARANAPANEMA (Sucessora de Caraíba Metais S/A),

 envolvendo as seguintes pessoas físicas/jurídicas:

DANIEL MARTELETO GODINHO, EDISON PEREIRA RODRIGUES, JUDITH DO AMARAL

MARCONDES ARMANDO, LUCIANO LOPES DE ALMEIDA MORAES, LUIZ ANTONIO DE

SOUZA QUEIROZ FERRAZ JUNIOR, MEIGAN SACK RODRIGUES, MERCIA HELENA

TRAJANO DAMORIM, ROBERTO GIANNETTI DA FONSECA, VLADIMIR SPINDOLA SILVA,

BRASILIS/KADUNA CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA, JUDITH DO AMARAL

MARCONDES ARMANDO CONSULTORIA TRIBUTARIA E ADUANEIRA EIRELI, RODRIGUES

E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP, GREEN CENTURY CONSULTORIA EMPRESARIAL E

PARTICIPACOES LTDA e SPINDOLA PALMEIRA ADVOGADOS.

 

 AFASTAMENTO DE SIGILO BANCÁRIO, FISCAL, TELEFÔNICO E TELEMÁTICO referente aos

investigados relacionados em sua petição, objetivando o aprofundamento das investigações. Alega haver

fortes indícios da prática de graves crimes contra a Administração Pública, sendo, por isso, necessário o

aprofundamento das investigações para a elucidação da autoria e materialidade dos delitos.

 

Trata-se de medida cautelar resultante de desdobramento da chamada “Operação Zelotes”, para

apurar, de modo individualizado, fraudes envolvendo o julgamento do processo administrativo fiscal nº

13502.000867/2007-31, relativo à empresa PARANAPANEMA (Sucessora de Caraíba Metais S/A),

envolvendo as seguintes pessoas físicas/jurídicas: ARNALDO COLONNA, DANIEL MARIZ GUDINO,

DANIEL MARTELETO GODINHO, EDISON PEREIRA RODRIGUES, JUDITH DO AMARAL

MARCONDES ARMANDO, LUCIANO LOPES DE ALMEIDA MORAES, LUIZ ANTONIO DE

SOUZA QUEIROZ FERRAZ JUNIOR, MEIGAN SACK RODRIGUES, MERCIA HELENA

TRAJANO DAMORIM, ROBERTO GIANNETTI DA FONSECA, VLADIMIR SPINDOLA SILVA,

BRASILIS/KADUNA CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA, JUDITH DO AMARAL

MARCONDES ARMANDO CONSULTORIA TRIBUTARIA E ADUANEIRA EIRELI, RODRIGUES

E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP, GREEN CENTURY CONSULTORIA EMPRESARIAL E

PARTICIPACOES LTDA e SPINDOLA PALMEIRA ADVOGADOS.

O Ministério Público Federal requer a realização de BUSCA E APREENSÃO; e o

 AFASTAMENTO DE SIGILO BANCÁRIO, FISCAL, TELEFÔNICO E TELEMÁTICO referente aos

investigados relacionados em sua petição, objetivando o aprofundamento das investigações. Alega haver

fortes indícios da prática de graves crimes contra a Administração Pública, sendo, por isso, necessário o

aprofundamento das investigações para a elucidação da autoria e materialidade dos delitos.
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apreensão, o que foi devidamente cumprido, em 15.05.2018.

 DECIDO. 

Trata-se de mais um processo resultante da   Operação Zelotes, investigação levada a efeito
conjuntamente pelo Ministério Público Federal, a Corregedoria-Geral do Ministério da Fazenda
(COGER) e a Polícia Federal, onde foi possível identificar um possível esquema ilícito com atuação
coordenada de agentes públicos e privados, pessoas físicas e jurídicas, com o objetivo de reduzir ou
extinguir indevidamente créditos tributários, por ocasião do julgamento de processos administrativos
fiscais no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda -
CARF/MF. 

Conforme Relatório de Análise nº 01/2018, elaborado pelo COGER/MF, o esquema ilícito era

formado, basicamente, por três segmentos: 1) o CONTRIBUINTE (sujeito passivo contra quem foi

formalizado o crédito tributário constante do processo administrativo fiscal em trâmite no CARF); 2)

INTERMEDIÁRIOS (escritórios de advocacia com conexão com empresas de consultoria integradas por

conselheiros e ex-conselheiros do CARF, utilizados para a dissimulação dos serviços prestados e da

origem de vultosas quantias recebidas em razão do esquema delituoso); e 3) CARF (onde atuavam alguns

conselheiros voltados para assegurar o resultado favorável ao contribuinte com débito perante a

Administração).

 No presente caso, o

cautelares, reforçaram as suspeitas sobre os ilícitos envolvendo a PARANAPANEMA em articulação

fraudulenta no julgamento do Processo Administrativo Fiscal nº 13502.000867/2007-31, no qual se

discutia a licitude de autuação  tributária imposta à supramencionada empresa em valor originário de 275

milhões de reais, em face da utilização irregular de atos "concessórios de drawback isenção" para se

eximir do pagamento de tributos sobre mercadorias importadas.

suspeitos, realização de ligações telefônicas, transferências de valores e, principalmente, troca de

mensagens eletrônicas indicando a prática do esquema ilícito mencionado acima.

RODRIGUES PIRES, que apresentou recurso voluntário contra a supramencionada autuação, tal empresa

também celebrou contrato de consultoria com outra empresa, a KADUNA BRASILIS CONSULTORIA,

para que esta prestasse serviços objetivando a anulação da referida autuação tributária, bem como a

atuação junto às autoridades do SECEX/MDIC em favor dos interesses da PARANAPANEMA.

ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, composto por EDISON RODRIGUES, ex-presidente do CARF e

sua filha, MEIGAN SACK RODRIGUES (que, na época, exercia o mandato de conselheira suplente no

CARF) para atuar no caso. 

CENTURY CONSULTORIA EMPRESARIAL E PARTICIPAÇÕES LTDA, integrada por VLADIMIR

SPÍNDOLA (advogado com atuação no CARF), para a mesma finalidade, ou seja, segundo a

Foi determinado que o MPF prestasse esclarecimentos sobre o objeto e a utilidade da busca e

apreensão, o que foi devidamente cumprido, em 15.05.2018.

                

s elementos  resultantes da investigação, mormente das primeiras medidas

cautelares, reforçaram as suspeitas sobre os ilícitos envolvendo a PARANAPANEMA em articulação

fraudulenta no julgamento do Processo Administrativo Fiscal nº 13502.000867/2007-31, no qual se

discutia a licitude de autuação  tributária imposta à supramencionada empresa em valor originário de 275

milhões de reais, em face da utilização irregular de atos "concessórios de drawback isenção" para se

eximir do pagamento de tributos sobre mercadorias importadas.

Apurou-se uma "intensa atividade dos envolvidos", como encontros presenciais entre os

suspeitos, realização de ligações telefônicas, transferências de valores e, principalmente, troca de

mensagens eletrônicas indicando a prática do esquema ilícito mencionado acima.

Embora a PARANAPANEMA fosse regularmente representada pelo advogado ADILSON

RODRIGUES PIRES, que apresentou recurso voluntário contra a supramencionada autuação, tal empresa

também celebrou contrato de consultoria com outra empresa, a KADUNA BRASILIS CONSULTORIA,

para que esta prestasse serviços objetivando a anulação da referida autuação tributária, bem como a

atuação junto às autoridades do SECEX/MDIC em favor dos interesses da PARANAPANEMA.

A KADUNA, por sua vez, subcontratou um escritório de advocacia, no caso o RODRIGUES E

ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, composto por EDISON RODRIGUES, ex-presidente do CARF e

sua filha, MEIGAN SACK RODRIGUES (que, na época, exercia o mandato de conselheira suplente no

CARF) para atuar no caso. Além disso, a empresa KADUNA subcontratou, também, a empresa GREEN

CENTURY CONSULTORIA EMPRESARIAL E PARTICIPAÇÕES LTDA, integrada por VLADIMIR

SPÍNDOLA (advogado com atuação no CARF), para a mesma finalidade, ou seja, segundo a
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investigação, tudo realizado com o mesmo  descrito acima, com o real objetivo demodus operandi

assegurar e pré-estabelecer, de forma ilícita, o resultado do julgamento final (favorável ao contribuinte)

do aludido processo administrativo fiscal no CARF.

"segmentos" formadores do referido esquema ilícito, 

cujos trechos ou menções foram registrados e detalhados na petição MPF e/ou nos Relatórios da

COGER/MF, bem como a realização de transferências de valores entre os envolvidos, indicam, em

síntese, que todos os investigados/alvos das medidas restritivas ora requeridas atuavam, possivelmente,

para propiciar, ilicitamente, a desconstituição do crédito tributário referente à PARANAPANEMA.

PARANAPANEMA (maio de 2005 a janeiro de 2013) celebrou o contrato de consultoria com a

BRASILIS KADUNA CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA

de infração lavrado pela Receita Federal e tinha plena ciência do esquema ilícito de influência junto ao

CARF, inclusive, em razão, dos elevados custos despendidos na operação (fls. 138/146 do Relatório da

COGER).

para a elaboração dos memoriais a serem entregues aos conselheiros julgadores do CARF, tendo,

inclusive, participado de reuniões pessoais com os referidos conselheiros para, possivelmente, tratar do

esquema ilícito (fls. 153 do Relatório da COGER).

esquema ilícito e funcionava como a ligação entre a PARANAPANEMA e os investigados VLADIMIR

SPÍNDOLA e MEIGAN SACK, os quais articulavam junto ao CARF para possibilitar o julgamento

favorável a esta última empresa de forma indevida. 

EMPRESARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, e, à época, sócio da SPINDOLA PALMEIRA

ADVOGADOS, parceiro de ROBERTO GIANNETTI

supracitada empresa junto ao CARF, tendo, possivelmente, cooptado os conselheiros DANIEL MARIZ

GUDINO, LUCIANO LOPES e MÉRCIA HELENA para garantir a vitória da empresa frente ao

contencioso administrativo, mediante promessa de contraprestação em dinheiro.    Consta, ainda, que

investigados, principalmente para MEIGAN SACK, teria repassado para sua mãe, Lytha Spindola, um 

 suspeito encaminhado anteriormente por ROBERTO GIANNETTI DA FONSECA, em que see-mail

autodenomina presidente da KADUNA. Na referida mensagem, ROBERTO GIANNETTI comunicou ao

representante da PARANAPANEMA sobre o encaminhamento do processo para a PGFN, mencionando o

nome do então Ministro Mauro Borges e do Secretário DANIEL GODINHO, ambos do MDIC, os quais

investigação, tudo realizado com o mesmo  descrito acima, com o real objetivo demodus operandi

assegurar e pré-estabelecer, de forma ilícita, o resultado do julgamento final (favorável ao contribuinte)

do aludido processo administrativo fiscal no CARF.

As investigações evidenciam a possível participação de outras pessoas físicas e jurídicas nos

"segmentos" formadores do referido esquema ilícito, as quais estão relacionadas adiante.

O fluxo de comunicações entre os suspeitos, como trocas de mensagens eletrônicas ( ),e-mails

cujos trechos ou menções foram registrados e detalhados na petição MPF e/ou nos Relatórios da

COGER/MF, bem como a realização de transferências de valores entre os envolvidos, indicam, em

síntese, que todos os investigados/alvos das medidas restritivas ora requeridas atuavam, possivelmente,

para propiciar, ilicitamente, a desconstituição do crédito tributário referente à PARANAPANEMA.

Os referidos elementos  que:apontam

- LUIZ ANTÔNIO DE SOUZA QUEIROZ FERRAZ JUNIOR, presidente do grupo

PARANAPANEMA (maio de 2005 a janeiro de 2013) celebrou o contrato de consultoria com a

BRASILIS KADUNA CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDApara atuar na defesa contra o auto

de infração lavrado pela Receita Federal e tinha plena ciência do esquema ilícito de influência junto ao

CARF, inclusive, em razão, dos elevados custos despendidos na operação (fls. 138/146 do Relatório da

COGER).

- ARNALDO COLONNA, advogado e Diretor Jurídico da PARANAPANEMA, teria concorrido

para a elaboração dos memoriais a serem entregues aos conselheiros julgadores do CARF, tendo,

inclusive, participado de reuniões pessoais com os referidos conselheiros para, possivelmente, tratar do

esquema ilícito (fls. 153 do Relatório da COGER).

- ROBERTO GIANNETTI DA FONSECA, presidente da BRASILIS KADUNA, participava do

esquema ilícito e funcionava como a ligação entre a PARANAPANEMA e os investigados VLADIMIR

SPÍNDOLA e MEIGAN SACK, os quais articulavam junto ao CARF para possibilitar o julgamento

favorável a esta última empresa de forma indevida. 

 - VLADIMIR SPINDOLA SILVA, advogado, sócio da GREEN CENTURY CONSULTORIA

EMPRESARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, e, à época, sócio da SPINDOLA PALMEIRA

ADVOGADOS, parceiro de ROBERTO GIANNETTI, teve papel relevante nos ilícitos relacionados à

supracitada empresa junto ao CARF, tendo, possivelmente, cooptado os conselheiros DANIEL MARIZ

GUDINO, LUCIANO LOPES e MÉRCIA HELENA para garantir a vitória da empresa frente ao

contencioso administrativo, mediante promessa de contraprestação em dinheiro. 

VLADIMIR SPÍNDOLA, além do enviar diversas mensagens eletrônicas comprometedoras aos demais

investigados, principalmente para MEIGAN SACK, teria repassado para sua mãe, Lytha Spindola, um 

 suspeito encaminhado anteriormente por ROBERTO GIANNETTI DA FONSECA, em que see-mail

autodenomina presidente da KADUNA. Na referida mensagem, ROBERTO GIANNETTI comunicou ao

representante da PARANAPANEMA sobre o encaminhamento do processo para a PGFN, mencionando o

nome do então Ministro Mauro Borges e do Secretário DANIEL GODINHO, ambos do MDIC, os quais

VLADIMIR SPÍNDOLA, além do enviar diversas mensagens eletrônicas comprometedoras aos demais

investigados, principalmente para MEIGAN SACK, teria repassado para sua mãe, Lytha Spindola, um 

 suspeito encaminhado anteriormente por ROBERTO GIANNETTI DA FONSECA, em que see-mail

autodenomina presidente da KADUNA. Na referida mensagem, ROBERTO GIANNETTI comunicou ao

representante da PARANAPANEMA sobre o encaminhamento do processo para a PGFN, mencionando o

nome do então Ministro Mauro Borges e do Secretário DANIEL GODINHO, ambos do MDIC, os quais
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se “empenhariam sobre esse caso junto ao Ministério da Fazenda e à PGFN sobre a inconveniência de

recorrer da decisão tomada pela CARF".

RODRIGUES e seu pai EDISON RODRIGUES, foi contratada formalmente pela empresa KADUNA sob

a justificativa formal de prestar auxílio na defesa da PARANAPANEMA junto ao CARF, quando, na

verdade, trataria de uma forma de favorecer ilicitamente a empresa em seu processo administrativo fiscal

(fls. 173 do Relatório da COGER).

o mandato de conselheira suplente no CARF, tendo juntamente com VLADIMIR SPINDOLA e EDISON

RODRIGUES realizado diversas investidas junto aos conselheiros do CARF para atuar no interesse da

PARANAPANEMA,  como os conselheiros LUCIANO LOPES e MÉRCIA HELENA.

suspeitos com MEIGAN SACK, na época do julgamento do processo administrativo fiscal da

PARANAPANEMA, para beneficiá-la indevidamente (fls. 44 do Relatório da COGER), tendo votado

favoravelmente às pretensões da referida empresa e repassado documentos sigilosos sobre o caso para

MEIGAN.

tendo apresentado vínculo suspeito com MEIGAN SACK, na época do julgamento do processo da

empresa PARANAPANEMA, sendo tratada como "amiga dos memoriais", possivelmente por atuar no

interesse da referida empresa,atendendo aos pedidos para beneficiá-la no julgamento do processo

administrativo fiscal  .

PARANAPANEMA e manteve, à época dos fatos, diversos contatos com VLADIMIR SPINDOLA,

inclusive pessoalmente, havendo a suspeita de que tenha fornecido informações privilegiadas sobre o

processo. Consta dos autos que o seu voto sobre a PARANAPANEMA já era conhecido do grupo

anteriormente ao julgamento.

 - exerceuMARCONDES ARMANDO CONSULTORIA TRIBUTARIA E ADUANEIRA EIRELLI)

mandado de conselheiro junto ao CARF  e, posteriormente, teria participado da estratégia para beneficiar

indevidamente a empresa PARANAPANEMA no supracitado julgamento no CARF, constando diversos

encontros, na época dos fatos, com os conselheiros julgadores.

Exterior/MDIC, manteve contatos com VLADIMIR SPINDOLA e sua mãe, Lytha Spindola, em situações

suspeitas, indicando ingerência do grupo que patrocinava os interesse da PARANAPANEMA perante a

Administração Pública. Como consignado acima, há 

comunica ao representante da PARANAPANEMA sobre o encaminhamento do processo para a PGFN,

mencionando o nome do então Ministro Mauro Borges e do Secretário DANIEL GODINHO, ambos do

se “empenhariam sobre esse caso junto ao Ministério da Fazenda e à PGFN sobre a inconveniência de

recorrer da decisão tomada pela CARF".

se “empenhariam sobre esse caso junto ao Ministério da Fazenda e à PGFN sobre a inconveniência de

recorrer da decisão tomada pela CARF".

- RODRIGUES E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, integrada por MEIGAN SACK

RODRIGUES e seu pai EDISON RODRIGUES, foi contratada formalmente pela empresa KADUNA sob

a justificativa formal de prestar auxílio na defesa da PARANAPANEMA junto ao CARF, quando, na

verdade, trataria de uma forma de favorecer ilicitamente a empresa em seu processo administrativo fiscal

(fls. 173 do Relatório da COGER).

 - MEIGAN SACK RODRIGUES - além de compor a RODRIGUES E ADVOGADOS, exercia

o mandato de conselheira suplente no CARF, tendo juntamente com VLADIMIR SPINDOLA e EDISON

RODRIGUES realizado diversas investidas junto aos conselheiros do CARF para atuar no interesse da

PARANAPANEMA,  como os conselheiros LUCIANO LOPES e MÉRCIA HELENA.

- LUCIANO LOPES DE ALMEIDA MORAES - então conselheiro do CARF, manteve contatos

suspeitos com MEIGAN SACK, na época do julgamento do processo administrativo fiscal da

PARANAPANEMA, para beneficiá-la indevidamente (fls. 44 do Relatório da COGER), tendo votado

favoravelmente às pretensões da referida empresa e repassado documentos sigilosos sobre o caso para

MEIGAN.

- LUCIANO LOPES DE ALMEIDA MORAES - então conselheiro do CARF, manteve contatos

suspeitos com MEIGAN SACK, na época do julgamento do processo administrativo fiscal da

PARANAPANEMA, para beneficiá-la indevidamente (fls. 44 do Relatório da COGER), tendo votado

favoravelmente às pretensões da referida empresa e repassado documentos sigilosos sobre o caso para

MEIGAN.

- MÉRCIA HELENA TRAJANO DAMORIM - exerceu o mandado de conselheira do CARF,

tendo apresentado vínculo suspeito com MEIGAN SACK, na época do julgamento do processo da

empresa PARANAPANEMA, sendo tratada como "amiga dos memoriais", possivelmente por atuar no

interesse da referida empresa,atendendo aos pedidos para beneficiá-la no julgamento do processo

administrativo fiscal  .

- MÉRCIA HELENA TRAJANO DAMORIM - exerceu o mandado de conselheira do CARF,

tendo apresentado vínculo suspeito com MEIGAN SACK, na época do julgamento do processo da

empresa PARANAPANEMA, sendo tratada como "amiga dos memoriais", possivelmente por atuar no

interesse da referida empresa,atendendo aos pedidos para beneficiá-la no julgamento do processo

administrativo fiscal  .

- DANIEL MARIZ GUDINO, então conselheiro do CARF, foi o relator do PAF da

PARANAPANEMA e manteve, à época dos fatos, diversos contatos com VLADIMIR SPINDOLA,

inclusive pessoalmente, havendo a suspeita de que tenha fornecido informações privilegiadas sobre o

processo. Consta dos autos que o seu voto sobre a PARANAPANEMA já era conhecido do grupo

anteriormente ao julgamento.

- DANIEL MARIZ GUDINO, então conselheiro do CARF, foi o relator do PAF da

PARANAPANEMA e manteve, à época dos fatos, diversos contatos com VLADIMIR SPINDOLA,

inclusive pessoalmente, havendo a suspeita de que tenha fornecido informações privilegiadas sobre o

processo. Consta dos autos que o seu voto sobre a PARANAPANEMA já era conhecido do grupo

anteriormente ao julgamento.

- JUDITH DO AMARAL MARCONDES ARMANDO (sócia da J- JUDITH DO AMARAL MARCONDES ARMANDO (sócia da JUDITH DO AMARAL

 - exerceuMARCONDES ARMANDO CONSULTORIA TRIBUTARIA E ADUANEIRA EIRELLI)

mandado de conselheiro junto ao CARF  e, posteriormente, teria participado da estratégia para beneficiar

indevidamente a empresa PARANAPANEMA no supracitado julgamento no CARF, constando diversos

encontros, na época dos fatos, com os conselheiros julgadores.

UDITH DO AMARAL

 - exerceuMARCONDES ARMANDO CONSULTORIA TRIBUTARIA E ADUANEIRA EIRELLI)

mandado de conselheiro junto ao CARF  e, posteriormente, teria participado da estratégia para beneficiar

indevidamente a empresa PARANAPANEMA no supracitado julgamento no CARF, constando diversos

encontros, na época dos fatos, com os conselheiros julgadores.

UDITH DO AMARAL

MARCONDES ARMANDO CONSULTORIA TRIBUTARIA E ADUANEIRA EIRELLI)

- DANIEL MARTELETO GODINHO, então Secretário Executivo da Secretaria de Comércio

Exterior/MDIC, manteve contatos com VLADIMIR SPINDOLA e sua mãe, Lytha Spindola, em situações

suspeitas, indicando ingerência do grupo que patrocinava os interesse da PARANAPANEMA perante a

Administração Pública. Como consignado acima, há

- DANIEL MARTELETO GODINHO, então Secretário Executivo da Secretaria de Comércio

Exterior/MDIC, manteve contatos com VLADIMIR SPINDOLA e sua mãe, Lytha Spindola, em situações

suspeitas, indicando ingerência do grupo que patrocinava os interesse da PARANAPANEMA perante a

Administração Pública. Como consignado acima, há mensagem em que ROBERTO GIANNETTI

comunica ao representante da PARANAPANEMA sobre o encaminhamento do processo para a PGFN,

mencionando o nome do então Ministro Mauro Borges e do Secretário DANIEL GODINHO, ambos do

mensagem em que ROBERTO GIANNETTI

comunica ao representante da PARANAPANEMA sobre o encaminhamento do processo para a PGFN,

mencionando o nome do então Ministro Mauro Borges e do Secretário DANIEL GODINHO, ambos do
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MDIC, os quais se “empenhariam sobre esse caso junto ao Ministério da Fazenda e à PGFN sobre a

inconveniência de recorrer da decisão tomada pela CARF".

 

apreensão deve ter acesso aos documentos físicos e em mídias, especialmente smartphones, em poder dos

investigados sobre delitos relacionados ao débito fiscal da empresa PARANAPANEMA. Asseverou,

também, que o tempo decorrido desde o início do apuratório não deve obstar a realização das medidas,

por serem fundamentais para a consolidação dos inícios e para o esclarecimento do caso. Salientou que as

cautelares anteriores, mormente as buscas e apreensões realizadas em face de alguns dos investigados,

foram analisadas em relação aos casos suscitados à época, envolvendo outros fatos da Operação Zelotes,

sendo que, os dados relativos à presente investigação relacionam-se a fatos novos, ou seja, que tratam da

PARANAPANEMA,  reclamando, assim, a realização das medidas restritivas.

ao Relatório da COGER/MF, revela a existência de fortes indícios de delitos contra a Administração

Pública, ou seja, sobre a participação dos supramencionados investigados (pessoas físicas e jurídicas) no

direcionamento do julgamento do processo administrativo fiscal envolvendo, especificamente, a empresa

PARANAPANEMA, havendo probabilidade de que ainda existam provas sobre tais ilícitos com os

investigados, inclusive com VLADIMIR SPÍNDOLA, justamente pelo papel relevante desempenhado

pelo mesmo nos fatos relacionados à supracitada empresa junto ao CARF.

Considerando a natureza dos delitos e as circunstâncias do caso,  a nova medida de busca

e apreensão se faz indispensável para o sucesso das investigações,  a fim de que se possa produzir

prova documental quanto à autoria, sobretudo para ratificar (ou não confirmar) o material

probatório até então produzido.

Com efeito, presentes os requisitos para a concessão de tais medidas

assecuratórias, quais sejam: o , devidamente representado pelosfumus boni uris

indícios do envolvimento dos referidos alvos no esquema de favorecimento ilícito de

contribuintes/"venda de decisões" junto ao CARF; e o , tendo em vistapericulum in mora

  a possibilidade de que as provas sejam destruídas e não sejam mais encontradas. A 

medida, desse modo, surge como indispensável para a instrução do inquérito policial e

para o acervo probante, inclusive para que se possam obter maiores informações sobre 

a estrutura e o funcionamento do esquema criminoso, identificando-se todos os

integrantes, confirmando-se ou afastando-se os indícios sobre o efetivo envolvimento da

cada um deles.

Também se mostram presentes os requisitos necessários para o deferimento

das quebras de sigilo de dados bancário, fiscal, telemático e telefônico das pessoas

físicas e jurídicas relacionadas pelo MPF, em face dos indícios do envolvimento das

pessoas físicas e jurídicas apontadas pelo MPF, visto que, além, de possibilitar verificar

MDIC, os quais se “empenhariam sobre esse caso junto ao Ministério da Fazenda e à PGFN sobre a

inconveniência de recorrer da decisão tomada pela CARF".

MDIC, os quais se “empenhariam sobre esse caso junto ao Ministério da Fazenda e à PGFN sobre a

inconveniência de recorrer da decisão tomada pela CARF".

Ao prestar esclarecimentos sobre as medidas requeridas,   o MPF ressalvou que a busca e

apreensão deve ter acesso aos documentos físicos e em mídias, especialmente smartphones, em poder dos

investigados sobre delitos relacionados ao débito fiscal da empresa PARANAPANEMA. Asseverou,

também, que o tempo decorrido desde o início do apuratório não deve obstar a realização das medidas,

por serem fundamentais para a consolidação dos inícios e para o esclarecimento do caso. Salientou que as

cautelares anteriores, mormente as buscas e apreensões realizadas em face de alguns dos investigados,

foram analisadas em relação aos casos suscitados à época, envolvendo outros fatos da Operação Zelotes,

sendo que, os dados relativos à presente investigação relacionam-se a fatos novos, ou seja, que tratam da

PARANAPANEMA,  reclamando, assim, a realização das medidas restritivas.

De fato, o material descrito pelo MPF, em seu pedido de novas medidas restritivas, reportando-se

ao Relatório da COGER/MF, revela a existência de fortes indícios de delitos contra a Administração

Pública, ou seja, sobre a participação dos supramencionados investigados (pessoas físicas e jurídicas) no

direcionamento do julgamento do processo administrativo fiscal envolvendo, especificamente, a empresa

PARANAPANEMA, havendo probabilidade de que ainda existam provas sobre tais ilícitos com os

investigados, inclusive com VLADIMIR SPÍNDOLA, justamente pelo papel relevante desempenhado

pelo mesmo nos fatos relacionados à supracitada empresa junto ao CARF.

Considerando a natureza dos delitos e as circunstâncias do caso,  a nova medida de busca

e apreensão se faz indispensável para o sucesso das investigações,  a fim de que se possa produzir

prova documental quanto à autoria, sobretudo para ratificar (ou não confirmar) o material

probatório até então produzido.
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a dimensão da participação de cada um no esquema ilícito, permitirá o cotejo dos

referidos dados/informações com o restante dos elementos já coletados e a verificação

de possíveis estratagemas adotados pelos suspeitos para se apoderar das vantagens

patrimoniais resultantes.

busca/apreensão e quebras de sigilo telefônico, telemático, bancário e fiscal sejam deferidas e,

devidamente,  implementadas contra as pessoas físicas e jurídicas suspeitas, as quais foram devidamente

 indicadas pelo

Corregedoria-Geral do Ministério da Fazenda, os quais instruem a inicial.

SIGILO BANCÁRIO, FISCAL, TELEFÔNICO E TELEMÁTICO relativamente aos

supramencionados investigados, nos termos formulados pelo MPF, atentando-se para a

 retificação/exclusão dos endereços informada pelo

 

 No prazo de 5 dias, prorrogável por igual prazo no caso de necessidade fundamentada, a

 autoridade policial e/ou o MPF deverão conferir/checar e confirmar se os nomes informados, bem como

os endereços onde serão cumpridas as buscas e apreensões,

ligados aos investigados, a fim de evitar diligências indevidas/equivocadas.

- As buscas e apreensões devem ser realizadas de forma seletiva, com cautela e discrição, e que

 sejam apreendidos apenas os elementos de prova relativos aos fatos sob investigação, devendo priorizar

documentos, anotações, mídias que digam respeito aos fatos narrados no pedido cautelar, conforme

salientado pelo MPF, e poderão ser remetidos diretamente pela Polícia Federal ao  federal.Parquet

- Os Auditores-Fiscais e demais servidores públicos da Corregedoria do Ministério da Fazenda e

da Coordenação-Geral de Pesquisa e Análise da Receita Federal poderão acompanhar os policiais federais

que efetuarão as buscas, sob a coordenação/supervisão da autoridade policial. 

- 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 das medidas restritiva não poderão se valer de qualquer expediente vexatório ou

indiscreto. 

Assim, é imprescindível para o deslinde das investigações que as novas medidas de

busca/apreensão e quebras de sigilo telefônico, telemático, bancário e fiscal sejam deferidas e,

devidamente,  implementadas contra as pessoas físicas e jurídicas suspeitas, as quais foram devidamente

indicadas pelo Parquet federal, com base, principalmente, nos Relatórios de Análise elaborados pela 

Corregedoria-Geral do Ministério da Fazenda, os quais instruem a inicial.

Ante o exposto, DEFIRO os pedidos de BUSCA E APREENSÃO; e AFASTAMENTO DE

SIGILO BANCÁRIO, FISCAL, TELEFÔNICO E TELEMÁTICO relativamente aos

supramencionados investigados, nos termos formulados pelo MPF, atentando-se para a

retificação/exclusão dos endereços informada pelo Parquet  às fls. 281/282 (PJE).,

Código Identificador do Caso, a ser utilizado para validação e transmissão dos dados:

001-MPF-003212-67.

  -

realmente pertencem e estão, atualmente,

ligados aos investigados, a fim de evitar diligências indevidas/equivocadas.
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 - Quanto aos eventuais locais que configurem escritórios ou atividades de advocacia, como o

pertencente a VLADIMIR SPINDOLA SILVA e outros,  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 tenham nenhuma

, conformerelação com os fatos investigados (patrocínio de processos administrativos no CARF)

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 e/ou o

MPF deverá notificar as seccionais da OAB, a fim de facultar a seus representantes o acompanhamento

 das buscas requeridas.  

- Após a apreensão a autoridade policial deverá providenciar o espelhamento de todas as mídias,

no prazo improrrogável de 90 (noventa) dias, restituindo, diretamente, os equipamentos correspondentes

aos respectivos donos. 

- Deve a Autoridade Policial observar todos mandamentos contidos nos artigos 245, 246, 247,

 248 e 249 do Código de Processo Penal.  

- Autorizo a quebra do sigilo dos dados telefônicos, telemáticos, bancários, fiscais e de

correspondências/postais 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. 

Após o cumprimento integral das medidas de busca e apreensão e envio dos ofícios ao Fisco,

às instituições bancárias e de telecomunicações: a) será levantado o sigilo total para os advogados,

nos termos do Enunciado 14 da Súmula Vinculante do STF; b) será levantado o sigilo dos autos,

com exceção dos dados resultantes de documentos (conteúdo/resultado das medidas) que devam

ficar sob sigilo.

Autorizo o compartilhamento das informações produzidas nos autos com os órgãos envolvidos na

investigação, conforme indicado pelo Ministério Público Federal, os quais, por sua vez,   deverão zelar

pelo sigilo das informações compartilhadas.

Oficiem-se. Expeçam-se os mandados pertinentes. 

 À Secretaria para as providências cabíveis.

 

BRASÍLIA, 23 de maio de 2018. 

 

VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA

              Juiz Federal
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