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D E C I S Ã O 
 

 

Vistos para os fins do art. 589 do CPP. 

 

ID n.º 36854538: cuida-se de recurso em sentido estrito interposto 
pelo Ministério Público Federal contra a decisão ID n.º 36689562, que 
determinou o desmembramento das investigações com relação aos fatos novos 
descortinados através do afastamento do sigilo fiscal do BANCO BMG. 

Recebo o recurso, com fulcro no artigo 581, II, do CPP. 

Inicialmente, deixo de abrir vista para as contrarrazões, tendo em 
vista tratar o presente feito de medida cautelar de busca e apreensão e de 
sequestro de bens, de modo que a vista prévia dos autos pelos investigados 
certamente frustraria qualquer tentativa de coleta de provas ou de reparação 
de dano, sendo o contraditório diferido nos termos da Súmula Vinculante 14. 

Em síntese, aduz o Ministério Público Federal, em suas razões 
recursais, que os fatos descortinados com o afastamento de sigilo fiscal - que 
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trouxe à lume o envolvimento do BANCO BMG em negócios suspeitos com 
pessoas jurídicas não identificadas no início das investigações – não 
constituiriam delitos autônomos àqueles sob investigação, não caracterizando, 
portanto, descoberta fortuita; ao revés, as novas provas corroborariam a 
prática dos delitos sob investigação, com a identificação de novos coautores 
dos crimes. Ainda, sob o aspecto da suposta gestão fraudulenta, o parquet 
reforça que, nos termos de pacífica jurisprudência, trata-se de crime habitual 
impróprio, de modo que diversos desvios da instituição financeira 
constituiriam um único delito. Subsidiariamente, alega o recorrente que 
haveria conexão material entre os fatos, nos termos do artigo 76, I, do CPP, que 
demandaria, obrigatoriamente, o processamento conjunto dos crimes. 

Em juízo de retratação, nos termos do artigo 589 do CPP, entendo 
que assiste razão ao Ministério Público Federal. 

Com efeito, é pacífica a jurisprudência dos Tribunais Superiores 
quanto à classificação do crime de gestão fraudulenta como sendo habitual 
impróprio, ou seja, embora uma única conduta possa configurar o delito, várias 
ações não configuram pluralidade de crimes. Para melhor ilustrar, seguem os 
julgados do C. STJ e do E. TRF3: 

EMEN: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. GESTÃO 
FRAUDULENTA. CRIME HABITUAL IMPRÓPRIO. CONDUTA QUE SE 
MANTEVE POR MAIS DE DOIS ANOS. AUMENTO DA PENA-BASE. 
MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. POSSIBILIDADE. 
ESCOLHA DA FRAÇÃO DE MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. EXAME DO 
CASO CONCRETO. 1. O crime de gestão fraudulenta é 
considerado delito habitual impróprio, em que uma só ação 
tem relevância para configurar o tipo, ainda que a sua 
reiteração não configure pluralidade de crimes. 2. Assim, sendo 
incontroverso que as condutas da recorrida se estenderam por período 
superior a dois anos, mostra-se justa e adequada a valoração negativa 
de sua culpabilidade e, logo, a a majoração da sanção inicial. 3. No 
caso, embora a Corte de origem, ao estabelecer a fração de aumento da 
pena inicial, não tenha observado a orientação consolidada no âmbito 
do STJ no sentido de que a ponderação das circunstâncias judiciais do 



 

artigo 59 do Código Penal não é uma mera operação aritmética, 
adotando critério cuja natureza é puramente objetiva, não se verifica, à 
luz do caso concreto, a necessidade de imposição de uma fração de 
aumento superior àquela adotada na instância ordinária. 4. Agravo 
regimental a que se dá parcial provimento apenas para restabelecer a 
consideração negativa da culpabilidade da agravada, readequando-se 
a pena que lhe foi aplicada. (STJ, AGRESP 1398829, Ministro Relator 
JORGE MUSSI, Quinta Turma, Fonte: DJE 25/03/2015 DTPB) 

 

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME 
CONTRA SISTEMA FINANCEIRO. GESTÃO FRAUDULENTA. ART. 4º, 
CAPUT, DA LEI Nº 7.492/1986. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO 
CARACTERIZADO. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO 
COMPROVADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA DE MULTA. 1. Os 
réus tiveram preservadas todas as garantias legais, sendo-lhes 
assegurada a oportunidade de requerer diligências após a conclusão da 
instrução criminal. Alegação de cerceamento do direito de defesa 
rejeitada. 2. Materialidade e autoria delitivas devidamente 
comprovadas relativamente a todos os acusados. A entidade fechada 
denominada Mappin Sociedade de Previdência Privada (MSPP) teve 
sua liquidação extrajudicial decretada em 4 de agosto de 1999, em 
virtude da gestão fraudulenta realizada pelos apelantes. 3. As 
investigações identificaram uma sucessão de atos não apenas 
irresponsáveis, mas decorrentes de fraudes e de inequívoco descaso com 
o patrimônio da MSPP e seus colaboradores. Os réus eram profissionais 
gabaritados, do alto escalão de um grupo de empresas com significativa 
importância na economia do país, na época. Tinham plena ciência das 
consequências desastrosas que adviriam dos atos de gestão por eles 
praticados, resultando flagrante a má fé que norteava as repetidas 
operações realizadas no tocante à MSPP. 4. Na época, o Bacen impunha 
a diversificação de investimentos relativos ao patrimônio das entidades 
fechadas de previdência privada e vedava a concentração de seu capital 
numa mesma empresa ou em empresas do mesmo grupo, objetivando, 
com isso, a pulverização dos riscos e a manutenção da higidez 
financeira dessas instituições. 5. Os diversos atos descritos na denúncia 
revelam o desenquadramento dos investimentos da MSPP e o 
sucateamento consciente do patrimônio da entidade. 6. Tratando-se 
de crime habitual impróprio, apenas uma ação tem aptidão 
para isoladamente configurar o delito. A reiteração tem 
repercussão na fixação da pena-base. Precedente. 7. A reiteração 
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de atos fraudulentos reflete na fixação da pena-base, assim como a 
magnitude dos danos causados à economia do país e aos inúmeros 
participantes do plano de benefício da entidade de previdência privada. 
8. A posição de destaque e a supremacia de um dos acusados, que 
dirigia de forma centralizada a atividade dos demais apelantes, 
determinando a execução dos atos fraudulentos abordados, justifica a 
incidência da agravante do art. 62, I e II, do Código Penal. 9. A pena de 
multa deve ser proporcional às penas privativas de liberdade. 10. 
Apelações não providas. (TRF3, ApCrim 0005599-40.2004.4.03.6181, 
Desembargador Federal Relator NINO TOLDO, Décima Primeira 
Turma, Fonte: e-DJF3 Judicial 1, 28/09/2018) 

 

In casu, colhe-se do acervo probatório que o BANCO BMG S/A, 
entre 2014 e 2016, teria realizado pagamentos a empresas, com lastro em 
contratos de prestação de serviços. Contudo, conforme informação da Receita 
Federal, as partes não fizeram prova dos serviços prestados, de modo que 
haveria, assim, indicativo de que os negócios teriam sido simulados. 

Tal modus operandi se assemelha com os fatos atrelados à ME 
PROMOTORA, uma das empresas do grupo BMG. Em um panorama geral, é 
possível vislumbrar indícios de que os gestores do BANCO BMG S/A estariam 
supostamente desviando recursos da instituição financeira, valendo-se, 
inclusive de pessoas jurídicas do grupo, como a ME PROMOTORA. Nesse 
contexto, os diversos pagamentos realizados sob negócios, em tese, simulados, 
constituiriam meros desdobramentos da habitualidade do suposto crime de 
gestão fraudulenta sob investigação. 

Destarte, em juízo de retratação, reconsidero a decisão ID n.º 
35706521 e reconheço a competência deste Juízo para a apreciação 
dos fatos emanados neste apuratório. 

Passo, assim, ao imediato exame da representação policial. 



 

A autoridade policial (DELECOR) representa pela decretação das 
seguintes ordens judiciais: 

(a) busca e apreensão nos endereços residenciais de ÂNGELA 
ANNES GUIMARÃES, DANIEL PEIXOTO CARNEIRO, FLAVIO 
PENTAGNA GUIMARÃES, GEORGES SADALA RIHAN, JOÃO 
ANNES GUIMARÃES, JOÃO DINO SCAGLIONI, MÁRCIO 
ALAOR DE ARAÚJO, MARCO ANTÔNIO ANTUNES, MARCO 
ANTÔNIO CARBONARI, MARCO ANTÔNIO DE REZENDE 
TEIXEIRA, MARCUS VINICIUS FERNANDES VIEIRA, MILTON 
DE OLIVEIRA LYRA FILHO, NELIO BRANDT MAGALHÃES, 
OSVALDO VIEIRA DE ABREU, RAPHAEL CAMPOS 
MAGALHÃES, REGINA ANNES GUIMARÃES, RICARDO ANNES 
GUIMARÃES, ROGÉRIO LIMA DE CARVALHO, VIRGÍLIO 
GUIMARÃES DE PAULA e na sede das pessoas jurídicas BANCO 
BMG S/A (matriz e filial m Belo Horizonte/MG), BCV BANCO DE 
CRÉDITO E VAREJO S/A, BMG LEASING S/A 
ARRENDAMENTO MERCANTIL, BRASIL SECULO III 
CONSULTORIA LTDA., COMERCIAL MINEIRA S/A, CONSPLAN 
CONSULTORIA SERVIÇOS PLANEJAMENTO LTDA., CREDPAG 
CONSULTORIA E SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA., DB 
PARTICIPAÇÕES LTDA., DPC NEGÓCIOS EIRELI, EGL 
EMPREENDIMENTOS GERAIS LTDA., GGS EMPAR 
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., ME 
PROMOTORA DE VENDAS LTDA., ML GROUP PARTICIPAÇÕES 
S/A, PRESTASERV PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, 
REZENDE TEIXEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS e 
SADONANA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.; 

(b) sequestro de bens dos investigados e empresas relacionados 
no tópico supra, via BACENJUD; 

(c) compartilhamento dos elementos de prova com a Receita 
Federal do Brasil e o Banco do Central do Brasil. 

Em breves linhas, a autoridade policial sustenta que há elementos 
de prova suficientes da prática dos crimes de organização criminosa (art. 2.º da 
Lei n.º 12.850/2013), sonegação fiscal (art. 1.º da Lei n.º 8.137/90), lavagem 
de dinheiro (art. 1.º da Lei n.º 9.613/98) e contra o sistema financeiro nacional 



 
 

____________________________________________________________________________________ 
Processo n.º  6

(arts. 4.º, 5.º, 6.º e 11 da Lei n.º 7.492/86), amealhadas ao cabo das 
investigações promovidas nas operações “Descarte” e “Chiaroscuro” e 
reforçadas pelos depoimentos colhidos no bojo dos acordos de colaboração 
premiada firmados com LUIZ CARLOS DAFONSECA CLARO e GABRIEL 
SILVEIRA DAFONSECA CLARO, além das informações fiscais obtidas com a 
quebra de sigilo levada a efeito nos autos n.º 5001018-32.2020.4.03.6181. 

De acordo com a representação da Polícia Federal, a busca e 
apreensão constituiria o único meio eficaz para coleta de novos elementos de 
prova, possibilitando, assim, a individualização da conduta de cada investigado 
e a identificação de outros membros da organização criminosa. Ademais, a 
autoridade policial reputa necessário o sequestro de bens dos investigados 
objetivando a recuperação do proveito criminoso, de forma a garantir a 
reparação do dano causado à ordem econômica. Por fim, o Delegado de Polícia 
Federal ressalta a necessidade do compartilhamento de provas com outros 
órgãos públicos, em especial, o Banco Central do Brasil e a Receita Federal do 
Brasil, na senda do que já foi decidido nas fases anteriores (ID n.º 35690640). 

1) Da busca e apreensão 

Consoante disposição expressa do art. 240, § 1º, do Código de 
Processo Penal, a busca e apreensão domiciliar somente poderá ser autorizada 
com base em fundadas razões. Segundo a lição de Tourinho Filho: “É preciso, 
diz a lei, haja fundadas razões, isto é, razões sérias, convincentes, de molde a se 
ter a certeza de que o que se busca está naquele local” (TOURINHO FILHO, 
Fernando da Costa. Código de processo penal comentado [Arts. 1º a 393]. 13. 
ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 694). 

A busca e apreensão, ademais, objetiva, além de apreender objetos 
relacionados aos crimes, assegurar que as provas dos delitos não desapareçam. 
Com efeito, embora a medida de busca e apreensão se encontre inserida, no 
Código de Processo Penal, no capítulo das provas, assevera a doutrina que a 
medida possui natureza acautelatória, liminar, destinada a evitar o 
perecimento das coisas. 



 

Ao talante temático, transcrevo o escólio de Mirabete:  

Embora a busca e a apreensão estejam insertas no capítulo das provas, 
a doutrina as considera mais como medida acautelatória, liminar, 
destinada a evitar o perecimento das coisas e das pessoas. (MIRABETE, 
Julio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado: referências 
doutrinárias, indicações legais, resenha jurisprudencial. 11. Ed. – São 
Paulo: Atlas, 2003, p. 621) 

Fazendo-se uma valoração superficial sobre os elementos 
probatórios apresentados pela autoridade policial, é possível verificar a 
presença de indícios do cometimento de crimes de sonegação fiscal (art. 1.ª da 
Lei n.º 8.137/90), de organização criminosa (art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013), 
de gestão fraudulenta (artigo 4º da Lei 7.492/86), de apropriação indébita 
financeira (artigo 5º da Lei 7.492/86) e de lavagem de dinheiro (art. 1.º da Lei 
n.º 9.613/98). 

Com espeque nos requisitos legais ora expostos, passo a expor os 
indícios da ocorrência de crimes existentes envolvendo cada investigado, bem 
como a analisar a existência de justa causa para o deferimento da medida de 
busca e apreensão em seu desfavor. 

1.1) BANCO BMG S/A, BMG LEASING S/A 
ARRENDAMENTO MERCANTIL, DB PARTICIPAÇÕES LTDA., ME 
PROMOTORA DE VENDAS LTDA., PRESTASERV PRESTADORA DE 
SERVIÇOS EIRELI, COMERCIAL MINEIRA S/A e DPC NEGÓCIOS 
EIRELI 

Em breve introito, a presente representação cautelar objetiva o 
aprofundamento das investigações já promovidas nas 1.ª e 2.ª fases (operação 
“Descarte” e “Chiaroscuro”), incluindo os acordos de colaboração premiada 
firmados entre o Ministério Público Federal e os réus LUIZ CARLOS 
DAFONSECA CLARO e GABRIEL SILVEIRA DAFONSECA CLARO, bem como 
as informações obtidas com a quebra do sigilo fiscal nos autos 5001018-
32.2020.4.03.6181. 
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Os depoimentos dos colaboradores, juntamente com os 
documentos obtidos no bojo das buscas e apreensões deferidas anteriormente, 
teriam descortinado outros personagens envolvidos diretamente nos negócios 
escusos promovidos pela família CLARO – grupo central do esquema, sendo 
revelado diversos supostos clientes que buscavam os serviços de 
branqueamento de capitais oferecidos, em tese, pelo grupo CLARO. 

O colaborador Gabriel Claro fez a descrição do modus operandi do 
grupo CLARO, apenas confirmando a linha investigativa promovida na 
operação “Chiaroscuro”: 

A) a empresa "cliente" fechava negócio fundamentalmente com o pai do 
COLABORADOR; 

B) o COLABORADOR passava a controlar do ponto de vista financeiro a 
operação valendo-se dos funcionários ROBERTO (BETO), GILBERTO, 
JOSE LUIS, INALDO; 

C) GILBERTO preparava a proposta, faturamento de mercadorias 
fictícias e notas fiscais que eram encaminhadas ao "cliente"; 

D) o "cliente" pagava o valor da nota fiscal; 

E) o valor correspondente ao pagamento feito pelo cliente era 
encaminhado para contas bancárias de terceiros, sendo que essas 
contas eram indicadas por HÉLIO APARECIDO MOTA, pessoa 
encarregada de angariar o dinheiro (em espécie) junto à região do 
Brás, na 25 de março e também com doleiros (segundo HÉLIO 
comentou), mediante comissão de2,5 % no começo e depois 2%. O 
funcionário encarregado dessa tarefa era ROBERTO CLARO (BETO). 
Destaca o COLABORADOR que em um determinado momento, devido à 
demanda, também se utilizou dos prestamos de um doleiro de nome 
VINI; 



 

F) HÉLIO fazia a entrega do dinheiro no escritório seja na pessoa do 
COLABORADOR ou, na maioria das vezes, na pessoa do funcionário 
JOSE LUIS; 

G) a quantia era retirada no escritório pelo "cliente" (ou portador), seja 
com o COLABORADOR, LUIZ CARLOS ou JOSE LUIZ, sendo que às 
vezes para determinados "clientes" o COLABORADOR fez a maioria das 
entregas de valores. JOSE LUIZ e GILBERTO também fizeram algumas 
entregas em determinados "clientes". 

Entre os supostos clientes do grupo CLARO, destaca-se a empresa 
ME PROMOTORA DE VENDAS LTDA. 

Sobre o negócio realizado com a aludida empresa, o colaborador 
Gabriel Claro, em depoimento prestado no bojo do IPL n.º 2019.0006050, 
esclareceu o seguinte: 

“Em relação aos dois projetos desenvolvidos pelo escritório CLARO 
ADVOGADOS para a ME PROMOTORA, entre 2014 e 2016, recorda-se 
que MARCO CARBONARI lhe disse que MILTON LYRA tinha que 
receber dinheiro de determinadas empresas e tinha dificuldade de 
encontrar quem elaborasse um projeto bem feito para essa finalidade. 
MARCO CARBONARI disse para o declarante que esse dinheiro na 
verdade correspondia a propina, a ser distribuída para ROMERO JUCÁ 
e EDUARDO CUNHA. MARCO CARBONARI apresentou um projeto 
para o MILTON LYRA, envolvendo os equipamentos que a IMA tinha 
em estoque. Como o projeto foi aprovado, foi realizada uma primeira 
operação envolvendo a ME PROMOTORA DE VENDAS, no valor de um 
milhão e trezentos mil reais, e a noteira ALL COMPANY. Nesse projeto 
houve a entrega efetiva dos equipamentos, porque assim seria mais 
seguro para todos em relação a uma eventual fiscalização. Não sabe 
dizer se o dinheiro empregado pela ME PROMOTORA para a compra 
dos equipamentos veio de fato do BMG, mas MARCO CARBONARI disse 
que essa empresa era usada pelo BMG para lavagem de dinheiro. Pelo 
que se recorda, o valor em espécie gerado por meio do projeto foi 
providenciado por HÉLIO e entregue para JOSÉ LUIZ, funcionário da 
CLARO. Acredita que o valor em espécie foi retirado no escritório por 
DANIEL PEIXOTO CARNEIRO e MILTON LYRA. Em relação ao e-mail 
encaminhado pelo declarante para o GILBERTO, em 25/11/2015, 
relacionado ao rateio da ME PROMOTORA DE VENDAS, pode 
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esclarecer que houve pagamento de comissão para DANIEL PEIXOTO 
(D), MILTON LYRA (ML) e MARCO CARBONARI (MC), nos valores 
indicados no e-mail. As comissões de DANIEL PEIXOTO e MILTON 
LYRA foram depositadas na conta da DPC NEGÓCIOS, conforme 
indicado no e-mail enviado em 26/11/2015, às 16:51, para INALDO, e 
comprovante de TED da ALL COMPANY em favor da DPC NEGÓCIOS 
na mesma data. Em relação ao e-mail que recebeu de MARCO 
CARBONARI em 20/11/2015, às 10:47, tendo como assunto o BMG, 
contendo os dados para faturamento e entrega de mercadoria, não sabe 
dizer porque ele indicou o endereço da PRESTASERV PRESTADORA DE 
SERVIÇOS EIRELI, mas é possível que a ME PROMOTORA DE 
VENDAS não tenha local para armazenamento dos equipamentos 
comprados. No segundo projeto, no valor de um milhão de reais, foi 
utilizada a CLARINS para a emissão de notas fiscais simuladas para a 
ME PROMOTORA, mas sem qualquer relação com MILTON LYRA, pois 
se tratava de projeto voltado para a geração de caixa dois para o BMG. 
Foi nessa ocasião que MARCO CARBONARI disse que essa empresa era 
utilizada para lavar dinheiro para o BMG. Acredita que essas notas 
foram emitidas em 2016, pois esse foi o último negócio que fez com 
MARCO CARBONARI. Após ter acesso ao histórico de mensagens entre 
MARCO CARBONARI e MARCUS VINÍCIUS VIEIRA do BMG, 
encontrado no material apreendido no escritório CLARO ADVOGADOS, 
pode afirmar que a entrega do valor desse projeto foi feita nas mãos de 
MÁRCIO ALAOR DE ARAÚJO, Diretor do BMG. Não se recorda da data 
da entrega, mas acredita que o edifício tinha CFTV” (ID n.º 30381289 
do IPL) 

Corroborando o depoimento do colaborador, constam dos autos e-
mails e documentos anexos, que apontam para a emissão de notas 
supostamente “frias” de venda de produtos pelas empresas do grupo CLARO, 
importando destacar a ALL COMPANY: 
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As notas supra referem-se ao contrato datado de 18/11/2015, 
consistente na suposta venda de produtos eletrônicos pela ALL COMPANY 
para a ME PROMOTORA, no valor de R$ 1.299.697,00: 
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Neste tocante, cabe destacar, segundo relatório fiscal, que o CNPJ 
da ALL COMPANY foi baixado em 19/03/2014 justamente por inexistir de 
fato, sendo ressaltado os seguintes aspectos: “a) não dispor de patrimônio ou 
capacidade operacional necessários à realização de seu objeto; b) não 
comprovar o capital social integralizado; c) por não ter sido localizada no 
endereço constante do CNPJ e cujo representante no CNPJ, não indicar seu 
novo domicílio tributário, depois de intimado; e d) realizar exclusivamente 
emissão de documentos fiscais que relatem operações fictícias” (ID n.º 
35691159). 
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Tratando-se de empresa criada, em tese, com o único propósito de 
emitir notas fictícias, é verossímil a tese de que o negócio efetuado com a ME 
PROMOTORA DE VENDAS tinha como objetivo a ocultação e dissimulação de 
valores supostamente ilícitos. 

É de relevo mencionar, ainda, que, no termo de verificação fiscal 
extraído do processo n.º 0610100.2019.00404 (ID n.º 35691159), a RFB 
concluiu que a ALL COMPANY não tinha disponibilidade do produto para 
fornecimento à ME PROMOTORA: 

“57. Portanto, em qualquer das análises que se possa efetuar com base 
nos dados de entradas e saídas dos produtos “adquiridos” pela ME 
PROMOTORA da ALL COMPANY, não tendo esta os produtos à sua 
disposição para as saídas, e não tendo política de preços de 
entradaXsaída coerente, a única conclusão possível é de que as 
operações nunca ocorreram.” 

A RFB apurou, também, que o aludido contrato foi assinado por 
Ronaldo Nunes Faria e José Eustáquio Torres na qualidade de representantes 
da ME PROMOTORA (fl. 32, ID 35691159): 

 



 

Ocorre que, estranhamente, tais pessoas não figuravam como 
administradores nem sócios da ME PROMOTORA e a empresa informou à 
RFB não ter localizado instrumentos de procuração outorgando poderes a 
pessoas físicas para assinaturas de contratos (fls. 33/34, ID 35691159). A 
informação fiscal assinala que Ronaldo Nunes Faria seria funcionário do BMG 
S/A e que José Eustáquio Torres seria funcionário da empresa COMERCIAL 
MINEIRA S/A, também controlada pela família GUIMARÃES, acionista 
controladora do grupo BMG (fl. 33, ID 35691159).     

Ademais, em reforço à palavra do colaborador, constam dos autos 
e-mails – apreendidos nos servidores do escritório CLARO ADVOGADOS – 
tratando de aparente rateio de comissões, indicando que MARCO 
CARBONARI (MC), MILTON LYRA (ML) e DANIEL PEIXOTO (D) teriam sido 
favorecidos com o repasse de R$ 63.000,00, R$ 26.000,00 e R$ 26.000,00, 
respectivamente. O montante de R$ 1.000.000,00 consta como “devolução”. 
Seguem o e-mail e os comprovantes de depósito: 
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Note-se que a conta bancária da empresa DPC NEGÓCIOS EIRELI 
foi beneficiada com depósito de R$ 52.000,00, que coincide com a parte 
ajustada pelo grupo CLARO supostamente em favor de DANIEL PEIXOTO e 
MILTON LYRA. 

Segundo o relato de Gabriel Claro, o valor restante (“devolução”), 
após descontada a comissão do grupo CLARO, teria sido entregue, em espécie, 
na sede do BANCO BMG S/A. Na operação “Chorume”, foram descortinados 
“doleiros” que fomentavam o grupo CLARO com dinheiro em espécie, entre 
eles, supostamente, VINICIUS PAES DE FIGUEIREDO (VINI). Na decisão 
proferida naqueles autos (5001763-46.2019.403.6181), restou consignado que 
VINI era referido como “V” em diversas mensagens trocadas entre os 
integrantes do grupo CLARO. 



 

Em 25/11/2015, Gabriel Claro envia e-mail com assunto “ME 
(telefones) – Rateio”, em que informa aos demais funcionários do escritório: 
“já programei a devolução para 6ª feira com o V. Vamos pagar ele na 5ª feira e 
6ª feira” (grifei) (p. 14, ID 35692344). Tal mensagem corrobora o relato do 
colaborador de que o dinheiro, em tese, desviado do BANCO BMG, por meio de 
negócio supostamente simulado com a ALL COMPANY, foi, após descontadas 
as devidas comissões, devolvido em espécie.  

Além disso, o envolvimento do BANCO BMG S/A se extrai do fato 
de que MARCO CARBONARI (e-mail abaixo) indica o endereço da sede da 
instituição financeira para o encaminhamento das notas fiscais e o endereço do 
BMG LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL para o recebimento das 
mercadorias; também consta da mensagem uma lista de documentos 
solicitados a serem entregues em endereço que coincide com a sede do BMG 
S/A em Belo Horizonte/MG: 
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Note-se, ademais, que Ivanir Severino da Silva, funcionário 
registrado da PRESTASERV à época dos fatos, é apontado como contato para o 
recebimento das mercadorias, embora o endereço de entrega não coincida nem 
com o da PRESTASERV nem com o da ME PROMOTORA, mas sim com o do 
BMG LEASING. É de relevo mencionar que, segundo informação colhida pela 
autoridade policial, Ivanir foi funcionário do BANCO BMG de 1994 a 2004 e da 
ME PROMOTRA de abril a maio de 2016 (ID n.º 35692344). 



 

Ainda, no endereço apontado para a entrega de documentos 
relativos ao contrato, Av. Álvares Cabral, 1.707, 3.º andar, Santo Agostinho, 
Belo Horizonte/MG, está sediada a empresa DB PARTICIPAÇÕES, que, 
juntamente com o BANCO BMG S/A, figura como sócia da pessoa jurídica ME 
PROMOTORA (fls. 12/13, ID n.º 35691159). Importa destacar, também, que 
nesse mesmo endereço estão domiciliadas: a filial 47 do BMG; a empresa 
COMERCIAL MINEIRA; e a família GUIMARÃES (fls. 77/78, ID n.º 
35690827). 

Vê-se que as pessoas jurídicas BANCO BMG S/A, BMG LEASING 
S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL, ME PROMOTORA DE VENDAS LTDA., 
DB PARTICIPAÇÕES LTDA., PRESTASERV PRESTADORA DE SERVIÇOS 
EIRELI e COMERCIAL MINEIRA S/A estão de alguma forma entrelaçadas, 
seja pela participação societária, seja pela coincidência de endereços e/ou 
funcionários. Veja-se que, atualmente, as três primeiras empresas integram 
formalmente a holding do grupo BMG (http://bancobmg.mzweb.com.br/o-
banco/estrutura-societaria/, consulta em 11/09/2020), o que, inclusive, 
justifica a coincidência de endereço, já que é comum nesse tipo de estrutura 
societária que empresas subsidiárias não possuam estabelecimentos próprios. 

Por outro lado, a PRESTASERV, embora não integre formalmente 
o grupo por não ter como acionista o Banco BMG S/A, parece ter sido sempre 
composta e dirigida por pessoas relacionadas, de alguma forma, ao BMG ou à 
família GUIMARÃES, fundadora do banco e atualmente, após a abertura de 
capital em 2019, detentora de mais de 80% das ações 
(http://bancobmg.mzweb.com.br/governanca-corporativa/composicao-
acionaria/, consulta em 11/09/2020). Nesse sentido, confiram-se as 
informações prestadas pela RFB (fl. 16 da Informação Fiscal – ID 35690827): 
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Da mesma forma que a PRESTASERV, a empresa COMERCIAL 
MINEIRA S/A se encontra intrinsecamente relacionada ao grupo BMG e à 
família GUIMARÃES. Como visto acima, encontra-se sediada no mesmo local 
que a filial de Belo Horizonte do BMG e que a empresa DB PARTICIPAÇÕES, 



 

endereço esse que constitui, ainda, o domicílio fiscal da família GUIMARÃES, 
segundo informado pela RFB. A COMERCIAL MINEIRA foi titular de 90% das 
cotas da PRESTASERV de 1984 a 2004 e consta como acionista do BMG S/A e 
da EGL EMPREENDIMENTOS GERAIS LTDA., empresa essa também 
vinculada, de fato, ao grupo BMG e à família GUIMARÃES, como será 
demonstrado adiante. O responsável legal da COMERCIAL MINEIRA perante 
a Receita Federal é RICARDO ANNES GUIMARÃES, um dos acionistas 
controladores do grupo BMG (fls. 33/34, ID 35691159) e, segundo a 
representação da autoridade policial, é presidida por FLAVIO PENTAGNA 
GUIMARÃES e seus diretores são seus filhos ANGELA, Antonio, JOÃO, 
REGINA e RICARDO, também acionistas do BMG S/A (fl. 69, ID 35690640).   
     

Em relação à empresa DB PARTICIPAÇÕES, conforme registro (p. 
18, ID 35692344), é uma sociedade limitada, pertencendo 49,38% das cotas ao 
patriarca da família FLAVIO PENTAGNA GUIMARÃES e o restante dividido 
igualmente entre seus cinco filhos (REGINA, Antonio, JOÃO, ANGELA e 
RICARDO ANNES GUIMARÃES), cada qual com 10,04% das cotas. MARCIO 
ALAOR DE ARAÚJO possui participação de 0,42% no capital social, 
demonstrando aparente proximidade com a família GUIMARÃES que, como 
visto, fundou e permanece no controle acionário do grupo BMG. 

Nesse contexto, considerando as coincidências societárias e de 
endereços, razoável supor que haja provas do suposto crime nas instalações 
das pessoas jurídicas acima referidas, mormente considerando que a operação 
comercial, em tese, ilícita foi travada pela empresa ME PROMOTORA, com o 
envolvimento de funcionários do BANCO BMG, da PRESTASERV e da 
COMERCIAL MINEIRA. 

Ainda, a medida deve ser deferida com relação à DPC NEGÓCIOS, 
que recebeu, conforme relatado e documentalmente demonstrado neste tópico, 
valores do grupo CLARO ADVOGADOS, em razão do projeto envolvendo a ME 
PROMOTORA x ALL COMPANY. 

Justificado, portanto, o deferimento da medida de busca em 
desfavor das empresas BANCO BMG S/A (matriz e filial em Belo 
Horizonte/MG), BMG LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL, DB 
PARTICIPAÇÕES LTDA., ME PROMOTORA DE VENDAS LTDA., 
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PRESTASERV PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, COMERCIAL 
MINEIRA S/A e DPC NEGÓCIOS EIRELI. 

1.2) CREDPAG CONSULTORIA E SERVIÇOS 
FINANCEIROS LTDA., ML GROUP PARTICIPAÇÕES S/A, 
CONSPLAN CONSULTORIA SERVICOS PLANEJAMENTO LTDA., 
GGS EMPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA., 
SADONANA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA., BRASIL 
SECULO III CONSULTORIA LTDA. e REZENDE TEIXEIRA 
SOCIEDADE DE ADVOGADOS 

A medida de quebra de sigilo fiscal descortinou a existência de 
negócios suspeitos entre o grupo BMG e as pessoas jurídicas CREDPAG, 
CONSPLAN, GGS EMPAR, SADONANA, BRASIL SECULO III e REZENDE 
TEIXEIRA ADVOGADOS. Segundo consta da informação fiscal, o grupo BMG 
teria transferido recursos para as referidas empresas, com lastro em contratos, 
em tese, simulados. 

Ainda, haveria fortes indícios de que as empresas em questão são 
de “fachada”, o que reforçaria, em tese, a ilicitude dos negócios realizados pelo 
grupo BMG, evidenciando, dessa forma, o crime de gestão fraudulenta e de 
apropriação indébita financeira. 

Com efeito, segundo informações da RFB (fls. 24/27, ID n.º 
35690827), no ano de 2014, a CREDPAG recebeu do BANCO BMG o montante 
de R$ 1.475.000,00, a título de prestação de serviços de “consultoria e 
assessoria empresarial” e “assessoramento em operações comerciais e 
estratégias em relação ao mercado”. O BMG alegou que a CREDPAG teria 
também desenvolvido, dentro do escopo do contrato, plataforma digital para 
captação de operações de crédito, que, após a fase de testes, não teria se 
tornado operacional em razão da implementação da joint venture ITAÚ BMG. 
Além disso, a RFB identificou pagamentos do BMG à CREDPAG no período de 
2010 a 2013 que totalizaram R$ 3.775.000,00. Considerando o interregno de 
2010 a 2014, o BMG transferiu R$ 5.250.000,00 à CREDPAG. 



 

Não parece comum que uma instituição financeira do porte do 
Banco BMG não tenha absolutamente nenhum registro dos serviços prestados 
supostamente durante o extenso interregno de quatro anos (e.g. atas de 
reunião, mensagens trocadas entre os funcionários a respeito da plataforma 
etc.), no importe de mais de cinco milhões de reais, ainda que o software fosse 
de propriedade da empresa contratada. 

Igualmente, a cláusula contratual relativa aos pagamentos 
periódicos a serem efetuados pelo Banco BMG à CREDPAG causa estranheza 
pela sua vagueza e indeterminação, podendo constituir, também, indício de 
eventual delito de gestão fraudulenta. Confira-se (fl. 01, ID 35692723): 

 

Outro ponto relevante é o fato de a CREDPAG ter prestado 
serviços para outras empresas do grupo BMG, tais como a PRESTASERV e a 
EGL EMPREENDIMENTOS, que igualmente não comprovaram perante o 
Fisco Federal a prestação de serviços. Tanto a PRESTASERV como a EGL 
repassaram, em 22/08/2014, a quantia de R$ 400.000,00 e R$ 300.000,00, 
respectivamente, à CREDPAG. Além disso, os serviços contratados foram de 
naturezas bastante diversas (desenvolvimento de plataforma digital, assessoria 
financeira/empresarial e indicação de negócios e oportunidades de mercado), 
os quais, ainda que formalmente compatíveis com o objeto social cadastrado 
pela empresa, exigiriam uma estrutura operacional que a CREDPAG 
aparentemente não possuía. 

A CREDPAG, no ano-calendário de 2014, só teve um único 
funcionário, Robson Victor Neves, motorista, com salário de R$ 1.800,00, e 
não contratou nenhuma pessoa jurídica (fl. 28, ID 35690827), 
demonstrando aparente incompatibilidade da estrutura da empresa com os 
valores transacionados, que extrapolam a ordem de milhões de reais, e, 
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principalmente, com a complexidade dos serviços supostamente 
contratados. 

Registre-se, por fim, que a CREDPAG é administrada por MILTON 
LYRA, que, conforme fundamentação antes exposta, teria recebido comissão 
do grupo CLARO por intermediar suposto desvio de recursos do banco BMG 
por meio do projeto ME PROMOTORA x ALL COMPANY. 

Assim, os indícios probatórios colhidos apontam que a CREDPAG 
teria recebido recursos do grupo BMG, sem lastro em negócio jurídico, 
denotando possível participação em suposto esquema de desvio de recursos da 
instituição financeira. 

No tocante à empresa ML GROUP PARTICIPAÇÕES S/A, além de 
figurar como sócia majoritária da CREDPAG (fl. 20, ID n.º 35690827) e ser 
controlada por MILTON LYRA, também parece ter sido utilizada para 
pagamentos, em tese, ilícitos, conforme e-mail do grupo CLARO que faz 
referências a pagamentos às empresas controladas por MILTON LYRA (fl. 23, 
ID n.º 35690827): 



 

 

Dessa forma, o conjunto probatório indica que MILTON LYRA 
teria participado de esquemas, em tese, ilícitos junto ao grupo BMG e ao grupo 
CLARO, por intermédio de suas empresas CREDPAG e ML GROUP, havendo, 
portanto, justa causa para a realização de busca e apreensão na sede das 
referidas empresas. 

Na mesma linha, há robustos indícios de que as empresas 
CONSPLAN, GGS EMPAR e SADONANA teriam recebido valores do grupo 
BMG sem prestar qualquer serviço de fato. 

A Receita Federal informou que a CONSPLAN (fls. 43/56, ID n.º 
35690827), até março de 2016, não possuía empregados registrados, 
possuindo apenas dois sócios. Somente em 03/2016 foi contratado um 
motorista. A despeito disso, entre 2014 e 2018, a CONSPLAN recebeu recursos 
do grupo BMG (empresas Banco BMG, BCV Banco de Crédito e Varejo e 
Comercial Mineira S/A) que superam a cifra de R$ 65,9 milhões, sendo tais 
empresas suas principais fontes pagadoras. 
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A RFB apurou que o Banco BMG efetuou pagamentos de supostas 
comissões na ordem de 20% por serviços de correspondente bancário que 
teriam sido prestados pela CONSPLAN, com base em contrato que previa o 
pagamento de uma comissão de 10% (fl. 45, ID 35690827). A justificativa 
apresentada pelo BMG de que o aumento do percentual foi devido ao tempo 
decorrido desde a assinatura do contrato em 2001, tendo tido dificuldade em 
localizar a formalização do aumento devido ao dinamismo do mercado (fl. 48, 
ID 35691180), não parece verossímil em se tratando de instituição financeira 
de grande porte, cuja atividade é extremamente regulamentada. Ainda, a maior 
parte dos contratos que teriam sido intermediados pela CONSPLAN e que 
geraram o pagamento de comissões pelo BMG haviam sido firmados pelo BCV, 
outra empresa do grupo (fl. 46, ID 35691180). 

A despeito dos pagamentos por instituição financeira sem respaldo 
contratual constituírem, por si só, indícios de possível delito de gestão 
fraudulenta, foram coletadas provas pela RFB que apontam que os serviços 
sequer teriam sido prestados, porquanto as partes contratantes dos supostos 
contratos intermediados pela CONSPLAN que foram consultadas pelo Fisco 
(Bambuí Bioenergia, Construtora São José Desenvolvimento e Santos Futebol 
Clube) informaram terem tratado dos financiamentos diretamente com o 
Banco BMG ou por meio de outros intervenientes que não a CONSPLAN (fls. 
51/52, ID 35691180).             

Intimada pela RFB a fazer prova da prestação de serviços ao BMG, 
a CONSPLAN apresentou extratos bancários de 2014 e 2015, sendo possível 
constatar que foram realizados saques fracionados em espécie da maior parte 
dos recursos. Destaco o excerto pertinente da informação fiscal (fl. 51, ID n.º 
35690827): 

“Em síntese, no período amostral de cinco meses do ano de 2014, a 
CONSPLAN recebeu do BMG o valor total de R$ 5.119.871,08. Desse 
total, foram objeto de saques fracionados o valor total de R$ 
4.073.869,59 (ou seja, 79% do valor recebido foi convertido em espécie). 



 

Há indícios de que essa prática se estendeu para os anos seguintes. 
Segundo o Relatório de Inteligência Financeira (RIF) nº 
46268.22.2583.4161 (em anexo), há diversas situações em que foi 
detectada tentativa de burla aos sistemas de controle, mediante saques 
fracionados. Apesar da tentativa de fracionamento, as instituições 
financeiras comunicaram ao COAF diversas situações em que houve 
provisionamento de saque superior a R$ 100 mil.” 

Inclusive, os saques fracionados que superaram o limite de R$ 100 
mil foram objeto de 101 comunicações ao COAF entre 2014 e 2017. 

Veja-se, ainda, que os sócios da CONSPLAN receberam percentual 
bastante baixo do restante dos recursos mediante transferências bancárias (fl. 
45, ID 35690827), em expediente bastante similar ao adotado pelo grupo 
CLARO na remuneração dos sócios “laranjas” das empresas de fachada das 
quais supostamente se utilizavam. 

Já a empresa GGS EMPAR recebeu a vultosa quantia de R$ 
7.627.230,00 (sete milhões, seiscentos e vinte e sete mil e duzentos 
e trinta reais) no ano de 2014 do Banco BMG. 

O BMG informou ao Fisco que os pagamentos seriam referentes 
aos serviços de correspondente bancário, os quais poderiam ser exercidos 
pessoalmente ou por terceiros indicados (quarteirização). 

O contrato firmado entre as partes, em 2011, por sua vez, previa os 
seguintes serviços a serem prestados pela GGS EMPAR no desempenho das 
funções de correspondente: “[...] indicação, intermediação ou aproximação de 
negócios, tendo como principal foco clientes cujo faturamento enseje a 
realização de operações de empréstimo ou financiamento com garantia de 
títulos de crédito, ou quaisquer outros documentos idôneos [...] bem como 
operações relativas ao FINAME, inclusive simples indicação de pessoas físicas 
ou jurídicas que tenham interesse em efetuar aplicação no BMG (CDB, RDB)” 
(fl. 10, ID 35692723).   

Porém, segundo a planilha de comissões apresentada, que daria 
suporte aos pagamentos à GGS EMPAR, “foi calculada uma comissão de 2,5% 
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sobre o valor do convênio Governo do Estado do Rio de Janeiro” (fls. 42/43, ID 
35690827). 

Intimado a esclarecer a divergência, o BMG alegou que o “contrato 
de prestação de serviços de correspondente é padrão” e que nas operações 
indicadas a “venda direta era efetuada por um parceiro também 
correspondente, mas por questões negociadas, a GGS recebia um percentual 
por essa indicação” (fl. 13, ID 35692714). O banco reafirmou que “[...] por 
questões contratuais a GGS recebia sobre a produção relativo (sic) ao referido 
convênio” (fl. 14, ID 35692714). 

Ademais, a cláusula contratual relativa à remuneração, é 
absolutamente genérica, não prevendo o percentual da comissão a ser paga à 
GGS EMPAR, de modo que dá azo, na verdade, a qualquer pagamento. 
Confira-se (fl. 11, ID 35692723): 

Ou seja, a GGS recebia um percentual sobre todos os contratos 
relativos ao convênio com o Estado do Rio de Janeiro, aparentemente sem base 
contratual e sem que o Banco BMG soubesse explicar a razão, resumindo a 
justificativa a “questões negociadas”. Destoa das regras da experiência que um 
banco do porte do BMG efetue pagamentos na ordem de sete milhões de reais 
anuais sem que tenha sido firmado aditivo contratual para estabelecer a 
comissão pela intermediação da empresa contratada.     

A GGS EMPAR informou, por outro lado, que os serviços 
prestados seriam de representação e de correspondente no país, em especial no 



 

Rio de Janeiro, diretamente pelo sócio GEORGES SADALA RIHAN, “em 
reuniões pessoais com a área comercial das instituições financeiras [...]” (fl. 20, 
ID 35692714). 

Nesse contexto, ainda que se pudesse cogitar que o sócio da GGS 
EMPAR GEORGES SADALA tivesse feito uma intermediação junto ao Estado 
do Rio de Janeiro para que fosse firmado convênio de empréstimo consignado 
com o BMG, levanta suspeita a hipótese de pagamento de comissão sobre todos 
os contratos firmados com base no convênio, indefinidamente, sem a 
formalização de aditivo contratual, apenas em razão da aproximação negocial, 
já que a GGS EMPAR não detinha estrutura operacional para acompanhar 
todos os contratos e, como visto, a própria empresa admitiu que o serviço de 
correspondente teria sido prestado diretamente pelo sócio GEORGES 
SADALA. 

Reforça tal suspeita o fato de que GEORGES SADALA RIHAN foi 
recentemente condenado, em primeira instância, pelo Juízo da 7ª Vara Federal 
do Rio de Janeiro/RJ, em razão da prática do delito de organização criminosa, 
por ter se associado ao ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral, entre 
outras pessoas, para o cometimento de crimes. Destaca-se o seguinte trecho da 
sentença (disponível em https://www.conjur.com.br/dl/bretas-ignora-
delacao-cabral-condena-11.pdf): 
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Vê-se, pois, que o sócio majoritário da GGS EMPAR foi condenado 
por ter sido favorecido em contratos com o Estado do Rio de Janeiro, mediante 
o pagamento de vantagens indevidas ao Governador. Tal circunstância reforça, 
à primeira vista, os indícios da suposta ilicitude do pagamento de sete milhões 
de reais efetuado pelo BMG à GGS EMPAR, por alegada intermediação, 
justamente, em convênio com o referido Estado. 

Inclusive, consta da informação fiscal que o Banco Bradesco 
reportou ao COAF que as operações entre a GGS EMPAR e o BMG eram 
incompatíveis com o patrimônio, a atividade econômica/ocupação profissional 
e com a capacidade financeira da GGS EMPAR (RIF 46268.22.2583.4161). 

Além disso, no pedido formulado pelo Ministério Público Federal 
nos autos da medida cautelar na qual deflagrada a Operação C'est Fini, o 
parquet faz um compilado da análise efetuada pela Receita Federal do Brasil a 
respeito das empresas de GEORGES SADALA, destacando-se as seguintes 
constatações em relação à GGS EMPAR: a) a distribuição de lucros em 2013 foi 



 

maior que a receita bruta declarada; b) a empresa foi utilizada para aquisição 
de materiais de construção e reforma, móveis, itens decorativos e automóveis 
de luxo; c) em 2015, as aplicações financeiras superaram a receita bruta. 
Concluiu, então, que GEORGES SADALA teria utilizado a empresa GGS 
EMPAR para a movimentação de recursos sem origem lícita indicada, com 
contratações e distribuição de lucros e dividendos em afronta à lógica 
empresarial (disponível em http://www.mpf.mp.br/rj/sala-de-
imprensa/docs/pr-rj/prisao-operacao-cest-fini/view). 

Portanto, esse conjunto probatório inicial mostra-se suficiente 
para fundamentar a decretação da medida de busca e apreensão na sede da 
GGS EMPAR, a fim de que se colham elementos de convicção ou, 
eventualmente, o produto/proveito do suposto crime investigado.            

De modo similar à GGS EMPAR, a empresa SADONANA 
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. recebeu R$ 10.144.377,53 (dez 
milhões, cento e quarenta e quatro mil, trezentos e setenta e sete reais e 
cinquenta e três centavos) do banco BMG no ano de 2014, pela suposta 
prestação de serviços de correspondente bancário, confirmados pelo banco e 
pelo contrato apresentado (fl. 01, ID 35692745). Entretanto, assim como no 
caso da GGS EMPAR, o controle de comissões apresentado pelo Banco aponta 
que o pagamento se deu não pela prestação de atividades de correspondente 
(venda de produtos BMG), mas pela indicação de convênios estaduais e 
municipais. 

Novamente, o banco BMG não apresentou à RFB aditivos 
contratuais que previssem o comissionamento pelas referidas indicações, 
tampouco a respectiva base de cálculo, percentual e periodicidade (fl. 02, ID 
35692745). 

Por conseguinte, levando em consideração (i) os robustos indícios 
de desvio de valores do banco BMG já apontados na presente decisão, (ii) o 
pagamento de mais de dez milhões de reais no intervalo de um ano sem base 
contratual por instituição financeira que se sujeita aos ditames das Leis 
7.492/86 e 6.406/76 e às normas do Banco Central do Brasil, entendo fundada 
a suspeita da ilicitude de tais pagamentos, de modo a se autorizar a busca e 
apreensão na sede da SADONANA para que se colham provas, produto ou 
proveito dos eventuais delitos.         
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Quanto às empresas BRASIL SÉCULO III e REZENDE TEIXEIRA 
SOCIEDADE DE ADVOGADOS, a despeito da conclusão da RFB de que não foi 
comprovada a prestação dos serviços contratados pela ME PROMOTORA, da 
leitura da informação fiscal e dos termos de verificação fiscal, entendo que os 
indícios coletados são insuficientes para fundamentar a gravosa medida 
cautelar de busca e apreensão em âmbito criminal. 

É de se ver que os serviços contratados foram análise econômica 
setorial (BRASIL SÉCULO III) e consultoria jurídica (REZENDE TEIXEIRA), 
em valores que, a meu sentir, não se caracterizam, primo ictu oculi, como 
exorbitantes (R$ 400.000,00 e 200.000,00, respectivamente), pagos em 
parcela única (informação fiscal, ID n.º 35690827). Trata-se, ainda, de serviços 
que não exigem estrutura empresarial robusta, empregados ou contratação de 
prestadores de serviços. 

A conclusão da Receita Federal sobre a inexistência de atividade de 
fato baseia-se na falta de estrutura das referidas empresas e na insuficiente 
resposta – e comprovação documental – quanto aos esclarecimentos 
solicitados sobre os serviços prestados. 

Em relação à BRASIL SÉCULO III, a RFB afirma que há “flagrante 
disparidade entre a capacidade operacional da empresa e a vultosa receita 
auferida relativa aos supostos serviços prestados” (fl. 39, ID 35690827). 
Entretanto, em uma consultoria de “análise econômica setorial” a ser prestada 
pessoalmente por economista que possui trânsito na política brasileira (Virgílio 
Guimarães foi deputado federal quase que ininterruptamente de 1987 a 2011), 
não é evidente a necessidade de robusta capacidade operacional para a 
prestação do serviço, como alegado pelo Fisco. 

Da mesma forma, em relação à REZENDE TEIXEIRA, o próprio 
Fisco asseverou que a assessoria jurídica para fins de expansão dos serviços da 
ME PROMOTORA para o setor público poderia ter sido realizada 
presencialmente em poucos encontros, concluindo, porém, que não se 
justificaria “[...] remuneração expressiva por tal possível eventual 
aconselhamento” (fl. 13, ID 35690827). Assim, tenho que se mostra prematuro 



 

este Juízo considerar como indício de prática delitiva, a justificar medida de 
busca e apreensão na empresa, a alegação genérica, sem qualquer base 
analítica, de remuneração expressiva consubstanciada no pagamento de R$ 
200.000,00 a título de assessoria jurídica. 

Não se ignora que tais serviços de consultoria econômica e 
assessoria jurídica são rotineiramente utilizados para fins de dissimulação de 
operações ilícitas, justamente em razão da dificuldade de demonstração da sua 
não realização e de aferição do seu real valor, mormente no processo penal em 
que o ônus da prova da materialidade e autoria delitivas recai sobre a acusação; 
além disso, a ME PROMOTORA efetuou pagamentos suspeitos, consoante 
demonstrado na presente decisão, em moldes similares, a outras empresas 
(ALL COMPANY e CALAZANS DE FREITAS). 

Não se está aqui a negar, pois, que a ausência de documentos 
relativos à efetiva prestação dos serviços de assessoria/consultoria gera 
suspeita quanto aos negócios realizados com o grupo BMG. Contudo, conforme 
a dicção do art. 240 do CPP, a medida de busca e apreensão deve ser deferida 
com base em fundadas razões, ou seja, o conjunto probatório, ainda que 
indiciário e preliminar, deve ser firme o suficiente para que se acredite que 
haja provas ou produto/proveito dos delitos nos locais a serem diligenciados. 
No ponto, ressalto que a situação das empresas BRASIL SÉCULO III e 
REZENDE TEIXEIRA difere das demais pessoas jurídicas prestadoras de 
serviços em relação as quais se autorizou a busca e apreensão, haja vista que, 
com relação a estas últimas, há outros elementos adicionais, que somados, 
demonstram ser fundada a suspeita de simulação de negócios. Nesse ponto, 
destaco que, embora os sócios da BRASIL SÉCULO III e da REZENDE 
TEIXEIRA sejam supostamente investigados em outras operações criminais 
por delitos semelhantes aos objeto deste apuratório, a autoridade policial não 
requereu o compartilhamento de provas, as quais poderiam, eventualmente, 
conjugadas aos elementos de convicção aqui amealhados, reforçar a suspeita e 
justificar o deferimento da medida. Além disso, a efetivação da medida cautelar 
na sede da ME PROMOTORA possivelmente será suficiente para a colheita de 
elementos probatórios complementares sobre tais negócios.   

Verifica-se, destarte, que os indícios apresentados com relação às 
empresas CREDPAG, ML GROUP, CONSPLAN, GGS EMPAR e SADONANA 
denotam suposta participação no esquema, em tese, fraudulento instalado no 
âmbito do BANCO BMG S/A, havendo, portanto, justa causa para a expedição 
de mandados de busca e apreensão. Ao revés, os indícios não são suficientes no 
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que tange às empresas BRASIL SÉCULO III e REZENDE TEIXEIRA, sendo de 
rigor o indeferimento da medida de busca e apreensão. 

1.3) BCV BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S/A e EGL 
EMPREENDIMENTOS GERAIS LTDA. 

O BCV BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S/A, segundo informado 
pelo Fisco (fl. 17, ID n.º 35690827), é controlado pelo BANCO BMG desde 
2011. 

O termo de verificação fiscal do processo n.º 16327-720233/2020-
31 (ID n.º 35691180) aponta que o BCV firmou contrato de prestação de 
serviço com a CONSPLAN, em 19/11/2015. Contudo, o BANCO BMG foi o 
responsável pelo pagamento das comissões sobre os contratos pertencentes ao 
BCV. 

Além disso, conforme fundamentos expostos no tópico anterior, há 
veementes indícios de que a CONSPLAN seja empresa de “fachada” e de que 
não houve a prestação de serviços relativa aos contratos com o BMG e com o 
BCV. 

Há, desta forma, indícios do envolvimento do BCV BANCO DE 
CRÉDITO nos fatos relativos ao suposto desvio de recursos do BANCO BMG, 
sendo de rigor a realização de busca e apreensão na sua sede. 

Já no que toca ao envolvimento da empresa EGL 
EMPREENDIMENTOS GERAIS LTDA., cumpre observar que, assim como as 
empresas PRESTASERV e COMERCIAL MINEIRA, não integra formalmente a 
estrutura do grupo BMG, mas está a esse e à família GUIMARÃES 
intimamente relacionada. Vejamos. 



 

Conforme consta da informação fiscal (fl. 01, ID 35692065), a EGL 
está sediada no mesmo endereço que a ME PROMOTORA DE EVENTOS (Rua 
Matias Cardoso, n. 63, sala 301, Belo Horizonte/MG), que, como visto, teria 
sido utilizada para suposto desvio de valores do BANCO BMG. À época dos 
fatos, tinha como sócios a COMERCIAL MINEIRA S/A (também vinculada ao 
BMG e à família GUIMARÃES, conforme explanado anteriormente), a empresa 
COEMP (também acionista do BMG), FLAVIO PENTAGNA GUIMARÃES e 
seus filhos ANGELA, JOÃO, REGINA E RICARDO ANNES GUIMARÃES. 
ANGELA ANNES GUIMARÃES figurou como diretora e responsável perante a 
RFB (fl. 06, ID 35692065). 

A informação fiscal aponta que a EGL efetuou, em agosto de 2014, 
o pagamento de R$ 300.000,00 à empresa CREDPAG CONSULTORIA E 
SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA., com base em contrato de prestação de 
serviços de assessoria e de indicação de negócios. Segundo a empresa EGL, os 
serviços foram prestados em caráter personalíssimo pelo sócio majoritário da 
CREDPAG, MILTON LYRA (fl. 07, ID 35692065). 

Entretanto, os seguintes indícios, analisados conjuntamente, 
geram suspeita da licitude de tal operação: i) divergência entre as informações 
prestadas pela EGL e pela CREDPAG quanto ao objeto do contrato, não 
restando claro qual serviço teria sido efetivamente prestado; ii) alegação da 
EGL de que MILTON LYRA foi contratado para indicar negócios e 
oportunidades no mercado, devido ao seu relacionamento na iniciativa 
privada, sem, ao menos, especificar ao Fisco, em esclarecimentos, o 
direcionamento da suposta consultoria (ramo e setor negocial visado, por 
exemplo); iii) alegação da EGL de que efetuou o pagamento de R$ 
350.000,00 ao escritório CALAZANS DE FREITAS (utilizado para 
negócios simulados de MILTON LYRA conforme colaboração premiada de 
FLAVIO CALAZANS DE FREITAS à qual a RFB teve acesso), em 
29/07/2014, por conta e ordem da CREDPAG, porém sem apresentar 
qualquer documento da alegada cessão de direito; além disso, a EGL efetuou o 
pagamento do valor integral do contrato à CREDPAG (R$ 300.000,00) em 
22/08/2014, e não foi apresentado qualquer aditivo, de modo que a 
transferência ao CALAZANS DE FREITAS constituiria valor excedente, sem 
base contratual (fls. 08/13, ID 35692065); iv) pagamentos suspeitos à 
CREDPAG pelo BMG em montante superior a cinco milhões de reais, por 
supostos serviços de natureza absolutamente diversa dos contratados, em tese, 
pela EGL (desenvolvimento de plataforma digital); v) pagamento suspeito pela 
PRESTASERV à CREDPAG no montante de R$ 400.000,00, a título de 
assessoria financeira e empresarial, na prospecção, recolocação e diversificação 
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das atividades da empresa; vi) alegação da PRESTASERV de que efetuou o 
pagamento de R$ 350.000,00 ao escritório CALAZANS DE FREITAS, 
em 29/07/2014, por conta e ordem da CREDPAG, porém sem apresentar 
qualquer documento da alegada cessão de direito; além disso, a PRESTASERV 
efetuou o pagamento do valor integral do contrato à CREDPAG (R$ 
400.000,00) em 22/08/2014, e não foi apresentado qualquer aditivo (fls. 
08/12, ID 35691947); vii) alegação da ME PROMOTORA de que efetuou o 
pagamento de R$ 350.000,00 ao escritório CALAZANS DE FREITAS, 
em 29/07/2014, por conta e ordem da CREDPAG, porém sem apresentar 
qualquer contrato com essa última empresa nem documento da alegada cessão 
de direito (ID 35691169). 

Percebe-se, pois, que as empresas EGL, PRESTASERV e ME 
PROMOTORA, todas, conforme já demonstrado, relacionadas de fato ou de 
direito ao grupo BMG, efetuaram pagamentos suspeitos ao CALAZANS DE 
FREITAS na mesma data (29/07/2014), no mesmo valor (R$ 
350.000,00), sob a mesma alegação não comprovada de se tratar de 
cessão de direito da CREDPAG. Ainda, a EGL e a PRESTASERV fizeram 
pagamentos suspeitos à CREDPAG também na mesma data 
(22/08/2014).    

Nesse contexto, entendo bastante plausível a tese de que esses 
pagamentos estão relacionados, sendo possível que tenham sido determinados 
pela mesma pessoa ou grupo de pessoas no âmbito do BMG. Por essa razão, 
ainda que não tenha sido apontada, por ora, confusão patrimonial entre a EGL 
e o banco BMG, reputo existentes fundamentos indiciários relevantes para a 
decretação da medida de busca e apreensão naquela empresa, a fim de que se 
colham elementos de convicção dos negócios, em tese, ilícitos ou 
produto/proveito dos supostos crimes.            

Portanto, com relação às pessoas jurídicas relacionadas neste 
tópico, defiro a realização de busca e apreensão no endereço do BCV BANCO 
DE CRÉDITO E VAREJO S/A e da EGL EMPREENDIMENTOS GERAIS 
LTDA. 



 

1.4) Das pessoas físicas 

A autoridade policial representa pela realização de busca e 
apreensão nos domicílios de ÂNGELA ANNES GUIMARÃES, DANIEL 
PEIXOTO CARNEIRO, FLAVIO PENTAGNA GUIMARÃES, GEORGES 
SADALA RIHAN, JOÃO ANNES GUIMARÃES, JOÃO DINO SCAGLIONI, 
MARCIO ALAOR DE ARAÚJO, MARCO ANTÔNIO ANTUNES, MARCO 
ANTÕNIO CARBONARI, MARCO ANTONIO DE REZENDE TEIXEIRA, 
MARCUS VINICIUS FERNANDES VIEIRA, MILTON DE OLIVEIRA LYRA 
FILHO, NELIO BRANDT MAGALHÃES, OSVALDO VIEIRA DE ABREU, 
RAPHAEL CAMPOS MAGALHÃES, REGINA ANNES GUIMARÃES, 
RICARDO ANNES GUIMARÃES, ROGÉRIO LIMA DE CARVALHO e 
VIRGÍLIO GUIMARÃES DE PAULA. 

Inicialmente, quanto ao investigado DANIEL PEIXOTO 
CARNEIRO, deixo de apreciar o pedido de busca e apreensão, pois o 
investigado já foi alvo de tal medida na fase 04 da Descarte (“E o vento levou”), 
não tendo sido apontado qualquer fato novo, desde a deflagração da operação 
policial, que pudesse justificar a realização de nova busca domiciliar. 

Da mesma forma, deixo de apreciar o pedido em relação a 
GEORGES SADALA RIHAN, ante o pedido de desistência da autoridade 
policial (ID 39390918). 

Outrossim, no tocante ao alvo RAPHAEL CAMPOS MAGALHÃES, 
com esteio na manifestação do Ministério Público Federal, dominus litis, 
indefiro a representação de busca e apreensão. Destaco que, embora a 
autoridade policial refira que RAPHAEL era sócio administrador da BRASIL 
SÉCULO e da SADONANA, tais informações não constam da informação fiscal 
nem dos termos de verificação fiscal; veja-se, inclusive, que o sócio da BRASIL 
SÉCULO que estaria impossibilitado de prestar informações seria Aluisio 
Eustáquio de Freitas (fl. 04, ID 35691166), e não RAPHAEL.     

Quanto aos investigados MARCUS VINICIUS FERNANDES 
VIEIRA e MÁRCIO ALAOR DE ARAÚJO, entendo que os indícios de autoria 
delitiva são satisfatórios e justificam a necessidade da medida de busca para 
coleta de elementos de prova e de eventual produto ou proveito de crime. 
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Segundo consta do relatório de análise da Polícia Federal (ID n.º 
35692344), MARCO CARBONARI trocou mensagens por e-mail com MARCUS 
VINICIUS FERNANDES VIEIRA (marcus.vinicius@bancobmg.com.br) e 
MARCIO ALAOR DE ARAÚJO (alaor@bancobmg.com.br), tratando de 
detalhes da assinatura do contrato ME PROMOTORA x ALL COMPANY: 
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Note-se que, nas mensagens supra, MARCUS VINICIUS, diretor 
jurídico do BANCO BMG, e MARCO CARBONARI (MARCIO ALAOR foi 
copiado nos e-mails) acertam a remessa de uma nova cópia do “anexo A” do 
contrato entre a ALL COMPANY e a ME PROMOTORA, denotando, dessa 
forma, que tinham ciência do negócio e trataram diretamente da elaboração do 
contrato. 

Ademais, conforme já exposto na decisão proferida nos autos n.º 
5001018-32.2020.403.6181, em desfavor de MARCIO ALAOR pesa, também, o 
fato de que ocupava elevado cargo na cúpula do BMG (Vice Presidente), de 
modo que o seu envolvimento direto em compra de equipamento eletrônico, 



 

em tese, sucateado gera suspeita; resta corroborada, pois, à primeira vista, a 
declaração do colaborador Gabriel Claro, no sentido de que teria entregue a 
MÁRCIO ALAOR o dinheiro em espécie (R$ 1.000.000,00) na sede do BMG 
na Avenida Faria Lima, juntamente com MARCO CARBONARI (depoimento 
transcrito à fl. 17 do ID 2863059 e constante do IPL 2019.0006050).  

Presentes, assim, indícios suficientes da participação de MARCUS 
VINICIUS FERNANDES VIEIRA e MARCIO ALAOR DE ARAÚJO no negócio, 
em tese, simulado havido entre a ME PROMOTRA e a ALL COMPANY, sendo 
de rigor a realização de busca e apreensão. 

Da mesma forma, há indícios da participação de JOÃO DINO 
SCAGLIONI na autoria dos fatos atrelados ao negócio, em tese, ilícito entre a 
PRESTASERV e a CREDPAG. Vejamos. 

Foram identificados pagamentos suspeitos da PRESTASERV para 
a CREDPAG e para o escritório CALAZANS (fls. 28, 31, da informação fiscal – 
ID 35690827) e consta do contrato com a CREDPAG a assinatura de JOÃO 
DINO (fl. 22, ID 35691947). Conforme já referido anteriormente, esses 
pagamentos foram feitos na mesma data que outros pagamentos suspeitos 
efetuados pela ME PROMOTORA (que integra o grupo BMG) e pela EGL 
EMPREENDIMENTOS (relacionada de fato ao grupo BMG). Foi demonstrado 
na presente decisão, ainda, que, embora a PRESTASERV não integre 
formalmente o grupo BMG, está, desde a sua constituição em 1984, atrelada ao 
conglomerado, seja por meio de seus sócios, seja por meio do seu endereço, 
assim como a EGL EMPREENDIMENTOS. 

Nesse contexto, entendo que a assinatura do sócio administrador 
da PRESTASERV no contrato, em tese, simulado é suficiente para indicar, à 
primeira vista, seu envolvimento e ciência dos fatos supostamente criminosos 
sob apuração, de modo a justificar a medida de busca e apreensão em seu 
desfavor para a coleta de provas e eventual apreensão do produto ou proveito 
do delito. A situação em muito difere das demais pessoas físicas que foram 
arroladas na representação tão somente em razão da participação societária 
e/ou da ocupação formal do cargo de administrador ou representante legal; no 
caso, JOÃO DINO não só era proprietário da sociedade limitada (detentor de 
50% das cotas e administrador, conforme fl. 16 da informação fiscal – ID 
35690827), mas firmou pessoalmente o contrato com a CREDPAG, de modo 
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que é possível presumir, ao menos nesse momento, que tinha pleno 
conhecimento do que se tratava.  

Em relação a ROGÉRIO CARVALHO registro, ainda, que, embora 
conste, junto com JOÃO DINO, como sócio administrador à época dos fatos e 
tenha também firmado o contrato com a CREDPAG, o órgão ministerial 
requereu o indeferimento da representação de busca e apreensão em seu 
desfavor. Considerando as severas divergências doutrinárias, e ausência de 
jurisprudência sedimentada, sobre a capacidade postulatória do Delegado de 
Polícia, tenho que o pedido deve ser indeferido, a fim de se evitar futura 
alegação de nulidade das provas eventualmente apreendidas em razão da 
diligência.      

De outro lado, destaco que, conforme exposto no tópico 
antecedente, o envolvimento da PRESTASERV no negócio supostamente ilícito 
entre a ME PROMOTORA e a ALL COMPANY limitou-se a ter sido indicado, 
para o recebimento das mercadorias, em tese, sucateadas, o funcionário Ivanir 
Severino da Silva, gerente de patrimônio e suprimentos daquela empresa. 
Nesse particular, não é possível, por ora, deduzir que os administradores da 
empresa tenham tido participação direta nesse fato específico.  

Justificada, também, a necessidade da medida e busca e apreensão 
em relação a MARCO ANTONIO CARBONARI que, consoante já exposto, 
tratou diretamente da venda, em tese, fictícia de equipamentos eletrônicos pela 
ALL COMPANY, e teria recebido comissão no negócio do grupo CLARO pela 
intermediação realizada.   

Igualmente mostra-se suficientemente demonstrada a participação 
de MILTON DE OLIVEIRA LYRA FILHO. Conforme já retratado no tópico 1.1 
desta decisão, há indícios de que o referido investigado foi beneficiado com o 
recebimento de comissão (2% - R$ 26.000,00), por meio de DANIEL 
PEIXOTO, na esteira do já mencionado e-mail de rateio do grupo Claro relativo 
ao negócio envolvendo as empresas ALL COMPANY X ME PROMOTORA. Em 
que pese haja referência apenas à sigla “ML” na mensagem, o colaborador 



 

Gabriel Claro afirmou que o negócio de compra e venda de equipamentos pela 
ME PROMOTORA foi impulsionado por MILTON LYRA. 

Além disso, MILTON LYRA é administrador da empresa 
CREDPAG, que recebeu mais de cinco milhões de reais do BANCO BMG S/A, 
com base em contrato supostamente fictício, na esteira das provas amealhadas 
pela RFB e já referidas no tópico anterior. É de suma relevância notar que a 
CREDPAG possui apenas um funcionário e não contratou pessoas jurídicas em 
2014, o que reforça a conclusão do envolvimento direto de MILTON LYRA nos 
negócios jurídicos da empresa. Além disso, MILTON LYRA firmou o contrato 
da CREDPAG com a PRESTASERV.    

MILTON LYRA também é presidente da empresa ML GROUP que, 
junto com a CREDPAG, teria recebido valores em sua conta bancária relativos 
aos negócios escusos do grupo CLARO. 

Ademais, a RFB informa que MILTON LYRA foi alvo de outras 
investigações e foi citado por outros delatores, tais como Flávio Calazans, 
Nelson Mello e Delcídio do Amaral. 

Todos os indícios acima apontados conferem credibilidade ao 
depoimento do colaborador Gabriel Claro, motivo pelo qual entendo haver 
justa causa para o deferimento do pedido, a fim de que se busque provas e/ou 
produto/proveito do crime na residência do investigado MILTON DE 
OLIVEIRA LYRA FILHO. 

Quanto a OSVALDO VIEIRA DE ABREU, entendo ser também 
caso de deferimento da medida. O investigado figura como sócio da 
CONSPLAN – CONSULTORIA SERVICOS PLANEJAMENTO LTDA., segundo 
informado pela RFB (fl. 43, ID n.º 35690827). Vale repisar a conclusão já 
exposta nesta decisão sobre a inexistência de fato da CONSPLAN, que teria 
servido como empresa de fachada para o recebimento de recursos, em tese, 
desviados do BANCO BMG. A mesma informação fiscal dá conta que, após o 
aporte de dinheiro oriundo do BMG, a conta da CONSPLAN é quase que 
imediatamente esvaziada, sendo que o próprio sócio OSVALDO é beneficiado 
com a transferência de recursos (fls. 45/48, ID n.º 35690827). 
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Considerando que (i) OSVALDO é sócio administrador da 
CONSPLAN, (ii) a empresa não tinha empregados até 03/2016, quando 
empregou um motorista, (iii) OSVALDO recebeu recursos, em sua conta 
pessoal, originados de negócio, em tese, simulado, com o BMG, tenho que há 
fundada suspeita do envolvimento do aludido investigado nos fatos, em tese, 
criminosos sob investigação, sendo razoável supor que provas e parcela do 
produto ou proveito dos supostos delitos estejam em seu poder.  

Portanto, a busca e apreensão no domicílio de OSVALDO VIEIRA 
DE ABREU deve ser autorizada. 

Ao revés, no tocante às demais pessoas físicas, entendo não haver 
elementos de convicção quanto à autoria delitiva. 

Iniciando-se com a família GUIMARÃES (ÂNGELA ANNES 
GUIMARÃES, FLAVIO PENTAGNA GUIMARÃES, JOÃO ANNES 
GUIMARÃES, REGINA ANNES GUIMARÃES e RICARDO ANNES 
GUIMARÃES), verifica-se que a inclusão de tais investigados na representação 
policial deu-se pela participação societária e pelos cargos ocupados nas 
diversas empresas envolvidas nos fatos, sendo integrantes da família “dona” do 
grupo BMG. 

Com efeito, conforme consta do sítio eletrônico do BMG, trata-se 
de “[...] instituição financeira privada controlada pela Família Pentagna 
Guimarães”, a qual criou o Banco de Crédito Predial S.A. (mais tarde 
denominado Banco de Minas Gerais S.A. - BMG) em 1930. Hoje, mesmo após a 
abertura de capital, a Família Guimarães permanece no controle do grupo, 
detendo mais de 80% das ações (http://bancobmg.mzweb.com.br/, consulta 
em 18/09/2020). 

Nesse contexto, é natural que os membros da Família Guimarães 
ostentem a condição de sócios e acionistas das empresas do grupo BMG. Foi 
visto, ainda, que a família controla algumas empresas que integram o grupo 



 

indiretamente, tais como a D.B. PARTICIPAÇÕES, EGL 
EMPREENDIMENTOS e COMERCIAL MINEIRA. 

Dado que os crimes apurados na presente investigação são de 
natureza dolosa, os indícios de autoria necessários para fundamentar a 
decretação de medidas cautelares contra os investigados, as quais restringem 
direitos fundamentais, devem apontar, ao menos à primeira vista, para a sua 
participação nos fatos supostamente criminosos, desbordando do exercício da 
atividade empresarial ou profissional lícita. 

Portanto, entendo que a mera condição de sócios, 
administradores, responsáveis perante a Receita Federal ou membros do 
Conselho de Administração de empresas envolvidas em esquema, em tese, 
criminoso, não é suficiente para fundamentar a conclusão de que tinham 
ciência de que os negócios jurídicos investigados eram ilícitos. Trata-se de 
empresas com atividades, em princípio, lícitas, não se confundindo com 
pessoas jurídicas “de fachada”, as quais são criadas para a prática de crimes e 
que, por essa razão, pode-se partir do pressuposto inicial de que seus sócios 
têm conhecimento dos ilícitos praticados. 

Destaco, ainda, que a atribuição de responsabilidade penal 
meramente em razão da condição de membro de conselho de administração de 
sociedade anônima por atos criminosos praticados por seus diretores é tema 
altamente controvertido, uma vez que se trataria de conduta omissiva ou 
comissiva a ser analisada à luz das competências do Conselho estabelecidas no 
estatuto da companhia e na Lei 6.404/76, levando em conta o dever e a 
possibilidade jurídica de agir do conselheiro. 

Não há, na hipótese dos autos, uma individualização, ainda que 
mínima, da participação de cada investigado, cabendo repisar, nesse tocante, o 
que já foi asseverado pela decisão proferida nos autos n.º 5001018-
32.2020.4.03.6181: “O simples fato de figurarem como sócios em empresa 
envolvida no esquema não permite a conclusão automática de que tiveram 
participação nos negócios suspeitos, na medida em que (i) não foram 
mencionados pelos colaboradores ou pelos demais investigados e (ii) não são 
os únicos sócios da ME PROMOTORA, cujo quadro societário é integrado 
também por DB – Participações Ltda. e pelo próprio BANCO BMG S/A, que é 
uma instituição financeira de grande porte”. 
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Saliento que, quanto aos indícios de autoria, nada de concreto foi 
adicionado aos autos desde o afastamento do sigilo fiscal, de modo que a 
situação fática dos investigados não se alterou. Ou seja, se não havia indícios 
para a quebra de sigilo fiscal, tampouco há que se falar em autorização de 
busca e apreensão, que é uma medida consideravelmente mais invasiva e 
devassadora da intimidade. 

Embora as novas provas carreadas aos autos indiquem uma maior 
magnitude dos supostos desvios do banco BMG e a prática, em tese, de gestão 
fraudulenta, a investigação não logrou êxito em apurar, até o momento, a 
divisão de tarefas na administração da instituição financeira, que é sociedade 
anônima de grande porte e de estrutura complexa, nem os funcionários 
envolvidos nas negociações dos contratos, em tese, ilícitos (à exceção de 
MARCIO ALAOR e MARCUS VINICIUS). Veja-se, por exemplo, que o contrato 
entre a ME PROMOTORA e ALL COMPANY não foi firmado por quaisquer dos 
membros da família GUIMARÃES, apesar de a primeira empresa ser, pelo que 
consta, administrada por RICARDO ANNES GUIMARÃES. Em relação aos 
demais contratos, os signatários não foram mencionados pela autoridade 
policial; nesse particular, destaco que a Receita Federal do Brasil não 
aprofundou suas diligências nesse aspecto, uma vez que sua atuação se cinge à 
identificação do responsável para fins tributários. 

Em que pese o órgão ministerial afirme ser evidente que 
RICARDO ANNES GUIMARÃES participava de fato da administração do BMG 
à época dos fatos, por ser notoriamente reconhecido como dono do banco, 
destaco que reportagens jornalísticas apontam que (i) FLAVIO PENTAGNA 
GUIMARÃES, pai de RICARDO, é o “dono” do BMG (e.g. 
https://www.istoedinheiro.com.br/bmg-volta-ao-jogo/, consulta em 
18/09/2020), e que (ii) após o escândalo do “mensalão mineiro”, FLAVIO e 
RICARDO teriam deixado a administração do grupo BMG, em 2012, para dar 
lugar a uma “governança corporativa” e modificado a sede do banco de Belo 
Horizonte para São Paulo (https://www.terra.com.br/economia/banco-bmg-
pode-estrear-na-bolsa-com-valor-de-r-7-
bilhoes,3d702d038703bc7d922aefb75fc63c58puxsbwwp.html). De outro lado, 
na página do BMG na internet, consta que RICARDO foi CEO do banco entre 
2004 e 2013, membro do conselho de administração em 2019 e presidente do 



 

mesmo órgão em 2020 (http://bancobmg.mzweb.com.br/governanca-
corporativa/conselho-e-diretoria/, acesso em 20/09/2020).  

Portanto, a afirmação do MPF não encontra qualquer respaldo no 
conjunto probatório que se colhe dos autos neste momento processual, 
tratando-se, por ora, de mera ilação a conclusão de que os membros da família 
GUIMARÃES possuíam conhecimento dos supostos desvios do banco. De igual 
modo, a Receita Federal concluiu pelo envolvimento da família GUIMARÃES 
com base tão somente na organização societária, nos endereços cadastrados 
das empresas e nos cargos de administração ocupados nas empresas do grupo 
(fl. 78 da Informação Fiscal), o que pode se mostrar suficiente para a 
responsabilidade tributária, mas não necessariamente para a restrição de 
direitos fundamentais na seara criminal. Em verdade, eventuais provas que 
vierem a ser apreendidas nas pessoas jurídicas investigadas possivelmente 
trarão importantes elementos de prova a respeito dos indivíduos envolvidos 
nas operações, em tese, ilícitas, e que exerciam, de fato, poder de gestão no 
grupo BMG quanto a tais negócios.             

O entendimento supra, ademais, deve ser estendido a MARCO 
ANTÔNIO ANTUNES, incluído no rol de alvos da operação apenas por ter 
figurado, à época dos fatos, como Diretor-Executivo do BMG e por ser, 
atualmente, Diretor-Executivo Vice-Presidente e responsável perante a Receita 
Federal. 

O fato de MARCO ANTÔNIO ANTUNES ser o atual representante 
da instituição financeira perante o Fisco não quer dizer que tenha efetivamente 
participado dos negócios suspeitos do BMG, que ocorreram há 
aproximadamente 05 anos. Da mesma forma, o cargo que ocupou à época dos 
fatos (diretor de compliance) não admite a conclusão automática de que o 
investigado tinha ciência do esquema escuso, sendo necessário o 
aprofundamento das provas para se concluir que “a reiterada conduta de 
efetuar pagamentos fictícios [...] certamente não ocorreria sem a omissão 
deliberada do setor de compliance”, como afirmado pelo parquet federal à fl. 
42 do ID 35949995. Reputo, portanto, que a mera atribuição do cargo de 
diretor de compliance, sem que sequer se tenha notícia de suas competências 
na prática, não configura indício suficiente de participação dolosa nos fatos a 
justificar a decretação da medida cautelar em desfavor do investigado. 
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Igualmente, não se vislumbra indícios suficientes da efetiva 
participação de NELIO BRANDT MAGALHÃES. Não sendo possível a ordem 
de busca e apreensão apenas com base no aspecto societário, o fato de NELIO 
ter integrado o quadro societário da DB PARTICIPAÇÕES, por si só, não 
possui relevância penal, inclusive porque sua participação societária era de 
apenas 5%. Também não se consubstancia em indício de autoria o fato de 
NELIO ter figurado como Diretor-Executivo do BMG de 2005 a 04/2012, até 
porque o período é anterior aos fatos. Inclusive, é possível que sua participação 
na empresa DB se desse em razão do cargo de diretor ocupado junto ao BMG. 

Em relação aos fatos envolvendo a empresa SADONANA, ressalto 
que tanto a Receita Federal do Brasil quanto a autoridade policial limitaram-se 
a mencionar que NÉLIO era seu sócio administrador, mas não juntaram 
documento comprobatório de tal afirmação, nem informaram o percentual de 
cotas detidas. Ao contrário do que se deu com a CONSPLAN, por exemplo, não 
foram apresentados os extratos bancários da SADONANA, por meio dos quais 
se poderia averiguar o destino do dinheiro, em tese, ilícito e eventual 
envolvimento pessoal de NÉLIO. Por conseguinte, embora a empresa tenha 
juntado comprovantes de viagens de NELIO a Campo Grande para justificar a 
alegada intermediação dos convênios, entendo que as provas colacionadas aos 
autos não são, por ora, suficientes para indicar que NELIO tenha se envolvido 
pessoalmente no recebimento dos pagamentos, em tese, escusos efetuados pelo 
BMG à SADONANA. Além disso, a condenação em primeira instância por 
gestão fraudulenta no Banco Rural trata, ao que parece, de fatos que não se 
assemelham aos ora em apuração (concessão de empréstimos fraudulentos no 
âmbito do denominado “mensalão mineiro” na condição de gestor).    

Por fim, considerando o indeferimento da representação policial 
no que diz respeito às empresas REZENDE ADVOGADOS e BRASIL SECULO 
III, também resta prejudicado exame da justa causa quanto aos alvos MARCO 
ANTONIO DE REZENDE TEIXEIRA e VIRGÍLIO GUIMARÃES DE PAULA, 
uma vez que a atuação dos investigados teria se limitado à participação 
societária nas aludidas pessoas jurídicas e aos negócios firmados com o BMG 
por meios das respectivas empresas. 



 

Ante o exposto, quanto às pessoas mencionadas neste tópico, é de 
rigor o deferimento da representação de busca e apreensão apenas 
com relação a MARCIO ALAOR DE ARAÚJO, MARCUS VINICIUS 
FERNANDES VIEIRA, JOÃO DINO SCAGLIONI, MARCO ANTONIO 
CARBONARI, MILTON DE OLIVEIRA LYRA FILHO e OSVALDO 
VIEIRA DE ABREU. 

2) Do sequestro de bens 

A representação da Polícia Federal, concernente ao pedido de 
sequestro de bens e valores, encampada pelo Ministério Público Federal, 
comporta parcial deferimento. 

A medida assecuratória de sequestro visa a assegurar a 
indisponibilidade dos bens móveis e imóveis adquiridos pelo réu com o 
proveito da infração penal, permitindo, assim, a operacionalização dos dois 
efeitos extrapenais da sentença condenatória transitada em julgado: reparação 
do dano causado pelo delito e perda do produto do crime ou de qualquer bem 
ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato 
criminoso. 

Dispõe o artigo 126, do Código de Processo Penal: 

Art. 126. Para a decretação do sequestro, bastará a existência de 
indícios veementes da proveniência ilícita dos bens. 

Ademais, ante a acusação de suposta prática de lavagem de 
valores, aplicável ainda o artigo 4º da Lei nº 9.613/98, que assim dispõe: 

Art. 4º O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou 
mediante representação do delegado de polícia, ouvido o Ministério 
Público em 24 (vinte e quatro) horas, havendo indícios suficientes de 
infração penal, poderá decretar medidas assecuratórias de bens, 
direitos ou valores do investigado ou acusado, ou existentes em nome de 
interpostas pessoas, que sejam instrumento, produto ou proveito dos 
crimes previstos nesta Lei ou das infrações penais antecedentes. 



 
 

____________________________________________________________________________________ 
Processo n.º  54

Ainda, o artigo 91, §2º, do CP, autoriza a decretação das medidas 
assecuratórias previstas na legislação processual penal em relação aos bens e 
valores equivalentes ao produto ou proveito do crime, quando estes não 
forem encontrados ou se localizarem no exterior (artigo 91, §1º, do CP). 

Inicialmente, no que tange ao pedido de sequestro de bens dos 
bancos BMG e BCV, entendo que tal medida não se aplica, tendo em vista que 
as instituições financeiras em questão são as próprias vítimas das supostas 
fraudes descritas na representação. 

No crime de gestão fraudulenta (art. 4.º da Lei n.º 7.492/86), visa 
o legislador penal manter a confiabilidade do sistema financeiro nacional, em 
uma ótica macroeconômica.  Notícias de fraudes perpetradas contra uma 
instituição financeira causam severos abalos à higidez do sistema financeiro, 
ainda mais quando se trata de instituição do porte do BMG, que possui 
agências espalhadas em todo território nacional. Contudo, a própria instituição 
financeira encontra-se tutelada pelo tipo penal em questão, haja vista que a 
manutenção da saúde financeira do banco é imprescindível para a estabilidade 
do sistema financeiro, devendo-se ter em mente que uma eventual quebra, em 
razão de atuação fraudulenta de gestores, atinge milhares de investidores e 
correntistas. 

Vê-se, assim, que aplicar medidas constritivas de bens em desfavor 
da instituição financeira que sofreu com a gestão fraudulenta poderá tornar 
mais gravosa a situação financeira do Banco e dos investidores e correntistas. 
Não é por menos que a legislação pátria prevê, nos casos de ocorrência de 
gestão fraudulenta, a intervenção do BACEN junto à instituição financeira, 
podendo ser decretado, nos termos do art. 1.º, d, do Decreto-Lei n.º 
2.321/1987,  regime de administração especial temporária (RAET). Note-se que 
o objetivo do RAET é o saneamento econômico-financeiro da instituição (art. 
9.º). 

Nessa ordem de ideias, é de ver que as normas aplicadas ao 
sistema financeiro nacional objetivam salvaguardar a instituição financeira, 
como no caso do Decreto-Lei n.º 2.321/1987, que prevê o afastamento de seus 



 

gestores e a sua substituição por um conselho diretor, nomeado pelo BACEN; e 
da Lei n.º  7.492/86, que visa punir aqueles que geriram a instituição, em total 
desprezo às finanças e à política econômico-financeira do banco. 

Por tais motivos, entendo que os bancos BMG e BCV, por ora, 
encontram-se na condição de vítimas, descabendo a imposição de medida 
assecuratória na seara penal, até porque a medida visa justamente recompor os 
recursos que foram supostamente desviados através de contratos fraudulentos. 
Anoto que tal situação difere da medida de busca e apreensão, uma vez que 
esta visa a obtenção de provas dos supostos crimes, sendo elevada a 
probabilidade de que na sede das instituições se encontrem materiais 
probatórios relacionados aos negócios, em tese, escusos. 

É importante notar, ainda, que o BANCO BMG é sociedade 
anônima de capital aberto listada na bolsa de valores, inexistindo, até o 
presente momento, indícios de prova concretos de envolvimento dos seus 
sócios majoritários nas supostas fraudes cometidas. O bloqueio dos valores 
atingiria não só o patrimônio dos acionistas controladores, mas também dos 
minoritários, e, por via reflexa, dos correntistas.   

Por fim, pontuo que, inclusive, não houve a constituição de crédito 
tributário em relação aos pagamentos supostamente simulados referentes ao 
ano-calendário de 2015, pois foi apurado prejuízo fiscal e base de cálculo 
negativa da CSLL (fl. 62, ID 35691180), o que reforça a hipótese de que tais 
negócios, em tese, ilícitos não foram motivados pela sonegação fiscal. Em 
relação ao ano-calendário de 2014, não constam dos autos os valores lançados 
(fls. 21/27, ID 35692745).  

Assim, indefiro a representação, no tocante ao BANCO 
BMG e ao BANCO BCV. 

Outrossim, valho-me dos argumentos expostos no tópico da busca 
e apreensão para indeferir o pedido no tocante às pessoas jurídicas 
BRASIL SECULO III CONSULTORIA LTDA. e REZENDE TEIXEIRA 
SOCIEDADE DE ADVOGADOS e das pessoas físicas ÂNGELA 
ANNES GUIMARÃES, FLAVIO PENTAGNA GUIMARÃES, JOÃO 
ANNES GUIMARÃES, MARCO ANTÔNIO ANTUNES, MARCO 
ANTONIO DE REZENDE TEIXEIIRA, NELIO BRANDT 
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MAGALHÃES, RAPHAEL CAMPOS MAGALHÃES, REGINA ANNES 
GUIMARÃES, ROGÉRIO LIMA DE CARVALHO e VIRGÍLIO 
GUIMARÃES DE PAULA. 

Entendo que deve ser indeferida, também, a 
representação de sequestro quanto às empresas BMG LEASING, DB 
PARTICIPAÇÕES e COMERCIAL MINEIRA. 

Isso porque não há qualquer indício de que tenham recebido 
valores ilícitos ou se beneficiado financeiramente das práticas criminosas. 
Friso que os indícios de participação das mesmas no esquema criminoso (o 
endereço da BMG LEASING foi indicado para o recebimento de mercadorias e 
o endereço da COMERCIAL MINEIRA e da DB PARTICIPAÇÕES coincide com 
o endereço da sede do BMG em Belo Horizonte, além de funcionário da 
COMERCIAL MINEIRA ter assinado contrato supostamente simulado em 
nome da ME PROMOTORA) não denotam, de igual forma, o aproveitamento 
dos recursos ilícitos. Ainda, não há indícios de que se trate de empresas de 
fachada ou que sejam utilizadas para lavagem de capitais (artigo 4º da Lei 
9.613/98). 

De outro lado, entendo ser caso de deferimento da medida 
assecuratória com relação às empresas CONSPLAN, CREDPAG, DPC 
NEGÓCIOS, EGL EMPREENDIMENTOS, GGS EMPAR, ME PROMOTORA, 
PRESTASERV e SADONANA; e com relação a GEORGES SADALA RIHAN, 
JOÃO DINO SCAGLIONI, MARCIO ALAOR DE ARAUJO, MARCO ANTONIO 
CARBONARI, MARCUS VINICIUS FERNANDES VIEIRA, MILTON DE 
OLIVEIRA LYRA FILHO, OSVALDO VIEIRA DE ABREU e DANIEL PEIXOTO 
CARNEIRO. 

Conforme já descrito ao longo deste decisum, há fartos indícios de 
supostos desvios de valores do BANCO BMG, por intermédio de contratos 
simulados realizado com empresas de “fachada”. 



 

As pessoas jurídicas CONSPLAN, CREDPAG, GGS EMPAR e 
SADONANA, de acordo com as informações fiscais, teriam recebido recursos 
do grupo BMG, sem qualquer contrapartida, uma vez que os serviços para os 
quais foram contratados não teriam sido prestados, indicando possível 
simulação dos negócios. 

A CONSPLAN, administrada por OSVALDO VIEIRA DE ABREU, 
segundo consta da informação fiscal ID n.º 35690827 (fl. 06), teria recebido do 
BANCO BMG, no período de 2014 a 2018, o montante total de R$ 
58.010.842,45; e do BANCO BCV, durante o ano de 2015, a quantia de R$ 
5.002.425,00. 

Cabe repisar que há fartos indícios de que a CONSPLAN jamais 
prestou qualquer serviço aos BANCOS BMG e BCV, haja vista que as partes 
contratantes dos supostos contratos intermediados pela CONSPLAN (Bambuí 
Bioenergia, Construtora São José Desenvolvimento e Santos Futebol Clube) 
trataram diretamente com as instituições financeiras sobre a obtenção de 
créditos. Ademais, é de se destacar que a maior parte dos recursos 
disponibilizados pelo BMG à CONSPLAN foram sacados em espécie de forma 
fracionada, denotando que a conta bancária da CONSPLAN teria servido 
apenas de passagem para a movimentação de valores, cuja destinação final 
ainda é desconhecida. Cabe registrar, ainda, que o próprio sócio administrador 
OSVALDO VIEIRA DE ABREU foi diretamente beneficiado com os valores 
repassados pelo BMG. 

A CREDPAG CONSULTORIA, no ano de 2014, recebeu recursos 
de três empresas relacionadas ao grupo BMG: a EGL EMPREENDIMENTOS 
(R$ 300.000,00), a PRESTASERV (R$ 400.000,00) e o próprio BMG (R$ 
1.475.000,00). Impende ressaltar a falta de estrutura compatível da CREDPAG 
com os serviços supostamente contratados pelo grupo BMG, além do fato de 
que seu controlador, MILTON LYRA, teria recebido recursos, a título de 
comissão, dos negócios tratados entre a ALL COMPANY e a ME 
PROMOTORA. 

Idêntico modus operandi foi verificado nos negócios envolvendo 
as empresas GGS EMPAR e SADONANA CONSULTORIA. Ambas foram 
contratadas pelo BMG para prestação de serviços de correspondente bancário, 
entretanto, o pagamento se deu pela suposta indicação de convênios estaduais 
e municipais. Segundo a informação fiscal (fl. 06, ID 35690827), a primeira 
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recebeu, nos anos de 2014 a 2016, o montante total de R$ 13.521.420,00 do 
BMG e R$ 4.837.485,00 do BCV, totalizando R$ 18.358.905,00; a segunda 
recebeu, entre 2014 e 2015, a quantia de R$ 10.144.377,53 (fl. 57, ID 
35690827). 

Destarte, há indícios suficientes de que as empresas CONSPLAN, 
CREDPAG, GGS EMPAR e SADONANA foram beneficiadas com recursos, em 
tese, desviados do grupo BMG, sendo de rigor o sequestro de seus ativos 
financeiros até o montante do valor efetivamente recebido por cada empresa, 
uma vez que constituiriam proveito dos supostos crimes praticados. Reporto-
me aos fundamentos expostos na análise do cabimento da busca e apreensão, 
destacando os robustos indicativos de que tais empresas seriam utilizadas 
como interpostas para o recebimento de recursos ilícitos, de modo que 
autorizado o sequestro de ativos, nos termos do artigo 4º da Lei 9.613/98. 

Ademais, conforme exposto anteriormente, há também elementos 
de prova da possível participação dos investigados OSVALDO VIEIRA DE 
ABREU (sócio da CONSPLAN), MILTON LYRA (sócio da CREDPAG) e 
GEORGES SADALA RIHAN (sócio da GGS EMPAR) em tais desvios. 

Com efeito, OSVALDO VIEIRA DE ABREU, sócio da CONSPLAN, 
conforme já explicado alhures, recebeu recursos, em sua conta pessoal, 
originados de negócio, em tese, simulado, com o BMG. 

Quanto a MILTON LYRA, sobreleva destacar o depoimento do 
colaborador Gabriel Claro, além dos comprovantes bancários e e-mails 
apreendidos na sede da Claro Advogados, que apontam o repasse de recursos 
para o investigado e suas empresas CREDPAG e ML GROUP. Neste tocante, 
ressalto que o investigado e suas empresas devem responder pelo montante 
apontado pela informação fiscal, além dos valores relativos ao “projeto ME 
PROMOTORA x ALL COMPANY”, viabilizado pelo grupo Claro, o qual teria 
sido intermediado por MILTON LYRA. Além disso, cabível o bloqueio dos 
valores da empresa ML GROUP, em montante equivalente ao pelo qual 
responde MILTON LYRA, uma vez que são consistentes os indícios de que se 
trata de pessoa jurídica interposta utilizada pelo referido investigado para 



 

lavagem de dinheiro, nos termos do artigo 4º da Lei 9.613/98. Veja-se que 
MILTON LYRA é presidente da ML GROUP, que é sócia majoritária da 
CREDPAG.   

GEORGES SADALA RIHAN é o sócio majoritário da GGS EMPAR, 
com 99,99% das cotas da empresa, sendo de relevo mencionar que as provas 
carreadas até então demonstram que o investigado estaria à frente dos 
negócios, em tese, ilícitos travados com o BMG. 

Assim, quanto aos investigados supra, defiro o pedido de bloqueio 
de ativos financeiros, até o montante negociado por suas empresas com o 
grupo BMG, sendo que, com relação a MILTON LYRA, deve ser considerado 
ainda o valor inerente ao negócio envolvendo a ALL COMPANY e a ME 
PROMOTORA. 

Igualmente, em razão do suposto esquema engendrado pelo grupo 
Claro, relativo ao “projeto ME PROMOTORA x ALL COMPANY”, deve ser 
determinado o bloqueio de ativos de todas as pessoas que colaboraram e 
viabilizaram o negócio, em tese, ilícito, quais sejam, DANIEL PEIXOTO 
CARNEIRO e sua empresa DPC NEGÓCIOS; e MARCIO ALAOR DE ARAUJO, 
MARCO ANTONIO CARBONARI e MARCUS VINICIUS FERNANDES 
VIEIRA, cujas condutas já foram devidamente individualizadas no tópico 
relativo à busca e apreensão. 

Anoto que as pessoas supra devem responder pela totalidade dos 
recursos disponibilizados pela ME PROMOTORA, e não apenas ao valor da 
comissão aparentemente recebida, tendo em vista que todos teriam agido com 
união de desígnios para a perpetração do suposto crime, sendo, assim, 
solidários na recomposição do suposto dano, nos termos do artigo 4º, §4º, da 
Lei 9.613/98. 

Por fim, entendo ser caso de deferimento da representação de 
bloqueio em desfavor das pessoas jurídicas ME PROMOTORA, EGL 
EMPREENDIMENTOS e PRESTASERV. 

De acordo com a tabela de fl. 6 da informação fiscal ID n.º 
35690827, verifica-se que teria havido a saída de recursos das referidas 
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empresas com lastro em negócios supostamente fictícios e notas fiscais 
supostamente inidôneas: 

Embora não haja indícios suficientes que permitam concluir que 
tais empresas foram constituídas para finalidades ilícitas, as investigações 
apontaram que as empresas supra teriam sido utilizadas como instrumentos 
para dissimular o repasse de valores para empresas inexistentes de fato, ou 
seja, para suposta lavagem de dinheiro dos crimes antecedentes, em tese, 
contra a ordem tributária. Está, ainda, sob investigação a possibilidade de 
participação de tais empresas na suposta gestão fraudulenta do BMG e 
respectiva lavagem dos recursos, em tese, ilícitos. Em relação à ME 
PROMOTORA, o conjunto probatório é mais robusto, pois integra 
formalmente o grupo BMG e foram coletadas provas que apontam para a 
participação de executivos da instituição financeira no negócio, em tese, 
criminoso. 



 

A lei de lavagem de dinheiro autoriza o bloqueio de bens e valores 
existentes em nome de interpostas pessoas e que constituam proveito do delito 
de branqueamento de capitais ou das infrações penais antecedentes (art. 4.º, 
caput, da Lei n.º 9.613/98), como no caso dos autos. 

Consoante se verifica dos elementos de prova carreados aos autos, 
a ME PROMOTORA, a EGL EMPREENDIMENTOS e a PRESTASERV 
realizaram negócios supostamente inexistentes de fato, com a suposta 
finalidade de dar amparo à transferência de recursos para empresas de 
“fachada”. Os indícios da inexistência de fato das pessoas jurídicas ALL 
COMPANY e CREDPAG, contrapartes dos negócios, encontram-se 
demonstrados nos autos, consoante fundamentação relativa à busca e 
apreensão. Ademais, além do crime de lavagem de dinheiro, note-se que tal 
conduta acarretou, em tese, ofensa à ordem tributária, haja vista que a 
realização de pagamentos, sem comprovação da efetividade do negócio, 
autoriza a incidência de IRRF e altera a base da CSLL, o que, inclusive, é objeto 
de apuração pela RFB, conforme se verifica dos Termos de Verificação Fiscal 
acostados nos ID’s n.º 35691159 (ME PROMOTORA), 35691947 
(PRESTASERV) e 35692065 (EGL EMPREENDIMENTOS). 

Assim, considerando que as pessoas jurídicas em tela teriam sido 
utilizadas para a prática de suposto crime de lavagem de dinheiro, bem como o 
fato de que tal modus operandi teria permitido uma apuração menor de lucro 
e, consequentemente, um pagamento reduzido de tributos – implicando, em 
tese, sonegação fiscal, entendo cabível a decretação do sequestro de 
valores das empresas com fulcro no artigo 4º da Lei 9.613/98 em 
montante equivalente ao do proveito do suposto crime antecedente. 
Não por outra razão a norma em comento permite que o sequestro 
atinja pessoas diversas do investigado ou acusado; visa justamente 
a evitar que pessoas, físicas ou jurídicas, sejam utilizadas para 
salvaguardar o produto e o proveito de crimes que envolvam 
lavagem de ativos.  

Com efeito, a jurisprudência tem se orientado pela possibilidade 
da decretação de medidas assecuratórias penais em desfavor de pessoas 
jurídicas, quando essas são utilizadas para ocultação de bens ilícitos: 

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO 
RECURSO ESPECIAL. 
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CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. 
MEDIDA CAUTELAR. SEQUESTRO. CONSTRIÇÃO DE BENS DE 
PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE QUANDO UTILIZADA 
PARA OCULTAÇÃO DE BENS PROVENIENTES DE ILÍCITO. 
INDÍCIOS DA ORIGEM ILÍCITA DOS BENS. REEXAME PROBATÓRIO. 
I - O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e provas, 
entendeu pela presença de indícios veementes de responsabilidade da 
empresa recorrente de que possa ter sido utilizada para a prática de 
delitos contra o sistema financeiro, dando ensejo, com isso, o sequestro 
de bens para salvaguardar eventual execução pelo ente que tenha tido 
seu patrimônio maculado pelo delito em tela. 

II - Dessa maneira, cabe às instâncias ordinárias fazer um exame do 
conteúdo fático e probatório a fim de aferir a existência de elementos 
suficientes a autorizar a aplicação da medida assecuratória em 
comento, obstando-se, por meio da Súmula 7 desta Corte, revolver tal 
ato, sem adentrar no reexame do conjunto fático-probatório. 

III - Conforme afirmado pelo Tribunal a quo, soberano na análise do 
conjunto fático-probante, houve indícios de que a empresa foi utilizada 
para a prática, em tese, de delito. Assim, ainda que esta não integre o 
polo passivo da ação penal, é possível a contrição de seus bens, não 
merecendo, com isso, prosperar o inconformismo da parte. Precedentes. 

Agravo regimental desprovido. 

(STJ, AgRg no REsp 1637352/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, 
QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018 - grifei) 

 

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 
RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 



 

2º, II, DA LEI N. 8.137/1990). SEQUESTRO DE BENS. DEFERIMENTO 
SEM A OITIVA PRÉVIA DA PARTE. POSSIBILIDADE. 
CONTRADITÓRIO POSTERGADO. CONSTRIÇÃO DE BENS DE 
PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE QUANDO UTILIZADA 
PARA OCULTAÇÃO DE BENS PROVENIENTES DE ILÍCITO. 
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 

1. A medida cautelar de sequestro, presentes os requisitos essenciais, 
pode ser deferida sem a prévia oitiva da parte contrária. Precedente. 

2. A matéria relativa à ausência de indícios de responsabilidade ou de 
especificação genérica dos bens acautelados não foi prequestionada na 
origem. Incidência da Súmula n. 282 do STF. 

3. É possível a constrição cautelar de bens de pessoas jurídicas quando 
estas são utilizadas para fins de ocultação dos bens provenientes de 
ilícitos. Precedente. 

4. Agravo regimental não provido. 

(STJ, AgInt no AREsp 1110340/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI 
CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 28/11/2017 - grifei) 

 

PROCESSO PENAL. TRÁFICO. BENS APREENDIDOS. 
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA. RESTITUIÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

1. A decisão acerca da liberação dos bens apreendidos em investigação 
que apura o cometimento dos crimes previstos na Lei n. 11.343/06 
depende da prova da origem lícita do produto, bem ou valor, é o que 
dispõe o parágrafo 2º do art. 60 da Lei n. 11.343/06. A liberação da 
coisa, portanto, depende da demonstração de sua origem lícita (TRF da 
3ª Região, ACr n. 00125129120074036000, Rel. Des. Fed. Cotrim 



 
 

____________________________________________________________________________________ 
Processo n.º  64

Guimarães, j. 28.04.09 e ACr n. 00024104620044036119, Rel. Des. Fed. 
Cotrim Guimarães, j. 06.11.07). 

2. No caso, contas correntes de titularidade da apelante sofreram 
bloqueios judiciais, após ordem de sequestro fundamentada na 
descoberta, em escuta telefônica, de fornecimento dos dados bancários 
da recorrente para depósito de valor oriundo do tráfico de drogas. 

3. A apelante não comprovou a regular atuação por ela descrita, no 
sentido de que parte de suas atividades abrange o recebimento de 
dinheiro de clientes e de terceiros para o pagamento de contas e 
realização de transferências bancária, nem demonstrou a origem lícita 
dos valores bloqueados. 

4. Presentes os indícios de uso da pessoa jurídica para o 
cometimento de lavagem de dinheiro, é justificável a 
manutenção da constrição judicial em contas bancárias para 
investigação, em inquérito policial próprio. 

5. Apelação desprovida.  

(TRF 3ª Região, QUINTA TURMA, Ap. - APELAÇÃO CRIMINAL - 
64645 - 0005190-97.2015.4.03.6110, Rel. DESEMBARGADOR 
FEDERAL ANDRÉ NEKATSCHALOW, julgado em 27/06/2016, e-DJF3 
Judicial 1 DATA:30/06/2016 - grifei) 

 

Portanto, entendo estar devidamente justificada a necessidade do 
bloqueio de ativos financeiros das empresas ME PROMOTORA, EGL 
EMPREENDIMENTOS e PRESTASERV, conforme o valor dos tributos 
lançados pela Receita Federal do Brasil (fl. 23, ID 35692065; fl. 50, ID 
35691159; fl. 21, ID 35691947). Além disso, JOÃO DINO SCAGLIONI, sócio da 
empresa PRESTASERV que assinou o contrato, em tese, fraudulento com a 



 

CREDPAG, também deve sofrer a medida de sequestro no montante 
correspondente ao dano causado, em tese, à ordem tributária (tributos 
lançados pela RFB). 

Em suma, o sequestro deve se dar até o montante abaixo indicado: 

INVESTIGADO VALOR DO NEGÓCIO 

MARCIO ALAOR DE 
ARAUJO 

R$ 1.299.697,00 (ME 
PROMOTORA x ALL 

COMPANY) 

MARCO ANTONIO 
CARBONARI 

R$ 1.299.697,00 (ME 
PROMOTORA x ALL 

COMPANY) 

MARCUS VINICIUS 
FERNANDES VIEIRA 

R$ 1.299.697,00 (ME 
PROMOTORA x ALL 

COMPANY) 

DANIEL PEIXOTO 
CARNEIRO 

R$ 1.299.697,00 (ME 
PROMOTORA x ALL 

COMPANY) 

MILTON DE 
OLIVEIRA LYRA 

FILHO 

R$ 1.299.697,00 (ME 
PROMOTORA x ALL 

COMPANY) + R$ 625.000,00 
+ R$ 850.000,00 (BMG x 

CREDPAG) + R$ 300.000,00 
(EGL x CREDPAG) + R$ 

400.000,00 (PRESTASERV x 
CREDPAG) = R$ 
3.474.697,00 
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GEORGES SADALA 
RIHAN 

R$ 13.521.420,00 (BMG x 
GGS) + R$ 4.837.485,00 

(BCV x GGS) = 

R$ 18.358.905,00 

OSVALDO VIEIRA DE 
ABREU 

R$ 58.010.842,45 (BMG X 
CONSPLAN) + R$ 

5.002.425,00 (BCV x 
CONSPLAN)= 

R$ 63.013.267,45 

JOÃO DINO 
SCAGLIONI 

R$ 215.384,61 (imposto 
apurado pela RFB – fl. 21, ID 

35691947) 

CONSPLAN 

R$ 58.010.842,45 (BMG X 
CONSPLAN) + R$ 

5.002.425,00 (BCV x 
CONSPLAN)= 

R$ 63.013.267,45 

CREDPAG 

R$ 1.475.000,00 (BMG x 
CREDPAG) + R$ 300.000,00 

(EGL x CREDPAG) + R$ 
400.000,00 (PRESTASERV x 

CREDPAG) = R$ 



 

2.175.000,00 

DPC NEGÓCIOS 
R$ 1.299.697,00 (ME 

PROMOTORA x ALL 
COMPANY) 

GGS EMPAR 

R$ 13.521.420,00 (BMG x 
GGS) + R$ 4.837.485,00 

(BCV x GGS) = 

R$ 18.358.905,00 

SADONANA 
R$ 10.144.377,53 (BMG x 

SADONANA) 

EGL 
EMPREENDIMENTOS 

R$ 161.538,46 (imposto 
apurado pela RFB – fl. 23, ID 

35692065) 

ME PROMOTORA 
R$ 2.007.971,86 (valores 

lançados pela RFB – fl. 50, ID 
35691159) 

PRESTASERV 
R$ 215.384,61 (imposto 

apurado pela RFB – fl. 21, ID 
35691947) 

ML GROUP 

R$ 1.299.697,00 (ME 
PROMOTORA x ALL 

COMPANY) + R$ 625.000,00 
+ R$ 850.000,00 (BMG x 

CREDPAG) + R$ 300.000,00 
(EGL x CREDPAG) + R$ 

400.000,00 (PRESTASERV x 
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CREDPAG) = R$ 
3.474.697,00 

Ressalto que o valor fixado pela autoridade policial, de R$ 
110.000.000,00, para todos os investigados mostra-se totalmente 
desarrazoado, inclusive porque na seara penal não há que se falar em sequestro 
por estimativa, uma vez que se trata de gravosa medida contra o patrimônio 
dos investigados, sujeitando-os ao ônus da prova de comprovar a licitude dos 
bens, direitos e valores, para que sejam liberados, nos termos do artigo 4º da 
Lei 9.613/98. Ademais, no caso dos autos, é possível a individualização dos 
supostos produtos dos crimes e dos danos, tendo em vista a apuração da RFB 
do montante negociado, em tese, ilicitamente por cada empresa. 

Reforce-se, ademais, que a medida de sequestro visa a atingir não 
só o proveito do crime, mas também os valores equivalentes, nos termos do 
artigo 91, §§1º e 2º, do Código Penal. 

Portanto, defiro parcialmente a representação da autoridade 
policial, para decretar o sequestro dos ativos financeiros, via SISBAJUD, das 
pessoas elencadas na tabela supra, até o montante indicado. 

À exceção das empresas EGL EMPREEENDIMENTOS, ME 
PROMOTORA e PRESTASERV, em relação às demais pessoas físicas e 
jurídicas, os valores a serem sequestrados não foram objeto de atualização 
monetária; cabe, pois, à autoridade policial, se entender necessário, a indicação 
dos valores devidamente atualizados até a expedição das ordens de bloqueio 
para apreciação judicial e complementação da presente decisão. 

Com relação ao sequestro de bens imóveis e veículos, entendo que 
a representação deve ser apreciada de maneira subsidiária, caso o bloqueio de 
contas não atinja o quantum fixado. Nesta hipótese, caberá a autoridade 
policial apresentar a relação de bens dos investigados, com a devida 
avaliação dos bens, de modo a se evitar excesso de constrição. 



 

Anoto que os dados do DETRAN e dos CRI’s não são acobertados 
pelo sigilo, podendo a própria autoridade policial providenciar o seu acesso 
para elaboração de relatório de bens. 

3) Do compartilhamento de provas 

No que concerne ao pedido de compartilhamento de provas com 
outros órgãos, como o BACEN e a RFB, ressalto que o artigo 5º, inciso XII, da 
Constituição Federal de 1988 – CF/88 dispõe que “é inviolável o sigilo da 
correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações 
telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma 
que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual 
penal”. 

Entretanto, uma vez autorizada judicialmente a quebra do sigilo 
dos dados e das comunicações telemáticas para fins penais, com base na 
legislação em vigor, resta cumprida a norma constitucional e se mostra 
possível a utilização de tais provas por outro órgão da administração pública ou 
como prova emprestada em outro processo penal, inexistindo qualquer óbice 
legal. Não há em tal compartilhamento de provas propriamente quebra do 
sigilo, mas sim transferência desse sigilo a outro órgão do Poder Público, com 
idêntico dever legal de preservar a intimidade do titular dos dados e de 
obediência aos princípios que norteiam a atuação da administração pública. 

Nesse sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de 
Justiça: 

PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM 
MANDADO DE SEGURANÇA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. 
INQUÉRITO POLICIAL. COMPARTILHAMENTO DE DADOS COM A 
RECEITA FEDERAL. POSSIBILIDADE. 

1. Havendo a válida quebra do sigilo, o compartilhamento dessa prova 
entre as instituições públicas, para a correta e completa apuração e 
apenamento, é medida lídima e necessária. 
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2. A prova validamente obtida com a quebra de sigilo bancário, em 
procedimento criminal e por motivada decisão, pode ser compartilhada 
com a Receita Federal, nos termos do que dispõe a Lei nº 105/201. 

3. Provido o recurso ordinário em mandado de segurança para o 
compartilhamento com a Receita Federal, para fins de lançamento 
tributário, dos dados obtidos em quebra de sigilo bancário no inquérito 
policial de origem. (RMS 17.915/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, 
SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 18/12/2014)    

No voto condutor do acórdão acima mencionado, o Relator 
Ministro Néfi Cordeiro destaca que “a compreensão prevalente é a de que 
havendo a válida quebra do sigilo, o compartilhamento da prova 
entre as instituições públicas, para a correta e completa apuração e 
apenamento, é medida lídima e necessária. Assim, nada impede seja a 
prova validamente obtida, em procedimento criminal e, por motivada decisão, 
compartilhada com outros órgãos públicos, como inclusive é o caso da Receita 
Federal.” (grifei). 

No mesmo sentido, já decidiu o Supremo Tribunal Federal: 

Ementa: INQUÉRITO. DESMEMBRAMENTO DOS AUTOS EM 
RELAÇÃO A ACUSADO SEM FORO POR PRERROGATIVA DE 
FUNÇÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO 
CONJUNTO COM OS DEMAIS ENVOLVIDOS. INTERCEPTAÇÃO 
TELEFÔNICA. PROVA EMPRESTADA. DECISÕES JUDICIAIS QUE 
AUTORIZARAM A MEDIDA E SEU COMPARTILHAMENTO 
JUNTADAS AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL 
DOS DIÁLOGOS E DISPONIBILIZAÇÃO DOS ÁUDIOS. 
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DEGRAVAÇÃO DAS 
CONVERSAS ALUDIDAS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. 
COMPARTILHAMENTO COM AÇÃO PENAL RELATIVA A CRIME 
PUNIDO COM DETENÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 
INÉPCIA DA DENÚNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO 
ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DISPENSA INDEVIDA 



 

DE LICITAÇÃO MAJORADA (ART. 89, CAPUT, C/C ART. 84, § 2º, 
AMBOS DA LEI 8.666/1993). ATUAÇÃO EM CONFORMIDADE COM 
NORMAS LEGAIS E INFRALEGAIS VIGENTES. ERRO DE TIPO. 
PRECEDENTE. DOLO ESPECÍFICO DE CAUSAR DANO AO ERÁRIO 
OU ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 
ATIPICIDADE. IMPROCEDÊNCIA DA ACUSAÇÃO (ART. 6º, 2ª PARTE, 
DA LEI 8.038/1990). 1. Conforme firme jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal, afigura-se suficiente, para adimplir a determinação 
do art. 6º, § 1º, da Lei 9.296/1995 e assegurar o direito de defesa dos 
acusados, o acesso à degravação dos diálogos aludidos pela denúncia, 
sendo dispensável a disponibilização de todo o material oriundo da 
interceptação telefônica (HC 91.207-MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, 
Rel. p/ Acórdão: Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 
21.9.2007; INQ 2.424, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe 
de 26.3.2010; RHC 117.265, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 
Segunda Turma, DJe de 26.5.2014; INQ 4.023, Rel. Min. CÁRMEN 
LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 1º.9.2016). 2. Esta Corte já assentou 
a legitimidade do compartilhamento de elementos 
probatórios colhidos por meio de interceptação telefônica 
autorizada judicialmente com processos criminais nos quais 
imputada a prática de crime punível com detenção (RE 
810.906-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira 
Turma, DJe de 14.9.2015; AI 626.214-AgR, Rel. Min. JOAQUIM 
BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 8.10.2010; HC 83.515, Rel. 
Min. NELSON JOBIM, Tribunal Pleno, DJ de 4.3.2005), e até 
mesmo com processos de natureza administrativa (RMS 
28.774, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. 
ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25.8.2016). 3. a 
6. Omissis. 
(Inq 3965, Relator(a):  Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, 
julgado em 22/11/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-259 DIVULG 05-
12-2016 PUBLIC 06-12-2016 - destaquei) 

No caso concreto, a Operação Descarte tem se amparado nas 
apurações realizadas pela Receita Federal do Brasil, que vem contribuindo 
positivamente com as investigações com sua expertise no âmbito fiscal. Além 
disso, os fatos ora investigados denotam a ocorrência de possível fraude no 
âmbito da gestão de instituição financeira. Nesse contexto, resta plenamente 
justificado o compartilhamento das provas produzidas no presente processo 
com a Receita Federal do Brasil e com o BACEN, apenas no que se refere 
aos fatos sob investigação. Também cabível o compartilhamento para fins 
processuais penais estritamente. 
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Qualquer outro elemento de prova, que não tenha relevância para 
as investigações, não deverá ser objeto de compartilhamento pela autoridade 
policial. 

Conforme requerido pelo órgão ministerial o compartilhamento 
deverá ser efetuado apenas após a deflagração da fase ostensiva da presente 
investigação. 

6) Considerações finais 

Diante todo o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a 
representação formulada pela Polícia Federal para determinar, com fulcro do 
art. 240, § 1.º, “b”, “c”, "d", “e”, “f” e “h”, do Código de Processo Penal, a 
expedição de mandado de busca e apreensão nos endereços de MARCO 
ANTÔNIO CARBONARI (CPF n.º 066.327.588-19), MILTON DE OLIVEIRA 
LYRA FILHO (CPF nº 911.781.507-04), OSVALDO VIEIRA DE ABREU (CPF 
n.º 149.973.208-20), JOÃO DINO SCAGLIONI (CPF n.º 314.158.816-34), 
MÁRCIO ALAOR DE ARAÚJO (CPF n.º 299.046.336-49), MARCUS 
VINICIUS FERNANDES VIEIRA (CPF n.º 465.196.456-72), BANCO BMG S/A 
(CNPJ n.º 61.186.680/0001-74 – matriz; e 61.186.680/0047-57 - filial), BCV 
BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S/A (CNPJ n.º 50.585.090/0001-06), BMG 
LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL (CNPJ n.º 34.265.561/0001-
34),  CONSPLAN CONSULTORIA SERVIÇOS PLANEJAMENTO LTDA. (CNPJ 
n.º 64.037.179/0001-34), COMERCIAL MINEIRA S/A (CNPJ n.º 
17.167.727/0001-60), DB PARTICIPAÇÕES LTDA. (CNPJ n.º 
12.419.228/0001-08), EGL EMPREENDIMENTOS GERAIS LTDA. (CNPJ n.º 
17.304.692/0001-64), ME PROMOTORA DE VENDAS LTDA. (CNPJ n.º 
12.999.617/0001-41), PRESTASERV PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI 
(CNPJ n.º 21.812.466/0001-61), SADONANA CONSULTORIA 
EMPRESARIAL LTDA. (CNPJ n.º 00.484.796/0001-03), GGS EMPAR 
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. (CNPJ n.º 
13.115.816/0001-02), CREDPAG CONSULTORIA E SERVIÇOS 
FINANCEIROS LTDA. (CNPJ n. 07.011.459/0001-30), DPC NEGÓCIOS 
EIRELI (CNPJ n.º 20.389.807/0001-75) e ML GROUP PARTICIPAÇÕES S/A 
(CNPJ n.º 15.689.741/0001-07). 



 

Expeçam-se os mandados conforme os endereços apresentados 
pela autoridade policial (ID 39390918), com observância aos incisos do art. 
243 do Código de Processo Penal, que deverão ser cumpridos, no prazo de 
60 dias, com obediência aos arts. 245 e seguintes do mesmo Diploma 
Processual Penal. Relatório pormenorizado das diligências deverá ser entregue 
pela autoridade policial a este Juízo. 

Os endereços faltantes deverão ser apresentados pela autoridade 
policial, acompanhados da informação policial que os tenha confirmado. 

Com espeque no art. 7.º, III, da Lei n.º 12.965/2014, decreto o 
afastamento do sigilo do conteúdo de mensagens, e-mails e registros de 
chamadas porventura encontrado em aparelhos de telefonia, computadores, 
tablets, notebooks etc., de posse dos investigados. 

Na hipótese de apreensão de armas e outros materiais bélicos, e 
verificada a ocorrência de crime, deverá a autoridade policial lavrar o auto de 
flagrante respectivo, dissociado da presente investigação, e comunicar ao juízo 
competente para apuração de tal fato. Verificada a regularidade do armamento 
apreendido, deverá a própria autoridade policial promover a restituição. 

A apreensão deverá relacionar com o máximo de detalhamento 
possível o que foi apreendido, em especial, eventual apreensão de dinheiro, 
jóias e outros objetos de valor. 

Os materiais apreendidos poderão ser submetidos a perícia por 
servidores públicos lotados no Departamento de Polícia Federal, que deverão 
zelar pelo sigilo dos dados a que tiverem acesso. 

Fica autorizada a abertura de cofres eventualmente existentes nos 
endereços dos investigados. 

Todo o material que for apreendido, e que não interessar 
às investigações, deverá ser restituído aos interessados pela própria 
autoridade policial. Somente deverão ser encaminhados ao 
Depósito Judicial os bens/documentos/materiais que forem de real 
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interesse para as investigações. Neste último caso, a autoridade 
policial deverá justificar o envio ao depósito. 

No caso de apreensão de computadores, fica a autoridade policial 
autorizada a realizar espelhamento de seu conteúdo para perícia, procedendo-
se, assim, à devolução dos CPU’s e de outras mídias para o seu proprietário. 
Nesta hipótese, a apresentação de material para espelhamento ficará a encargo 
do interessado requerente. 

Os documentos eventualmente apreendidos, que forem de 
interesse para as investigações, deverão ser devidamente autuados como 
apensos pela autoridade policial. 

Pelos fundamentos expostos nesta decisão, resta indeferido o 
pedido de busca e apreensão nos endereços de ÂNGELA ANNES GUIMARÃES, 
DANIEL PEIXOTO CARNEIRO, FLAVIO PENTAGNA GUIMARÃES, JOÃO 
ANNES GUIMARÃES, MARCO ANTÔNIO ANTUNES, MARCO ANTONIO DE 
REZENDE TEIXEIRA, NELIO BRANDT MAGALHÃES, RAPHAEL CAMPOS 
MAGALHÃES, REGINA ANNES GUIMARÃES, RICARDO ANNES 
GUIMARÃES, ROGÉRIO LIMA DE CARVALHO, VIRGÍLIO GUIMARÃES DE 
PAULA, BRASIL SECULO III CONSULTORIA LTDA. e REZENDE TEIXEIRA 
SOCIEDADE DE ADVOGADOS. 

Decreto, ademais, com fundamento no art. 132 do Código de 
Processo Penal, no art. 91, §2º, do Código Penal e no art. 4.º da Lei n.º 
9.613/98, o sequestro dos valores mantidos nas contas bancárias e 
investimentos, no limite dos montantes discriminados na tabela do tópico 2, de 
titularidade de GEORGES SADALA RIHAN (CPF n.º 942.717.807-82, MARCO 
ANTÔNIO CARBONARI (CPF n.º 066.327.588-19), MILTON DE OLIVEIRA 
LYRA FILHO (CPF nº 911.781.507-04), OSVALDO VIEIRA DE ABREU (CPF 
n.º 149.973.208-20), JOÃO DINO SCAGLIONI (CPF n.º 314.158.816-34), 
MÁRCIO ALAOR DE ARAÚJO (CPF n.º 299.046.336-49), MARCUS 
VINICIUS FERNANDES VIEIRA (CPF n.º 465.196.456-72), DANIEL 
PEIXOTO CARNEIRO (CPF n.º 007.616.554-09), CONSPLAN 
CONSULTORIA SERVIÇOS PLANEJAMENTO LTDA. (CNPJ n.º 



 

64.037.179/0001-34), EGL EMPREENDIMENTOS GERAIS LTDA. (CNPJ n.º 
17.304.692/0001-64), ME PROMOTORA DE VENDAS LTDA. (CNPJ n.º 
12.999.617/0001-41), PRESTASERV PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI 
(CNPJ n.º 21.812.466/0001-61), SADONANA CONSULTORIA 
EMPRESARIAL LTDA. (CNPJ n.º 00.484.796/0001-03), GGS EMPAR 
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. (CNPJ n.º 
13.115.816/0001-02), CREDPAG CONSULTORIA E SERVIÇOS 
FINANCEIROS LTDA. (CNPJ n. 07.011.459/0001-30), DPC NEGÓCIOS 
EIRELI (CNPJ n.º 20.389.807/0001-75 e ML GROUP PARTICIPAÇÕES S/A 
(CNPJ n.º 15.689.741/0001-07). 

O bloqueio deverá ser efetivado via SISBAJUD. 

Consigno que o pedido de sequestro de imóveis e veículo será 
apreciado caso o bloqueio não atinja o montante fixado por este Juízo, 
cabendo, nesta hipótese, a apresentação pela autoridade policial de relação de 
bens, com os valores de avaliação. 

Em razão do exposto ao longo deste decisum, resta indeferido o 
pedido de bloqueio de contas de titularidade de ÂNGELA ANNES 
GUIMARÃES, FLAVIO PENTAGNA GUIMARÃES, JOÃO ANNES 
GUIMARÃES, MARCO ANTÔNIO ANTUNES, MARCO ANTONIO DE 
REZENDE TEIXEIRA, NELIO BRANDT MAGALHÃES, RAPHAEL CAMPOS 
MAGALHÃES, REGINA ANNES GUIMARÃES, RICARDO ANNES 
GUIMARÃES, ROGÉRIO LIMA DE CARVALHO, VIRGÍLIO GUIMARÃES DE 
PAULA, BRASIL SECULO III CONSULTORIA LTDA., REZENDE TEIXEIRA 
SOCIEDADE DE ADVOGADOS, BANCO BMG S/A, BCV BANCO DE 
CRÉDITO E VAREJO S/A, BMG LEASING S/A ARRENDAMENTO 
MERCANTIL, COMERCIAL MINEIRA S/A e DB PARTICIPAÇÕES LTDA. 

Fica deferido o pedido de compartilhamento de provas, nos 
estritos limites impostos por esta decisão. Ademais, DEFIRO o 
acompanhamento das diligências por servidores da Receita Federal do Brasil, 
desde que devidamente identificados. 

Tendo em vista a natureza das diligências, decreto o SIGILO 
TOTAL destes autos, até o cumprimento das diligências. No dia da deflagração 
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da operação policial, a autoridade deverá, até as 14:00 horas, juntar 
relatório do andamento do cumprimento das diligências. 

A publicidade dos atos processuais é a regra em nosso 
ordenamento constitucional. Conforme vem sendo reiteradamente decidido 
pelo Ministro Edson Fachin: 

No que diz respeito ao levantamento do sigilo, como anotei em várias 
hipóteses idênticas, como regra geral, a Constituição Federal veda 
a restrição à publicidade dos atos processuais, ressalvada a 
hipótese em que a defesa do interesse social e da intimidade exigir 
providência diversa (art. 5º, LX), e desde que a preservação do direito à 
intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à 
informação (art. 93, IX). Percebe-se, nesse cenário, que a própria 
Constituição, em antecipado juízo de ponderação, iluminado 
pelos ideais democráticos e republicanos, no campo dos atos 
jurisdicionais, prestigia o interesse público à informação. (AC 
4323, publicado em 07/08/2017 - grifei) 

Assim, autorizo o levantamento do sigilo da representação 
policial, da manifestação ministerial e da decisão que apreciou os 
pedidos nestes autos; porém, em homenagem à ampla defesa, o sigilo deverá 
ser levantado somente após a informação a este Juízo do efetivo cumprimento 
das diligências pela autoridade policial, nos termos acima determinados, de 
modo que possa ser imediatamente franqueado acesso aos autos aos 
investigados e a seus procuradores, nos termos da Súmula Vinculante 14. 

Os mandados deverão ser impressos pela própria autoridade 
policial, visto que expedidos no próprio PJe. 

Dê-se ciência ao Ministério Público Federal e à Polícia Federal. 

São Paulo, data da assinatura eletrônica. 



 

 

(assinado eletronicamente) 

MICHELLE CAMINI MICKELBERG 

Juíza Federal Substituta 

 


