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   O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelos procuradores da República

subscritores,  no  exercício  de  suas  atribuições  constitucionais  (art.  129,  I)  e  legais  (Lei

Complementar n° 75/93, art. 6°, V), oferece DENÚNCIA em face de:

EDUARDO CERQUEIRA LEITE,  auditor  da Receita  Federal  do

Brasil, 

MÁRIO  PAGNOZZI  JÚNIOR,  brasileiro,  empresário,  advogado,

JOSÉ TERUJI TAMAZATO, brasileiro, contador, 

MANOELA BASTOS DE ALMEIDA E SILVA, brasileira, casada,

advogada,

NORBERTO  DE  CAMPOS,  brasileiro,  divorciado,  
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JOSÉ RICARDO DA SILVA, brasileiro, divorciado, 

VALMIR  SANDRI,  brasileiro,  advogado,  

LEONARDO MUSSI, brasileiro, advogado, 

WALCRIS ROSITO,  brasileiro,  advogado, 

PAULO  ROBERTO  CORTEZ,  brasileiro,  

 e

ALEXANDRE HERCULES,  brasileiro,  jornalista,  

 pelos fatos narrados a seguir. 
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I - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A presente denúncia refere-se a fatos investigados no bojo da  Operação Zelotes,

responsável por desmantelar esquemas de crimes contra a Administração Pública estruturados junto

ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais — CARF e, por conexão, perante outros órgãos da

Receita Federal, como a Delegacia Especial de Receita Federal de Instituições Financeiras em São

Paulo/SP (DEINF/SP).

Os diversos atos de corrupção, gestão fraudulenta, desvio de dinheiro de instituição

financeira, quadrilha/organização criminosa1 e lavagem de dinheiro ocorreram entre 2006 e 2015 e

envolveram, de um lado, um executivo do Bank Boston2, e, de outro, organização criminosa que

atuava no Conselho de Contribuintes/CARF, em Brasília/DF, e na DEINF da Receita Federal, em

São Paulo/SP.

Em  razão  de  sua  função  pública  (Chefe  da  Divisão  de  Orientação  e  Análise

Tributária da Delegacia Especializada em Instituições Financeiras de São Paulo/SP),  EDUARDO

CERQUEIRA LEITE tinha acesso a informações relevantes, dados de processos, jurisprudências e

conhecimento dos trâmites da fiscalização tributária de instituições financeiras. 

 Assim,  ao  longo  do  desempenho  de  sua  função,  passou  a  adquirir  profundos

conhecimentos sobre a atividade de tributação envolvendo instituições bancárias, além de minúcias

da legislação e suas respectivas brechas. 

Por esses motivos, constituiu-se valioso “ativo” para as empresas pertencentes a este

segmento econômico, e não hesitou em mercanciar a coisa pública em detrimento dos princípios do

1 O vínculo associativo para a prática de crimes contra a Administração Pública em favorecimento ao Bank Boston em processos fiscais existiu, de
maneira estável e permanente, de 2006 a 2015, sendo interrompido por efeito da deflagração da fase ostensiva da Operação Zelotes. Desta
forma, a quadrilha criada em 2016 especificamente para favorecer ao Bank Boston no contencioso administrativo fiscal investiu-se da roupagem
de uma organização criminosa, a partir da vigência da Lei n° 12.850/2013, atraindo a incidiência do Enunciado n° 711 da Súmula do Supremo
Tribunal Federal: “A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da
continuidade ou da permanência”. Assim, de 2006 a 17/09/2013, existiu uma quadrilha destinada a favorecer ao Bank Boston no contencioso
administrativo. A partir de 18/09/2013 até a deflagração da Operação Zelotes, em março de 2015, a quadrilha cedeu lugar a uma organização
criminosa. 

2 O Bank Boston existe no Brasil desde 1947. Em 2004, passou ao controle do banco americano Bank of América, ano em que se fundiram Bank
of America com a Fleet Boston Financial, controladora do Bank Boston. Posteriormente, em 2006, as operações do Bank Boston no Brasil foram
vendidas ao Banco Itaú. Em 2008, o Banco Itaú incorporou o Unibanco, atual Itaú Unibanco. 
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órgão  que  o  remunerava,  vendendo  por  propina  atos  de  ofício3 como  o  de “informar  sobre  a

interpretação e aplicação da legislação tributária4”. Além disso, valendo-se da função de auditor e

da estrutura que a Administração Pública emprestava-lhe,  EDUARDO repassava informações e

orientações dos PAF´s aos demais associados5.

 Durante  as  buscas  autorizadas  por  esse  MM.  Juízo,  um  manuscrito  (carta)  de

EDUARDO CERQUEIRA LEITE a MANOELA  BASTOS DE ALMEIDA E SILVA sintetiza

toda sua prontidão de servir à organização criminosa, praticando atos funcionais em favor do Bank

3 O presença  ato  de  ofício  no  crime  de  corrupção,  nos  termos  em que  declarado  pelo  Supremo  Tribunal  Federal  na  Ação  Penal  n°  470
(“Mensalão”), é até desnecessária. Eis o voto do min. Luiz Fux: “Como já exaustivamente demonstrado, a prática de algum ato de ofício em
razão da vantagem recebida não é necessária para a caracterização do delito. Basta que a causa da vantagem seja a titularidade de função pública.
Essa circunstância, per se, é capaz de vulnerar os mais básicos pilares do regime republicano, solidamente assentado sobre a moralidade, a
probidade e a impessoalidade administrativa. De qualquer sorte, ainda que despiciendo seja o ato de ofício, as regras da experiência comum, que
integram o iter do raciocínio jurídico discursivo, indicam que o ‘favor’ será cobrado adiante, em forma de sujeição aos interesses políticos dos
que o concederam. Por isso, é mesmo dispensável a indicação de um ato de ofício concreto praticado em contrapartida ao benefício auferido,
bastando a potencialidade de interferência no exercício da função pública. A comprovação da prática, omissão ou retardamento do ato de ofício é
apenas uma majorante, prevista no § 2.º do art. 317 do Código Penal."(Acórdão,  pp. 874, 3729 e 3730).

4      Nos termos da Portaria MF n° 203, de 14/05/2012, eram competências da DEINF: 
Art. 228. À Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Instituições Financeiras - Deinf, quanto aos tributos administrados pela RFB,
inclusive  os  destinados  a  outras  entidades  e  fundos,  excetuando-se  os  relativos ao  comércio  exterior,  compete,  no âmbito  da  respectiva
jurisdição,  desenvolver  as  atividades  de  controle  e  auditoria  dos  serviços  prestados  por  agente  arrecadador  e  ainda,  em  relação  aos
contribuintes definidos por ato do Secretário da Receita Federal do Brasil, desenvolver as atividades de tributação, fiscalização, arrecadação,
cobrança  e  atendimento  ao  contribuinte,  tecnologia  e  segurança  da  informação,  programação  e  logística  e  gestão  de  pessoas,  e,
especificamente:

I - informar sobre a interpretação e aplicação da legislação tributária;

II - realizar diligências e perícias fiscais, inclusive as de instrução processual;

III - processar lançamentos de ofício, imposição de multas e outras penas aplicáveis às infrações à legislação tributária, e as correspondentes 
representações fiscais;

IV - realizar o arrolamento de bens e a propositura de medida cautelar fiscal;

V - desenvolver as atividades relativas à cobrança, recolhimento de créditos tributários, parcelamento de débitos, retificação e correção de 
documentos de arrecadação;

VI - executar as atividades relacionadas à restituição, compensação, reembolso, ressarcimento, redução e reconhecimento de imunidade e 
isenção tributária, inclusive as relativas a outras entidades e fundos;

VII - proceder à revisão de ofício de lançamentos e de declarações apresentadas pelo sujeito passivo, e ao cancelamento ou reativação de 
declarações a pedido do sujeito passivo;

VIII - controlar os valores relativos à constituição, suspensão, extinção e exclusão de créditos tributários;

IX - executar as atividades de recepção, verificação, registro e preparo de declarações para processamento, nas hipóteses previstas na 
legislação tributária;

X - proceder aos ajustes necessários nos cadastros da RFB;

XI - proceder à inclusão e exclusão de contribuintes em regimes de tributação diferenciados;

XII - apreciar matéria relativa a parcelamentos;

XIII - proceder ao acompanhamento econômico-tributário diferenciado de contribuintes;

XIV - promover a educação fiscal; e

XV - analisar, acompanhar e prestar informações solicitadas por autoridades e órgãos externos, inclusive em ações judiciais, correlatas à 
competência da unidade.

5 Isso ocorreu, por exemplo, no julgamento do PAF n° 16327.002639/2003-38, do Bank Boston. Em 10/12/2006,  EDUARDO, em troca do
dinheiro que recebia da quadrilha/organização criminosa, enviou e-mail a TAMAZATO informando o seguinte: “Tive informação a respeito da
decisão do E. Conselho de Contribuintes sobre o Recurso do Boston Comercial e Participações. Infelizmente, o Procurador da Fazenda recorreu
da decisão, na parte que não foi unânime. Portanto o caso ainda não terminou. Assim que o processo chegar em São Paulo e o contribuinte tiver
ciência, corre o prazo de 15 dias para apresentação (ou não) de contra razões ao recurso”. 
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Boston no ambiente da própria  repartição pública em que lotado (cd  do RA da COGER/MF –

anexos, DOC. 60). Eis o teor: 

Cara Dra. Manoela, 

Ref: Processo de Restituição “Boston” IRRF

Infelizmente, o “pedido” que foi protocolizado em 14/01/09 extraviou dentor da  

SRF. 

Já estou providenciando a formalização do competente processo, porém os 

documentos anexados ao “pedido” estão faltando. 

Peço sua atenção p/ obtenção de outra via dos referidos documentos (procuração, 

atos societários, DIRF´s...). Além disso, não sei se você guardou os arquivos que o 

sr. Walcris enviou posteriormente. Se sim, favor reenvie-me. Qualquer dúvida, 

telefone. 

Grato. 

Eduardo Leite. 

Outro  e-mail  apreendido  também  comprova  essa  disposição  (cd  do  RA  da

COGER/MF – anexos). 

Assunto: Favor

De: Manoela <manoelaalmeida@pagnozzi.com.br>
Para: eduardocerqueiral@yahoo.com.br
Cc: Mario Pagnozzi <mario@pagnozzi.com.br>
Envio: 05/02/2009 15:51:17
Eduardo
Conforme contato via telefone, gostaríamos que vc levantasse, por favor, a 
situação cadastral e as declarações do últimos anos dos seguintes:
- WALDEMAR ALVES FARIA JUNIOR - CPF nº 091.399.248-82;
- FABIO MALZESTIO FARIA - CPF nº 117.846.048-79.
Att.
________________________________________
Manoela Bastos de Almeida e Silva
Advogada
Pagnozzi & Calazans Consultores Associados
Rua Votuverava, nº 83, Jardim Guedala, São Paulo/SP
Tel: (11) 3094-8054/3094-8055 (fax)

Portanto, a posição funcional de  EDUARDO era expectativa certa de sua atuação

em favor do grupo criminoso ligado ao banco na DIORT/DEINF-SP, qualquer que fosse o PAF do

Boston e das empresas desse grupo econômico. Para reforçar ainda mais tal conclusão, cite-se

mais  um caso  do  Bank  of  America  (Boston  ou  Itaú):  um crédito  tributário  objeto  do  PAF n°
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16327.001675/2002-01 foi  encerrado  por  despacho  de  EDUARDO em revisão  de  ofício.  Esse

arquivamento rendeu ao grupo R$ 1.001.607,03 cobrados do banco em 06/02/2015, poucas semanas

antes da deflagração da primeira fase ostensiva da Operação Zelotes. O prejuízo potencial à União

neste caso foi de R$ 20.032.140,50 (fl. 374 do volume II do apenso II). 

Tal como esse, dezenas de outros casos de compensação, encerramento ou revisão de

autos de infração ou créditos tributários apresentam-se às fls. 246 e seguintes do v. II do ap. II —

todos envolvendo Bank Boston/Itaú,  o grupo e o modo de lavagem de dinheiro apresentados a

seguir. Desta forma, a atuação funcional de EDUARDO e o recebimento de valores por ele nesta

denúncia  deverão  ser  também  analisados  globalmente  na  sua  posição  no  grupo  criminoso6,

considerado o  universo  de  PAF´s  do  grupo econômico.  EDUARDO  era  a  prontidão  difusa  de

corrupção. 

Os  seus  parceiros  imprescindíveis  de  empreitada  criminosa,  baseados  em  São

Paulo/SP, eram MÁRIO PAGNOZZI JÚNIOR, advogado e a face visível do esquema, e  JOSÉ

TERUJI TAMAZATO, interlocutor por PAGNOZZI e lavador do dinheiro sujo por meio de suas

empresas.  O  grupo  contava  ainda  com  a  colaboração  estável  e  permanente  de  NORBERTO

CAMPOS,  que  também  emprestava  suas  empresas  de  assessoria  contábil  para  remunerar

EDUARDO  com aparência de legalidade (lavagem); e de  MANOELA BASTOS,  advogada da

empresa  de  PAGNOZZI  que  assinava  as  peças  processuais, beneficiando-se  financeira  e

conscientemente  do  trabalho  intelectual  do  auditor  EDUARDO  na  minuta  dessas  peças.  Ela

também fazia  a  interlocução da corrupção com conselheiros  julgadores  dos  processos  do Bank

Boston,  como  JOSE RICARDO  DA SILVA,  que  atuava  com  seu  sócio  EDISON  PEREIRA

RODRIGUES, presidente do CARF por quase dez anos. 

Como era necessário alcançar influência no antigo Conselho de Contribuintes, em

Brasília/DF, a organização criminosa arregimentou conselheiros do tribunal administrativo e sócios

deles em escritórios de advocacia. Foram os casos de LEONARDO MUSSI e VALMIR SANDRI.

6 Essa “compra” futura e eventual dos atos do agente público é suficiente para a corrupção, como bem defenderam os eminentes mins. Luiz Fux e
Dias Toffolli, no julgameno da Ação Penal n° 470. “Um exame cuidadoso da legislação criminal brasileira revela que o ato de ofício representa,
no tipo penal da corrupção, apenas o móvel daquele que oferece a peita, a finalidade que o anima. Em outros termos, é a prática possível e
eventual de ato de ofício que explica a solicitação de vantagem indevida (por parte do agente estatal) ou o seu oferecimento (por parte de
terceiro)". (Min. Fux, p. 4053). "Dessa óptica, desnecessário para a configuração do tipo a vinculação entre  a  prática  de  um  ato  de  ofício  de
competência  dos  réus  e  o recebimento  da  eventual  vantagem  indevida,  pois,  conforme  sustenta Guilherme de Souza Nucci, “a pessoa que
fornece a vantagem indevida pode estar preparando o funcionário para que, um dia, dele necessitando, solicite, algo, mas nada pretenda no
momento da entrega do mimo”. Entende, ainda, que essa circunstância configura  “corrupção passiva do mesmo modo, pois fere a moralidade
administrativa  (...)” (Código  Penal  comentado.  10.  ed.  São Paulo: RT, 2010. p. 1111)" (min. Dias Toffolli,  p. 4230). 
Nesse mesmo sentido segue o E. Superior Tribunal de Justiça: "O crime de corrupção passiva é formal e prescinde da efetiva prática do ato de
ofício, sendo incabível a alegação de que o ato funcional deveria ser individualizado e indubitavelmente ligado à vantagem recebida, uma vez
que a mercancia da função pública se dá de modo difuso, através de uma pluralidade de atos de difícil individualização". - STJ, RHC  48.400. 
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Foram os casos de EDISON e JOSE RICARDO. 

 SANDRI atuou corrompendo o conselheiro JOSE RICARDO; além disso, ele e seu

sócio  MUSSI,  para ocultar e dissimular a utilização de valores provenientes de infração penal,

receberam recursos  “limpos”  pelo  escritório  de  advocacia  MUSSI  & SANDRI,  uma vez,  após

SANDRI  votar a favor do contribuinte contratante do grupo; e uma segunda vez, após segundo

julgamento corrompido por JOSE RICARDO.  

 Assim,  créditos tributários de centenas de milhões de reais  eram exonerados e o

Bank Boston,  por meio de seu diretor  jurídico,  WALCRIS ROSITO,  gestor  fraudulento dessa

instituição7,  pagava valores  milionários  com base  em percentual  dessas  exonerações,  que eram

branqueados num sofisticado esquema de lavagem de dinheiro por interpostas pessoas jurídicas e

contratos  de  advocacia  combinados  com  formalização  retroativa  de  sociedades  em  conta  de

participação.

Para  pagar  pelos  votos  favoráveis  de conselheiros,  WALCRIS ROSITO  fazia  o

banco abrir mão momentaneamente do patrocínio de renomadas e sérias bancas tributaristas8, para

“contratar”  justamente  os  escritórios  de  advocacia  desses  conselheiros  (JOSE  RICARDO  e

VALMIR SANDRI) — que praticamente nada faziam de relevante, inovador e efetivo trabalho de

advogado nesses casos. Era a forma de justificar (lavar) os repasses de quantias milionárias em

troca de votos favoráveis, mantido sempre o trabalho intelectual de EDUARDO na preparação dos

argumentos e redação das peças que eram meramente revisadas pelos escritórios. 

Ao final, associado aos demais, WALCRIS ROSITO recebia (desvio de recursos de

instituição financeira) partes também milionárias desses recursos pagos pelo banco, valendo-se das

mesmas pessoas jurídicas interpostas utilizadas na ciranda de lavagem de dinheiro, notadamente as

empresas de JOSE TERUJI TAMAZATO (JTL) e de HERCULES (MELMAC). Não satisfeitos,

WALCRIS e MARIO PAGNOZZI, por vezes, ainda determinavam que o banco pagasse duas, três

vezes pelos mesmos sucessos em alguns PAF´s. Era mais uma forma de se apropriar de dinheiro do

banco. 

 Pois  bem.  O  histórico  bem  sucedido  de  “relacionamento  comercial”  entre

EDUARDO  LEITE,  MÁRIO  PAGNOZZI  e  TERUJI  TAMAZATO,  já  detalhado  nas

7 A denúncia descreverá em capítulo próprio os atos de gestão fraudulenta (art. 4° caput c/c art. 25, ambos da Lei n° 7.492/86) praticados pelo 
diretor da instituição financeira Bank Boston. 

8 Neste ponto, registre-se que uma característica muito comum revelada pela Operação Zelotes fez-se presente também neste caso: em que pese os
contribuintes  dispusessem das  mais  renomadas  bancas  de  advocacia  tributária  do  país  — no  caso  do  Boston,  eram os  premiados  LEO
KRAKOWIAK, PINHEIRO NETO, MATOS FILHO —, o interesse pela corrupção levava-os a “contratar” escritórios ligados a conselheiros,
como  PAGNOZZI,  PAGNOZZI & ASSOCIADOS CONSULTORIA EMPRESARIAL, SGR  CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. e
CHERMONT, MUSSI & SANDRI ADVOGADOS (MUSSI & SANDRI).
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“considerações  iniciais”  da  denúncia  da  Ação  Penal  n°  0037645-54.2015.4.01.3400  (Caso

Bradesco), dava frutos na forma de novas empreitadas com bancos. Foi o caso do Bank Boston. 

 De 2005 a 2015, período de afastamento do sigilo bancário decretado por esse MM.

Juízo, a empresa de  PAGNOZZI faturou  R$ 82,4 milhões9. Mais da metade foi exclusivamente

pagamento do Bank Boston (Bank of America ou Itaú): R$ 44.993.719,3610. Desde 2006, início da

parceria com WALCRIS ROSITO, a movimentação financeira da conta pessoal de  PAGNOZZI

saltou de R$ 2.373.535,26, em 2006, para  R$ 96.935.102,82, de 2007 a 2013 (fl. 430 do v. II, ap. I,

Laudo 296/2016 da PF).

Dois  dos  fatos  objetos  desta  denúncia  começaram  quando  o  banco  foi  alvo  de

fiscalização da Receita Federal do Brasil, cujo resultado foi autuação em dois processos distintos

que,  juntos,  perfizeram créditos  tributários  de  R$ 597.956.123,57 (quinhentos  e  noventa e  sete

milhões, novecentos e cinquenta e seis mil, cento e vinte e três reais e cinquenta e sete centavos). O

primeiro PAF foi o de nº 16561.000068/2006-77, no valor de R$ 111 milhões,  em 12/12/2006.

Posteriormente, em fase de julgamento perante a Delegacia da Receita Federal de Julgamento –

DRJ-SPO, nova diligência resultou em auto de infração complementar, em 31/10/2007, de R$ 192

milhões, ambos totalizando R$ 304.862.399,64 de créditos nesse PAF. 

A atuação da organização criminosa, como demonstrado adiante, exonerou cem por

cento desses R$ 304.862.399,64.  

O  outro  processo  era  o  de  n°  16.327.000299/2006-5311,  originário  do  mesmo

procedimento  de  fiscalização,  cujo  crédito  era  de  R$  293.093.723,88.  Após  julgamento  pela

Delegacia  da  Receita  Federal  do  Brasil  de  Julgamento  –  DRJ-SP,  parte  do  lançamento  foi

desconstituído. Em 2008, julgamento da “câmara baixa” do CARF confirmou a exoneração da DRJ

(julgamento do recurso de ofício da Fazenda Nacional)  e também reduziu tributos lançados em

razão do provimento parcial do recurso voluntário do contribuinte. Foram então ofertados embargos

pelo contribuinte pela ampliação da base exonerada, cujo acolhimento, com efeitos infringentes,

reduziu mais ainda o crédito. 

9 Item 372 do Relatório de Análise – Boston, da Corregedoria-Geral do Ministério da Fazenda.

10 Item 5 do Relatório de Análise n° 07/2017 da Corregedoria-Geral do Ministério da Fazenda (anexo). 

11  O crédito tributário do 16.327.000299/2006-53 foi lançado em 16/03/2006, e perfez R$ 293.093.723,88 entre Imposto de Renda Pessoa Jurídica
- IPRJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL. A autuação, análoga aos lançamentos do processo 16561.000068/2006-77, fundou-
se na não contabilização dos lucros auferidos no exterior por sua controlada BankBoston Latino Americano S/A para a determinação do lucro
líquido da  controladora no Brasil. 

10



 Assim, os julgamentos desconstituíram 69,6% dos créditos objeto do PAF 16.327-

000299/2006-53, ou R$  204.175.083,40. No total,  a intervenção da associação criminosa fez

com que R$ 509 milhões fossem exonerados do universo de R$ 597.956.123,57, valores todos

sem correção e assim dispostos: 

Nº Processo Crédito Tributário Crédito Exonerado
16561.000068/2006-77 R$ 111.947.072,24 R$ 111.947.072,24
16561.000068/2006-77 R$ 192.915.327,40 R$ 192.915.327,40
TOTAL DO PROCESSO R$ 304.862.399,64 R$ 304.862.399,64

Nº Processo Crédito Tributário Crédito Exonerado
16327.000299/2006-53 R$ 293.093.723,88 204.175.083,40
TOTAL DO PROCESSO R$ 293.093.723,88 204.175.083,40

 Somadas todas as exonerações dos PAF´s narrados nesta denúncia, alcançadas por

corrupção, o prejuízo potencial da União é de  R$ 694.741.542,63 (seiscentos e noventa e quatro

milhões,  setecentos  e  quarenta  e  um mil,  quinhentos  e  quarenta  e  dois  reais  e  sessenta  e  três

centavos). 

  Um valor monumental. 

 Passa-se  agora  a  descrever  os  ilícitos  criminais  objeto  da  presente  denúncia,

dividindo-a entre ilícitos praticados PAF por PAF. 

II  –  Atos  de  corrupção  passiva  EDUARDO  CERQUEIRA  LEITE  no  PAF  n°

16.327.000299/2006-53.

 Em  05/04/2006,  19/10/2006  e  03/02/2010,  MARIO  PAGNOZZI,  MANOELA

BASTOS e JOSE TERUJI TAMAZATO concorreram para a promessa de vantagem indevida que

foi  feita  a  EDUARDO  CERQUEIRA LEITE,  auditor  chefe  na  Delegacia  Especializada  em

Instituições  Financeiras  de  São  Paulo-DEINF/SP,  para  que,  valendo-se  de  sua  função  pública,
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praticasse ato infringindo o dever funcional12 (Lei n° 8.112/90, art. 116, II, III e IX13 e art. 117, IX,

XII, XVI14 e Decreto n° 1.171/94 (XIV,  c  e  f,  XV  a  e m15) em benefício do contribuinte Bank

Boston, no bojo do Processo Administrativo Fiscal  n° 16.327.000299/2006-53. Em 05/08/2010,

MARIO  PAGNOZZI  e  JOSE  TERUJI  TAMAZATO  ofereceram  R$  1.010.000,00  para

EDUARDO CERQUEIRA LEITE, que recebeu esse valor pelos atos praticados em patrocínio do

interesse do Bank Boston,  sob violação do dever funcional,  valendo-se da qualidade de agente

público.

 Em 16/03/2006, um crédito tributário de  R$ 293.093.723,88 deu ensejo ao PAF n°

16.327.000299/2006-53,  envolvendo  Imposto  de  Renda  Pessoa  Jurídica  -  IPRJ  e  Contribuição

Social sobre o Lucro Líquido - CSLL. 

12 Embora EDUARDO C. LEITE fosse auditor lotado na DEINF/SP (órgão de primeira instância) e seus atos de favorecimento ao banco neste PAF
tenham ocorrido em instâncias superiores (DRJ e Conselho de Contribuintes), ocorreram os crimes de corrupção passiva por ele, adotados os
critérios definidos pelo E. STF no julgamento da Ação Penal n° 470 (Mensalão), que superaram o paradigma da Ação Penal 307 (Caso Collor).
Eis as palavras do min. Ricardo Lewandovski no Mensalão: “O Plenário desta Corte, todavia, por sua douta maioria, ao apreciar a mesma
matéria nesta APn 470/MG, externou um entendimento mais abrangente, assentando ser suficiente, para a configuração do tipo previsto no art.
317 do CP o mero recebimento de vantagem indevida, por funcionário público, dispensando-se a precisa identificação do ato de ofício. E mais:
dispensou, também, a necessidade de indicação da relação entre o recebimento da vantagem por parte do servidor e a prática de determinado ato
funcional. Basta, pois, segundo entende a Corte, para a caracterização do delito de corrupção passiva, que se demonstre o recebimento de
vantagem indevida, subentendendo-se a possibilidade ou a perspectiva da prática de um ato comissivo ou omissivo, não identificado, presente ou
futuro, atual ou potencial, desde que este esteja na esfera de atribuições do funcionário público" (inteiro teor do acórdão, pp. 874, 3729 e 3730).

 O min. Luiz Fux foi além: "Um exame cuidadoso da legislação criminal brasileira revela que o ato de ofício representa, no tipo penal da
corrupção, apenas o móvel daquele que oferece a peita, a finalidade que o anima. Em outros termos, é a prática possível e eventual de ato de
ofício que explica a solicitação de vantagem indevida (por parte do agente estatal) ou o seu oferecimento (por parte de terceiro). E mais: não é
necessário que o ato de ofício pretendido seja, desde logo,  certo,  preciso  e  determinado.  O  comportamento  reprimido  pela norma  penal  é  a
pretensão  de  influência  indevida  no  exercício  das funções  públicas,  traduzida  no  direcionamento  do  seu  desempenho, comprometendo a
isenção e imparcialidade que devem presidir o regime republicano. Não por outro motivo a legislação, ao construir linguisticamente os aludidos
tipos de injusto, valeu-se da expressão “em razão dela”, no art. 317 do Código Penal, e da preposição “para” no art. 330 do Código Penal. Trata-
se  de  construções  linguísticas  com  campo  semântico  bem delimitado, ligado às noções de explicação, causa ou finalidade, de modo a revelar
que o ato de ofício, enquanto manifestação de potestade estatal, existe na corrupção em estado potencial, i.e., como razão bastante para justificar
a vantagem  indevida,  mas  sendo  dispensável  para  a consumação do crime" (Ibidem pp. 1521/1522).

 Na mesma linha, citando Guilherme de Souza Nucci, escreveu o min. Dias Toffolli: "Dessa óptica, desnecessário para a configuração do tipo a
vinculação entre  a  prática  de  um  ato  de  ofício  de  competência  dos  réus  e  o recebimento  da  eventual  vantagem  indevida,  pois,
conforme  sustenta Guilherme de Souza Nucci, “a pessoa que fornece a vantagem indevida pode estar preparando o funcionário para que, um
dia, dele necessitando, solicite, algo, mas nada pretenda no momento da entrega do mimo”. Entende, ainda, que essa circunstância configura
“corrupção passiva do mesmo modo, pois fere a moralidade  administrativa  (...)” (Código  Penal  comentado.  10.  ed.  São Paulo: RT, 2010. p.
1111).

13  Art. 116.  São deveres do servidor: (…) II - ser leal às instituições a que servir; III - observar as normas legais e regulamentares; (...) IX - manter
conduta compatível com a moralidade administrativa; 

14  Art. 117.  Ao servidor é proibido: (Vide Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001) (…) IX - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou 
de outrem, em detrimento da dignidade da função pública;  (…) XII - receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, em 
razão de suas atribuições;  (…) XVI - utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares; 

15  XIV – São deveres fundamentais do servidor público: c) ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter, escolhendo
sempre, quando estiver diante de duas opções, a melhor e a mais vantajosa para o bem comum;  (…) f) ter consciência de que seu trabalho é 
regido por princípios éticos que se materializam na adequada prestação dos serviços públicos;  XV - E vedado ao servidor público; a) o uso do 
cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição e influências, para obter qualquer favorecimento, para si ou para outrem; m) fazer uso de 
informações privilegiadas obtidas no âmbito interno de seu serviço, em benefício próprio, de parentes, de amigos ou de terceiros; 
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 Para  se  valer  da  função  pública  de  informação  de  EDUARDO  CERQUEIRA

LEITE16, o  escritório de  MÁRIO PAGNOZZI17, eterno parceiro de  EDUARDO, foi contratado

pelo Bank Boston em 23/03/2006, como demonstram e-mails  apreendidos com ordem desse MM.

Juízo (DOCs. 02, 11 e 51). TAMAZATO já desde o início negociou a contratação. 

 Em  10/12/2007,  ocorreu  a  confirmação  do  contrato  em  relação  ao  lançamento

complementar  ocorrido  em  outubro  de  2007  (DOC.02),  assinando-o  pelo  banco  WALCRIS

ROSITO, na condição de diretor jurídico da instituição financeira.

Ainda em 2006,  EDUARDO, valendo-se da qualidade de agente público, passou a

trabalhar  no PAF n° 16.327.000299/2006-53, sempre com a expectativa  certa  de receber  cifras

milionárias  de  MÁRIO  PAGNOZZI,  TAMAZATO  e  MANOELA (promessa  de  vantagem

indevida). Ao final, como será demonstrado, EDUARDO recebeu R$ 1.010.000,00 do Boston, via

MARIO PAGNOZZI, TAMAZATO e NORBERTO CAMPOS. 

 O  primeiro  ato  que  ensejou  o  pagamento  a  posteriori  foi,  valendo-se  dos

conhecimentos e informações decorrentes da função pública, minutar a impugnação do Boston ao

auto de infração, que acabou sendo subscrita, na versão final apresentada ao Delegado da Receita

Federal  em São Paulo/SP,  por  MANOELA BASTOS DE ALMEIDA E SILVA,  advogada da

PAGNOZZI. 

16 Portaria MF n° 203, de 14/05/2012, eram competências da DEINF: 
Art.  228. À Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Instituições Financeiras - Deinf, quanto aos tributos administrados pela RFB,
inclusive os destinados a outras entidades e fundos, excetuando-se os relativos ao comércio exterior, compete, no âmbito da respectiva jurisdição,
desenvolver as atividades de controle e auditoria dos serviços prestados por agente arrecadador e ainda, em relação aos contribuintes definidos por
ato do Secretário da Receita Federal do Brasil,  desenvolver as atividades de tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e atendimento ao
contribuinte, tecnologia e segurança da informação, programação e logística e gestão de pessoas, e, especificamente:

I - informar sobre a interpretação e aplicação da legislação tributária;

17 Até esse momento, havia sido lavrado contra o banco apenas o crédito tributário do PAF de nº  16327.000299/2006-53. Posteriormente, foram
lançados os valores que fazem parte do processo n° 16561.000068/2006-77. Este fato ensejou que o acordo inicial fosse ratificado em relação aos
novos valores.  Dessa forma,  PAGNOZZI e BANK BOSTON, em 03/01/2007, reafirmaram o compromisso entabulado no contrato inicial com a
inclusão dos valores  lançados pelo Fisco em dezembro de  2006.  Novamente,  em 10/12/2007,  ocorreu confirmação do contrato em relação ao
lançamento complementar ocorrido em outubro de 2007 (DOC.02). As ratificações foram assinadas pelo então diretor Jurídico do BANK BOSTON,
WALCRIS ROSITO, o qual também, como será demonstrado adiante, teve participação (recebimento) nos pagamentos que sobrevieram ao êxito
obtido pelo Banco nos julgamentos perante o CARF. 
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 Além de  EDUARDO,  sócios da SGR, em abril  de 2006, ainda que sem vínculo

contratual  formalizado,  também passaram a  trabalhar  para  desconstituir  esse  auto  de  infração,

especialmente  JOÃO  BATISTA  GRUGINSKI,  EDISON  RODRIGUES e  JOSE  RICARDO.

Conforme a mensagem abaixo18, a minuta da impugnação, feita por EDUARDO CERQUEIRA (o

histórico  da  mensagem  mostra  “eduardocerqueiral@yahoo.com.br”), foi  remetida  a  JOSE

TAMAZATO; ato  contínuo,  TAMAZATO  enviou-a  a  EDISON  RODRIGUES e  a  JOÃO

GRUGINSKI, representantes da SGR, para “apreciação e parecer” sobre a impugnação. 

18  DOC.28 – MBA01.EQUIPEBSB21 – GRUGINSKI- Boston - Proc 0299 - BNP - Impugnação - IRPJ CSLL - orig
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 A minuta  de  EDUARDO  foi  analisada  e  revisada  por  JOÃO  GRUGINSKI em

08/04/2006 (DOC.23). No arquivo Word, JOÃO GRUGINSKI registrou suas poucas considerações

e correções a respeito da peça.
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 Ao final, a versão assinada e protocolada por MANOELA foi praticamente idêntica

à minutada por EDUARDO e revisada por GRUGINSKI. 

  Eis a comparação entre elas. 
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DOC.15  –  IMPUGNAÇÃO  APRESENTADA

PROCESSO 16327.000299/2006-77

DOC.24  -  MBA01.EQUIPE.BSB21  -  GRUGINSKI  -

Boston - Proc 0299 - BNP - Impugnação - IRPJ CSLL –

Edit

17



 

 Ouvida  pela  Corregedoria-Geral  do  Ministério  da  Fazenda  em  16/06/2016,

MANOELA BASTOS  confessou que  o  trabalho  dos  “parceiros”  da  SGR  e  dela  nessa

impugnação foi, na realidade, obra intelecutal (“orientação”) de EDUARDO CERQUEIRA.

Ela  também  assumiu  que  interagia  pessoalmente  com  EDUARDO,  por  e-mails,  telefone e

encontros pessoais. 
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 Nessa época (abril  de 2006), a quebra de sigilo bancário apontou pagamento de R$

102.000,00  da  JLT,  empresa  de  TAMAZATO,  à  SGR Consultoria,  de  sociedade  de  EDISON,

GRUGINSKI e JOSE RICARDO:

 A Delegacia  da  Receita  Federal  de Julgamento  em São Paulo  –  DRJ/SPO I  julgou

procedente em parte o lançamento em 22/08/2006. Ou seja, a impugnação não alcançou todo o

efeito desejado.  

19



 
DOC.121 - 16327000299200653_JULGAMENTO DRJ

Em  razão  disso,  foi  necessário  interpor  recurso  voluntário  ao  Conselho  de

Contribuintes (atual CARF) e mais uma vez EDUARDO, envolto pela promessa de dinheiro que

seria  cumprida,  foi  o  mentor  intelectual  da  nova  peça  (segundo  ato),  segundo  confirmou

MANOELA BASTOS à COGER/MF. 

Em  19/10/2006,  a  minuta  de  EDUARDO,  revisada  por  GRUGINSKI,  foi

transmitida do  e-mail sgr.consultoria@abordo.com.br para o de  JOSE RICARDO DA SILVA,

silva.jr@abordo.com.br  (DOC.26),  conforme  documento  apreendido  na  casa  de JOÃO

GRUGINSKI. 

DOC.26 - MBA01.EQUIPE.BSB21 - GRUGINSKI - Boston - Proc 299 - Rec Voluntário - mail 19.10.07

 Posteriormente, em 24/11/2006, a minuta do recurso voluntário foi encaminhada da

SGR para JOSE TAMAZATO e PAGNOZZI (DOC.27).
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DOC.27 - MBA01.EQUIPE.BSB21 - GRUGINSKI - Boston - Proc 299 - Recurso Voluntário - Mail 24.11.06

 A  versão  final  desse  recurso  voluntário  foi  enviada  em  26/11/2006  da  SGR

(sgr.consultoria@abordo.com.br) a  JOSE TAMAZATO (jtamazado@ig.com.br) com cópia ao  e-

mail  recepção@pagnozzi.com.br (DOC.29), conforme documentos apreendidos no computador de

JOÃO GRUGINSKI.
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DOC.29 - MBA01.EQUIPE.BSB21 - GRUGINSKI - Boston - Proc 299 - Minu Recurso Voluntá - mail 29.11.06

 Ouvida  pela  COGER/MF,  MANOELA  BASTOS confessou  que  EDUARDO

CERQUEIRA colaborou também na elaboração desse recurso voluntário. 

 

DOC.60 - Termo de Declaração MANOELA BASTOS 2016 06 16

 

 Em 30/11/2006, o recurso foi protolado no Conselho de Contribuintes (desde 2008

CARF) com a assinatura de MANOELA BASTOS (DOC.30). As versões coincidem até nos erros:

na parte final dos pedidos, em ambos os documentos não é redigida a alínea “d”, posto que o texto

22



salta da letra “c” para a letra “e”.

DOC.30 - 16327000299200653_RECURSO VOLUNTARIO
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DOC.29 - MBA01.EQUIPE.BSB21 - GRUGINSKI - Boston -

Proc 299 - Minu Recurso Voluntá - mail 29.11.06

DOC.30 - 16327000299200653_RECURSO VOLUNTARIO

 

Finalmente, em 02/02/2010, pela terceira vez EDUARDO (terceiro ato) corrompeu-se

e praticou ato em favor do Bank Boston no bojo desse PAF. Ao julgamento de 13/11/2008 foram

opostos  embargos declaratórios em 04/02/2010, assinados por MANOELA BASTOS (DOC.53).

25



 
DOC.53 - 16327000299200653_EMBARGOS CONTRIBUINTE

 

 E a minuta da peça mais uma vez foi obra intelectual de EDUARDO CERQUEIRA

LEITE.  Em  e-mail a  LEONARDO  MUSSI,  em  02/02/2010,  MANOELA  escreveu isso

(encaminhada pelo Eduardo). 
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DOC.67 - (ANEXO AO DOC.66) A - E-MAIL - Embargos BNP - Mensagem

 

 Em resposta  a  MANOELA  no dia  seguinte,  03/02/2010,  LEONARDO MUSSI

anexou  arquivo  com suas  sugestões  aos  embargos  (DOC.  66).  As  sugestões,  além de  ínfimas,

acabaram  sendo,  junto  com  memoriais  e  sustentação  oral  que  tiveram  por  base  as  ideias  de

EDUARDO,  os  únicos  trabalhos  feitos  até  então  pelo  escritório  MUSSI  &  SANDRI  nesse

processo19. 

  Ao final, a peça foi protocolada por MANOELA BASTOS em 04/02/2010.

19Assim, a versão de MUSSI de que a maior atuação do escritório CHERMONT foi o desenvolvimento da tese jurídica apresentada em embargo de
declaração, em fevereiro de 2010  (oitiva à fl. 291 do vol. II),  é falsa. A tese era de  EDUARDO. Logo em seguida, nessa mesma oitiva,  MUSSI
contradisse-se:  a  referida  tese  foi  apresentada  ao  escritório  PAGNOZZI  que  redigiu  a  peça  processual  (embargos  declaratórios),  ficando  o
declarante como responsável pela revisão dessa peça. Ora, se tivesse desenvolvido a tese, MUSSI teria redigido a peça. 
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DOC.68 - ANEXO AO DOC.66 - E-MAIL EMBARGOS.EML

 Em 05/07/2010, depois de sustentação oral de LEONARDO MUSSI, os embargos

foram providos para excluir exigência tributária referente ao ano calendário de 1999 (DOC.54).

DOC.54 - 16327000299200653_ACORDAO EMBARGO CONTRIBUINTE 05-07-10

  Por esses três atos, EDUARDO recebeu R$ 1.010.000,00 (um milhão e dez mil reais).

 Tal  valor  e  a  forma  de  pagamento  (via  empresa  ASCON)  foram  definidos  por

TAMAZATO  e  MARIO  PAGNOZZI.  Por  e-mail,  detalharam  o  que  cada  um  receberia  via
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contrato  de  sociedade  em conta  de  participação  especificamente  pelo  repasse  feito  pelo  Bank

Boston.
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 Exatamente como descreveu TAMAZATO, o pagamento por MARIO PAGNOZZI foi

intermediado pela empresa ASCON, de propriedade de  NORBERTO CAMPOS (recibo no item

233 do RA da COGER, DOC. 59).

  MARIO PAGNOZZI transferiu à ASCON R$ 1.010.000,00 em 05/08/2010, conforme

comprova  quebra de sigilo bancário  (DOC. 99). Ouvido pela COGER/MF duas vezes, uma em

31/05/2016 e outra em 10/06/2016 (cd com o RA da COGER, termo de declaração anexo), ambas

na  presença  de  seu  advogado,  NORBERTO  confessou que  emprestou  sua  empresa20 para

recebimento de valores que eram depois passados a EDUARDO, em típico mecanismo de lavagem

de dinheiro a ser detalhado adiante (DOC. 77). 

20 A ASCON foi usada com verdadeira lavanderia pela organizaçaõ criminosa capitaneada por PAGNOZZI, TAMAZATO e EDUARDO. Entre
2006 e 2013, circularam pelas suas contas R$ 78.416.713,69, conforme os débitos e créditos previsto no laudo pericial de fls. 485 e 486 do v. I
do ap. II. 

30



 Ouvido  meses  depois  pela  PF  (fl.  375  do  v.  II),  NORBERTO  recuou,  certamente

pressionado  pelos  demais,  como  era  de  se  esperar,  e  apresentou  outra  versão  na  condição  de

informante na instrução judicial do Caso Bradesco. 

III  –  Ato  de  corrupção  de  JOSE  RICARDO  DA  SILVA  no  julgamento  do  PAF  N°

16.327.000299/2006-53

 Em  13/11/2008,  em  Brasília/DF,  MARIO  PAGNOZZI,  MANOELA  BASTOS,

TERUJI  TAMAZATO  e  WALCRIS  ROSITO  prometeram  vantagem  indevida  de  R$

6.000.000,00 (seis milhões de reais) a EDISON RODRIGUES e JOSE RICARDO, sócios da SGR,

para  que  JOSE  RICARDO,  na  condição  de  conselheiro  competente  para  julgar  o  PAF  n°

16.327.000299/2006-53, orientasse e depois votasse pelo provimento integral do recurso voluntário

do  Bank  Boston,  infringindo  dever  funcional.  JOSE  RICARDO  e  seu  sócio  EDISON

RODRIGUES aceitaram a promessa de tal vantagem. E depois,  JOSE RICARDO, em concurso

com EDISON, praticou ato de ofício infringindo o dever seu dever  funcional2122,  ao votar  pelo

provimento integral do recurso.  

O recurso voluntário elaborado por EDUARDO chegou ao Conselho de Contribuintes

(CC) em 30/11/2006. Como não tinham influência sobre o tribunal administrativo, o executivo do

21DECRETO Nº 1.171, DE 22 DE JUNHO DE 1994 :

 XV - E vedado ao servidor público;

a) o uso do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição e influências, para obter qualquer favorecimento, para si ou para outrem;

(…) 

p) exercer atividade profissional aética ou ligar o seu nome a empreendimentos de cunho duvidoso. 

22 Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade,
moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:

I - atuação conforme a lei e o Direito;

II - atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo autorização em lei;

III - objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades;

IV - atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé;
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Bank Boston e os integrantes da organização criminosa em São Paulo/SP — MARIO PAGNOZZI,

TAMAZATO, MANOELA BASTOS e EDUARDO CERQUEIRA LEITE — imprescindiam da

atuação  de  quem  tinha,  ou  seja,  EDISON  RODRIGUES e  JOSÉ  RICARDO,  num  primeiro

momento, e LEONARDO MUSSI e VALMIR SANDRI, num segundo. 

 Assim,  tal  necessidade  uniu durante  anos nessa  empreitada  criminosa  os  sócios  das

empresas   PAGNOZZI,  PAGNOZZI  &  ASSOCIADOS  CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S

LTDA, SGR, MUSSI & SANDRI, além do diretor jurídico do Boston, WALCRIS ROSITO.  

  Após  o  recurso  escrito  por  EDUARDO  chegar  ao  Conselho  de  Contribuintes,

finalmente  PAGNOZZI e a SGR formalizaram um contrato escrito para tratar do PAF do Bank

Boston, em 03/01/2007 (DOCs. 2 e 3), ao valor de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais – fl. 50

do vol. I do ap. II).

 O  contrato  fez  referência  ao  Mandado  de  Procedimento  Fiscal  nº  08.1.71.00-2005-

00015-0 (item 49 do RA da COGER/MF), que deu origem aos dois primeiros processos objetos

desta  denúncia. Assinaram-no  PAGNOZZI,  EDISON  e  TAMAZATO.  O  nome  de  JOSE

RICARDO, que seria designado julgador do PAF, também consta do documento. 

As tratativas preliminares haviam sido feitas por GRUGINSKI, JOSE RICARDO e

TAMAZATO, como demonstra e-mail  apreendido na casa do primeiro (DOC. 34 e fl. 46 vol. I do

ap.  II).  WALCRIS  ROSITO,  pelo  Boston,  ratificou  a  contratação,  exsurgindo  daí  seu
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conhecimento sobre a  contratação de  JOSE RICARDO,  a  quem substabeleceu procuração em

10/01/2007 (DOC. 3 e fl. 51 do v.I do ap. II).
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 Com o processo já no Conselho de Contribuintes e paralelamente à contratação,

concluíram-se no primeiro trimestre de 2007 os trâmites políticos e administrativos para nomeação

de JOSÉ RICARDO como conselheiro do CC. A Portaria nº 334/2007, de 30/03/2007, publicada

no Diário  Oficial  da  União  -  DOU em 02/04/2007  (DOC.120),  tornou-o  membro titular  da  1ª

Câmara  do  1º  Conselho  de  Contribuintes  –  justamente  a  turma  julgadora  do  PAF  nº

16327.000299/2006-53, conforme distribuição já feita em 14/02/2007.
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 Enfim,  JOSÉ RICARDO foi lotado no órgão já definido como o competente para

julgar o PAF do Bank Boston. 

 Ocorre que o julgamento não seria imediato. Com efeito, os casos no CC/CARF até

hoje levam anos para conclusão, com sucessivos pedidos de adiamento, vistas, colocação em pauta

e incidentes processuais em diferentes instâncias, os quais tornam a média de tempo de julgamentos

por lá algo entre cinco e dez anos23.

Assim, somente em meados do ano seguinte, 2008, o processo foi movimentado. Em

04/06/2008, apesar da intervenção criminosa já garantida de  JOSÉ RICARDO (voto a favor),  o

resultado  de  julgamento  favorável  naquela  “câmara  baixa”  não  era  garantido  ao  contribuinte.

EDISON RODRIGUES, pelo e-mail da filha, MEIGAN SACK RODRIGUES, enviou mensagem a

MANOELA BASTOS nesse sentido: chances de pelo menos 60 a 70% (DOC. 31). 

Assunto: Aos cuidados Dra. Manoela
De: Meigan <meimeg@hotmail.com>
Para: Recepção - Calazans Pagnozzi <recepcao@pagnozzi.com.br>
Envio: 04/06/2008 15:14:43

Processo n. 16327000299/2006-53
 

23 Auditoria conjunta do TCU e da CGU chegou a esse tempo: http://s.conjur.com.br/dl/relatorio-auditoria-conjunta-carf.pdf
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Dra.  Manoela,  a  situação mudou bastante  em função das

próprias alterações dos componentes. No entanto acredito que ainda teremos
chance de êxito em pelo menos 60 a 70%.

Penso que teremos que esperar um momento mais propício
para enfrentarmos a matéria.  Até o mês de setembro é provável que haverá
possibilidade de decisão, Portanto entre 90 a 120 dias. 

 
Atenciosamente Edison

----- Original Message ----- 
From: Recepção - Calazans Pagnozzi
To: Meigan
Sent: Friday, May 16, 2008 10:52 AM
Subject: Processo Sandro Tardin
 

DOC.31 – Interceptação telemática pré operação HOTMAIL/2º ENVIO (10 DVDS) – caixa meimeg@hotmail.com

 O  e-mail  demonstra que  EDISON conhecia claramente os  componentes da turma,

dentre os quais, por óbvio, seu sócio JOSE RICARDO. Juntos, trabalhavam pelos seis milhões de

reais prometidos à SGR. 

Em 29/10/2008,  MANOELA BASTOS e  JOSE TAMAZATO enviaram  e-mail a

EDISON RODRIGUES e a JOSE RICARDO, relatando que, em virtude das mudanças ocorridas

em função da compra do Bank Boston pelo banco Itaú, a  PAGNOZZI estava sendo demandada a

repassar informações sobre o PAF n° 16327.000299/2006-53, tais como as perspectivas sobre o

voto  do  relator  e  a  possibilidade  de  êxito  no  julgamento  (DOC.32).  Ou  seja,  MANOELA,

TAMAZATO  e EDISON tinham plena consciência de que discutiam um PAF com um dos seus

julgadores,  JOSE RICARDO, nomeado àquela turma julgadora desde 30/03/2007, conforme fl. 54

do v.I do ap. II. 

Assunto: processo Boston
De: jttamazato@uol.com.br
Para: rodrigues\.ad <rodrigues.ad@hotmail.com>
Envio: 29/10/2008 17:28:16
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Ref: processo n. 16327.000299/2006-53
 
Prezado Dr. Edson,/Dr.Ricardo
 
Diante da importancia do assunto e do prazo já decorrido, sem uma clara evidência de
nossa atuação junto ao Conselho de Contribuintes, fomos indagados pelo contratante 
acerca do andamento do Recurso Voluntário interposto.
 
Vale ressaltar que no encontro que mantivemos com o interessado informamos que o 
Conselho de Contribuintes está passando por restruturação, principalmente no que 
tange à definição do quadro de conselheiros e dos impedimentos legais a que estão 
sujeitos, bem como da divergência de interpretações que a matéria em discussão tem 
ocasionado naquela instância julgadora, razão pela qual estamos aguardando o melhor
momento para que o recurso seja colocado em pauta.
 
Embora nossas explicações tenham sido contundentes, as mudanças ocorridas no 
Boston, ora sob o controle do Banco Itaú e, para as pendencias fiscais sob 
responsabilidade de diretor americano, nos impõem respostas mais conclusivas. 
Portanto, para atendermos a demanda do interessado, peço sua atenção para os 
quesitos que seguem:
 
1 - Há alguma previsão para a data de julgamento ?
 
2 - É possível termos uma definição sobre a probabilidade de êxito ?
 
3 - Temos uma definição do voto condutor (relator)?
 
Como comentado, nas respostas para os quesitos acima, peço que leve em 
considerações todas as variáveis que achar pertinentes, tais como as 
possíveis mudanças na composição do Conselho, as novas interpretações que estão 
surgindo em outros julgados sobre a matéria em questão e o grau de relacionamento 
junto ao órgão julgador.
 
Dra.Manoela Bastos de Almeida/Jose T.Tamazato

DOC.32 – Interceptação telemática pré operação HOTMAIL/2º ENVIO (10 DVDS) – caixa Rodrigues.ad@hotmail.com

 A colocação de certas palavras no e-mail endossa que a contratação da SGR visava a

um favorecimento ilícito no julgamento. Em primeiro lugar, falou-se em  “aguardando o melhor

momento  para  que  o  recurso  seja  colocado  em  pauta”.  Ora,  a  colocação  em  pauta  era  e  é

prerrogativa  do  relator,  portanto,  ato  alheio  ao  alvedrio  do  contribuinte,  se,  claro,  lícitas  as

circunstâncias24. 

 Em  segundo  lugar,  perguntou-se  se  “temos  uma  definição  do  voto  condutor

(relator)?” e sobre “grau de relacionamento junto ao órgão julgador”. Isso mostra que a perspectiva

24 O conselheiro deveria colocar em pauta processo distribuído a ele no prazo máximo 6 sessões, conforme o  Regimento Interno Conselho de
Contribuintes -  artigo 39, Anexo I da Portaria MF nº 147 de 25/06/2007.
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de  favorecimento  era  certa,  sobretudo,  porque  JOSE  RICARDO,  sócio  de  EDISON,  era

conselheiro da turma que julgaria o recurso em 13/11/2008, fato já conhecido por TAMAZATO e

MANOELA quando escreveram o e-mail.

  A mensagem não ficou sem resposta. Em 30/10/2008, mesmo com o porto seguro do

voto  garantido  de  JOSE RICARDO,  EDISON RODRIGUES escreveu  a  PAGNOZZI,  JOSE

TAMAZATO e MANOELA BASTOS  (DOC.33) que as chances de êxito provimento integral do

recurso do banco eram mínimas. EDISON usa no plural os atos que poderia fazer com o sócio e

conselheiro  JOSE  RICARDO:  teríamos  perdido  ou  solicitado  uma  vista  porque  na  certa

perderíamos.

Assunto: Processo no 16327000299/2006-53
De: Edison Pereira Rodrigues <rodrigues.ad@hotmail.com>
Para: tamazato tamato <jttamazato@uol.com.br>
Envio: 30/10/2008 16:26:03

Dra Manoela seguem as respostas dos quesitos solicitados.Espero que as respostas atendam
o solicitado.
Resposta do quesito n 1: O processo ainda nao foi colocado em pauta e,se tivesse,teríamos 
perdido ou solicitado uma vista porque na certa perderíamos. No entanto, como há um 
prazo limite para o relator colocar em pauta o processo que é de seis reuniões, contados a 
partir da data  da distribuição, permitida a prorrogação quando justificada e a critério do 
presidente da câmara (art. 18, inciso II, do Regimento do Conselho), é possivel que seja 
pautado para novembro ou dezembro do corrente ano. O processo foi distribuido para o 
conselheiro João Carlos de Lima Junior em o6-o3-2oo8, e portanto já teria decorrido seis 
sessões em outubro. No entanto é possível que tenha solicitado uma prrorogação, caso 
contrário deverá pautá-lo para o mês de novembro. Penso, entretanto, que ainda é temeroso
julga-lo agora pelos motivos expostos na resposta.
Resposta 2: A definiçao  da probalidade de exito,hoje- penso que seria zero com a atual 
composição, sobretudo com o atual presidente. A uma porque o presidente atual tem viés 
fiscalista, está fragilizado politicamente e quer mostrar serviço a administração, idem o 
vice. A duas porque a jurisprudencia vigente caminha no sentido oposto aos interesses do 
contribuinte. A três  porque os planejamentos tributarios estão sendo dissecados com lupas. 
Existe até mesmo um patrulhamento ostensivo dos conselheiros exteriorizados por dezenas 
de auditores fiscais que exercem pressão direta sobre os mesmos. Há agora  a perspectiva 
de mudanças de conselheiros, o presidente e o vice, o que certamente melhoraria muito  o 
quadro  atual cujas decisões têm sido contrária, via de regra, aos interesses dos 

38



contribuintes. 
Resposta 3: NÃo há ainda uma definição do voto do relator que até pode não ser o voto 
condutor, posto que nem sempre o voto do relator é o voto condutor do julgado 
administrativo. Apenas para reafirmar as informações já transmitidas verbalmente, registre-
se que o processso houvesse sido julgado em qualquer uma das sessões anteriores, 
certamente não lograríamos êxito em virtude  das razões acima expostas. Respeito aqueles 
que pensam diferente, mas credito à ingenuidade  pensar que a celeridade do julgamento 
traria um resultado positivo. 
Atenciosamente  Edison.

Notícias direto do New York Times, gols do Lance, videocassetadas e muitos outros vídeos 
no MSN Videos! Confira já!

DOC.33 – Interceptação telemática pré operação HOTMAIL/2º ENVIO (10 DVDS) – caixa Rodrigues.ad@hotmail.com

 O processo foi pautado para 13/11/2008. Nesse dia, a advogada da SGR, ADRIANA

OLIVEIRA, remeteu a  MANOELA BASTOS o memorial descritivo do processo que havia sido

entregue  aos  conselheiros  julgadores  (DOC.38  e  fl.  435  do  vol.  III  do  ap.  II).  Ou  seja,  uma

advogada  da  SGR  enviou  a  MANOELA,  advogada  da  PAGNOZZI,  um  memorial  que  seria

apresentado ao julgador que era o sócio-proprietário da SGR. Em curtas palavras, era um memorial

da SGR para convencer o sócio da SGR. 

 E  EDISON estava  certo.  No  dia  13/11/2008,  o  caso  foi  julgado  pela  2ª  turma

ordinária da 1ª Câmara do CARF. O recurso de ofício da Fazenda foi improvido e o voluntário do

banco  parcialmente provido  (DOC.40 e fl. 60 do v.I do ap. II).  JOSE RICARDO DA SILVA25,

sedento pelos seis milhões de reais prometidos a ele e a EDISON RODRIGUES (SGR), foi bem

além e votou pelo provimento integral do recurso do Bank Boston, praticando, assim, ato de ofício

infringindo a dever funcional26. Neste momento, subsistia ainda nesse PAF um crédito tributário de

R$ 199.462,946,26 (cento e noventa e nove milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil, novecentos

e quarenta e seis reais e vinte e seis centavos27). 

25 Aceitou a promessa de vantagem indevida (“Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da 
função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem: (...)”.

26  “Art. 317 (…)      § 1º - A pena é aumentada de um terço, se, em conseqüência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa depraticar
qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional”. 

27 Relatório de Análise – Boston (COGER/MF), item 67. 
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DOC.40 - 16327000299200653_ACORDAO REC.VOLUNTARIO
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 Ocorre que as atas desse julgamento e o contrato entre Bank Boston, PAGNOZZI e

SGR cravaram para  a  posteridade  que  JOSE RICARDO,  contratado  pelo  contribuinte, votou

integralmente a favor dele em troca da promessa de seis milhões de reais. Além disso, como se verá

na  apresentação  dos  atos  de  corrupção  relativos  ao  PAF  n°  16561.000068/2006-77,  JOSE

RICARDO  julgaria  outros  casos  do  Bank  Boston,  inclusive  na  condição  de  relator  desse

16561.000068/2006-77. 

 Constatado isso, alguém da associação criminosa, mesmo nos tempos de impunidade

anteriores  à  Operação  Zelotes,  deu-se  conta  do  grave  ato  falho  daquele  contrato  e  dos

substabelecimentos  juntados aos autos.  Bem por isso,  foi  necessária  uma “operação-abafa” que

desvinculasse JOSE RICARDO e EDISON (SGR) de PAGNOZZI, TAMAZATO, MANOELA

e Bank Boston. 

 A  saída  eleita  por  eles  foi  forjar  a  rescisão  desse  contrato  baseada  numa

ideologicamente  falsa  declaração  de  prestação  insatisfatória  de  serviços.  Em 01/12/2008, duas

semanas após o julgamento,  PAGNOZZI, MANOELA e TAMAZATO “denunciaram” o contrato

por falta na prestação de informações e na condução das medidas relativas ao objeto contratual,

apesar  das  insistentes  solicitações  da  contratante,  caracterizando  o  descumprido  dos  termos

estabelecidos no contratado (DOC. 56): 
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DOC.03-CONTRATO-PAGNOZI-SGR E DENUNCIA DO CONTRATO

 Porém, a análise das circunstâncias à época, todas provadas a seguir, mostra que os

motivos lançados nessa “denúncia” do contrato eram falsos. 

 Em primeiro lugar, PAGNOZZI relatou que a SGR deveria ter sustado o julgamento

mediante “pedido de vistas”. Ora, o “pedido de vista” é prerrogativa dos conselheiros julgadores e

do procurador da Fazenda Nacional, restrita à necessidade de dirimir dúvida do conselheiro ou da

PFN quanto à matéria em questão ou especificidades do caso. Providências diversas são o pedido de

adiamento  ou  retirada  de  pauta,  estas  sim  ao  alcance  do  contribuinte,  desde  que  sob  devida

justificativa direcionada ao presidente da turma28. 

 Na  verdade,  MARIO  PAGNOZZI e  MANOELA  BASTOS,  com  a  frase  “o

julgamento transcorreu sem que fossem utilizados os procedimentos legalmente permitidos,  quer o

pedido de  vistas,  quer  a  sustentação oral”,  poderiam estar  se  referindo à expectativa  de que o

contratado JOSE RICARDO  fosse em pedir  vistas,  o  que só reforça a  crença num estado de

manipulação do julgamento. 

 Em relação  à  falta  de  sustentação  oral,  tal  providência,  por  óbvio,  não  poderia

mesmo  ocorrer.  O  amadorismo  não  era  característica  deles,  de  modo  que  não  colocariam um

advogado  ou sócio  da  SGR para  convencer  em sustentação  oral  o  próprio  JOSE RICARDO,

conselheiro e sócio da SGR.

 Em segundo lugar, em franca oposição às alegações para o suposto desfazimento da

relação contratual, a SGR informava pontualmente à contratante PAGNOZZI. Em outubro de 2008,

a SGR respondeu prontamente aos questionamentos da PAGNOZZI. O DOC. 20 demonstra que, de

janeiro de 2007 a dezembro de 2008, houve mais de 110 ligações da PAGNOZZI para a SGR. No

mês do julgamento,  MANOELA,  MARIO PAGNOZZI e  JOSE TAMAZATO falaram diversas

vezes com representantes da SGR.

28Art. 31 parágrafo 12 e art. 46 parágrafo 12 do Regimento Interno do CC , anexo I da Portaria nº 147 de 25/06/2007.
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DOC.21 - MBA01.EQUIPEBSB07.SGR ESCRITORIO – LIGAÇÕES ANTIGAS J.R SILVA

 Os próprios subscritores da rescisão, perguntados pela COGER/MF sobre os motivos

dela, titubearam. TAMAZATO disse que MANOELA BASTOS a formulou. Já ela, que somente

teve conhecimento do conteúdo da contratação objeto do desfazimento por ocasião da elaboração da

rescisão.

 
DOC.61 - Termo de Declaração JOSE TAMAZATO 2016 06 01
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DOC.60 - Termo de Declaração MANOELA BASTOS 2016 06 16

  Finalmente,  a  terceira  prova  firme  de  que  a  “denúncia”  do  contrato  foi  ato

dissimulado é que a SGR continuou contratada da PAGNOZZI para a defesa de outros processos do

Boston, além de outros clientes, como o Unibanco (item 62 do RA da COGER/MF). 

 Até aquele 13/11/2008, a exoneração foi de  R$ 77.449.189,95 e chegou a hora de

MARIO  cobrar essa conta ao Boston. Os 5% de honorários corresponderam a R$ 3.872.459,50

(DOC.73, item 198 do RA da COGER/MF e fl. 65 do v.I do ap.II). Então, PAGNOZZI expediu

recibo antecipado do pagamento (DOC.73). Em 06/07/2009, adveio o pagamento líquido, recibado

e com tributos descontados (lavado), de R$ 3.634.303,26, conforme a quebra de sigilo bancário: 

 Como  uma  transferência  bancária  entre  PAGNOZZI  e  SGR  constituiria  prova

material de propina a um conselheiro julgador,  MARIO PAGNOZZI, ouvido pela COGER/MF,

apresentou a falsa versão de que nada foi pago à SGR. Na verdade, nada foi pago às claras, pela via

de transferência bancária, restando porém evidências de pagamento em dinheiro vivo. Com efeito, a

análise das transações bancárias que se seguiram ao recebimento pela PAGNOZZI confirma que, de

forma absolutamente atípica e suspeita, a empresa descontou em  cash29,  dois dias após, quatro

29 Vale lembrar, no ponto, que também a estratégia de circular dinheiro em espécie não era rara entre os investigados na Operação Zelotes. Só na
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cheques  expressivos  que somaram  R$ 2.210.000,00 (dois  milhões,  duzentos  e  dez mil).  Foram

saques  entre  R$  400  mil  e  R$  650  mil  reais  em 2009,  logo  após  o  Boston  transferir  os  R$

3.634.303,26:

primeira fase ostensiva, em 26/03/2015, foram apreendidos mais de um milhão de reais em espécie em residências deles. Assim, como não havia
ingênuos e não se trabalhava de graça nas associações criminosas atuantes no CARF, pode-se acreditar que parte desses  R$ 3.634.303,26 chegou aos
bolsos de JOSE RICARDO e seus sócios da SGR, mesmo porque, se não chegasse, haveria certamente cobrança judicial de algum valor, algo que não
ocorreu. 
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IV - Ato de lavagem de dinheiro por VALMIR SANDRI, LEONARDO MUSSI, WALCRIS

ROSITO e MARIO PAGNOZZI: apresentação de indícios do crime antecedente de corrupção

do  conselheiro  VALMIR  SANDRI  na  votação  em  favor  do  Bank  Boston  –  PAF  n°

16.327.000299/2006-53

Em 05/08/2010, VALMIR SANDRI e LEONARDO MUSSI, para ocultar e dissimular

valores provenientes de infração penal (corrupção), receberam R$ 1.785.000,00  (DOC. 59, item 44

do  RA)  transferidos  por  MARIO PAGNOZZI  e  WALCRIS ROSITO,  praticando  os  quatro,

assim, um ato de lavagem de dinheiro. 

             Nessa data, após o julgamento dos embargos de declaração em 05/07/2010,  WALCRIS

ROSITO e MARIO PAGNOZZI transferiram R$ 1.785.000,00 à MUSSI & SANDRI (DOC. 59,

item 44 do RA). Pelo que apontam os indícios, o pagamento foi a contraprestação pelo voto de

VALMIR SANDRI favorável ao banco em 13/11/2008. Para ocultar sua origem, dissimularam essa

transferência  como  se  fosse  pagamento  de  honorários  advocatícios  (contrato  firmado  em

14/09/2009), simulando, para tanto, a constituição de sociedade em conta de participação datada

falsamente de 05/04/2010 (fls. 77 e 78 do v. I do ap. II). Deste modo,  LEONARDO MUSSI  e

VALMIR SANDRI receberam tal valor limpo, como se fosse pagamento de trabalho de advogado. 

     A ideia dessa SCP partiu de TAMAZATO a PAGNOZZI em setembro de 2010, portanto,

após o repasse de 05/08/2010.

48



 VALMIR SANDRI e LEONARDO MUSSI eram conselheiros à época. A ascensão da

dupla  ao  CARF em 2008 e 2010,  respectivamente,  “coincidiu”  com a  transformação deles  em

milionários. O Laudo n° 698/2016 da PF demonstra que a movimentação financeira do escritório

saltou de R$ 51.008,23, em 2006, para 129.626.336,79, de 2007 a 2013 (fl. 452 do v. II do ap. I).

Praticamente todas as “origens dos valores movimentados” advêm de contribuintes que litigavam

no CARF quando eram conselheiros. 

 Em relação ao voto favorável de SANRI em 13/11/2008, de fato não foi comprovada30

pela investigação a prévia entabulação de sua corrupção, tal como claramente se logrou em relação

a  JOSE RICARDO.  Porém, indícios  suficientes31 há  de que ela  ocorreu e,  bem por  isso,  seu

escritório  MUSSI  &  SANDRI  recebeu,  em  05/08/201032,  os  R$  1.785.000,00  lavados  pela

30 Nos termos da lei (art. 2°, §1° da Lei n° 9.613/98), os indícios do crime antecedente (corrupção) são suficientes para a resposabilização penal 
pela lavagem de dinheiro. Assim também dispõe a jurisprudência: “Por fim, quanto ao o crime de lavagem de dinheiro, com redação à  época  
dos  fatos dada pelo art. 1º, V, da Lei nº 9.613/98, ainda que  mantenha  relação  de acessoriedade com o crime antecedente (no caso  dos  autos, 
peculato-desvio), deve-se ressaltar que o crime de lavagem de dinheiro é consumado, mesmo quando desconhecido ou isento de  pena  o autor 
do crime antecedente, desde que presentes indícios suficientes da existência deste delito.” (STJ, Apn 300/ES, 2016). 

31 Nos termos do §1° do art. 2° da Lei n° 9.613/98, os indícios do crime antecedente são suficientes para a responsabilização penal pela lavagem de
dinheiro. “A Lei nº 9.613/98 tipificou o delito de lavagem de dinheiro como crime autônomo, embora tenha exigido para sua configuração a 
demonstração da existência de indícios da ocorrência do crime antecedente.” (E. TRF 1 0008125-29.2000.4.01.3900).

32 Como os processos no CC/CARF eram e são demorados, e considerando que os pagamentos de “honorários” ocorriam após as exoneração dos
créditos pelos julgamentos, o distanciamento temporal entre atos praticados e recebimento dos valores correspondentes era comum entre os
associados. Relembre-se, no ponto, que EDUARDO CERQUEIRA elaborou peças em 2006 e só veio receber seu R$ 1.020.000,00 em 2009. Da
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celebração de um contrato de advocacia combinado com um pré-datado contrato de SCP. 

O primeiro  indício  da  corrupção de  SANDRI  é  que  ele  e  seu sócio  LEONARDO

MUSSI aceitaram receberam receber valores milionários a título de trabalho de advogado que, na

verdade,  era  produção intelectual  de um auditor  da Receita  Federal,  fato de conhecimento de

MUSSI.  Como  já  detalhado  acima,  MANOELA  enviou  e-mail  a  MUSSI  em  02/02/2010

apresentando a minuta de embargos de declaração encaminhada pelo Eduardo:

DOC.67 - (ANEXO AO DOC.66) A - E-MAIL - Embargos BNP - Mensagem

  Pelo tom da mensagem, EDUARDO não era um estranho a MUSSI. De todo modo —

e aqui emerge o  segundo indício da corrupção — o  único “trabalho jurídico” até então feito por

MUSSI e SANDRI foi revisar a minuta de embargos feita por EDUARDO CERQUEIRA LEITE

e,  com  base  nela,  elaborar  memoriais  para  sustentá-los  oralmente.  Somente.  Portanto,  R$

1.785.000,00 são um valor absolutamente irreal para o ínfimo que foi feito. 

mesma forma, pelo voto favorávem em 2008, VALMIR SANDRI só recebeu em 2010. 
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 Em terceiro  lugar,  a  quebra  de  sigilo  bancário  da  MUSSI  & SANDRI mostra  uma

retirada  de  valor  muito  superior  justamente  pelo  sócio  VALMIR SANDRI,  se  comparado  aos

demais sócios.  Isso decerto ocorreu porque, no julgamento de 13/11/2008,  VALMIR SANDRI

votou favoravelmente ao contribuinte (provimento parcial ao recurso voluntário). 

 Desses R$ 1.785.00,00,  SANDRI abocanhou R$ 1.135.300,00 ou 63,58%, embora só

detivesse 45% da participação societária (itens 71 e 245 do RA da COGER/MF). 

 Naquele ano de 2010, os sócios receberam R$ 3,8 milhões, sendo a parte de SANDRI

muito maior justamente pelo ingresso dos valores pela atuação no caso Bank Boston. 
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E os suficientes elementos indiciários da corrupção de  SANDRI  (crime antecedente)

vão além:  a) há comprovação de que ele, em favor do Bank Boston e em contrato em vigor com

PAGNOZZI, corrompeu o relator do PAF n° 16561.000068/2006-77, JOSE RICARDO, ao redigir

com  PAULO CORTEZ o voto que  JOSE RICARDO  apresentou em favor do banco (contexto

detalhado e comprovado adiante), em troca de outra remessa milionária; e b) o histórico de atos de

corrupção de VALMIR SANDRI  como conselheiro do CARF. 

Com efeito, ao menos outros dois contextos indicadores disso foram identificados pela

Operação  Zelotes.  O  primeiro  diz  respeito  a  conversas  entre  PAULO  CORTEZ e  NELSON

MALLMANN, ex-conselheiros fazendários e réus na Zelotes, a respeito do recebimento de valores

por SANDRI em razão do julgamento da RBS na Câmara Superior do CARF (DOC. 89 e fl. 477 do

vol. III do ap. II): 

Assunto: ESTUDO RBS_PENHA
De: graciele@sinos.net
Para: Paulo Roberto Cortez <pcortez2@gmail.com>
Envio: 15/07/2013 20:07:27
Anexos: (1) PROCESSOS RBS_ CIMENTO PENHA.doc
Ol? Paulo !!!

Em anexo vai um resumo do estudo. Sem dúvidas que rolou negociata nos 
provimentos, principalmente do Valmir. No caso da RBS nestas idas e vindas (dar 
provimento na câmara baixa, negar provimento ao recurso especial da Fazenda 
Nacional; acolher os embargos e dar provimento ao recurso especial para 
restabelecer o lançamento; ocolher os embargos do contribuinte e negar provimento 
ao recurso especial da Fazenda Naciona novamente). principalmente no que diz 
respeito as duas decisões da CSRF uma negando provimento e logo em seguida outra 
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dando provimento, deve ter valorizado muito as negociatas (Valmir, Claudemir e
Antonio Praga).
Um abra?o,
Mallmann

 

Assunto: RE: GERDAU X BOLACHÃO

De: Graciele Mallmann 

Envio: 12/09/2013 18:27:43

(…) tem um processo na 3a Câmara – 1a TO, onde atualmente se encontram os
‘amigões’ Valmar  e  Valmir  Sandri.  O  processo  será  julgado  nesta  sessão  de
setembro de 2013 o valor gira em tonro de R$ 1.600.000.000,00 (esta deve ser a
razão do Valmar ter aceitado a presidência da Câmara). Este processo vem em vista
já a [sic.] bastante tempo (acredito que foi proposital para dar tempo para o Valmar
assumir e fazer os acertos). Também de  [sic.]  certeza que o Valmar e o Sandri já
devem ter mexido os pauzinhos para que seja dado provimento (fl. 477 do vol. III do
ap. II). 

Assunto: Fechou o esquema “bolachão”_ ironia do destino 

Envio: 19/12/2013

(…) O mais estranho o Valmir Sandri (velho mutreiro de guerra) mesmo ausente
pediu vista do processso (deve ter sido o espírito dele) que quem estava substituindo
ele era Meigan outro que deve levar boa bolada se tudo der certo (fl. 478, v. III, ap.
II). 

Assunto: SOL Embalagens plásticas ltda. 

Envio: 04/09/2014
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(…) No 1° caso (LIGHT) eu fui relator e se deu provimento por maioria. A Fazenda
entrou com o recurso especial e foi negado. Neste caso os amigões Valmir Sandri e
o Elias Freire = devem ter enchido o ‘bocó’ de dinheiro.  Tanto é que o Valmir
conhecia os processos de ‘cabo’ a ‘rabo’, com um detalhe ele nem estava mais nem
câmara física.

(…) esta dupla sertaneja vem ‘tocando’ junto já faz tempo. (fl. 479 do v. III do ap.
II). 

 O segundo contexto indicador perfaz-se a partir de um  documento apreendido na

busca na empresa RODRIGUES ADVOGADOS, de propriedade de  EDISON RODRIGUES. Em

um caso envolvendo o Banco Safra, comprovaram-se tratativas ilícitas entre a filha de  EDISON

RODRIGUES,  MEIGAN SACK (ré na Zelotes) e  VLADIMIR SPINDOLA (réu na Zelotes) por

meio de anotações como: Wladimir vem na 2ª ou 3ª feira aqui para conversar. Já avisei que tem 01

conselheiro assustado. Acho que por isso vai sair mais caro!. A anotação é registrada ao lado do

nome do conselheiro VALMIR SANDRI e ligada aos escritos por uma seta indicativa.
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 Pois bem. MARIO PAGNOZZI  tinha  dois  problemas  a  resolver.  O primeiro  era  a

necessidade de pagar ao conselheiro  VALMIR SANDRI  pelo voto favorável em 13/11/2008. O

segundo,  esvaziar  o  risco  de  vazamento  do  vínculo  material  entre  julgador  favorável  (JOSE

RICARDO)  e  contribuinte  (contrato  entre  PAGNOZZI  e  SGR).  Assim,  a  solução  eleita  foi  a

substituição  da  SGR  pelo  escritório  CHERMONT,  MUSSI  &  SANDRI  ADVOGADOS,  em

14/09/2009, tudo expressamente anuido por WALCRIS ROSITO (DOC. 59), ao valor previsto de

R$ 4.000.000,00 (DOC. 59 e fl. 70 do v.I e ap.II):
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Nesse período da dinâmica criminosa, já não estava mais em “vigor” o contrato com

a SGR (primeiro problema “resolvido”). Assim, para justificar os pagamentos a SANDRI, MARIO

PAGNOZZI formalizou  contrato  com  escritório  de  advocacia,  o CHERMONT,  MUSSI  &

SANDRI (MUSSI & SANDRI), em 14/09/2009, na pessoa do sócio  LEONARDO MUSSI.  Em

31/03/2010, adveio um termo aditivo postergando a vigência do contrato inicial para 31/07/2010. A

propósito,  o  sentimento  de  “controle”  dos  acusados  sobre  o  PAF  era  tamanho  que  o  aditivo

contratual foi feito unicamente para alterar a data da obtenção da decisão favorável, que passou de

31/03 para 31/07/2010. 

 O objeto contratado foi a “apresentação de embargos de declaração e a interposição

de todos os recursos cabíveis, inclusive para a Câmara Superior de Recursos Fiscais (...)”, tendo por

objeto o PAF n° 6327.000299/2006-53. Seu aditivo, de 31/03/2010, foi assinado por  WALCRIS

ROSITO e MUSSI (DOC. 59 e fl. 75 do v.I do ap.II): 
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 Julgado  o  recurso  voluntário  em  13/11/2008,  o  contribuinte,  insatisfeito,  opôs

embargos declaratórios em 04/02/2010, assinados por MANOELA BASTOS (DOC.53).
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DOC.53 - 16327000299200653_EMBARGOS CONTRIBUINTE

 

  Porém, como se provou, mais uma vez a minuta da peça (embargos declaratórios) foi

obra de  EDUARDO CERQUEIRA LEITE. Em  e-mail,  MANOELA BASTOS  afirmou isso a

LEONARDO MUSSI, em 02/02/2010: encaminhada por Eduardo.

DOC.67 - (ANEXO AO DOC.66) A - E-MAIL - Embargos BNP – Mensagem

  Em resposta  a  MANOELA  no dia  seguinte,  03/02/2010,  LEONARDO MUSSI

anexou  arquivo  com suas  sugestões  aos  embargos  (DOC.  66).  As  sugestões,  além de  ínfimas,

acabaram sendo, junto com memoriais e sustentação oral baseados nos textos de  EDUARDO, os

únicos trabalhos  feitos  pelo  escritório  nesse  processo.  Ao  final,  a  peça  foi  protocolada  por

MANOELA BASTOS em 04/02/2010.
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DOC.68 - ANEXO AO DOC.66 - E-MAIL EMBARGOS.EML

 Recomendado para colocação em pauta em 26/05/2010 (DOC. 122), a advogada da

MUSSI  &  SANDRI,  DANIELA  FERRAZZO,  requereu  a  distribuição  de  memoriais  aos

conselheiros, cujo teor foi basicamente o dos embargos feitos por EDUARDO (DOC.69). 

DOC.69  - (ANEXO AO DOC.66) - E-MAIL MEMORIAL PA Nº 16327.000299_2006-53
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 Em 05/07/2010, depois de sustentação oral de LEONARDO MUSSI, os embargos

foram julgados, uma omissão foi reconhecida e efeitos infringentes foram-lhe conferidos, excluindo

exigência tributária referente ao ano calendário de 1999 (DOC.54). Ou seja, o crédito tributário foi

esvaziado mais ainda (item 134 do RA da COGER/MF e fl. 84 do v.I do ap.II). 

DOC.54 - 16327000299200653_ACORDAO EMBARGO CONTRIBUINTE 05-07-10

 Em  05/08/2010,  MARIO  PAGNOZZI  repassou  à  MUSSI  &  SANDRI os  R$

1.785.000,00  (DOC. 59, item 44 do RA). 

                Ocorre que esses R$ 1.785.000,00 precisavam de uma aparência de legalidade. Para

tanto, ao contrato de advocacia de 14/09/2009, já tratado acima, foi combinada a celebração de uma

sociedade de propósito específico datada falsamente de 05/04/2010 (fls. 77 e 78 do v.I do ap.II). 

      A ideia desse SCP partiu de TAMAZATO a PAGNOZZI em setembro de 2010, pouco
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depois do repasse de R$ 8.231.543,15 do Boston e pouco antes do julgamento dos embargos de

declaração. Trata-se  do  mesmo documento  que  previu  o  pagamento  de  EDUARDO  e  de

WALCRIS,  como será  detalhado adiante em capítulo próprio.  No item “3)”,  consta  a  cota  de

LEONARDO MUSSI e da CHERMONTO MUSSI& SANDRI Advogados: 

  

 Idealizada por TAMAZATO em setembro de 2010, a SCP foi celebrada com aposição

de data retroativa33: 05/04/2010. O escopo era criar a versão de que os serviços foram contratados

antes do julgamento. 

 

33 Em depoimento à  Corregedoria-Geral  do Ministério  da  Fazenda em 16/06/2016,  MANOELA BASTOS confirmou que as assinaturas  dos
contratos de SCP foram feitas por ocasião dos pagamentos, isto é, com datas retroativas (item 155 do RA da COGER/MF).  
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DOC.59 - MBA01.EQUIPE SP06 ITEM 4 - 56- Contratos Pagnozzi

 As inconsistências do contrato de SCP com a disciplina dessa espécie contratual no

Código Civil corroboram a que sua celebração foi mero mecanismo de lavagem de dinheiro. Com

efeito,  o  art.  991  do  CC estabelece  que  “na  sociedade  em conta  de  participação,  a  atividade

constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e

sob  sua  própria  e  exclusiva  responsabilidade,  participando  os  demais  dos  resultados

correspondentes.” No parágrafo único, a lei prevê que “Obriga-se perante terceiro tão-somente o

sócio ostensivo; e, exclusivamente perante este, o sócio participante, nos termos do contrato social.”
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O  contrato  até  que  assim  dispôs  (cláusula  1.1  do  DOC.  59,  item  78  do  RA da

COGER/MF). 

 Porém,  a  despeito  das  previsões  legais  e  contratuais,  as  atividades  constitutivas  do

objeto social foram feitas pelo sócio oculto e com prestação de contas diretamente ao banco. A ata

da sessão de julgamento registrou que o advogado  LEONARDO MUSSI (sócio da  MUSSI &

SANDRI) fez sustentação oral em defesa da embargante (DOC.63). No documento de número 66, a

MUSSI & SANDRI anexa os emails trocados com o Bank Boston na véspera da sessão (DOC.70 e

DOC.71), conforme item 135 do RA da COGER/MF. 

Ouvido à fl. 290 do vol. II,  LEONARDO MUSSI confirmou que tratava diretamente

com WALCRIS as “demandas técnico-jurídicas”. 

 Nessa mesma linha de que a SCP foi parte do mecanismo de dar aparência de legalidade

à quantia milionária recebida, a análise do capital social não apresenta sua integralização (DOC. 59,

item 81 do RA da COGER/MF). E por falar nesse aporte de capital social, a previsão de pífios R$

500,00 de investimento discrepa do valor do contrato (R$ 3.200.000,00) e da multa prevista pela

rescisão (R$ 1.000.000,00). 
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 Deste modo, um contrato por serviços de advocacia que efetivamente não existiram até

05/08/2010 e um contrato de uma SCP simulada serviram para dissimular a natureza e a origem de

quase dois milhões de reais provenientes, ao que apontam os indícios, de um crime antecedente de

corrupção. 

 Cumpre ainda registrar que a avaliação da relação ato processual praticado/remuneração

correspondente apresenta flagrantes distorções. Uma mera revisão de uma minuta de embargos de

declaração (obra intelectual  do auditor  da  Receita  Federal,  EDUARDO),  somada à  entrega  de

memorial  e  a  uma  sustentação  oral  (ambas  embasados  nessa  mesma  minuta  de  EDUARDO),

rendeu R$ 1.785.000,00 à MUSSI & SANDRI (DOC. 59, item 44 do RA). 

 De outro lado, como se demonstrará adiante,  MANOELA BASTOS recebeu por seus

trabalhos nesse PAF apenas R$ 150.000,00 (DOC. 11). EDUARDO, R$ 1.020.000,00 (item 223 do

RA). WALCRIS ROSITO, R$ 880.000,00 (item 223 do RA). Por sua vez, PAGNOZZI ficou com

R$ 2,22 milhões, o que representa meros 30% do montante recebido do Bank Boston (item 223 do

RA), valor pouco superior ao pago à MUSSI & SANDRI.

 Feitos esses pagamentos, o processo avançou com a prática de atos subsequentes, alguns

até  protagonizados,  ao  menos  formalmente,  por  advogados  da  MUSSI  &  SANDRI,  como  o

protocolo de recurso especial. 

 Inconformada, a PFN opôs embargos de declaração em 15/04/2011. Em 27/05/2011,

MANOELA BASTOS  opôs  também  embargos  declaratórios  e  contrarrazões  aos  da  Fazenda

(DOC.75). Em 08/05/2013, o CARF (ainda a câmara baixa) rejeitou ambos os recursos (DOC.77 e

fl. 89 do v.I do ap. II). Então, em 21/10/2013, o Boston interpôs recurso especial à Câmara Superior

de Recursos Fiscais – CSRF/CARF. Finalmente, em 29/11/2016 o recurso especial do contribuinte

foi improvido pelo voto de qualidade de conselheiro fazendário. Assim, confirmou-se a exoneração

de  69,6% do crédito tributário lançado contra o contribuinte nesse PAF, ou R$  204.175.083,40

exonerados do lançamento de R$ 293.093.723,88. 
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V –  Demais  atos  de  lavagem  de  dinheiro  na  distribuição  de  recursos  pagos  pelo  crédito

exonerado do PAF n° 16.327.000299/2006-53

  

V.1 - Considerações iniciais sobre os demais atos de lavagem no recebimento pela exoneração

no PAF n° 16.327.000299/2006-53

 

O PAF n°  16327.000299/2006-53 apresentou dois  pontos  altos  de  sucesso  ao Bank

Boston,  em termos  de  exoneração  de  crédito.  O primeiro  foi  o  provimento  parcial  do  recurso

voluntário,  em  13/11/2008,  ocasião  em  que  se  confirmou  a  exoneração  de  R$  77.449.189,95

(setenta e sete milhões, quatrocentos e quarenta e nove reais, com cento e oitenta e nove mil reais e

noventa e cinco centavos) ou 21% do auto de infração. 

O segundo foi a exoneração de mais R$ 175.419.147,00, no julgamento de 05/07/2010,

em que foram parcialmente acolhidos embargos declaratórios do banco.  Especificamente sobre o

PAF  n° 16327.000299/2006-53,  ocorreram  dois  pagamentos  do  Bank  Boston  em  favor  da

PAGNOZZI, os quais somaram líquidos  R$ 11.865.846,41 (onze milhões, oitocentos e sessenta e

cinco mil,  oitocentos  e  quarenta  e  seis  reais  e  quarenta  e  um centavos).  Um primeiro,  de  R$

3.634.303,26, em 06/07/2009. E um segundo de R$ 8.231.543,15, em 30/07/2010.  

Ou  seja,  a  cada  sucesso  (dois)  correspondeu  uma  remessa  milionária  (duas)  assim

sintetizadas: 

 Pagos pelo Boston valores milionários pelos atos de corrupção, apropriação de dinheiro

de  instituição  financeira  e,  ainda,  de  gestão  fraudulenta34 (crimes  antecedentes),  foi  necessário

distribuí-los aos envolvidos por um meio que permitisse, ao final, aparência de legalidade (lavagem

de  dinheiro).  Assim,  a  forma  eleita  entre  os  acusados  foi  combinar  contratos  de  prestação  de

34 A denúncia descreverá em capítulo próprio os atos de gestão fraudulenta (art. 4° caput da Lei n° 7.492/86) praticados diretores da instituição 
financeira Bank Boston. 
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serviços de advocacia com posteriores contratos de sociedade em conta de participação (SCP). Ou

seja, foram celebrados, após o recebimento dos recursos, contratos com datas retroativas que

consignaram  trabalhos  inexistentes,  tudo  para  dar  aparência  de  legalidade ao  fluxo  de

dinheiro,  fazendo-o  chegar  também  a  EDUARDO  CERQUEIRA LEITE  e  a WALCRIS

ROSITO. 

 O primeiro pagamento decorreu do julgamento de 13/11/2008 que improveu o recurso

de ofício, confirmando-se o julgamento da impugnação perante a DRJ/SP. Não se incluiu nesse

primeiro pagamento o reflexo financeiro do provimento parcial do voluntário do banco (item 126 do

RA da COGER/MF), decidido também nessa assentada com a contribuição dos agentes públicos

EDUARDO CERQUEIRA LEITE,  JOSE RICARDO e VALMIR SANDRI. Porém, não foram

realizadas até 06/07/2009 transferências bancárias a VALMIR (MUSSI & SANDRI) desse primeiro

pagamento,  até  porque  o  contrato  então  em  vigor  em  13/11/2008  ainda  era  entre  SGR  e

PAGNOZZI. 

 O  segundo  pagamento,  feito  em  30/07/2010,  adveio  do  provimento  parcial  do

recurso voluntário (13/11/2008) e do subsequente acolhimento parcial dos embargos declaratórios

(05/07/2010  –  fl.  84  do  v.I  do  ap.II),  com a  exclusão  do  crédito  tributário  referente  ao  ano-

calendário de 1999, assim sintetizado: 

66



 Este  segundo pagamento  ensejou a  distribuição  da  cota-parte  devida  aos  demais

envolvidos no empreendimento — agora sim com SANDRI e LEONARDO MUSSI no rateio —,

cujo repasse foi lavado na forma de pagamentos de  “honorários” previstos nos contratos de SCP

organizados por  MARIO PAGNOZZI. Entre os principais recebedores de cotas milionárias está,

como já detalhado no capítulo anterior, o escritório de advocacia MUSSI & SANDRI, conselheiro

votante pelo improvimento do recurso de ofício e provimento do voluntário. 

 Para pagar esses agentes públicos (EDUARDO, JOSE RICARDO e SANDRI) que

concorreram  à  exoneração  do  crédito,  MARIO,  TAMAZATO  e  WALCRIS  ROSITO,  em

completa desconformidade com as normas do Código Civil que regem a sociedade em conta de

participação (arts. 991 e seguintes), ajustaram o rateio de dinheiro pela simulação de contratos de

sociedade em conta de participação. 

A simulação desses contratos como meio de legalizar pagamentos (ciclo de lavagem

de  dinheiro)  está  documentalmente  provada no  e-mail  de  TAMAZATO  a  PAGNOZZI,  em

agosto de 2010: 
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 Como se observa,  TAMAZATO conjugou o verbo no futuro do indicativo: “todos

irão formalizar o recebimento através de um Contrato em Conta de Participação”. Isso significa que

os contratos foram assinados posteriormente aos declarados trabalhos [e praticamente inexistentes,

à  exceção  de  EDUARDO]  de  seus  sócios.  Ou  seja,  os  entabulantes  assinaram-nos  com datas

retroativas e sem produzir o que neles está escrito. 

As propriedades sobre a data de modificação da mensagem não deixam dúvidas:

ID 1056044
PARENTID 1055973
MARCADOR  
NOME 15070.emlx:DATA
TIPO emlx
TAMANHO 2791
DELETADO false
CATEGORIA Emails
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CRIACAO  
MODIFICAC
AO 06/09/2010 10:14
ACESSO 28/09/2010 10:05
HASH 58BDE59D45F3C297B75AD9DBFFCDD49B

CAMINHO

/SPO08-ITEM02/vol_vol5/Users/mariopagnozzi/Library/
Mail/V2/Mailboxes/Email.mbox/Caixa de entrada.mbox/

Mario.mbox/3C2D66ED-53F3-4EAB-AA9D-084C69C89CEE/
Data/5/1/Messages/15070.emlx:DATA

EXPORT
Exportados/5/8/58BDE59D45F3C297B75AD9DBFFCDD49B.e

mlx

Em julho  de  2010,  após  o  resultado  dos  embargos  de  declaração,  PAGNOZZI

cobrou de WALCRIS R$ 8.770.957,00 (item 153 do RA da COGER/MF e fl. 85 do v.I do ap.II),

correspondentes  a  5%  do  valor  exonerado,  conforme  documento  apreendido  pela  PF  na

MACEFAPE/PAGNOZZI  (DOC.  73  e  item  205  do  RA).  No  DOC.  73  (item  153  do  RA da

COGER/MF e fl.  86 do v.I do ap.II),  fica ajustado com  WALCRIS  que seriam emitidas notas

fiscais aos associados criminosamente que entabulariam SCP´s: 

Todas as orientações de PAGNOZZI foram obedecidas por WALCRIS, pois, como

será demonstrado, ele receberia pessoalmente valores milionários desses pagamentos feitos pelo

banco. Ouvido pela PF (fl. 320 do v. II), WALCRIS disse que não sabe dizer exatamente a atuação
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dessas pessoas jurídicas. 

 Passo seguinte,  PAGNOZZI  emitiu  nota fiscal,  conforme documento  apreendido

com autorização judicial (DOC. 98, fl. 87 do v.I do ap.II). O pagamento de  R$ 8.231.543,15 foi

feito em 30/07/2010, descontado o ISS, lavando-se o dinheiro. 

  Logo  nos  dias  seguintes,  PAGNOZZI começou  distribuição  de  dinheiro  aos

associados. Nos dias 04 e 05/08/2010, PAGNOZZI realizou transações bancárias para os parceiros

de SCP no total de R$ 5.249.000,00.

PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº
16327.000299/2006-53

SÓCIO OSTENSIVO  -
PAGNOZZI

SÓCIO PARTICIPANTE DATA
MANOELA BASTOS DE ALMEIDA E SILVA 04/08/2010
JLT INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA 04/08/2010
MUSSI & SANDRI ADVOGADOS 05/08/2010
ASCON CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 05/08/2010

GUSTAVO HENRIQUE ZACARIAS RIBEIRO
05/08/2010
13/09/2011

TOTAL

  Para  o  rateio  do  PAF  n°  16.561.000.299/2006-53,  PAGNOZZI formalizou  SCP’s

(sociedades em conta de participação) com as seguintes empresas e pessoas (DOC.59), falsamente

datadas em 05/04/201035 (data retroativa). 

35 Contratos encontrados durante busca no escritório MACEFAPE/PAGNOZZI, conforme item 04, subitem 56 do auto de apreensão.
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 ASCON  CONSULTORIA  EMPRESARIAL  LTDA, de  propriedade  de

NORBERTO DE CAMPOS, com honorários no montante de  R$ 1.010.000,00 (um

milhão e dez mil reais);

 CHERMONT, MUSSI E SANDRI ADVOGADOS  (08.413.552/0001-33),

com honorários fixados no montante de R$ 3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil

reais);

 JLT  CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (01.586.564/0001-10),  de

propriedade  de  JOSE TERUJI  TAMAZATO,  com honorários  no  montante  de  R$

2.080.000,00 (dois milhões e oitenta mil reais);

 MANOELA BASTOS DE ALMEIDA E SILVA  (CPF 616.436.022-68),

com honorários no montante de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais);

 GUSTAVO  HENRIQUE  ZACHARIAS  RIBEIRO (CPF  263.622.978-

73), com valor estipulado de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais).

 Curiosamente, quatro das cinco contratações envolveram pessoas que já trabalhavam na

empresa  de  MARIO PAGNOZZI.  Foram os  casos  de  MANOELA BASTOS;  da  ASCON de

NORBERTO DE CAMPOS; da  JLT CONSULTORIA, de  JOSE TERUJI TAMAZATO, com

sede  na  empresa  PAGNOZZI;  e  de  GUSTAVO  RIBEIRO,  que  trabalhou  com  MARIO

PAGNOZZI em 2009 e 2010 (item 161 do RA da COGER/MF). A agenda de controle de horários e

ramal,  apreendida  no  endereço  da  empresa  de  MARIO  PAGNOZZI  JUNIOR,  mostra  que

participantes tinham como base laboral as instalações físicas da PAGNOZZI (DOC.47).
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DOC.47 - MBA01.EQUIPE.SP06 - 02- Agenda de Controle Hor

 Dessa divisão, extrai-se que  R$ 6.760.000,00 (seis milhões, setecentos e sessenta mil

reais)  do  banco  remunerariam  parceiros  das  SCP’s,  restando  apenas  R$  1,47  milhão para  a

PAGNOZZI.

 Ocorre  que  a análise  dos  materiais  lógico  e  físico  daquela  busca   confirma que  os

parceiros que compuseram as SCP’s não foram previamente contratados; alguns, que receberam

valores milionários, sequer gozavam de mínima habilitação técnica para contribuir intelectualmente

com o PAF. Finalmente,  EDUARDO CERQUEIRA LEITE  e  WALCRIS ROSITO receberam

parte desses recursos mediante operações fraudulentas e ocultadoras de sua origem por interpostas

pessoas jurídicas. 

 Ouvida  pela  COGER/MF  em  16/06/2016,  MANOELA  BASTOS confirmou  que

somente soube do valor  que receberia  pela  SCP quando os  recursos  entraram em sua conta.  E

confirmou que assinatura e datas foram retroativas. 
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DOC.60 - Termo de Declaração MANOELA BASTOS 2016 06 16

 Os elementos de certeza sobre a simulação das SCP´s entabuladas para o PAF vão além.

Os valores de honorários constantes de seus contratos não foram atualizados até a data do efetivo

pagamento,  medida  básica  e  inarredável  em  circunstâncias  lícitas.  À  exceção  da  SCP  com

CHERMONT, MUSSI E SANDRI, não houve correção nas demais. Além disso, todos textos das

SCP´s estabeleceram a premissa de  “experiência na área administrativa, em especial na área de

contencioso administrativo tributário” dos sócios participantes. 

 

73



 Dentre  as  atribuições  previstas  dos  sócios  participantes,  destacaram: “elaboração de

estratégias processuais”, formulação de “pareceres jurídicos”, realização de “sustentação oral”, e

ainda a “apresentação de recursos, embargos de declaração”. 

  Pois bem. Ao tempo da contratação (05/04/2010), não havia mais praticamente nenhum

ato  processual  a  ser  feito  pelos  parceiros  de  SCP.  Os  embargos  declatórios  já  haviam  sido

protocolados e as poucas providências (memorial  e sustentação oral)  já haviam sido feitas pela

MUSSI & SANDRI. Ademais, salta aos olhos que “parceiros”, seja pela falta de formação, seja pela

inexperiência, não possuíam mínimos conhecimentos em  “contencioso administrativo tributário”,

premissa fundamental declarada nos contratos.  

 É o que se demonstra pormenorizadamente agora. 

V.2  -  Lavagem  de  dinheiro  nos  repasses  de  JOSE  TERUJI  TAMAZATO  a  WALCRIS

ROSITO  vinculados  ao  PAF  n°  16.327.000299/2006-53.  Desvio  de  dinheiro  de  instituição

financeira por WALCRIS ROSITO, JOSE TERUJI TAMAZATO e MARIO PAGNOZZI. 

 MARIO  PAGNOZZI,  WALCRIS  ROSITO  e  JOSE  TERUJI  TAMAZATO,  de

04/08/2010 a 15/09/2011, praticaram “pelo menos” oito atos de lavagem de dinheiro vinculados

ao repasse pelo êxito no PAF n° 16.327.000299/2006-53, beneficando TAMAZATO e WALCRIS. 

Além  disso,  WALCRIS  ROSITO,  JOSE  TERUJI  TAMAZATO  e  MARIO

PAGNOZZI desviaram36 para o primeiro R$ 880.000,00 da instituição financeira que dirigia. 

PAGNOZZI  celebrou  SCP  com  TAMAZATO  (JLT)  para  também  remunerar

WALCRIS ROSITO. Relembre-se que, no e-mail estrito por TAMAZATO a PAGNOZZI, seriam

36      Lei n 7.492/86: “Art. 5º Apropriar-se, quaisquer das pessoas mencionadas no art. 25 desta lei, de dinheiro, título, valor ou qualquer outro bem 
móvel de que tem a posse, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio:” 
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repassados  R$  2.080.000,00  da  PAGNOZZI  à  JTL (empresa  de  TAMAZATO),  dos  quais  R$

880.000,00 seriam destinados a “WAL” (WALCRIS), conforme item 1 abaixo: 

E nesses exatos termos celebraram o contrato de SCP (DOC. 59): 
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DOC.59 - MBA01.EQUIPE SP06 ITEM 4 - 56- Contratos Pagnozzi

 O  pagamento,  sem correção  monetária,  aconteceu  e  um recibo  foi  expedido  como

desdobramento da aparência de legalidade (fl. 506 do v. III do ap. II): 
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 Ocorre  que  nada  técnico  e  complexo  foi  feito  por  TAMAZATO  para  justificar  o

recebimento de mais de dois milhões de reais. Seu “trabalho” foi meramente direcionar  e-mails,

como bem confirmou MANOELA à COGER/MF: 

DOC.60 - Termo de Declaração MANOELA BASTOS 2016 06 16

 Ouvido  pela  Polícia  Federal,   JOSE  TAMAZATO  disse  que  exerce  ‘bicos’ de

contabilidade e auditoria através da pessoa jurídica JLT (fl. 503 do v. III do ap. II). Ouvido pela

COGER/MF, confirmou que não participou dos trabalhos para o banco, os quais eram de natureza

estritamente jurídica.  Disse ele:  nunca recebeu nenhuma peça jurídica relacionada a defesa do

BANK BOSTON. Num esforço inútil, insistiu que realizou trabalhos contábeis, a despeito de todo

objeto do PAF constituir questão estritamente jurídica. 
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DOC.61 - Termo de Declaração JOSE TAMAZATO 2016 06 01

 
DOC.61 - Termo de Declaração JOSE TAMAZATO 2016 06 01

  As  provas  da  fraude  em  utilização  dessa  SCP como  meio  de  lavar  dinheiro  a

WALCRIS vão além. O valor contratual de R$ 2.080.000,00 não foi atualizado monetariamente,

como  obviamente  seria,  se  verdadeiro  o  contrato.  Além  disso,  apesar  de  expressa  previsão

contratual de redução proporcional na medida do êxito do julgamento, o valor pago foi integral, sem

desconto proporcional, em que pese os julgamentos de recurso volutário e embargos não tenham

exaurido o crédito. 

 Ouvido pela COGER/MF,  TAMAZATO inicialmente negou o inegável: disse que

nunca tratou com  EDUARDO  sobre PAF´s do Bank Boston; não mantinha contatos com  JOSE

RICARDO, GRUGINSKI e EDISON (item 170 do RA da COGER/MF). 
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 Porém, ao ser confrontado com as provas que lhe eram paulatinamente apresentadas

pela autoridade fazendária inquiridora, foi obrigado a mudar o tom. 

 E, diante das provas, confirmou que “WAL” é WALCRIS ROSITO, e que o valor de

R$ 880.000,00 foi repassado a ele por depósito “na conta corrente da empresa DE DORMIR”, de

propriedade da esposa de WALCRIS. Para ocultar a origem do dinheiro sujo (crimes antecedentes

corrupção e gestão fraudulenta),  TAMAZATO  e  WALCRIS  alegam a risível versão de que os

repasses foram um empréstimo feito a HERCULES, que se encontrava em processo de compra da

DE DORMIR.
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DOC.61 - Termo de Declaração JOSE TAMAZATO 2016 06 01

 Na realidade, desde a contratação do escritório de PAGNOZZI para a defesa do Bank

Boston, em 2006,  WALCRIS recebia rotineiramente recursos da empresa JLT, de  TAMAZATO,

por meio da empresa DE DORMIR, de propriedade de sua esposa. 

O Laudo n° 692/2016 da Polícia Federal (fls. 384 e seguintes do v. II do ap. I) comprova

que a  DE DORMIR movimentou R$ 37.594,82 no ano de 2006 (lançamentos a débito e crédito),

início da parceria entre  WALCRIS, PAGNOZZI  e  TAMAZATO.  A partir  dos pagamentos do

Boston à PAGNOZZI, os valores saltaram para R$ 557.415,05 (2007), R$ 1.241.685,92 (2008), R$

1.552.584,57 (2009), R$ 2.578.212,39 (2010), R$ 4.270.078,81(2011), R$ 3.579.001,67 (2012) e

R$ 4.446.086,62 (2013, último ano da quebra)  — fl.  389. No mesmo período, a  DE DORMIR

transferiu à conta pessoal de WALCRIS pelo menos R$ 2.359.225,15 (laudo da PF de fl. 510 do v.

II do ap. I).

 De acordo com os itens 337 e 338 do RA da COGER/MF e o Laudo n° 692/2016 da PF,

entre 2006 e 2013, a JLT CONSULTORIA pagou à  DE DORMIR  R$ 1.814.499,00 (um milhão,

oitocentos e quatorze mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa centavos), sempre em
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pequenas remessas (73), como estratégia de  smurfing37 ou pitufeo.  Por sua vez, a MELMAC, de

HERCULES, repassou à DE DORMIR outros R$ 3.463.831,59 (fl. 390 do v. II do ap. I), diluídas

em 183 operações. Eis a síntese da quebra de sigilo bancário de TAMAZATO: 

 

Como se observa, os pagamentos tiveram início em 13/07/2009, ou seja, seis dias após

o  Bank  Boston  repassar  o  primeiro  valor  (R$  3.634.303,26)  à  PAGNOZZI  pelo  PAF,  em

06/07/2009, conforme já provado. 

37 “A estruturação de transações é uma técnica comum em lavagem de dinheiro. Não raramente, criminosos fracionam suas transações em operações
abaixo de dez mil  reais,  para dificultar  sua identificação pelas instituições financeiras e a comunicação de operações suspeitas ao Conselho de
Controle de atividades financeiras – COAF, considerando o parâmetro de dez mil reais previsto no art. 13, I, da Circular n.º 3.461/2009. A prática,
internacionalmente, é denominada vulgarmente de 'smurfing'.” (STJ, RHC 062176, 2015).
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Ouvido pela Polícia Federal (fl. 317), WALCRIS confirmou que trabalhou como diretor

do banco de 2006 a julho de 2014. O último crédito de  TAMAZATO  à  DE DORMIR  foi  em

19/05/2014, época de saída dele do banco, o que comprova a contemporaneidade de sua gestão no

banco aos repasses que recebeu. 

Logo, a empresa JLT de TAMAZATO, para ocultar e dissimular a utilização de valores

provenientes  de  infração  penal  (corrupção,  gestão  fraudulenta  e  apropriação  de  dinheiro  de

instituição financeira), recebia da PAGNOZZI dinheiro do banco e depois transferia à empresa DE

DORMIR38, da esposa de WALCRIS ROSITO, ELIANE ALVES BRAGANÇA ROSITO. Tudo foi

feito em remessas pequenas, como manda a técnica do  smurfing39 ou  pitufeo,  durante seis anos

(2009 a 2014). Era a contraprestação de  WALCRIS  na associação criminosa, na corrupção e na

gestão fraudulenta da instituição financeira. 

Em relação ao PAF n° 16327.000299/2006-53, pode-se afirmar que foram pelo menos

oito  operações  de  lavagem de  dinheiro.  O  primeiro  ato  foi  o  repasse  de  R$  2.080.000,00  da

PAGNOZZI  à  JLT  em  04/08/2010,  a  que  concorreram  os  três,  sendo  que,  desse  valor,  R$

880.000,00 corresponderiam a WALCRIS. Depois disso, os três promoveram remessas de valores

menores  de  TAMAZATO  à  empresa  DE DORMIR,  de  propriedade  da  esposa  de  WALCRIS,

ELIANE ALVES  BRAGANÇA ROSITO.  Foram elas  as  de  05/11/2010  (valor  R$  40.000,00),

38 De Dormir Confecções Ltda., CNPJ n° 72.855.844/0001-25.

39 “A estruturação de transações é uma técnica comum em lavagem de dinheiro. Não raramente, criminosos fracionam suas transações em operações
abaixo de dez mil  reais,  para dificultar  sua identificação pelas instituições financeiras e a comunicação de operações suspeitas ao Conselho de
Controle de atividades financeiras – COAF, considerando o parâmetro de dez mil reais previsto no art. 13, I, da Circular n.º 3.461/2009. A prática,
internacionalmente, é denominada vulgarmente de 'smurfing'.” (STJ, RHC 062176, 2015).
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22/11/2010 (R$ 40.000,00), 02/12/2010 (R$ 40.000,00), 16/12/2010 (R$ 30.000,00), 17/12/2010

(30.000,00), 20/12/2010 (R$ 30.000,00), 13/06/2011 (R$ 5.000,00) e 15/09/2011 (R$ 28.000,00). 

V.3  -  Lavagem  de  dinheiro  nos  repasses  de  NORBERTO  DE  CAMPOS  a  EDUARDO

CERQUEIRA LEITE

 MARIO  PAGNOZZI,  WALCRIS  ROSITO,  NORBERTO  DE  CAMPOS  e

EDUARDO CERQUEIRA LEITE praticaram, em 04/08/2010, pelo menos um ato de lavagem de

dinheiro  vinculado  ao  repasse  pelo  êxito  no  PAF  n°  16.327.000299/2006-53,  beneficando

NORBERTO DE CAMPOS e EDUARDO CERQUEIRA LEITE. 

 Parte dos recursos do Boston pelo PAF n° 16327.000299/2006-53 precisava chegar a

EDUARDO  CERQUEIRA  LEITE com  aparência  de  legalidade.  Assim,  para  ocultar  ou

dissimular a utilização de bens, direitos ou valores provenientes de infração penal (corrupção40),

TAMAZATO  determinou  por  e-mail  a  PAGNOZZI  que  o  valor  de  R$  1.010.000,00  seria

repassado  pela  empresa  ASCON,  de  NORBERTO  DE  CAMPOS,  por  um  contrato  de  SCP

justamente no valor de R$ 1.010.000,00, entre a PAGNOZZI e a ASCON. A pretensão criminosa

deles, expressamente confirmada à COGER/MF, foi lavar esse dinheiro como se fossem  luvas  a

EDUARDO por um empreendimento que mantinham na África. 

 Ouvidos pela COGER, TAMAZATO e MARIO PAGNOZZI não puderam negar que

as transferências à ASCON visavam a EDUARDO CERQUEIRA. Porém, ousaram dizer que não

era propina, mas, sim, participação (luvas) em negócios que tinham relacionados à mineração em

Guiné, África, pela empresa UMG - UNION MINERALE DE GUINEE. 

40 A lavagem de  dinheiro nesse  repasse  dissimulado  a  EDUARDO tem como crimes  antecedentes  seus  atos  de  corrupção,  a  corrupção  do
conselheiro JOSE RICRDO e a gestão fraudulenta da instituição financeira Bank Boston por WALCRIS ROSITO. Ainda que equivocadamente
se entenda que EDUARDO não praticou corrupção, por ausência de ato funcional imediato seu nas fases superiores do PAF, persistiria, no
mínimo, o crime de advocacia administrativa do art. 3° da Lei n° 8.137/90, crime esse constante do rol da Lei n° 9.613/98 antes da reforma de
2012, na modalidade crime contra a Administração Pública (antigo inciso V do art. 1° da Lei de Lavagem). E, sabe-se, eventual prescrição do
crime  antecedente  não  afeta  a  persecução  pela  lavagem.  De  todo  modo,  essa  questão  é  desprovida  de  relevância  porque  a  lavagem de
EDUARDO teve como delitos antecentes, como se disse, corrupção de outro agente público e também o crime de gestão fraudulenta, também
imputado nesta denúncia. 
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 A versão é falsa. 

 Documento físico sobre esse empreendimento apreendido nas buscas demonstra que os

maiores custos foram suportados por  MARIO PAGNOZZI, restando menor aporte financeiro de

EDUARDO CERQUEIRA. 

DOC.36 - MBA01.EQUIPE.SP06 - MACEFAPE - DOC ESCANEADO 18- Planilha de Divisão- p1

 Posto isso à prova, apesar de prospecções e negociações, não há relato de prosperidade

na parceria com a empresa CSN (DOC.114 e DOC.117), tanto que o empreendimento foi encerrado

e distratado logo em 2011 (DOC.116). 

Na realidade, os R$ 1.020.000,00 não foram luvas alguma. Esse exato valor foi escrito

por  TAMAZATO a  PAGNOZZI  como trabalho de  EDUARDO no PAF, a ser lavado por SCP

com a ASCON.  Eis a reapresentação dessa prova (item “2)”: 
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DOC.59 - MBA01.EQUIPE SP06 ITEM 4 - 56- Contratos Pagnozzi

 O pagamento foi assim efetuado: 
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 Ouvido pela COGER/MF duas vezes,  uma em 31/05/2016 e outra em 10/06/2016 (cd

com o  RA da  COGER,  termo  de  declaração  anexo), ambas  na  presença  de  seu  advogado,

NORBERTO confessou que “emprestou o nome de suas empresas para recebimento de valores a

serem posteriormente repassados ao senhor EDUARDO CERQUEIRA LEITE” (DOC. 87). Sobre o

PAF,  foi  enfático:  não  conhece  a  matéria  específica  discutida  no  processo  administrativo  n°

16327.000299/2006-53; QUE não elaborou pareceres, nem peças (…).

 DOC.78 - Termo de Declaração NORBERTO DE CAMPOS 2016 05 31

 NORBERTO foi além e detalhou como EDUARDO usufruiu desses recursos: foram

disponibilizados de imediato R$ 800.000,00. Os R$ 220.000,00 restantes ficaram à disposição dele

na ASCON:
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VI  -  CORRUPÇÕES DE EDUARDO CERQUEIRA LEITE E DE JOSE RICARDO NO

JULGAMENTO DO PAF  n° 16561.000068/2006-77

  Em  11/01/2007,  29/11/2007  e  em  06/01/2009,  MARIO  PAGNOZZI,  JOSE

TERUJI  TAMAZATO  e  MANOELA BASTOS  concorreram  para  a  promessa  de  vantagem

indevida feita a EDUARDO CERQUEIRA LEITE, para que, valendo-se de sua função pública,

praticasse  ato  infringindo  o  dever  funcional  em  favor  do  Bank  Boston  no  PAF  n°

16.561.000068/2006-77. Em 08/06/2012,  MARIO PAGNOZZI e  JOSE TERUJI TAMAZATO

ofereceram a EDUARDO R$ 600.000,00 do que lhes repassou o Bank Boston; o valor foi recebido

por EDUARDO pela empresa ASCON, de NORBERTO CAMPOS.

 Em  12/06/2012,  JOSE  RICARDO, PAULO  CORTEZ  e  VALMIR  SANDRI

receberam para VALMIR SANDRI e LEONARDO MUSSI  R$ 2.370.000,00, valor oferecido por
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e repassado por WALCRIS ROSITO, MARIO PAGNOZZI e JOSE TERUJI TAMAZATO para

que JOSE RICARDO, como relator do PAF n° 16.561.000068/2006-77, auxiliado por PAULO e

VALMIR, apresentasse voto favorável ao banco, como assim o fez. 

 O  PAF  n°  16561.000068/2006-77  evolveu  lançamento,  em  13/12/2006,  de  R$

111.947.072,24 em créditos tributários. Em janeiro de 2007,  WALCRIS ROSITO, pelo Boston,

buscou as duas frentes da organização criminosa para exonerar esse crédito. Em 03/01/2007 ele

aceitou  a  proposta  de  PAGNOZZI  (fl.  92  do  v.I  do  ap.II).  Em  10/01/2007,  informalmente,

WALCRIS aceitou os “trabalhos” da SGR. À fl. 93 do v.I do ap.II, consta encaminhamento por e-

mail  de JORGE VICTOR, sócio da SGR, a  WALCRIS,  da minuta de impugnação ao auto de

infração desse PAF. 

O Bank Boston protocolou essa impugnação em 11/01/2007 por peça assinada por

MANOELA BASTOS, na condição de advogada da PAGNOZZI (fl. 94 do v.I do ap.II). Antes,

porém,  TAMAZATO,  pela  PAGNOZZI,  enviou  em 03/01/2007  a  minuta  da  impugnação  para

EDISON RODRIGUES, sócio da SGR, para que fosse feita a “apreciação e parecer”(DOC.79). Tal

como no PAF anterior, a produção do texto foi de EDUARDO CERQUEIRA LEITE (primeiro

ato de corrupção). 
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DOC.79 - MBA01.EQUIPE.BSB06 - ESCRITORIO EDISON - i82 Email de Tamazato para Edison Rodrigues enc minuta

impugnacao BOSTON

 JOÃO GRUGINSKI revisou o texto e o encaminhou a  WALCRIS ROSITO, que,

portanto,  sabia  do envolvimento da SGR, empresa de  JOSE RICARDO,  no favorecimento ao

banco  (DOC.05). A minuta é praticamente idêntica à versão protolada (DOC.06), inclusive com

coincidentes numeração de parágrafos e negritos nos textos. 
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DOC.05 - MBA01.EQUIPEBSB21.GRUGINSKI-ITEM03 -

 
DOC.05 - MBA01.EQUIPEBSB21.GRUGINSKI-ITEM03       DOC.06 - PROCESSO PAF Nº 15.561.000.068/2006-77 fl.146

 Em  31/10/2007,  houve  um  lançamento  complementar nesse  PAF  n°
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16561.000068/2006-77, elevando-o a R$ 227.339.336,87 (fl.  95 do v.I  do ap.II)  e forçando um

aditivo contratual entre WALCRIS e PAGNOZZI (fl. 96 do v.I do ap. II). 

 O  contribuinte  pugnou  pela  desconstituição  do  crédito  tributário  em  29/11/2007

(DOC.07 e fl.  95 do v.I do ap.  II),  por  MANOELA BASTOS,  mas com a revisão prévia pelo

pessoal da SGR, como atesta cópia de e-mail enviado em 23/11/2007 por MANOELA BASTOS a

EDISON RODRIGUES. 

DOC.80 - MBA01.EQUIPE BSB05 - ESCRITORIO EDSON - i18 Email de Pagzoni & Calazans Cons para Edison Rodrigues enc

minuta impugnacao BOSTON

 Ouvida pela COGER/MF,  MANOELA BASTOS confessou que as teses e sugestões
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dessa  segunda  impugnação  foram  de  EDUARDO  CERQUEIRA  LEITE  (segundo  ato  de

corrupção). 

DOC.60 - Termo de Declaração MANOELA BASTOS 2016 06 16

 Em 18/11/2008, a 5ª Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) em

São Paulo - I julgou improcedente o auto de infração complementar e manteve o lançamento da

fiscalização  da  Receita  Federal,  o  que  impôs  recurso  de  ofício  (DOC.  80)  e  desafiou  recurso

voluntário do banco ao Conselho de Contribuintes,  em 06/01/2009. Mais uma vez  EDUARDO

redigiu o recurso voluntário (terceiro ato de corrupção), como confessou MANOELA (DOC. 60).

 
DOC.60 - Termo de Declaração MANOELA BASTOS 2016 06 16

 O recurso deu entrada em 23/04/2009 no CARF. Em 2010, porque JOSE RICARDO

era julgador do caso, o erro de vincular formalmente (contrato) SGR a um conselheiro votante não

poderia  ser  repetido.  Na linha  do PAF anterior,  também neste  se  estabeleceu a  contratação do

MUSSI & SANDRI. Um contrato de sociedade em conta de participação – SCP foi assinado com

data de 10/09/2010 (fl. 99 do v.I do ap. II). 

 Mais que julgador, JOSE RICARDO DA SILVA era o próprio relator desse PAF. Em

05/07/2011, o feito estava para relatar na 1ªTO/1ª CÂMARA/1ª SEJUL/CARF/MF” e em novembro

de 2011  JOSE RICARDO  incluiu-o em pauta.  Entre  novembro de  2011 e  maio  de  2012,  foi

pautado outras vezes, mas sem julgamento. Entre esse vai e vem de pautação, a quebra do sigilo
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telemático comprovou a manipulação desse PAF por PAULO CORTEZ41, VALMIR SANDRI

e o relator JOSE RICARDO. Em 17/11/2011, PAULO CORTEZ enviou a JOSE RICARDO o

arquivo “Boston Participações.doc”, com a minuta do voto para ser apresentado por ele no PAF n°

16561.000068/2006-77 (DOC.83 e fl. 104 do v.I do ap. II).

Assunto: esqueci o anexo
De: Paulo Roberto Cortez <pcortez2@gmail.com>
Para: Jose Ricardo da Silva <silva.jr@brturbo.com.br>
Envio: 17/11/2011 17:40:33
Anexos: (1) Boston Participações.doc

segue o relatório (incompleto) .
 
abraço

DOC.83 - EMAIL - PAULO CORTEZ esqueci o anexo - Paulo Roberto Cortez (pcortez2@gmail.com) - 2011-11-17 1740

41 PAULO CORTEZ é ex-conselheiro do CARF, auditor aposentado da Receita Federal, prestador de serviços à SGR e já é réu em ações penais na
Operação Zelotes. Foi sócio de JOSE RICARDO nas empresas Fertitivita Participações empresariais e Goiás Indústria (fl. 04 do volume I do ap. II). 
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DOC.83A - ANEXO AO EMAIL - Boston Participações

 Em 22/11/2011,  PAULO  CORTEZ encaminhou  a  JOSE RICARDO versão  mais

aprimorada dessa minuta (fl. 106 do v. I do ap. II). CORTEZ recomendou a JOSE RICARDO a

apresentação apenas da primeira parte do texto,  que trata da nulidade do lançamento.  Quanto à

segunda, que aborda o mérito do recurso, orientou que adentrasse nela somente no caso do não

acatamento, pela turma julgadora, da tese de nulidade (DOC.84).

 Comprova-se,  assim,  o  estabelecimento  da  estratégia  da  organização criminosa  para

cancelar o crédito tributário mediante a manipulação da decisão em favor do banco, assim dividida:

a) “1ª parte” envolveria a invalidação da autuação fiscal por suposta “nulidade do lançamento”; e b)

segunda  parte,  no  caso  de  não prosperar  a  primeira,  dar-se-ia  na  forma  de  infirmar  o  próprio
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“mérito” da causa.

Assunto: voto da Boston Participações
De: Paulo Roberto Cortez <pcortez2@gmail.com>
Para: Jose Ricardo da Silva <silva.jr@brturbo.com.br>
Envio: 22/11/2011 18:59:19
Anexos: (1) Boston Participações.doc

em anexo.
 
Observe que ele possui 2 partes.  
Sugiro que seja apreciada e apresentada  somente a 1ª parte, que trata da nulidade 
do lançamento.
Caso seja vencido, aí sim entrar no mérito.

DOC.84 - voto da Boston Participações - Paulo Roberto Cortez (pcortez2@gmail.com) - 2011-11-22 1859

 
DOC.84A - ANEXO AO EMAIL - Boston Participações
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 Em  01/02/2012,  o  relator  JOSE  RICARDO solicitou  por e-mail que  PAULO

CORTEZ enviasse o “memorial” do Processo n. 16561.000068/2006-77, de interesse do  BANK

BOSTON.  Embora  JOSÉ  RICARDO  tenha  tratado  o  documento  como  “memorial”,  na

verdade era a  minuta de voto pronto no sentido do provimento do recurso voluntário (do

banco) e improvimento do de ofício (PFN). 

 Na  mensagem,  descreve-se  que  quem  escreveu  o  “memorial”  [voto  de  JOSE

RICARDO]  foi VALMIR SANDRI, sócio do escritório MUSSI & SANDRI, empresa contratada

da PAGNOZZI e do Bank Boston (DOC.50).

Assunto: Re: pedido ....
De: Paulo Roberto Cortez <pcortez2@gmail.com>
Para: Jose Ricardo da Silva <silva.jr@brturbo.com.br>
Envio: 01/02/2012 11:57:29
Anexos: (1) Memorial  -  Boston  -2.doc

Bom dia, segue o memorial em anexo.
abraço
Paulo

Em 1 de fevereiro de 2012 09:45, Jose Ricardo da 
Silva <silva.jr@brturbo.com.br> escreveu:
Prezado,
Se vc puder, mande-me o memorial do caso Boston que lhe foi entregue
pelo advogado Valmir (tal memorial lhe foi entregue em meio eletrônico
por ele).
Grato.

DOC.50 - Dados telemáticos – caixa Paulo Roberto Cortez (pcortez2@gmail.com) – 2012-02-01 1157.eml

 

I. DO RELATÓRIO

BOSTON NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., pessoa jurídica já qualificada nos
autos,  recorre  a  este  Conselho  Administrativo  de  Recursos  Fiscais  em  razão  da
prolação do acórdão nº 16-19.519, da 5ª Turma da DRJ/SPO, que julgou procedente
os  lançamentos  de  IRPJ  e  de  CSLL  de  fls.  60/63  e  65/68,  nos  valores  de  R$
82.314.023,74 e R$ 29.633.048,50, respectivamente.

(...)
Pelo exposto, ainda que os Ilustres Conselheiros desta Turma não me acompanhem
no que tange à questão da prejudicialidade acima, voto no sentido de dar provimento
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ao Recurso Voluntário e negar provimento ao Recurso de Ofício
DOC.50 Dados telemáticos – caixa Paulo Roberto Cortez (pcortez2@gmail.com) – 2012-02-01 1157.eml

 Ouvido,  LEONARDO  MUSSI  mentiu  ao  dizer  VALMIR  SANDRI  não  atuou  nos

processos administrativos de interesse do banco Boston (fl. 292 do vol. II). 

 Assim, o PAF nº 16561.000068/2006-77 foi julgado pela 1ª TO/1ª CÂMARA/1ª SEJUL

em   12/06/2012.  Estavam  presentes  os  conselheiros  VALMAR  FONSECA  DE  MENEZES

(Fazenda/Presidente),  JOSÉ RICARDO DA SILVA (Relator/Contribuintes),  EDELI  PEREIRA

BESSA (Fazenda), NARA CRISTINA TAKEDA TAGA (Contribuintes), CARLOS EDUARDO DE

ALMEIDA GUERREIRO (Fazenda) e BENEDICTO CELSO BENÍCIO JÚNIOR (Contribuintes).

Além  disso,  sustentou  na  sessão  o  advogado  LUCIANO  OGAWA,  da  MUSSI  &  SANDRI

(DOC.82).

98

mailto:pcortez2@gmail.com


 
DOC.82 - Decisao_16561000068200677 - RECURSO VOLUNTÁRIO

 O recurso de ofício foi  desprovido, mantendo-se a  decisão da DRJ que exonerou o

lançamento complementar de  R$ 192.915.327,40 (cento e noventa e dois milhões novecentos e

quinze mil trezentos e vinte e sete reais e quarenta centavos), referente ao ano de 2002.

 Ao recurso voluntário deu-se provimento, exonerando-se  R$ 111.947.072,24 (cento e

onze milhões novecentos e quarenta e sete mil e setenta e dois reais e vinte e quatro centavos). 

 Deste modo, todo o crédito tributário de   R$ 304.862.399,64   foi exonerado. 

 A comparação entre o voto do relator e as minutas trocadas entre PAULO CORTEZ,

JOSE RICARDO e VALMIR SANDRI revela identidade plena. A ementa é idêntica à da última

versão enviada por PAULO CORTEZ a JOSE RICARDO. O relatório tem redação praticamente

idêntica. 
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DOC.82 - Decisao_16561000068200677 - RECURSO VOLUNTÁRIO

 DOC.84A - ANEXO AO EMAIL - Boston Participações

  Do exame da redação e das teses empregadas no voto (mérito),  exsurge identidade

plena também. A sequência dos assuntos manejados na parte do voto segue a mesma inteligência do

documento de VALMIR SANDRI. 

DOC.82 - Decisao_16561000068200677 - RECURSO VOLUNTÁRIO
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DOC.50 - Dados telemáticos – caixa Paulo Roberto Cortez (pcortez2@gmail.com) –MEMORIAL PROC068 2012-02-01
1157.emlDocumento1

DOC.82 - Decisao_16561000068200677 - RECURSO VOLUNTÁRIO
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DOC.50 - Dados telemáticos – caixa Paulo Roberto Cortez (pcortez2@gmail.com) –MEMORIAL PROC068 2012-02-01
1157.emlDocumento1

DOC.82 - Decisao_16561000068200677 - RECURSO VOLUNTÁRIO
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DOC.50 - Dados telemáticos – caixa Paulo Roberto Cortez (pcortez2@gmail.com) –MEMORIAL PROC068 2012-02-01
1157.emlDocumento1

 Em suma, precificado em R$ 2.370.000,0042, o voto de JOSE RICARDO foi escrito a

seis  mãos:  as  dele,  as  de  PAULO  CORTEZ  e  as  de  VALMIR  SANDRI,  devidamente

acompanhado e encomendado por WALCRIS, PAGNOZZI e TAMAZATO. 

 Pelo  êxito  na  exoneração  plena  do  crédito,  o  banco  transferiu,  em 22/06/2012,  R$

7.766.048,96 (sete milhões setecentos e sessenta e seis mil e quarenta e oito reais e noventa e seis

centavos) para a  PAGNOZZI, isto é, apenas 10 dias após o julgamento (12/06/2012). Seis dias

depois,  28/06/2012,  PAGNOZZI  repassou  a  LEONARDO MUSSI  e  VALMIR SANDRI  R$

2.370.000,00. 

VII - ATOS DE LAVAGEM DE DINHEIRO na distribuição de recursos pagos pelo crédito

exonerado do PAF n° 16561.000068/2006-77

 

VII.1  –  Considerações  iniciais  sobre  a  lavagem  dinheiro  decorrente  do  PAF  n°

16561.000068/2006/77

  

Tal  como  se  deu  no  PAF  n°  16327.000299/2006-53,  o  resultado  do  PAF  n°

42 Este foi o valor que o escritório MUSSI & SANDRI recebeu pela exoneração. 
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16561.000068/2006-77 ensejou valores milionários pagos pelo Bank Boston que foram distribuídos

mediante esquema sofisticado de lavagem de dinheiro por meio de contratos de advocacia e de

sociedade em conta de participação. 

PAGNOZZI formalizou SCP´s  datadas  falsamente  de  10/09/2010 com as  seguintes

pessoas físicas e jurídicas (DOC. 17, item 88 do RA da COGER/MF e fl. 103 do v.I do ap. II): 

a) ASCON  CONSULTORIA  EMPRESARIAL  LTDA., de  propriedade  de

NORBERTO  DE  CAMPOS,  com  honorários  no  montante  de  R$

750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) (DOC.16);

b) MUSSI,  SANDRI  & PIMENTA ADVOGADOS,  com honorários  de  R$

2.000.000,00 (dois milhões de reais) (DOC.17);

c) JLT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, empresa de JOSE TERUJI

TAMAZATO,  com honorários  de  R$ 900.000,00 (novecentos  mil  reais)

(DOC.18);
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d) MANOELA BASTOS DE ALMEIDA E SILVA, com honorários de  R$

150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) (DOC.19);

e) MELMAC  CONSULTORIA  EMPRESARIAL  LTDA., pertencente  a

HERCULES, com honorários no montante de R$ 897.000,00 (oitocentos e

noventa e sete mil reais) (DOC.20);

 Previram-se, assim,  R$ 4.697.000,00 (quatro milhões, seiscentos e noventa e sete mil

reais)  para  a  remuneração dos  parceiros  abarcados  pelas  SCP’s.  Todos  esses  contratos  foram

assinados por WALCRIS ROSITO, que fez do banco mais que um “interveniente”, um verdadeiro

propulsor  de  lavagem.  E  todos  partiram da  premissa  da  expertise  dos  contraentes  na  área  do

contencioso administrativo, qualidade manifestamente falsa à maioria deles, como a MELMAC de

HERCULES, a ASCON de NORBERTO DE CAMPOS e a JLT de TAMAZATO. 

   Após  o  julgamento  relatado  por  JOSE  RICARDO  em  12/06/2012,  PAGNOZZI

cobrou (DOC. 104), em 22/06/2012, os “honorários” brutos de R$ 7.766.048,96 ao banco, emitindo
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a Nota Fiscal Eletrônica n° 060 (DOCs. 98 e 104 e fl. 112 do v.I do ap. II), que foi aceita pelo

diretor WALCRIS ROSITO e encaminhada por ele à área de pagamento do banco. O pagamento

líquido, descontados os impostos, foi feito em 27/02/2012, no valor de R$ 7.288.436,94 (DOC. 98). 

 No dia seguinte, 28/06/2012, PAGNOZZI distribuiu R$ 5.067.000,00 aos entabulantes

das SCP´s (fl. 111 do v.I do ap.II):

 Da mesma forma que as SCP´s vinculadas ao primeiro PAF, estas também foram pós-

datadas e nelas se declararam trabalhos e realidades inexistentes. A título de exemplo, o entabulante

HERCULES mantinha a MELMAC no próprio endereço da PAGNOZZI, como mostra a lista de

ramais da PAGNOZZI apresentada acima. 

 Ouvida pela COGER/MF,  MANOELA confirmou que o assinou retroativamente em

julho de 2012. 
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DOC.60 - Termo de Declaração MANOELA BASTOS 2016 06 16

 

 PAGNOZZI ficou com R$ 2,22 milhões ou apenas 30% do montante recebido. R$

5.067.000,00 (cinco milhões e sessenta e sete mil reais) foram repassados aos associados, assim

distribuídos: 

PROCESSO
ADMINISTRATIVO

Nº
163561.000068/2006 SÓCIO OSTENSIVO  - PAGNOZZI

SÓCIO PARTICIPANTE DATA VALOR
MANOELA BASTOS DE ALMEIDA E SILVA 28/06/2012 R$ 150.000,00

JLT INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA
JOSE TERUJI TAMAZATO

28/06/2012 R$ 500.000,00

28/06/2012 R$ 400.000,00

MUSSI & SANDRI ADVOGADOS 28/06/2012 R$ 2.370.000,00

ASCON CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 28/06/2012 R$ 750.000,00
MELMAC CONSULTORIA EMPRESARIAL

LTDA 28/06/2012 R$ 897.000,00

TOTAL R$ 5.067.000,00

 LEONARDO MUSSI e VALMIR SANDRI receberam pela MUSSI & SANDRI, em

28/06/2012, R$ 2.370.000,00 (dois milhões, trezentos e setenta mil reais) (DOC. 17). 

 MANOELA BASTOS recebeu R$ 150.000,00 (DOC. 19).
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 TAMAZATO,  pela sua empresa JLT, recebeu R$ 900.000,00 em 28/06/2012 (DOC.

18). Apesar de não ter contribuído em nada para a solução do PAF, sua cota muito superior à de

MANOELA tinha uma explicação: a sua JLT, no ciclo de lavagem, era a ponte para que dinheiro

chegasse limpo ao executivo do banco, WALCRIS, e a EDUARDO CERQUEIRA LEITE, via a

ASCON de NORBERTO. 

 

VII.2  Lavagem  de  dinheiro  nos  repasses  do  PAF  n°  16561.000068/2006-77  a  WALCRIS

ROSITO pela empresa JLT. Apropriação de dinheiro de instituição financeira por WALCRIS

ROSITO, PAGNOZZI e TAMAZATO.

 

 MARIO  PAGNOZZI,  WALCRIS  ROSITO  e  JOSE  TERUJI  TAMAZATO,  de

15/06/2012 a 22/11/2013, praticaram “pelo menos” seis atos de lavagem de dinheiro vinculados

ao repasse pelo êxito no PAF n° 16.561.000068/2006-77, pela JLT, beneficando a TAMAZATO e

WALCRIS. 

Além  disso,  WALCRIS  ROSITO,  PAGNOZZI  e  TAMAZATO  concorreram  à

apropriação, pelo primeiro, na condição de diretor do banco,  do total de R$ 141.900,00 (soma dos

valores desviados e lavados via JLT) de dinheiro do banco. 

 Desde a contratação do escritório de  PAGNOZZI  para a defesa do Bank Boston, em

2006, WALCRIS recebia rotineiramente recursos da empresa JLT, de TAMAZATO, por meio da

empresa DE DORMIR, de propriedade da esposa de WALCRIS. De acordo com os itens 337 e 338

do RA da  COGER/MF, entre  2006 e  2013,  a  JLT CONSULTORIA pagou à  DE DORMIR  R$

1.814.499,00,  diluídos em 74 operações (Laudo n° 695/2016 da PF, fl. 421 do v. II do ap. I). Já a

pessoa  física  “WALCRIS ROSITO” foi  beneficiária  direta  de  outros  R$ 148.985,60 (cento  e

quarenta e oito mi, novecentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos) creditados em sua conta

bancária. 
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 Como detalhado nos itens 337 e 338 do RA da COGER, em junho de 2012 foram pagos

37 títulos bancários totalizando R$ 44.453,14. Somente em 2012, atingiram R$ 138 mil, em 20

transações em datas diferentes. 

Em 15/06/2012,  JOSE TAMAZATO fez TED bancária de R$ 20.000,00 para a  DE

DORMIR. Em outubro de 2012, nova TED de R$ 15.000,00.

 

 Portanto,  neste  PAF foram pelo  menos  06  (seis)  atos  de  lavagem de  dinheiro  pelo

repasse do banco vinculado ao PAF n° 16561.000068/2006/77, assim detalhados: 15/06/2012 (R$

20.000,00 logo após o julgamento de JOSE RICARDO); 05/10/2012 (R$ 15.000,00); 22/04/2013
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(R$  16.900,00);  26/09/2013  (R$  25.000,00);  02/10/2013  (R$  35.000,00)  e  22/11/2013  (R$

30.000,00). 

Deste modo, WALCRIS ROSITO apropriou-se, na condição de diretor do banco, por

cinco vezes, do total de R$ 141.900,00 (soma dos valores do parágrafo anterior). 

VII.3  –  Lavagem de dinheiro  nos  repasses  do PAF n°  16561.000068/2006-77 a  WALCRIS

ROSITO pela  empresa  MELMAC.  Apropriação  de  dinheiro  de  instituição  financeira  por

WALCRIS ROSITO, PAGNOZZI e ALEXANDRE HERCULES.

 

 MARIO PAGNOZZI, WALCRIS ROSITO e ALEXANDRE HERCULES lavaram

dinheiro de corrupção e  gestão  fraudulenta também pela  empresa MELMAC CONSULTORIA,

administrada  por ALEXANDRE HERCULES.  Os  três,  em junho  de  2012,  praticaram “pelo

menos” seis  atos de  lavagem  de  dinheiro  vinculados  ao  repasse  pelo  êxito  no  PAF  n°

16.561.000068/2006-77,  pela  MELMAC,  beneficando  a  ALEXANDRE  HERCULES  e

WALCRIS. 

Além  disso,  WALCRIS  ROSITO,  MARIO  PAGNOZZI  e  ALEXANDRE

HERCULES concorreram para a apropriação, pelo primeiro, na condição de diretor do banco,  do

total de R$ 169.760,55 (soma dos valores desviados e lavados via MELMAC) de dinheiro do banco.

 No dia 28/06/2012, PAGNOZZI repassou R$ 897.000,00 de “honorários” à MELMAC,

conforme SCP formalizada com data de 10/09/2010. Em junho de 2012, mês da entrada dos R$

897.000,00 na MELMAC, cinco TED´s foram feitas à empresa  DE DORMIR,  subtotalizando R$

119.760,55, além de valores diretos a  WALCRIS ROSITO  em junho, estes no subtotal  de R$

50.000,00  (total: R$ 169.760,55). 

 Ouvido pela PF (fl. 320 do v. II),  WALCRIS foi lacônico ao se referir à MELMAC.

Apesar de receber quase quatro milhões de reais dela, não soube dizer exatamente a atuação dessas

pessoas jurídicas, mas que, na prática, estavam subordinadas a TAMAZATO. 

 Ouvido  pela  PF  (fl.  251),  ALEXANDRE HERCULES,  radialista  e  sem formação

jurídica  nem  contábil, apresentou  a  risível  versão  de  que  os  valores  milionários  que  recebia

decorriam de trabalho de “revisão e conferência de dados nos processos relacionados ao BOSTON”,
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a despeito de admitir inexistirem contrato nem contato direto com o banco ou com PAGNOZZI (fl.

251)

  O que é verdade é que a movimentação financeira  da MELMAC saltou depois que

ALEXANDRE HERCULES  aderiu à organização criminosa. Em 2008, a empresa movimentou

R$ 11.495,86  (fl.  441 do  v.  II  do  ap.  I).  Já  no  ano da  “adesão”,  2009,  movimentaram-se  R$

1.520.865,65. Entre 2010 e 2013, mais R$ 38.993.519,39 (fl. 441). Da mesma forma, ele próprio

tornou-se um milionário com os crimes aqui narrados. Com efeito, a movimentação financeira de

sua pessoa física saltou de R$ 3.851,85, em 2009, para R$ 12.396.733,11 no período de 2010 a

2013 (Laudo n° 700/2016, fl. 474 do v. I do ap. II). 

 O Laudo n° 694/2016 da PF demonstra que a MELMAC repassou à DE DORMIR R$

3.463.831,59 (fl. 390 do v. II do ap. I), diluídos em 183 operações durante o período de quebra de

sigilo bancário (2006 a 2013). ELIANE ALVES BRAGANÇA ROSITO, esposa de  WALCRIS,

recebeu outros 119.288,00 (fl. 410 do v. II do ap. I) em 9 operações. 

 A pessoa física de HERCULES foi destinatária de R$ 1.917.508,00 da MELMAC (fl.

443). A de TAMAZATO também, R$ 555.000,00 (fl. 443).

 Até mesmo mesmo a ASCON e a MAXCULT, de NORBERTO, receberam dinheiro da

MELMAC: R$ 423.702,00 e R$ 1.024.850,00, respectivamente. 

 No dia 28/06/2012, PAGNOZZI repassou R$ 897.000,00 (oitocentos e noventa e sete

mil reais) por “honorários” à MELMAC, conforme SCP formalizada com com data de 10/09/2010. 
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DOC.20 - SCP 068 - PAGNOZZI  X MELMAC
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DOC.20 - SCP 068 - PAGNOZZI  X MELMAC

 Assim,  ALEXANDRE  HERCULES  assumiu  um  papel  idêntico  ao  de

NORBERTO CAMPOS: conscientemente emprestou seu nome e sua empresa para transferência

de recursos a WALCRIS, enriquecendo com o conjunto. Tal como NORBERTO, ALEXANDRE

HERCULES nada fez de útil e relevante no PAF n° 16561.000068/2006-77. E nem poderia. Ele é

radialista e nunca trabalhou com direito tributário, como disse em 02/06/2016 à COGER/MF. 
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DOC.100 - Termo de Declaração ALEXANDRE HERCULES 2016 06 02

 MANOELA BASTOS confirmou que HERCULES nada fez no PAF: 

DOC.60 - Termo de Declaração MANOELA BASTOS 2016 06 16

 Em junho de 2012, mês da entrada dos R$ 897.000,00 na MELMAC, cinco TED´s
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foram feitas à empresa DE DORMIR,  totalizando R$ 119.760,55 (cento e dezenove mil, setecentos

e sessenta reais e cinquenta e cinco centavos), além de valores diretos a WALCRIS ROSITO em

junho, estes no total de R$ 50.000,00. 

 No  somatório  anual  (2012),  a  DE  DORMIR foi  beneficiária  de  R$  972  mil  da

MELMAC, enquanto sua sócia e esposa, ELAINE ROSITO, recebeu R$ 383,7 mil.
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  Entre 2011 e 2013, a MELMAC realizou de 171 operações bancárias de crédito para

a DE DORMIR, perfazendo R$ 3.164.331,59. Já ELAINE ROSITO recebeu R$ 398.788,00. Além

desses repasses a WALCRIS, a análise bancária da MELMAC mostra as transferências de valores

para  outros  corréus  e  suas  empresas,  como  NORBERTO  DE CAMPOS (MAXCONSULT e

ASCON) e JOSE TAMAZATO. 

 Ouvido, ALEXANDRE HERCULES ousou sustentar  que  as  transferências  para

DE DORMIR foram “investimentos para expansão” e que ele figura como sócio “não formal” da

empresa. 
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DOC.100 - Termo de Declaração ALEXANDRE HERCULES 2016 06 02

 A consideração dessa versão com as provas dos autos aponta para a falsidade dela. Com

efeito,  ALEXANDRE HERCULES demonstrou desconhecimento sobre a empresa na qual alega

ter investido “de R$ 5.000.000,00 a 6.000.000,00 milhões”.

 
DOC.100 - Termo de Declaração ALEXANDRE HERCULES 2016 06 02

 Além disso, a Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física

(DIPRF) omite qualquer investimento na empresa  DE DORMIR e revela que o radialista, após a

parceira com a organização criminosa, experimentou gritante evolução patrimonial. Em 2008, seus

bens somavam R$ 64 mil. Em 2012, R$ 1,53 milhão. A despeito de sua evolução patrimonial, o
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total de bens declarados é muito inferior ao suposto investimento feito na DE DORMIR.  

 

VII.4 - Lavagem de dinheiro nos repasses do PAF n° 16561.000068/2006 - 77 a EDUARDO

CERQUEIRA LEITE

 MARIO PAGNOZZI, JOSE TERUJI TAMAZATO, NORBERTO DE CAMPOS e

EDUARDO CERQUEIRA LEITE,  em junho de  2012,  praticaram “pelo  menos” um ato  de

lavagem de dinheiro vinculado ao repasse à ASCON pelo êxito no PAF n° 16.561.000068/2006-

77, beneficando a NORBERTO e EDUARDO. 

 Além disso, em 2012 EDUARDO e NORBERTO protagonizaram mais um conjunto

de atos de lavagem de dinheiro envolvendo a Construtora Pema Ltda. Finalmente, em 01/04/2014,

novo ato de alvagem praticado pela dupla envolvendo a empresa Aureo – Nova Arte. 

 WALCRIS ROSITO  e MARIO PAGNOZZI  repassaram R$ 750.000,00 à ASCON,

administrada  por  NORBERTO.  Desse  total,  R$  600.000,00  foram  lavados  para  EDUARDO

CERQUEIRA LEITE pelo êxito no PAF n° 16561.000068/2006-77, tudo devidamente recibado

por NORBERTO e antes maquiado por contrato de sociedade em conta de participação: 
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DOC.16 - SCP 068 - PAGNOZZI X ASCON

 Ouvido pela COGER/MF em 31/05/2016,  NORBERTO DE CAMPOS informou que

não prestou serviço algum no 16.561.000068/2006-77. A conta da  ASCON foi utilizada para o

recebimento e posterior repasse de valores devidos ao auditor fiscal EDUARDO CERQUEIRA.
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DOC.78 - Termo de Declaração NORBERTO DE CAMPOS 2016 05 31

 NORBERTO DE CAMPOS foi categórico em afirmar que aproximadamente 80% do

valor recebido da PAGNOZZI tinha como destinatário EDUARDO CERQUEIRA. O restante, em

tese, representa a remuneração pelo “empréstimo da conta” e os eventuais custos de operação. 

 A análise da quebra de sigilo bancário da ASCON revela que, em 2012, 98 saques em

pequenos valores por cheques alcançaram o total R$ 707.850,00, sendo 27 acima de R$ 5.000,00. É

a estratégia de lavagem de dinheiro pela técnica de smurfing43 ou pitufeo.

43 “A estruturação de transações é uma técnica comum em lavagem de dinheiro. Não raramente, criminosos fracionam suas transações em operações
abaixo de dez mil  reais,  para dificultar  sua identificação pelas instituições financeiras e a comunicação de operações suspeitas ao Conselho de
Controle de atividades financeiras – COAF, considerando o parâmetro de dez mil reais previsto no art. 13, I, da Circular n.º 3.461/2009. A prática,
internacionalmente, é denominada vulgarmente de 'smurfing'.” (STJ, RHC 062176, 2015).
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 Os valores acima tiveram como real beneficiário EDUARDO CERQUEIRA e em grau

reduzido  o  próprio  NORBERTO  DE  CAMPOS.  Apenas  como  exemplo,  NORBERTO  DE

CAMPOS declarou que não possuía negócios com a empreiteira Pema LTDA. e que os créditos

efetuados  em 2012,  no  total  de  R$  272.242,45,  deram-se  por  conta  e  ordem de  EDUARDO

CERQUEIRA. 
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DOC.78 - Termo de Declaração NORBERTO DE CAMPOS 2016 05 31

 A investigação provou que  EDUARDO CERQUEIRA tinha  à  época  imóvel  dessa

empreiteira,  situado  na Rua das Paineiras,  415, Condomínio Quinta  das  Oliveiras,  Unidade 10,

Bairro  Jardim,  Santo  André/SP.  Trata-se,  inclusive,  de  bem  declarado  por  EDUARDO

CERQUEIRA à Receita Federal (DIPRF), quitado, ao menos em parte, pela ASCON, conforme se

observa nos documentos abaixo  (DOC.118) e em mensagem eletrônica recebida por  EDUARDO

CERQUEIRA (DOC.119).
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 Outro exemplo do pagamento de despesas pessoais de EDUARDO por NORBERTO

foram os  e-mails  constantes do  cd  do RA COGER/MF, anexos, DOC. 107, Relatório de Análise

Boston,  anexos.  NORBERTO  paga  R$  58.855,68  para  a  empresa  Aureo  –  Nova  Arte  por

determinação de EDUARDO: 

Assunto: RES: Revestimento

De: "Aureo - Nova Arte" <aureo@novaartebrasil.com.br>
Data: 01/04/2014 17:26
Para: "'eduardo leite"' <eduardocerqueiral@yahoo.com.br>
Segue dados para transferência!
Nova Arte Com de Acab p/ Const Ltda
CNPJ: 00.418.495/0001-73
Banco Itaú
Ag.: 8533
Conta: 00559-4
Va lor: R$-58.855,68
Houve um acréscimo de metragem de acordo com o escritório da Evelin; provavelmente
devido à paginação.
abraços
Aureo S . Barbosa
Nova Arte Com Acab p/ Const Ltda
Rua das Palmeiras, 393 - Santo André - SP
11 3705-3637
Alam. Prof. Lucas Nogueira Garcês, 3.985 - Atibaia - S.P.
11 2427-1159 / 2427- 0742
aureo@novaartebrasil.com.br
www. novaartebrasil . com.br
i ~ Antes de imprimir pense em seu compromisso
com o Meio Ambiente e o comprometimento com os Custos
-- ---Mensagem original-----
De: eduardo leite [mailto:eduardocerqueiral@yahoo.corn.br ]
Enviada em : segunda - feira, 31 de março de 2014 15 : 15
Para : aureo@novaartebrasil.com.br
Assunto: Revestimento
Cro Aureo,
Conforme solicitado, segue dados para formalização do pedido:
Maria Teresa Bigliazzi
RG 7.808.802
CPF 880 . 314.388 - 20
Rua Rui Barbosa, 255, apto 82, Vila Gilda, Santo André CEP - 09040-370
Eduardo Leite

De: Norberto de Campos <norfields@ig.com .br>
Data: 16/04/2014 14:58
Para: eduardo leite <eduardocerqueiral@yahoo.com.br>
Eduardo,
Completado o valor nesta data mediante deposito de 40.000,00 na conta solicitada.
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Att
Norberto
Em 2 de abril de 2014 17:06, eduardo leite <eduardocerqueiral@yahoo.com.br> escreveu :
Caro Norberto,
Favor efetuar o pagamento, por meio de depóstio em no nome da Nova Arte, conforme
dados abaixo, no valor de R$ 58.855,68.
Grato,
Eduardo Leite

Assunto: RES: CÓPIA CHEQUE
De: "Vendas Nova Arte" <vendas@novaartebrasil.com.br>
Data: 30/04/2014 13:41
Para: '"eduardo leite'" <eduardocerqueiral@yahoo.com.br>
Olá Eduardo ;
Está tudo ok
obrigado
Aureo S. Barbosa
Nova Arte Com Acab p/ Const Ltda
Rua das Palmeiras , 393 - Santo André - SP
11 3705-3637
Alam. Prof . Lucas Nogueira Garcês, 3.985 - Atibaia - S . P .
11 2427-1159 / 2427 - 0742
aureo@novaartebrasil.com . br
www.novaartebrasil.com . br
illJ Antes de imprimir pense em seu compromisso
com o Meio Ambi ente e o comprometimento com os Custos
-----Mensagem original--- - -
De : eduardo l eite [mailto:eduardocergue i ral@yahoo . com.br ]
Enviada em : quarta- feira , 30 de abril de 2014 10:37
Para : vendas@novaartebrasil.com.br
Assunto : Fwd : CÓPIA CHEQUE
Caro Nico l a,
Segue em anexo chegue referente ao pagamento da lª parcela do revestimento TAXOS . O
comprovante da 2ª parcela eu já havia encaminhado. Portanto, gostaria gue você
confirmasse o recebimento do valor total de R$ 58 . 856,00 .
Atenciosamente,
Eduardo Leite

VII.5  Lavagem de dinheiro  nos repasses  do PAF  n° 16561.000068/2006-77 a LEONARDO

MUSSI e VALMIR SANDRI 

 

 LEONARDO  MUSSI  e  VALMIR  SANDRI  receberam  em  28/06/2012  de

WALSCRIS ROSITO e MARIO PAGNOZZI, pela MUSSI & SANDRI, R$ 2.370.000,00 (dois

milhões, trezentos e setenta mil reais) (DOC. 17). Esse dinheiro foi a contraprestação a MUSSI e

SANDRI pela participação do último na corrupção do relator  JOSE RICARDO, por ocasião do
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julgamento do recurso voluntário do Boston, em 12/06/2012. Como se provou acima, o recurso

voluntário havia sido escrito por EDUARDO CERQUEIRA LEITE, em 06/01/2009 (DOC. 60). 

 Para dar aparência de legalidade a esse repasse, os quatro celebraram dois contratos, um

de advocacia e outro de sociedade em conta de participação com previsão de honorários de R$

2.000.000,00  (DOC.  17).  Portanto,  o  repasse  de  dinheiro  decorrente  corrupção  antecedente  foi

lavado como honorários de sócios em SCP. 

 

  No dia 27/06/2012,  PAGNOZZI  recebeu de  WALCRIS  (banco) R$  7.288.436,94

pelo julgamento corrompido de  JOSE RICARDO. No dia seguinte,  PAGNOZZI repassou, com

autorização de WALCRIS, R$ 2.370.000,00 (DOC. 17). 
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 A divergência entre o valor previsto na SCP (R$ 2.000.000,00) e o efetivamente pago

após  descontos  de  impostos  (R$  2.370.000,00)  tinha  uma  explicação:  serviu  para  MUSSI  e

SANDRI  não  contabilizarem quase  quinhentos  mil  reais,  que  foram usados  para  pagar  outros

envolvidos corrupção sob a rubrica “Custos Op. Boston”. 

 Com efeito, planilha eletrônica apreendida na sede da MUSSI & SANDRI apresenta

como os “honorários” foram contabilizados na sociedade de advogados. O documento denominado

“dre ajustada leo” (DOC.105 e item 308 do RA da COGER/MF) contém o controle de receitas e

despesas da empresa. Na planilha de “2012”, foi lançado como faturamento somente a quantia de

R$ 1.878.402,25, resultado da SCP com a PAGNOZZI.
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DOC.105 - DRE ajustada leo

 Pelos documentos, foram lançados como faturamento apenas parte dos “honorários”

recebidos. Como na SCP a tributação foi feita na PAGNOZZI, o valor de R$ 2.370.000,00 entrou

líquido na MUSSI & SANDRI. Porém, a dupla lançou como faturamento apenas R$ 1.878.402,25.

Faltaram R$ 491.597,75 sem contabilização, ao que chamaram de “à definir” [sic.]. 
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 Ao se exibir a observação na célula onde está esse valor de R$ 500.000,00, aparece a

a frase “Custo OP Boston”, numa referência a pagamento desse valor a colaboradores que atuaram

nos “bastidores” desse caso. 

 A análise desses dados pelos auditores fiscais e de finanças e controles subscritores

do RA da COGER/MF levou-os a concluir o seguinte (itens 314, 315 e 316): 
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 Em resumo é possível afirmar que apesar de receber R$ 2,37 milhões, a MUSSI &

SANDRI considerou como faturamento apenas R$ 1,87 milhão, sendo a diferença de R$ 0,5 milhão

destinada a “cobrir custos operacionais” relativos ao processo do BANK BOSTON. 

 A Constatação acima se traduz em grande importância na medida em que o relato

feito pela própria MUSSI & SANDRI (vide parágrafo  e posteriores) elenca os serviços supostamente

prestados, diga-se de passagem raros e de pouco relevo. O documento afirma que os trabalhos foram

executados  pelos  sócios  LUCIANO OGAWA e  LEONARDO MUSSI  sem  mencionar  terceiros  ou

custos adicionais. 

 Considerando todo o quadro fático e de suspeição em torno do desfecho favorável

obtido nos processos ora analisados, é perfeitamente factível que o valor de R$ 500.000,00 tenha sido

destinado a conselheiro julgador do processo 16561.000068/2006-77 e, por razões obvias, não pode

ser nomeado na planilha de controle da MUSSI & SANDRI, o que justifica o emprego da expressão

cifrada “Custo OP Boston”. 

VIII – CORRUPÇÃO DE EDUARDO CERQUEIRA LEITE NO JULGAMENTO DO PAF n°

16327.000488/2009-79.  ATOS  DE  LAVAGEM  DE  DINHEIRO  NO  PAGAMENTO  DE

PROPINA REFERENTE AO PAF N° 16327.000488/2009-79.

 

 Em  2014,  WALCRIS  ROSITO  e  MARIO  PAGNOZZI  prometeram  vantagens

indevidas  do  banco  à  organização  criminosa  para  que  EDUARDO  CERQUEIRA  LEITE

praticasse atos de ofício em favor do Banco Itaubank, no bojo do PAF n° 16.327.000488/2009-79,

infringindo  dever  funcional.  EDUARDO  aceitou,  em  favor  da  organização  criminosa,  essa

promessa e praticou atos de ofício com infração do dever funcional.

 Em março de 2014, WALCRIS ROSITO e MARIO PAGNOZZI praticaram seis atos

de lavagem do dinheiro aceito por EDUARDO para a organização criminosa. Para o mesmo fim,

JOSE TERUJI TAMAZATO praticou quatro atos e HERCULES um ato.    

 O PAF n° 16327.000299/2006-53 rendeu à organização criminosa R$ 11.865.846,41. O

de n° 16561.000068/2006-77, mais R$ 7.288.436,94. Ocorre que, como provou a quebra de sigilo
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bancário de 2005 a 2015, mais R$ 25.839.436,01 foram repassados à organização criminosa pelo

Bank Boston (item 6 do RA n° 07/2017 da COGER). Para apurar a origem desse saldo, o MPF e a

Corregedoria-Geral do Ministério da Fazenda investigaram outros PAF´s do Bank Boston. Foram

encontrados mais 54 PAF´s (item 10 do RA 07/2017), dos quais 31 transitaram na DIORT/DEINF,

órgão chefiado por EDUARDO CERQUEIRA LEITE. 

 Então, por amostragem, foram analisados mais cinco PAF´s (os negritados no item 10

do  RA  07/2017),  e  em  todos  houve  despachos/decisões  (atos  de  ofício)  de  EDUARDO

CERQUEIRA LEITE em favorecimento ao Bank Boston/Banco Itaubank S/A — tudo em troca de

quantias  milionárias  de  propina  que  foram lavadas  por  contratos  de  honorários  advocatícios  e

distribuída por interpostas pessoas jurídicas. 

 O primeiro dos cinco a ser apresentado é o PAF n° 16.327.000488/2009-79, de interesse

do Banco Itaubank (itens 11 e seguintes do RA n° 07/2017). O PAF tratou de pedido de restituição

de imposto de renda retido na fonte formalizado em 08/05/2009 na DEINF/SPO. Nessa mesma data,

o feito foi movimentado à DIORT/DEINF, “casa” de EDUARDO. A interação entre EDUARDO e

WALCRIS ROSITO foi direta neste PAF (item 12 do RA n° 07/2017): 
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  Em 2014,  EDUARDO, em despacho decisório (ato de ofício), manifestou-se pelo

reconhecimento do direito creditório do IRF em comento, no montante original de R$ 4.654.487,25

(…) (item 12 do RA n° 7/2017). Tal valor, atualizado pelos juros da taxa SELIC, rendeu ao banco

R$ 13.815.450,06 (item 13) em créditos tributários: 

 

 

 

 

 

 

  Passo  seguinte,  em  19/03/2014,  o  intermediário  da  corrupção,  MARIO

PAGNOZZI, encarregou-se de reeditar a praxe entre eles: informou ao Bank of America Brasil

[leia-se:  a  WALCRIS  ROSITO]  sobre  a  decisão  do  processo  administrativo  [leia-se:  de

EDUARDO] integralmente favorável ao banco no valor de R$ 13.815.450,06. 
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 O  valor  de  R$  1.381.545,00  correspondente  à  propina,  e  também decorrente  da

gestão fraudulenta, precisava ser lavado para ter aparência de legalidade ao alcançar os integrantes

da organização criminosa. Assim, em 19/03/2014,  PAGNOZZI  pediu a  WALCRIS  que o banco

pagasse às pessoas jurídicas PAGNOZZI & ASSOCIADOS, JLT CONSULTORIA EMPRESARIAL

LTDA. e MELMAC CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. 
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 MARIO PAGNOZZI, JOSE TEJURI TAMAZATO e ALEXANDRE HERCULES,

integrando o ciclo  de  lavagem de  dinheiro  e  perenizando a atuação da  organização criminosa,

emitiram recibos ao banco em nome, respectivamente, de PAGNOZZI & ASSOCIADOS, JTL e

MELMAC (item 14 do RA n° 07/2017).

 Após o recibo pela JTL, datado de 19/03/2014, três TED´s bancárias foram feitas à

empresa  DE DORMIR,  da  esposa  de  WALCRIS,  duas  em 30/04/2014 e  uma em 19/05/2014,

totalizando R$ 25.000,00:

 

Não foi possível confirmar as transferências posteriores de dinheiro da MELMAC e da

JLT porque a quebra de sigilo em relação a essas duas empresas não abrangeu o ano de 2014. Em

cota  a  esta  denúncia,  o  MPF  apresenta  requerimento  de  afastamento  do  sigilo  bancário  de

MELMAC e JLT em 2014 e 2015. 
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IX - CORRUPÇÃO DE EDUARDO CERQUEIRA LEITE NO JULGAMENTO DO PAF n°

16327.001038/2009-01.  ATOS  DE  LAVAGEM  DE  DINHEIRO  NO  PAGAMENTO  DE

PROPINA  REFERENTE  AO  PAF  N° 16327.001038/2009-01.  CRIME  DE  DESVIO  DE

DINHEIRO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (ART. 5° DA LEI N° 7.492/86)

  Em 14/10/2009, MARIO PAGNOZZI e WALCRIS ROSITO prometeram vantagens

indevidas em benefício da quadrilha para que EDUARDO CERQUEIRA LEITE praticasse atos

de ofício em favor do Bank Boston Banco Múltiplo S/A.  EDUARDO  aceitou essa promessa de

dinheiro para a organização criminosa e praticou atos de ofício em favor do banco. 

 Em 22/10/2009, MARIO PAGNOZZI e WALCRIS ROSITO praticaram três atos

de lavagem de dinheiro decorrente de corrupção e gestão fraudulenta. Por sua vez, JOSE TERUJI

TAMAZATO e ALEXANDRE HERCULES praticaram um ato de lavagem desse contexto. 

 Além  disso,  WALCRIS  ROSITO,  MARIO  PAGNOZZI  e  ALEXANDRE

HERCULES desviaram em proveito do primeiro recursos da instituição financeira que dirigia. 

   O  PAF n°  16327.001038/2009-01  tratou  de  compensação  de  débitos  sobre  IRPJ,

também de interesse do Banco ITAUBANK S/A. O requerimento foi apresentado em 30/09/2009 à

DEINF/SP  e  movimentado  à  DIORT/DEINF  (item  17  do  RA n°  07/2014).  Em  14/10/2009,

EDUARDO proferiu “despacho decisório” reconhecendo direito creditório no valor original de R$

30.297.679,61,  bem  como  pela  homologação  de  diversas  Declarações  de  Compensação

apresentadas pelo sujeito passivo (item 17). 
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 Em 19/10/2009, EDUARDO elaborou o Comunicado n° 567/2009 (item 20 do RA n°

07/2017) para dar ciência ao contribuinte. O documento foi postado em 21/10/2009 e recebido pelo

Itaubank só em 23/10/2009. Porém, antes mesmo de o contribuinte ter acesso à decisão,  MARIO

PAGNOZZI, em 22/10/2009, como demonstrado abaixo, já procedeu à cobrança dos “honorários”

ao banco.  Em diligência,  a  COGER/MF confirmou que nos  autos  não há  termo de  ciência  ou

procuração/substabelecimento em nome de MARIO. Portanto, o banco atuava em nome próprio no

contencioso administrativo. Assim, só uma conclusão é possível: a de que EDUARDO antecipou a

MARIO  a decisão,  violando assim o dever de sigilo legal  do PAF, consoante confirmado pelo

Ministério da Fazenda (item 21). 

 Em 22/10/2009, PAGNOZZI informou ao Bank Boston o deferimento de compensação

no valor de R$ 50.443.380,79. A contrapartida (propina) à quadrilha foi de R$ 2.522.169,04. No

mesmo documento, foram tratados os honorários de outro PAF, o de n° 16327.001039/2009-48, no

valor de R$ 895.926,34. O total de R$ 3.418.000,00 foi mais uma vez lavado pela simulação de

contrato de advocacia combinado com uso de pessoas jurídicas interpostas: 
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 Como  se  viu,  a  PAGNOZZI  &  ASSOCIADOS  não  realizou  nenhum  trabalho

advocatício. Sequer existiu nos autos. O tratamento como uma “relação advocatícia” e a cobrança

de “honorários” foram meros expedientes do ciclo de lavagem de dinheiro que teve como crimes

antecedentes a corrupção de EDUARDO e a gestão fraudulenta de WALCRIS ROSITO. 

PAGNOZZI  emitiu  a  Nota  Fiscal  n°  0043,  com  a  discriminação:  “serviços  de

assessoria  e  consultoria  referente  parte  dos  honorários  pelo  encerramento  dos  processos

16327.001039/2009-48 e 16327.001038/2009-01”, no valor bruto de R$ 1.293.000,00 (item 22). 

 A quebra de sigilo bancário mostra os recebimentos líquidos dos valores. PAGNOZZI

recebeu  em  10/11/2009  R$  1.148.830,50;  JLT  recebeu  em  18/11/2009  R$  1.643.725,00;  e

MELMAC, em 29/10/2009, recebeu R$ 258.087,50 (item 18 do RA n° 07/2017). 
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 E isso não foi tudo. 

Em  fevereiro  de  2015,  o  PAF  n°  16327.001038/2009-01  vitimou  o  banco  em

duplicidade de pagamento.  MARIO PAGNOZZI  e  WALCRIS ROSITO promoveram um novo

aviso de cobrança em 09/02/2015. Ou seja, os dois fizeram com que o banco, induzido a erro por

eles, pagasse duas vezes pela exoneração do crédito no PAF. 

O valor bruto de R$ 1.021.353,29 foi distribuído da seguinte forma (item 23): 
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 O documento acima registra o “recebido” de WALCRIS ROSITO. 

 Desta  forma,  WALCRIS,  TAMAZATO,  HERCULES  e  MARIO  PAGNOZZI

desviaram R$ 1.021.353,29 do banco para si e para JOSE TERUJI TAMAZATO e HERCULER

ALEXANDRE, aproveitando-se da condição de gerente da instituição financeira de  WALCRIS

(art. 5° da Lei n° 7.492/86). 

E  mais  uma  vez  WALCRIS,  PAGNOZZI,  TAMAZATO  e  HERCULES

ALEXANDRE lavaram dinheiro desse crime novo financeiro, ao dividirem R$ 1.021.353,29 pelo

uso de suas respectivas pessoas jurídicas, em 2015:

X - CORRUPÇÃO DE EDUARDO CERQUEIRA LEITE NO JULGAMENTO DO PAF n°

13896.001531/98-10. DESVIO DE DINHEIRO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (ART. 5°

DA  LEI  N°  7.492/86).  ATOS  DE  LAVAGEM  DE  DINHEIRO  NO  PAGAMENTO  DE

PROPINA REFERENTE AO PAF N° 13896.001531/98-10.  

 Em 18/09/2006, MARIO PAGNOZZI corrompeu EDUARDO CERQUEIRA LEITE

prometendo-lhe vantagem indevida para que favorecesse ao Boston Adm. e Empreendimentos Ltda.

no PAF n. 3896.001531/98-10. EDUARDO aceitou tal promessa e praticou ato de ofício em favor

do banco, violando dever funcional. 

Em abril de 2013, MARIO PAGNOZZI e WALCRIS ROSITO praticaram um ato de

lavagem. Depois,  WALCRIS ROSITO, MARIO PAGNOZZI, JOSE TERUJI TAMAZATO,

NORBERTO CAMPOS e ALEXANDRE HERCULES praticaram mais um ato de lavagem.

Além  disso,  WALCRIS  ROSITO,  MARIO  PAGNOZZI  e  ALEXANDRE

HERCULES desviaram em proveito do primeiro recursos da instituição financeira que dirigia. 

 O  PAF  n°  13896.001531/98-10  teve  por  objeto  pedido  de  restituição  de  IRRF  do

contribuinte  Boston  Administração  e  Empreendimentos.  O  requerimento  foi  protocolado  em

31/12/1998 e ainda hoje aguarda julgamento final pelo CARF. 
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Em  18/09/2006,  quando  o  feito  tramitava  na  DIORT/DEINF/SP  e  quando  já

estabelecida a associação delitiva entre os réus,  EDUARDO  proferiu “despacho decisório” para

deferir  o aproveitamento de direito  creditório no valor  de R$ 3.237.721,29 (item 26 do RA n°

07/2017). 

 

 

Em  23/04/2013,  dentro  de  um  contexto  de  múltiplos  e  permanentes  serviços

direcionados ao favorecimento ao Bank of America (Boston, Itaubank), PAGNOZZI informou ao

cliente  a  exoneração  de  R$ 79.917.456,06 objeto  desse  PAF,  e  cobrou  os  “honorários”  de  R$

3.995.872,80. 
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 Mais  uma  vez  o  dinheiro  seria  rateado  entre  PAGNOZZI  &  ASSOCIADOS,  JLT

CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA., MELMAC CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA,

além da MAXCULT ADMINISTRAÇÃO E ASSESSORIA, nos seguintes termos: 
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 Só  para  relembrar,  a  MAXCONSULT  é  uma  das  empresas  de  NORBERTO  DE

CAMPOS,  pessoa  confessa  em  repassar  dinheiro  da  organização  criminosa  a  EDUARDO

CERQUEIRA LEITE. 

 Todas as empresas emitiram os recibos constantes do item 29 do RA n° 07/2017. Os

extratos  bancários  confirmam  os  pagamentos  em  14/05/2013  e  30/04/2013,  dinheiro  esse

devidamente lavado. 

 Tal  como ocorreu com o PAF n° 16327.001038/2009-01, a quadrilha vitimou o banco

em duplicidade de pagamento referente ao PAF n° 13896.001531/98-10. Na verdade, houve mais

duas cobranças pagas pelo banco por ordem de  WALCRIS ROSITO,  tendo por fundamento o
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mesmo PAF. Três no total. 

 Em 20/05/2013,  MARIO PAGNOZZI cobrou novos “honorários” do banco no valor

de R$ 789.897,50. 

 

 O extrato bancário das empresas parceiras na lavagem de dinheiro demonstram que os

pagamentos foram feitos três dias após essa cobrança. A pequena diferença dos valores decorreu de

incidência de tributos.  
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Ou seja, mais uma vez participaram dos atos de lavagem do desvio de dinheiro do banco

TAMAZATO e HERCULES ALEXANDRE, além de PAGNOZZI e WALCRIS ROSITO. 

 Em  10/03/2014,  mais  uma  vez a  organização  criminosa  lesou  o  banco.  Com

fundamento no mesmo PAF n° 13896.001531/98-10 (e também no PAF n° 10880.015027/97-06),

PAGNOZZI “cobrou” de WALCRIS R$ 286.135,33. O banco, induzido a erro, pagou esse valor. 

 A distribuição desse desvio foi feita da seguinte forma:

 

Como parte  do  ciclo  de  aparência  de  legalidade  a  esse  desvio,  PAGNOZZI,  JLT e

MELMAC  expediram  os  três  recibos  constantes  do  item  34  do  RA n°  07/2017  —  todos

devidamente recibados por WALCRIS ROSITO, em 10/03/2014.
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 XI  -  PAF  n°  10880.015027/97-06.  DESVIO  DE  DINHEIRO  DA  INSTITUIÇÃO

FINANCEIRA (ART. 5° DA LEI N° 7.492/86). ATOS DE LAVAGEM DE DINHEIRO NO

DESVIO DE DINHEIRO DO BANCO REFERENTE AO PAF N° 10880.015027/97-06

Em  10/03/2014,  WALCRIS  ROSITO,  MARIO  PAGNOZZI,  JOSE  TERUJI

TAMAZATO  e  ALEXANDRE HERCULES  desviaram dinheiro  da  instituição  financeira  em

favor de WALCRIS ROSITO e praticaram atos de lavagem de dinheiro decorrente desse crime e

da gestão fraudulenta da instituição dirigida por WALCRIS ROSITO. 

  O PAF em apreço foi instaurado a partir de auto de infração por CSLL do  The First

National  Bank  of  Boston.  Em 2004  (item 36  do  RA n  07/2017),  EDUARDO CERQUEIRA

LEITE despachou no feito. Em 10/03/2014,  PAGNOZZI notificou o banco [leia-se:  WALCRIS

ROSITO] para pagar “honorários”. E a sistemática de pagamento mais uma vez seguiu a praxe da

lavagem de dinheiro, inclusive para acobertar o dinheiro que foi destinado a WALCRIS ROSITO,

pessoa que, no banco, determinou o pagamento. 

O extrato do dia 21/03/2014 confirma que  PAGNOZZI  recebeu do Banco Itaú a

estabelecida  cota  de  R$  67.134,53.  Em  relação  às  cotas  recebidas  por  TAMAZATO  (JLT)  e
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ALEXANDRE HERCULES  (MELMAC),  não  foi  possível  ainda  comprovar  o  recebimento  e

posterior repasse a  WALCRIS ROSITO, pois a quebra de sigilo bancário dessas duas empresas

não abrangeu 2014. Em cota a esta denúncia, requer-se a ampliação da quebra de sigilo de 2014

para comprovar que JLT e MELMAC serviram à lavagem da apropriação de WALCRIS também

em relação a este PAF. 

XII  -  PAF  n°  10880.010951/97-14.  DESVIO  DE  DINHEIRO  DA  INSTITUIÇÃO

FINANCEIRA (ART. 5° DA LEI N° 7.492/86). ATOS DE LAVAGEM DE DINHEIRO NO

DESVIO DE DINHEIRO DO BANCO REFERENTE AO PAF N° 10880.010951/97-14  

 Em março de 2013, MARIO PAGNOZZI e WALCRIS ROSITO praticaram três atos

de lavagem de dinheiro. HERCULES ALEXANDRE e JOSE TERUJI TAMAZATO praticaram

um ato de lavagem. 

O PAF em apreço versa sobre compensação de crédito tributário do IRPF, também de

interesse  do  The  First  National  Bank  of  Boston  (itens  41  e  seguintes  do  RA n  07/2017  da

COGER/MF). 

 Em 25/03/2013,  PAGNOZZI  notificou o banco [leia-se:  WALCRIS ROSITO] para

pagar  “honorários”.  A sistemática  de  pagamento  mais  uma vez  seguiu  a  praxe  da  lavagem de

dinheiro, inclusive para acobertar o dinheiro que foi destinado a WALCRIS ROSITO, pessoa que,

no banco, determinou o pagamento. 

 Nesse  mesmo  dia,  ALEXANDRE  HERCULES  (MELMAC)  e  JOSE  TERUJI

TAMAZATO (JLT) emitiram os recibos que atestaram o pagamento pelo Itaú de R$ 788.641,73. O

crédito exonerado foi de R$ 15.772.834,74 (item 44). Os recibos e as notas fiscais constam dos itens

44 e seguintes do RA n. 07/2017 da COGER/MF. 
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 Os comprovantes de pagamento constam da quebra de sigilo bancário. 
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XIII - CRIME DE GESTÃO FRAUDULENTA praticado por WALCRIS ROSITO e MARIO

PAGNOZZI no Bank Boston

  Entre 2006 e julho 2014, WALCRIS ROSITO, na condição de diretor jurídico do Bank

of America, incorporador do Bank Boston, e MARIO PAGNOZZI, em concorrência com aquele,

geriram fraudulentamente44 a instituição financeira valendo-se da sua qualidade de administrador45

no banco de WALCRIS. 

Ouvido  pela  Polícia  Federal  (fl.  317  do  vol.  II),  WALCRIS  confirmou  que  ficou

responsável  pela  gestão  dos  referidos  processos  tributários,  que  giravam  em  torno  de  400

processos, sendo que, a partir de agosto de 2006, passou a gerir o contencioso do Bank Boston (fl.

318 do v. II). 

Também  ouvido  pela  PF,  JOSÉ  VIGILIO  VITA NETO,  atual  diretor  jurídico  de

contencioso do Itaú-Unibanco, corroborou o papel de administrador/gerente dessa área do banco

por  WALCRIS:  o Itaú  cumpria  as  determinações  expedidas  pelo  diretor  jurídico  do  Bank  of

America, Dr. WALCRIS ROSITO46 (fl. 143 do v. I). 

 WALCRIS ROSITO  ingressou no Bank Boston em 1996, como advogado da área

tributária até 2006. Em agosto de 2006, assumiu a condição de diretor jurídico do Bank of America

Representações, incorporador do Boston em 2003 (cf. termo de declarações à COGER/MF, DOC

49). 

 Nessa  condição  de  diretor  no  banco,  WALCRIS,  em  conjunto  com  MARIO

PAGNOZZI, passou a geri-la fraudulentamente. Com efeito, como detalhado nas operações acima,

entabularam  em  nome  da  instituição  contratos  com  escritórios  de  associação  criminosa

(PAGNOZZI, SGR, MUSSI & SANDRI); promoveram anuências e intervenções em sociedades em

conta de participação simuladas e pré-datadas; e, ainda, determinaram pagamentos milionários a

contratantes dessas SCP´s, sempre embutidos nos valores a parte milionária que caberia também no

desvio de recursos dela. 

44  Se por um lado o Bank Boston experimentou ganhos financeiros maiores (exoneração dos créditos) pela atuação criminosa dele, por outro o
conjunto das demais  instituições financeiras e o  sistema financeiro nacional  como um todo perderam na  confiança,  na regularidade de  seus
instrumentos, na segurança e organização do mercado. 

45 O art. 25 da Lei n° 7.492/86 trata WALCRIS como um sujeito ativo de crimes financeiros: “Art. 25. São penalmente responsáveis, nos termos 
desta lei, o controlador e os administradores de instituição financeira, assim considerados os diretores, gerentes (Vetado).”

46 Esse  direcionamento de  WALCRIS é  documentalmente  provado em ofício que  enviou ao Itaú em 21/11/2011,  determinando pagamentos  à
PAGNOZZI, JLT e MELCAC (anexo no CD com o RA da COGER/MF). 
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Em poucas palavras, ambos fizeram da instituição financeira um agente propulsor de

lavagem de dinheiro. 

Em 2006 e 2007, WALCRIS expôs a instituição financeira à contratação do escritório

de um dos julgadores de seu processo no CARF. As tratativas preliminares haviam sido feitas por

GRUGINSKI, JOSE RICARDO e TAMAZATO, como demonstra e-mail  apreendido na casa do

primeiro (DOC. 34). WALCRIS ROSITO, pelo Boston, ratificou a contratação, exsurgindo daí seu

conhecimento sobre a contratação de JOSE RICARDO, da SGR, a quem substabeleceu procuração

em 10/01/2007 (DOC. 3).

  Desde 11/01/2007, ele já sabia que o banco que dirigia contratria a SGR:

 Ouvido pela PF (fl. 318 do v. II), ele confirmou que em 2007 até participou de reunião

com representantes da SGR em Brasília. 

 Antes da distribuição de dinheiro,  PAGNOZZI formalizou SCP´s datadas falsamente

de  10/09/2010  com as  diversas  pessoas  físicas  e  jurídicas,  sempre  com  WALCRIS  ROSITO

assinando como “interveniente anuente” (DOC. 17, item 88 do RA da COGER/MF). E sempre sob

as coordenadas de MARIO PAGNOZZI. 

Todas  as  orientações  de  PAGNOZZI  foram  acatadas  por  WALCRIS,  pois,  como

demonstrado, ele recebia pessoalmente valores milionários desses pagamentos feitos pelo banco.

Ouvido pela PF (fl. 320 do v. II), WALCRIS disse que não sabe dizer exatamente a atuação dessas

pessoas jurídicas. 

 WALCRIS  vulnerou  o  sistema  financeiro  ao  participar,  com  PAGNOZZI,  do

desvínculo  contratual  com  SGR  e  ascensão  da  MUSSI  &  SANDRI, em   14/09/2009,  tudo

expressamente anuído por ele (DOC. 59), que assinou o aditivo em 31/03/2010 (DOC. 59).
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Além disso,  ele determinou as ordens internas  do banco para pagamento de valores

percentuais pela exoneração do crédito, aderindo à estratégia de distribuir recursos da instituição

financeira entre os entabulantes das falsas sociedades em conta de participação. Ou seja, o banco foi

compelido a participar, pelas mãos dos dois, dos mecanismos de lavagem de dinheiro. 

Assim, em 13/07/2009 o Bank Boston repassou o primeiro valor, R$ 3.634.303,26. Em

27/07/2010, PAGNOZZI  e WALCRIS ajustaram o pagamento de mais R$ 8.770.957,00 (item 153

do  RA da  COGER/MF),  ciente  WALCRIS  que  seriam  emitidas  notas  fiscais  aos  associados

criminosamente que entabulariam SCP´s: 

 

Em  22/06/2012,  WALCRIS  e  MARIO  PAGNOZZI  concorreram  a  que  o  banco

desembolsasse mais  R$ 7.766.048,96, emitindo-se a Nota Fiscal Eletrônica n° 060 (DOCs. 98 e

104), que foi aceita pelo diretor WALCRIS ROSITO e encaminhada por ele à área de pagamento

do banco. O pagamento líquido, descontados os impostos, foi feito em 27/02/2012, no valor de R$

7.288.436,94 (DOC. 98). 

E dessa forma, sempre pautado em fraudes documentais,  WALCRIS  e  PAGNOZZI

geriram  fraudulentamente  a  instituição  financeira  nas  relações  com  a  PAGNOZZI  &

ASSOCIADOS, JLT, MELMAC e ASCON. 
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XIV – DOS CRIMES DE QUADRILHA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Pelo menos a partir de 2006, constituiu-se uma quadrilha para favorecer a PAF´s do

Bank Boston da DIOR/DEINF/SP e Conselho de Contribuintes, em Brasília, e, assim, enriquecer

seus associados com percentual dos créditos exonerados. Tal associação47, que sempre se manteve

ativa,  alternou  alguns  integrantes  e  manteve  perenes  outros  até  o  início  de  2015,  quando  foi

deflagrada a fase ostensiva da Operação Zelotes. 

 Entre  2006  e  18/06/201348,  com  vínculo,  estabilidade,  permanência  e  unidade  de

desíginos,  WALCRIS  ROSITO,  MARIO  PAGNOZZI,  EDUARDO  CERQUEIRA LEITE,

JOSE  TERUJI  TAMAZATO,  MANOELA  BASTOS,  NORBERTO  CAMPOS  e

ALEXANDRE HERCULES organizaram e atuaram sob a forma de quadrilha para favorecer ao

Bank Boston e empresas do conglomerado em processos administrativos fiscais. 

A partir  de  19/06/2013  e  até  fevereiro  de  2015,  WALCRIS  ROSITO,  MARIO

PAGNOZZI, EDUARDO CERQUEIRA LEITE, JOSE TERUJI TAMAZATO, NORBERTO

CAMPOS  e  ALEXANDRE HERCULES  prosseguiram em organização  criminosa  para  lavar

dinheiro decorrente de gestão fraudulenta, corrupção e apropriação de dinheiro, tudo relacionado

especificamente à instituição financeira em apreço. 

O vínculo entre eles para exonerar créditos do banco durou anos. Ainda que em alguns

momentos de aparente letargia imposta pela própria dinâmica lenta dos PAF´s, a associação deles

sempre esteve presente e pronta para,  mediante a divisão de tarefas detalhada acima, convergir

esforços e trabalhos para beneficiar ao banco. 

Desde 2006,  EDUARDO CERQUEIRA LEITE  já era familiar a diretores do Bank

Boston como auditor da Receita Federal da DEINF/SP.  ANDRE FRANCO MORAES, ex-diretor

que  deixou  o  banco  em 2006,  ouvido  pela  PF,  confirmou  que  já  ouviu  falar  no  EDUARDO

CERQUEIRA LEITE, da delegacia referida  – fl. 196 verso. 

 O papel dele na organização criminosa foi orientar as ações do grupo nas instâncias fora

da  sua  lotação;  minutar  peças  para  serem apresentadas  nessas  instâncias;  proferir  despachos  e

47 O vínculo associativo para a prática de crimes contra a Administração Pública em favorecimento ao Bank Boston existiu, de maneira estável e
permanente, de 2006 a 2015, sendo interrompido por efeito da deflagração da fase ostensiva da Operação Zelotes. Desta forma, a quadrilha
criada  em  2016  especificamente  para  favorecer  ao  Bank  Boston  no  contencioso  administrativo  fiscal  investiu-se  da  roupagem  de  uma
organização criminosa, a partir da vigência da Lei n° 12.850/2013, atraindo a incidiência do Enunciado n° 711 da Súmula do Supremo Tribunal
Federal: “A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade
ou da permanência”. Assim, de 2006 a 17/09/2013, existiu uma quadrilha destinada a favorecer ao Bank Boston no contencioso administrativo.
A partir de 18/09/2013 até a deflagração da Operação Zelotes, em março de 2015, a quadrilha cedeu lugar a uma organização criminosa. 

48 Data de vigência da Lei n° 12.850/2013. 
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decisões no interesse do banco, caso os feitos tramitassem na DIORT/DEINF; e prestar todo tipo de

informação que a sua função pública lhe agregava. Deve responder por organização criminosa. 

MARIO PAGNOZZI era, juntamente com EDUARDO e WALCRIS ROSITO, líder

da  organização criminosa.  Ele  concorria  com  WALCRIS  na  gestão  fraudulenta  do  banco,  nos

pagamentos em duplicidade, nos desvios de dinheiro da instituição em favor de WALCRIS. Além

disso,  MARIO  fazia  a  interlocução  com  EDUARDO,  “contratava”  os  escritórios  ligados  aos

conselheiros que votavam em favor do banco.  Finalmente,  incumbia a ele gerenciar  os atos de

lavagem  de  dinheiro,  orientando  as  ações  de  TAMAZATO,  HERCULES  ALEXANDRE,

NORBERTO CAMPOS. Deve responder por organização criminosa. 

      WALCRIS ROSITO, também líder da organização criminosa, por um lado favorecia ao

banco na exoneração dos créditos levada a efeito pela propina. Mas por outro, lesava a instituição e

o sistema financeiro ao determiná-la a participar de ciclos de lavagem de dinheiro e distribuição de

propina. Além disso,  WALCRIS determinava a atuação das empresas JLT e MELMAC e de seus

administradores,  TAMAZATO  e  HERCULES  ALEXANDRE,  a  repassar  dinheiro  a  ele  e  à

empresa de sua esposa em mecanismo de lavagem. Deve ele responder por organização criminosa. 

    TAMAZATO, HERCULES ALEXANDRE  e  NORBERTO CAMPOS  emprestavam

suas empresas para os ciclos de lavagem que duraram anos. Mas não sem também se enriquecerem

com tal  atividade.  TAMAZATO  (JLT) e  HERCULES  (MELMAC) serviam aos pagamentos  a

WALCRIS  pela  gestão  fraudulenta  e  desvio  de  recursos  do  banco.  NORBERTO  CAMPOS

(ASCON e MAXCULT) tinha o papel principal de lavar o dinheiro que chegava a  EDUARDO.

Além disso,  concorriam ao desvio de dinheiro da instituição financeira ao fazerem pagamentos

conscientes a WALCRIS com dinheiro do banco. Devem eles responder por organização criminosa.

     MANOELA BASTOS era a advogada da PAGNOZZI responsável por interagir com o

corrupto conselheiro  JOSE RICARDO e com corrupto auditor  EDUARDO. Ela dava “cara” de

formalidade aos atos processuais minutados por  EDUARDO, sendo a face visível processual nos

PAF´s do banco. Deve ela responder por formação de quadrilha, pois deixou o escritório antes da

vigência da lei de repressão às organizações criminosas.  
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XV - CAPITULAÇÃO PENAL 

Ao agirem conforme o narrado, os acusados praticaram os seguintes crimes, conforme

os respectivos PAF´s e remissão aos correspondentes subcapítulos da denúncia. 

10.1) PAF n. 16.327.009/2006-53 (capítulo II da denúncia):  MARIO PAGNOZZI, MANOELA

BASTOS DE ALMEIDA E SILVA e JOSE TERUJO TAMAZATO praticaram uma vez o crime

do art. 333, parágrafo único, do Código Penal, em relação a EDUARDO CERQUEIRA LEITE,

que praticou uma vez o crime do art. 317, parágrafo primeiro, do Código Penal;

10.2) PAF n. 16.327.009/2006-53 (capítulo III da denúncia):  MARIO PAGNOZZI, MANOELA

DE ALMEIDA E SILVA, JOSE TERUJI TAMAZATO e WALCRIS ROSITO praticaram uma

vez o crime do art. 333, parágrafo único, do Código Penal, em relação a  JOSE RICARDO DA

SILVA, que praticou uma vez o crime do art. 317, parágrafo primeiro, do Código Penal;

10.3) PAF n. 16.327.009/2006-53 (capítulo IV da denúncia):  MARIO PAGNOZZI, WALCRIS

ROSITO, VALMIR SANDRI e LEONARDO MUSSI praticaram uma vez o crime parágrafo §1,

II do art. 1 da Lei n 9.613/98;

10.4) PAF n. 16.327.009/2006-53 (capítulo V.2 da denúncia):  MARIO PAGNOZZI, WALCRIS

ROSITO e JOSE TERUJI TAMAZATO praticaram oito vezes o crime parágrafo §1, II do art. 1

da Lei n 9.613/98. Além disso,  WALCRIS ROSITO, MARIO PAGNOZZI  e  JOSE TERUJI

TAMAZATO  praticaram o crime de devio de dinheiro de instituição financeira (art. 5 da Lei n.

7.492/86);

10.5) PAF n. 16.327.009/2006-53 (capítulo V.3 da denúncia):  MARIO PAGNOZZI, WALCRIS

ROSITO, NORBERTO CAMPOS e  EDUARDO CERQUEIRA LEITE praticaram uma vez o

crime do parágrafo §1, II do art. 1 da Lei n 9.613/98;

10.6)  PAF n.  16561.000068/2006-77  (capítulo  VI  da  denúncia):  MARIO PAGNOZZI,  JOSE

TERUJI TAMAZATO e MANOELA DE ALMEIDA E SILVA praticaram uma vez o crime do
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art. 333, parágrafo único do Código Penal, em relação a EDUARDO CERQUEIRA LEITE, que

praticou uma vez o crime do art. 317, parágrafo primeiro do Código Penal;

10.7) PAF n.  16561.000068/2006-77  (capítulo VI da denúncia):  WALCRIS ROSITO, MARIO

PAGNOZZI e JOSE TERUJI TAMAZATO praticaram uma vez o crime do art. 333, parágrafo

único  do  Código  Penal,  em  relação  a  JOSE  RICARDO  DA SILVA,  PAULO  CORTEZ  e

VALMIR SANDRI, que praticaram uma vez o crime do art. 317, parágrafo primeiro, combinado

com art. 29, ambos do Código Penal;

10.8) PAF n.  16561.000068/2006-77  (capítulo VI da denúncia):  WALCRIS ROSITO, MARIO

PAGNOZZI e  JOSE TERUJI TAMAZATO praticaram uma vez o crime do art. 333, parágrafo

único  do  Código  Penal,  em  relação  a  JOSE  RICARDO  DA SILVA,  PAULO  CORTEZ e

VALMIR SANDRI, que praticaram uma vez o crime do art. 317, parágrafo primeiro, combinado

com art. 29, ambos do Código Penal;

10.9) PAF n. 16561.000068/2006-77 (capítulo VII.2 da denúncia): WALCRIS ROSITO, MARIO

PAGNOZZI e  JOSE  TERUJI  TAMAZATO  praticaram  seis  atos  de  lavagem  de  dinheiro

(parágrafo §1,  II  do  art.  1  da  Lei  n  9.613/98).  Além  disso,  WALCRIS  ROSITO,  MARIO

PAGNOZZI  e  JOSE  TERUJI  TAMAZATO  praticaram  um  ato  de  desvio  de  dinheiro  de

instituição financeira (art. 5 da Lei n. 7.492/86);

10.10) PAF n. 16561.000068/2006-77 (capítulo VII.3 da denúncia): WALCRIS ROSITO, MARIO

PAGNOZZI e  ALEXANDRE  HERCULES  praticaram  seis  atos  de  lavagem  de  dinheiro

(parágrafo  §1,  II  do  art.  1  da  Lei  n  9.613/98).  Além  disso,  WALCRIS  ROSITO,  MARIO

PAGNOZZI  e  ALEXANDRE  HERCULES  praticaram  um  ato  de  desvio  de  dinheiro  de

instituição financeira (art. 5 da Lei n. 7.492/86);

10.11) PAF n. 16561.000068/2006-77 (capítulo VII.4 da denúncia): WALCRIS ROSITO, MARIO

PAGNOZZI e ALEXANDRE HERCULES praticaram um ato de lavagem de dinheiro (parágrafo

§1,  II  do  art.  1  da  Lei  n  9.613/98).  Além  disso,  NORBERTO  CAMPOS  e  EDUARDO
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CERQUEIRA LEITE praticaram dois atos de lavagem de dinheiro (parágrafo §1, II do art. 1 da

Lei n 9.613/98);

10.12) PAF n. 16561.000068/2006-77 (capítulo VII.5 da denúncia): WALCRIS ROSITO, MARIO

PAGNOZZI,  LEONARDO MUSSI  e  VALMIR SANDRI praticaram um ato  de  lavagem de

dinheiro (parágrafo §1, II do art. 1 da Lei n 9.613/98);

10.13)  PAF  n°  16327.000488/2009-79  (capítulo  VIII  da  denúncia):  WALCRIS  ROSITO e

MARIO PAGNOZZI praticaram seis atos de lavagem de dinheiro (parágrafo §1, II do art. 1 da Lei

n 9.613/98) e mais o crime do art. 333, parágrafo único do Código Penal, em relação a EDUARDO

CERQUEIRA LEITE,  que  praticou  o  crime  do  art.  317,  parágrafo  primeiro  do  CP.  JOSE

TERUJI TAMAZATO praticou quatro atos de lavagem e ALEXANDRE HERCULES um ato de

lavagem;

10.14) PAF n° 16327.001038/2009-01 (capítulo IX da denúncia): WALCRIS ROSITO e MARIO

PAGNOZZI praticaram seis  atos  de  lavagem de dinheiro  (parágrafo §1,  II  do art.  1  da  Lei  n

9.613/98) e mais o crime do art. 333, parágrafo único do Código Penal, em relação a EDUARDO

CERQUEIRA LEITE,  que  praticou  o  crime  do  art.  317,  parágrafo  primeiro  do  CP.  JOSE

TERUJI TAMAZATO  praticou um ato de lavagem e  ALEXANDRE HERCULES  um ato de

lavagem.  Além  disso,  WALCRIS  ROSITO,  MARIO  PAGNOZZI  e  ALEXANDRE

HERCULES praticaram um crime de desvio de dinheiro de instituição financeira (art. 5 da Lei n

7.492/86);

10.15)  PAF n° 13896.001531/98-10 (capítulo X da denúncia):  MARIO PAGNOZZI  praticou o

crime do art. 333, parágrafo único do CP em relação a  EDUARDO CERQUEIRA LEITE, que

praticou  o  crime  do  art.  317,  parágrafo  primeiro  do  CP.  WALCRIS  ROSITO  e  MARIO

PAGNOZZI  praticaram quatro  atos  de lavagem.  JOSE TERUJI TAMAZATO, NORBERTO

CAMPOS e ALEXANDRE HERCULES praticaram um ato de lavagem. Além disso, WALCRIS

ROSITO, MARIO PAGNOZZI, JOSE TERUJI TAMAZATO e  ALEXANDRE HERCULES

praticaram um crime do desvio de dinheiro de instituição financeira (art. 5 da Lei n 7.492/86);
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10.16) PAF n° 10880.015027/97-06 (capítulo XII da denúncia):  WALCRIS ROSITO, MARIO

PAGNOZZI, JOSE TERUJI TAMAZATO e ALEXANDRE HERCULES praticaram um crime

de desvio de dinheiro de instituição financeira (art. 5 da Lei n 7.492/86) e mais um ato de lavagem

de dinheiro (parágrafo §1, II do art. 1 da Lei n 9.613/98);

10.17) Capítulo XIII da denúncia:  WALCRIS ROSITO e MARIO PAGNOZZI praticaram uma

vez o crime do art. 4 da Lei n. 7.492/86 (gestão fraudulenta);

10.18) Capítulo XIV da denúncia:  MANOELA BASTOS DE ALMEIDA E SILVA praticou o

antigo  crime  do  art.  288  do  CP  (formação  de  quadrilha).   WALCRIS  ROSITO,  MARIO

PAGNOZZI, EDUARDO CERQUEIRA LEITE, JOSE TERUJI TAMAZATO, NORBERTO

CAMPOS e ALEXANDRE HERCULES praticaram o crime de organização criminosa (art. 2 da

Lei n. 12.850/2013). WALCRIS e PAGNOZZI exerceram o comando dela (art. 3).

XVI – REQUERIMENTOS 

 O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer o recebimento da denúncia e a citação

dos acusados e demais atos da instrução até a condenação final. 

 Requer, na forma do art. 91, II, b do Código Penal e do art. 7º, I da Lei n° 9.613/1998, o

perdimento de R$ 21.376.323,15, atualizados e  corrigidos,  correspondentes a  todos os  recursos

obtidos pela PAGNOZZI & PAGNOZZI ASSOCIADOS repassados pelo banco e referentes aos

PAF´s  apresentados na denúncia,  na medida da concorrência  de cada um a cada ato.  Tal  valor

poderá variar a depender do que for apurado em instrução. 

Requer a condenação solidária dos líderes da organização criminosa a danos morais

coletivos no valor de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), considerando prejuízo potencial da

União de R$ 694.741.542,63 (seiscentos e noventa e quatro milhões, setecentos e quarenta e um
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mil, quinhentos e quarenta e dois reais e sessenta e três centavos), valor de todas as exonerações

alcançadas por corrupção nos PAF´s descritos. 

 O MPF ressalva a possibilidade de juntada posterior de outros documentos que venham

a aperfeiçoar a instrução criminal, com base nos arts. 231 e 596 do Código de Processo Penal.

Em cota, apresentam-se requerimentos e promoções. 

Brasília/DF, 06/07/2017.

Frederico de Paiva Carvalho        Hebert Reis Mesquita

Procurador da República      Procurador da República

Testemunhas: 

Cid  Carlos  Costa  de  Freitas,  auditor  fiscal  da  Receita  Federal,  coordenador  de  Processos

Disciplinares  da  Corregedoria-Geral  do  Ministério  da  Fazenda.  Telefone:  (61)  3412-2193.

Esplanada dos Ministérios BL P - Brasília, DF, 70297-400. 

Regis Lopes de Almeida, funcioário do escritório Mussi e Sandri e responsável pela elaboração da

planilha  objeto  do  subcapítulo  VII.5  da  denúncia.  Endereço:  RUA  VASCO  FERNANDES

COUTINHO, 90, VILA RICA, SANTO ANDRE, SP. CEP: 09170060. Telefone: (0011) 81387105.
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