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O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (MPF), pelo 

Procurador da República que esta subscreve, no exercício de suas 

atribuições constitucionais, com fulcro no artigo 129, I, da CF e art. 

24 do CPP, vem oferecer DENÚNCIA em face de: 

 
ROGÉRIO FIGUEIREDO VIEIRA, brasileiro, casado, 

nascido em 05/02/1961, filho de Hélio Vieira e Sylvia figueiredo 

Vieira, servidor público federal do TRT/RJ, portador da cédula de 

identidade nº 054092895, expedida pelo IFP/RJ e inscrito no 

CPF/MF sob o nº 664.486.387-68, residente e domiciliado à Rua 

Professor Helion Póvoa, 11, Edifício Alfa Scorp II, apto 502, Tijuca, 

nesta cidade; 

 
 
 
 



ARMANDO DE AZEVEDO VIEIRA, brasileiro, nascido 

em 11/02/1954, filho de Helena de Azevedo Vieira, empresário, 

portador do passaporte nº 873576, inscrito no CPF/MF sob o nº 

344.990.167-20, residente e domiciliado à Rua São Fábio, 258, 

Piratininga, Niterói/RJ; 

 

ALEXANDRE NEME DOS ANJOS, brasileiro, nascido 

em 01/12/1962, filho de Denir Neme dos Anjos e Nelicio C. Pinto 

dos Anjos, portador da cédula de identidade nº 058242439 e 

inscrito no CPF/MF sob o nº 703.410.877-34, residente e 

domiciliado à Avenida Sete de Setembro, 861, Costa Carvalho, Juiz 

de Fora/MG; 

 

TÁSSIO DA ROCHA CAFEZAKIS, brasileiro, nascido em 

31/01/1985, filho de Ruy Cafezakis de Araújo e Vilma da Rocha 

Pereira, portador da cédula de identidade nº 211600986, expedida 

pelo IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 110.146.337-61, 

residente e domiciliado à Frei Jesus Sampaio, 144, Circular, Duque 

de Caxias/RJ; 

 

REINALDO NUNES SIQUEIRA JÚNIOR, brasileiro, 

nascido em 09/11/1962, filho de Reinaldo Nunes Siqueira e 

Mercedes Marlene Cogo da Cruz, portador da cédula de identidade 

número 3640020/SSP/PR, residente e domiciliado à 1520 SW, 155 

TR, Miami, Flórida, Estados Unidos da América; 

 



CINTHIA DE SOUZA GUEDES, brasileira, nascida em 

04.10.1979, filha de Jorge Napoleão Guedes e de Célia Regina de 

Souza Guedes, portadora da cédula de identidade nº 12234332-0 e 

inscrita no CPF sob o nº 090.542.657-60, residente e domiciliada à 

Rua Décio de Oliveira, 86, Xerém, Duque de Caxias/RJ; 

 

DOMINGOS JOSÉ DA SILVA TRECE, brasileiro, 

nascido em 24/12/1961, filho de Thereza Maria da Silva Trece, 

empresário, portador do título de eleitor nº 19640460337 e inscrito 

no CPF/MF sob o nº 733.229.627-68, residente e domiciliado à Rua 

Visconde do Itamaraty, nº 15, Edifício Plácido de Castro, apto 802, 

Maracanã, nesta cidade; 

 

JUREMA MARTINS ALVES DA CUNHA, brasileira, 

nascida em 25/07/1949, filha de Joaquim Martins Alves da Cunha e 

Dulcinéia Jacques da Cunha, autônoma, portadora da cédula de 

identidade nº 34489732, expedida pelo IFP/RJ e inscrita no CPF 

sob o nº 363.588.947-49, residente e domiciliada à Rua Seis, 

Quadra 19, Lote 18, Casa 01, Itaipuaçu, Maricá/RJ; e 

 

JUDEMBERG DE OLIVEIRA FILHO, brasileiro, nascido 

em 14/04/1960, filho de Judemberg de Oliveira e de Dalila Costa de 

Oliveira, Servidor Público Federal, portador da cédula de identidade 

nº 4798751-6 e inscrito no CPF/MF sob o nº 603.580.417-91, 

residente e domiciliado à Rua das Laranjeiras, nº 91, apto 802, 

Laranjeiras, nesta cidade 



 

pela prática das seguintes condutas criminosas: 

 

1. Introdução 
 

Os fatos descritos na presente denúncia foram objeto de 

apuração no âmbito da chamada Operação Voo Livre, por meio da 

qual se identificou a existência de organização criminosa 

(ORCRIM) em atuação no Aeroporto Internacional do Rio de 

Janeiro, voltada para a prática de diversos delitos no setor de 

desembarque do referido aeródromo. 

 

A ORCRIM em tela era composta por um grande número 

de indivíduos, com sofisticada divisão de tarefas, cabendo a cada 

um a execução de atos indispensáveis para o sucesso da 

empreitada delituosa como um todo. 

 

O principal objetivo da organização criminosa era 

possibilitar a entrada irregular de mercadorias no país, sem o 

recolhimento de tributos eventualmente devidos. Os bens, 

normalmente de alto valor agregado, poderiam então ser 

comercializados no mercado interno, com grande rentabilidade 

para alguns dos investigados. 

 

 

 



 

A estrutura da ORCRIM pode ser descrita a partir dos 

diversos grupos que a compunham. Em primeiro lugar, com 

interesse direto na comercialização de bens adquiridos no exterior, 

identificam-se empresários com disponibilidade de capital para 

arcar com os custos da operação, incluindo a aquisição e o 

transporte das mercadorias. 

 

Esses indivíduos mantêm ligações com pessoas situadas 

no exterior ou aptas a realizar viagens internacionais constantes, 

responsáveis diretas pela aquisição dos bens e, na maior parte dos 

casos observados, pelo transporte. Tendo em vista as funções por 

elas desempenhadas, eram por vezes referidas por outros 

integrantes da ORCRIM como “astronautas”. 

 

Um terceiro grupo é composto por servidores públicos da 

Receita Federal do Brasil lotados no Setor de Desembarque do 

AIRJ, responsáveis pela fiscalização alfandegária naquele 

aeroporto. A eles cabia garantir que as bagagens contendo os 

produtos adquiridos no exterior não fossem submetidas a 

fiscalização, elidindo o pagamento de tributos que seriam devidos 

em regular procedimento de importação. 

 

 

 

 



 

Por fim, a ORCRIM apresenta em sua estrutura diversas 

pessoas responsáveis pela articulação entre os seus membros. 

Neste grupo se inserem indivíduos com graus de contribuição 

diversos para o sucesso da empreitada delituosa. Alguns deles 

encontram-se no centro da atividade ilícita, cooptando interessados 

em se beneficiar do esquema e efetuando o contato entre os 

funcionários públicos e os demais integrantes da quadrilha, ao 

passo que outros tinham atuação pontual, como transmitir 

informações simples referentes a uma ação específica. 

 

No curso das investigações, verificou-se que alguns dos 

envolvidos nos fatos acima referidos se valiam de um segundo 

modo de operação para viabilizar a entrada clandestina de 

mercadorias em território nacional. Nesse caso, os produtos eram 

remetidos do exterior pela via postal, em embalagens fechadas 

com falsa declaração de conteúdo, o que permitia a evasão do 

pagamento de tributos devidos. Em alusão ao método utilizado, 

essa segunda forma de agir era denominada por aqueles que a 

operavam como “amarelo”. 

 

Os trabalhos policiais demonstraram o envolvimento dos 

denunciados com as irregularidades assim enunciadas, conforme 

se passa a expor. 

 

 



 

2. Dos Fatos Penalmente Relevantes 
 

Os registros obtidos no curso da investigação 

demonstram que os acusados integraram a organização criminosa 

em comento, introduzindo e comercializando em território nacional  

produtos adquiridos no exterior, sem o pagamento de tributos 

devidos. 

 

A análise da estrutura do grupo constituído pelos 

acusados confere destaque à figura de ROGÉRIO FIGUEIREDO 
VIEIRA, apontado pela autoridade policial como um dos principais 

envolvidos nas irregularidades constatadas no âmbito do AIRJ. 

 

ROGÉRIO, servidor público federal vinculado ao Tribunal 

Regional do Trabalho da 1ª Região, atua como empresário no  

ramo de importação e comercialização de produtos eletrônicos, 

contando, para tanto, com a constante internação irregular de 

mercadorias. Os registros demonstram que se vale de 

transportadores (“astronautas”), bem como da remessa postal de 

mercadorias sob falsa declaração (esquema “amarelo”). 

 

A investigação logrou demonstrar a intensa atividade 

empresarial do acusado, que mantém lojas destinadas ao público 

em geral e atua, ainda, revendendo a outros comerciantes os bens 

irregularmente introduzidos em território nacional. 



 

Em conjunto com seu primo, o empresário ARMANDO 
DE AZEVEDO VIEIRA, ROGÉRIO exercia o comando sobre o 

grupo descrito na presente exordial, estruturado para levar a efeito 

práticas delituosas de forma reiterada. 

 

Os elementos constantes dos autos revelam que os 

empresários constituíram sua atividade comercial a partir da 

constante internação irregular de mercadorias em território 

nacional, sendo os responsáveis pela escolha dos produtos que 

seriam adquiridos e suportando os custos da operação. 

 

Tais assertivas se encontram amparadas, 

exemplificativamente, pela série de diálogos mantida por eles em 

05 de dezembro de 2008, transcritos às fls. 291/295 dos autos de 

nº 2008.51.01.814564-1, dentre os quais colhe-se o seguinte 

trecho: 

 
“Rogerio: Era o DOMINGOS me chamando aqui no telefone, me 

dizendo que o ALEX não conseguia falar comigo e nem contigo aí eu já 

passei teu novo número pra ele. Ele deve te ligar aí. É algum problema 

com o amarelo, alguma coisa pra fazer hoje...Eu soube aqui o seguinte, 

que quando uma mercadoria KINGSTON sai da CHINA e chega nos 

ESTADOS UNIDOS, se não for autorizado pela KINGSTON, é 

confiscada. 

Armando: Então de onde é que tá vindo esse monte de troço falso, 

direto da CHINA? 

Rogerio: Não, aí o ALEX e outras pessoas pra venderem KINGSTON, 

são obrigados a comprar com o fornecedor da KINGSTON. São 



obrigados a comprar com eles, porque ele é o distribuidor KINGSTON.  

Pra entrar nos ESTADOS UNIDOS memória KINGSTON, tem que 

entrar por uma empresa credenciada pela KINGSTON. 

Armando: Entendi e onde é que ele compra. O ALEX compra dele, 

mas e essas falsas que estão chegando aqui no BRASIL (ininteligível) 

que eu não sei de onde é que vem. 

Rogerio: O ALEX pode não comprar dele porque tem vários 

distribuidores... 

Falam sobre a compra de um ar-condicionado... 

Deve ter alguém credenciado pela KINGSTON em MIAMI, na FLORIDA 

e o ALEX deve comprar dele ou então compra de outra pessoa na 

CALIFORNIA. Compra de um oficial e aí já é mais um intermediário. Eu 

não, eu vou comprar deles direto na CHINA. Ele vende pra alguns nos 

ESTADOS UNIDOS, que são credenciados e a gente entre aspas vai 

ser um credenciado KINGSTON nos ESTADOS UNIDOS, mais ou 

menos isso. 

Armando: Entendi, ele vai vender para os ESTADOS UNIDOS ou vai 

vir direto? Não, acho que vc vai fazer um esquema aí, certo? 

Rogerio: É, depois eu explico. Fazer uma bicicleta brasileira. 

Armando: Tá bom. Vc não foi não em SÃO PAULO? 

Rogerio: Eu tô aqui em SÃO PAULO, é que eu já almocei com ele e 

ele já me despachou. Eu sou ralé porra. 

Armando: Tu vai chegar lá. Agora eu tô com o motorista dele, vai me 

levar lá em GUARULHO agora... 

Rogerio: Então falou, atende o ALEX aí. Olha só, de início, só vai 

funcionar até dia 15, saindo lá de cima tá? Eu já chorei um pouquinho 

pra esticarem. Mas eles vão saltar direto, dia 22 é segunda então eles 

não devem trabalhar por isso que eles estipularam dia 15 pra chegar no 

máximo até sexta dia 19, entendeu? Mas se a gente tiver problema 

com isso a gente aciona os astronautas. 

Armando: Tá bom, mas eu acho que é o suficiente. Eu acho que um 

astronautinha ali naquela semaninha ali de natal pra ano novo, é tudo 

de bom. 

Rogerio: Entre 24 e 30? 

Armando: É... 



Rogerio: Segunda eu tô aí, terça eu tô aí também, segunda e terça.”1 
 

O conteúdo do diálogo torna inequívoco o objeto das 

operações comerciais dos acusados e as passagens grifadas 

permitem antever meios de que se valiam para introduzir os 

equipamentos adquiridos no exterior em território nacional sem o 

recolhimento de tributos devidos, detalhadamente explicitado a 

seguir. 

 

Os diversos expedientes por eles empregados para tanto 

eram vistos como “caminhos” para a aquisição de mercadorias, 

sendo certo que buscavam as rotas e os meios de internação 

irregular dos produtos que se apresentassem como mais seguros, 

sob o ponto de vista de eventuais ações fiscalizatórias, e 

economicamente mais atraentes. 

 

Para a execução de tais objetivos, ROGÉRIO e 

ARMANDO contaram com a colaboração estável dos demais 

acusados, conferindo unidade a um grupo voltado para a prática de 

diversos delitos. 

 

2.1 Da Prática do Delito Previsto no Artigo 288 do Código 
Penal 

 

As considerações já lançadas enunciam a existência do 

grupo, ativo ao menos entre os anos de 2008 a 2010, composto 
                                                
1 Diálogo transcrito às fls. 294/295 dos autos de nº 2008.51.01.814564-1, grifei. 



pelos acusados, sob a liderança de ROGÉRIO e ARMANDO, que 

tinha como objetivo promover a internação irregular de mercadorias 

em território nacional, de forma constante e habitual, com 

marcados objetivos comerciais. 

 

Os elementos coligidos demonstram a especialização de 

funções entre os membros do grupo, sendo certo que a 

colaboração de alguns deles era restrita a um dos esquemas 

ilícitos observados, ao passo que outros contribuíam de formas 

diversas para o êxito e a permanência das atividades ilícitas. 

 

Nessa tecitura, cabia a ROGÉRIO representar os 

interesses do grupo perante fornecedores sediados no exterior, 

estabelecendo contatos, buscando melhores condições para as 

aquisições e procurando novas oportunidades para negócios. Para 

tanto, o acusado realizou, no período analisado, diversas viagens 

internacionais, registradas pelo órgão de controle de movimentos 

migratórios. 

 

Os bens adquiridos, em sua maioria produtos de 

informática, caracterizavam-se por pequeno volume individual e 

elevado valor agregado. 

 

 

 

 



 

As características e as quantidades dos bens a serem 

adquiridos eram estabelecidos por ROGÉRIO e por ARMANDO, de 

acordo com os estoques dos fornecedores e com as perspectivas 

do mercado interno. 

 

Cabia ainda a ROGÉRIO o trato direto com outras 

pessoas aptas a realizar constantes viagens internacionais 

transportando mercadorias adquiridas no exterior. 

 

Esse serviço de transporte se dava mediante 

remuneração em termos previamente acordados, sendo certo que 

os custos das operações, desde a aquisição dos bens até as 

passagens aéreas e hospedagem, eram suportados pelos 

empresários, no interesse de quem eram realizadas. 

 

Observou a autoridade policial que, em constante trânsito 

aéreo, esses transportadores eram, por vezes, referidos por outros 

membros do grupo como “astronautas”. 

 

a) Dos “Astronautas” 
 

Nessa condição foram identificados os denunciados 

TÁSSIO DA ROCHA CAFEZÁKIS e REINALDO NUNES 
SIQUEIRA JÚNIOR. 

 



A análise dos registros de trânsito internacional dos 

acusados definidos como transportadores demonstra o grande 

número de viagens internacionais por eles efetuadas em curto 

período, muitas delas de reduzida duração. 

 

As investigações revelaram que TÁSSIO residia, à época 

dos fatos, nos Estados Unidos da América e colaborou ativamente 

com os esquemas ilícitos levados a efeito por ROGÉRIO, 

realizando viagens como transportador e remetendo volumes ao 

Brasil nos termos do esquema “amarelo”, que será objeto de 

análise a seguir. Os contatos telefônicos mantidos entre eles 

tornam inequívoca a contribuição de TÁSSIO para o conjunto da 

empreitada delituosa. Sua presença estável no exterior permitia 

que negociasse mercadorias em nome de ROGÉRIO, sendo 

remunerado pelos serviços prestados. 

 

A constante presença em território norte-americano e as 

facilidades para o trânsito internacional foram também fatores 

decisivos para a contribuição de REINALDO para os fatos em 

comento. Informações prestadas pelo próprio transportador à 

Polícia Federal em Pernambuco revelam que ostenta a condição 

jurídica de cidadão norte-americano, residindo nos EUA há mais de 

vinte e cinco anos. Naquela mesma oportunidade, reconheceu 

haver realizado diversas viagens sob orientação de ROGÉRIO no 

ano de 2008, transportando produtos relacionados à área de 



informática.2 

 

Após receberem as mercadorias de fornecedores no 

exterior, os “astronautas” seguiam instruções de ROGÉRIO quanto 

a detalhes referentes ao transporte, em especial ao 

acondicionamento, para reduzir as chances de que fossem 

submetidas a fiscalização alfandegária. 

 

Isso porque os itens transportados não eram declarados 

às autoridades fiscais por ocasião do desembarque em território 

nacional, muito embora os valores dos volumes transportados 

ultrapassassem aqueles estabelecidos para a isenção pessoal 

concedida por lei à bagagem individual de viajantes internacionais. 

 

A rigor, destinadas ao comércio interno, as mercadorias 

sequer poderiam ser alcançadas pelo benefício fiscal. 

 

Desse modo, os tributos devidos pela operação de 

importação de mercadorias não eram oportunamente recolhidos 

aos cofres públicos. 

 

Por essa razão, a chegada em território nacional se dava 

em datas e horários específicos, escolhidos a partir de informações 

obtidas de interlocutores do grupo no AIRJ. Assim, eram 

                                                
2 Informações contidas no interrogatório policial prestado pelo acusado em 19.09.2010, em Recife/PE, cuja cópia se 

encontra acostada aos autos de nº 2010.51.01.802172-7 (IPL 012/2010 DPF/AIN/RJ). Trecho desse interrogatório se 
encontra reproduzida em um dos itens seguintes. 



identificados os voos menos propensos à atividade de fiscalização 

dos volumes transportados pelos passageiros. 

 

Nesse ponto, relevante a participação de DOMINGOS 
JOSÉ DA SILVA TRECE na atividade delituosa desenvolvida. O 

denunciado, diretamente ligado a ROGÉRIO e ARMANDO, 

mantinha contatos com indivíduos que laboravam no AIRJ, agentes 

públicos e terceirizados, deles recebendo as orientações que 

seriam repassadas aos transportadores. 

 

DOMINGOS exerce, na estrutura descrita, a função de 

intermediário nas comunicações, atendendo a solicitações diversas 

de ROGÉRIO e ARMANDO, e, assim, contribuindo de forma 

relevante para o êxito das ações do grupo. 

 

Entre as pessoas procuradas por DOMINGOS, destaca-

se ÉSIO LUIZ PEREIRA, que, à época dos fatos, era empregado 

de empresa prestadora de serviços à Receita Federal do Brasil, 

com acesso à área restrita do AIRJ e aos funcionários diretamente 

responsáveis pela fiscalização alfandegária. 

 

ÉSIO foi identificado pela autoridade policial como um 

dos principais articuladores das irregularidades envolvendo o setor 

de desembarque internacional de passageiros no AIRJ, restando 

amplamente demonstrado seu envolvimento com servidores 

públicos vinculados à RFB responsáveis pela fiscalização 



alfandegária. 

 

No curso da diligência de busca e apreensão autorizada 

por esse Juízo, foram localizadas agendas na residência de 

DOMINGOS em que foi possível identificar o nome de ÉSIO, 

corroborando a ligação entre eles, já fartamente demonstrada pela 

medida de interceptação telefônica. 

 

O teor dos diálogos interceptados revela que os 

acusados contavam com a colaboração de servidores públicos 

para o sucesso da ação assim orquestrada.3 

 

 

b) Do Esquema “Amarelo” 
 

 

Conforme referido, os elementos colhidos demonstram 

que  ROGÉRIO e ARMANDO se utilizaram ainda de outro modo de 

operação para introduzir em território nacional mercadorias 

adquiridas no exterior, iludindo tributos devidos. 

 

Mais uma vez, os acusados estabeleceram contatos com 

pessoas residentes em solo estrangeiro ou que efetuassem 

constantes viagens para os locais em que as mercadorias seriam 

adquiridas. 

                                                
3 Nesse sentido, os diálogos constantes de fls. 777/786 dos autos de nº 2009.51.01.806214-4. 



 

 

 

Tais pessoas executavam tarefas indispensáveis ao 

sucesso da empreitada delituosa, sendo esse o papel 

desempenhado pelos denunciados ALEXANDRE NEME DOS 
SANTOS e TÁSSIO bem como pelo homem conhecido como 

ALDO, cuja identidade resta ignorada. 

 

Cumpre ressaltar que a observância das instruções para 

o envio, em seus diversos elementos, era traço fundamental para o 

conjunto da operação, que realça a importância do liame subjetivo 

entre os diversos agentes para o sucesso da empreitada comum. 

 

As espécies e quantidades de bens a serem adquiridos 

eram estabelecidas por ROGÉRIO e ARMANDO. Em algumas 

passagens, ROGÉRIO explica detalhadamente como devem ser 

realizadas as postagens, como demonstra a série de diálogos 

interceptados entre ele e TÁSSIO, constante de fls. 15 e 19 dos 

autos nº 2009.51.01.809247-1. 

 

Às fls. 17/18 dos autos nº 2009.51.01.809247-1, 

ROGÉRIO e TÁSSIO conversam sobre detalhes de uma 

transação: 

 
“(...) Rogério: Fala Tássio! 

Tássio: Fala aí, tudo bom? É... já, já resolvi lá com o 



“CABELUDO” sobre aqueles negócios que tavam aqui comigo. 

Aí eu paguei o Correio e vai junto com as mercadorias; não sei 

qual que ele pôs de quem junto, né? Então já, já tá tudo certo 

já; eu falei para ele que era minha e se acaso perguntar alguma 

coisa aí você só confirma; eu falei que era minha e já tinha 

acertado tudo contigo; aí eu escrevi RT... as que foi que eu 

mandei, né? Então, as que tiver RT, você sabe que foi aquelas 

que tavam aqui comigo. 

Rogério: Tá legal, mas você que fez a caixa? 

Tássio: Não, ele não quis deixar eu fazer não; cheguei lá aí só 

arrumei as minhas e... aí ele falou que eu podia ir que não 

precisava fazer não que ele ia demorar um pouquinho lá ainda; 

aí não deixou fazer não. 

Rogério: Aí tu pagou a ele? Aí tu pesou e pagou? 

Tássio: É. Paguei pelo peso que foi... tinha vinte... vinte e seis 

libras, né? Vinte e seis libras ou quilo; eu não sei se tava em 

quilo ou libra, então eu paguei devido a contagem do peso que 

tinha, entendeu? Aí o que ele acrescentar a mais ele vai 

adicionar pra pagar o Correio. 

Rogério: Tá e ele te cobrou quanto? 

Tássio: Cento e sessenta e ci... (incompreensível) 

Rogério: Tá beleza então. Mas ele sabe que hoje é o último 

dia?(...)” 

 

Como se vê, após os preparativos para uma remessa, 

TÁSSIO informa ROGÉRIO dos detalhes da operação, inclusive no 

que diz respeito aos valores pagos a terceiros. 

 

No mesmo diálogo, tratam da remuneração de TÁSSIO: 

 
“(...)Tássio: Falou, tranquilo, valeu, um abraço. 

(Incompreensível) esse dinheiro na tua conta? 

Rogério: É. Aí bota o troco lá na conta; pega os teus cem 



dólares e bota o troco na conta. 

Tássio: É, não entendi, cortou... 

Rogério: Pega no total os seus cem dólares, né, que deu três 

caixas, mais o tempo que você gastou da gasolina e tudo e 

bota o troco na conta. (...)”(fl. 18 dos autos nº 

2009.51.01.809247-1) 

 

TÁSSIO e ALEXANDRE exerciam, na estrutura do 

grupo, a função de adquirir as mercadorias no exterior e remetê-las 

para o Brasil. Ambos atuavam sob a orientação de ROGÉRIO, 
tanto como “astronautas”, como no esquema “amarelo”. Em 

conversa com ALEXANDRE à fl. 19 dos autos nº 

2009.51.01.809247-1, ROGÉRIO trata de encomenda que deveria 

ser remetida por aquele. 

 

O trecho a seguir reproduzido, acostado à fl. 415 dos 

autos de nº 2008.51.01.814564-1, permite identificar a colaboração 

de cada um dos integrantes do grupo para o envio das 

mercadorias: 

 
“Tassio: Fala aí, patrão! 

Rogerio: Fala aí TASSIO, tudo bom? 

Tassio: Tranquilo. 

Rogerio: Bota aí a... aquelas duas caixas que você fez que tá 

com aquela nota fiscal que eu trouxe, deixei lá em cima do 

computador; você ainda tá com elas lá? 

Tassio: É... eu não tô com ela aqui agora; tá em casa, eu tô 

saindo da escola agora; assim que eu chegar em casa eu te 

passo. 

Rogerio: Bota no e-mail. Então bota no e-mail o peso delas que 



a gente tem que acertar com os caras aqui também, entendeu? 

O peso e o que você pagou nelas aí; só isso. 

Tassio: Tá. mas daquelas eu já passei pro DOMINGOS, 

aquelas duas. Ele não tem não? 

Rogerio: Eu não sei se ele não tem não, mas aí até ligar pra 

DOMINGOS e tudo é melhor ficar no meu e-mail que fica 

arquivado na contabilidade. 

Tassio: Tá bom. tu quer que eu passe por e-mail ou quer que 

eu te passe um rádio? 

Rogerio: Por e-mail mesmo, que aí fica gravado lá. 

Tassio: Tá bom. Assim que eu chegar em casa eu te mando 

um e-mail e aquelas outras eu acho que tá indo hoje, que eu 

falei com o ALEX e ele não mandou ontem porque não  tinha 

mercadoria pra encaixar junto. Mas hoje sem falta ele falou que 

tá indo.  

Rogerio: Tá beleza; é, tô sabendo. É que ele tava dando 

preferência as coisas que eram nossas; ele não pode saber 

que isso também é nosso. 

Tassio: Tá. Mas aí eu falei pra ele que era meu, né. Lembra 

que era o que a gente tinha combinado; aí vai ver que era por 

isso. Mas tu chegou falar que era sua? 

Rogerio: Falei não. É do teu pai lá em Belém. 

Tassio: Ah, tá é porque senão qualquer coisa pra não 

contradizer o que eu falei com ele, entendeu? Mas tudo bem 

então. Daqui a pouquinho eu vou até passar um rádio pra ele 

pra saber se mandou ou não. 

Rogerio: Tá beleza, tá beleza. Aqui, se der certo aquele 

endereço que a gente demorou pra achar, lembra que a gente 

rodou, rodou, rodou e não achou? Lá onde... depois você foi lá 

apanhar aquele negócio? 

Tassio: Sei, lembro, o que que tem? 

Rogerio: Não, a gente vai ter que ir lá muitas vezes sem o 

ALEX saber; só que aí não vai descascar as memórias não; aí 

vai ficar o volume que dá pra trazer na caixa, entendeu? O 

problema ali  que eles descascaram e não era pra ter 



descascado. 

Tassio: Isso. É, tudo bem. É... só passar um rádio que eu pego 

lá com ele. Tem problema não; que a mulher já me conhece e 

tudo. Falou então, pode deixar, assim que eu chegar em casa 

eu te mando um e-mail.” (grifei) 

 

TÁSSIO e ALEXANDRE também seguiam orientações 

para a inserção dos nomes que constariam como remetentes e 

destinatários das encomendas. Tais dados permitiam a 

identificação dos volumes de interesse da organização criminosa, 

por parte de funcionários públicos ligados ao grupo, responsáveis 

pela fiscalização alfandegária das remessas postais, garantindo o 

trânsito livre dos pacotes e o não recolhimento dos tributos 

devidos. 

 

Verifica-se assim que os nomes que constavam como 

remetentes das mercadorias funcionavam como verdadeiros 

códigos, a possibilitar o sucesso da empreitada e ocultar os 

verdadeiros responsáveis pelas remessas. Eram repassados a 

ROGÉRIO pela também denunciada JUREMA MARTINS ALVES 
DA CUNHA, sendo certo que esta mantinha contatos com os 

servidores públicos responsáveis pela fiscalização, estabelecendo 

os nomes que seriam utilizados. 

 

Essas conclusões são amparadas pelos trechos de fl. 21 

dos autos nº 2009.51.01.809247-1, no qual expressamente os 

denunciados fazem referência aos nomes fictícios de PEDRO 



MENDES e FÁBIO ARRUDA, e fl. 23 dos autos referidos, em que 

ROGÉRIO se refere a código anteriormente por eles utilizado, mas 

que fora descoberto. 

 

As declarações referentes às remessas não 

expressavam os seus reais conteúdos, visando os denunciados, 

dessa forma, evitar, no todo ou em parte, o recolhimento dos 

tributos devidos. 

 

Em estreito contato com ROGÉRIO, o denunciado 

DOMINGOS JOSÉ DA SILVA TRECE era responsável pela 

articulação entre os diversos membros do grupo, repassando 

instruções aos remetentes das mercadorias e obtendo de JUREMA 
informações relevantes acerca das condições de postagem. 

 

Nesse sentido, eloquente o trecho de diálogo de fl. 19 

dos autos nº 2009.51.01.809247-1, entre DOMINGOS e ROGÉRIO, 

no qual se referem a JUREMA como a “mulher do perfume” e 

trocam informações sobre a data propícia para a postagem de 

encomenda: 

 
“(...) Rogério: Confirma lá com a mulher do perfume se pode 

mandar hoje mesmo e manda o ALEX mandar hoje, não deixar 

para amanhã não. 

Domingos: Pode até amanhã, eu já falei com ele e ele falou 

que ia mandar hoje. Ele falou... ele já me deu uns números de 

anteontem e de ontem e falou pra mim que ia fazer hoje pra 

mandar aquele negócio que era do menino, né, do TÁSSIO. 



Falei com ele de tarde, mas pode até amanhã. (...)” 

 

 

 

Os registros telefônicos permitem afirmar que JUREMA 

fazia das diversas operações ilícitas envolvendo a internação 

irregular de mercadorias em território nacional atividade constante 

e sua principal fonte de renda. A acusada possuía ampla rede de 

contatos ligados às operações de transporte internacional de 

mercadorias, incluindo despachantes aduaneiros, empresários e 

funcionários públicos. Em diversas passagens, foi identificada 

diligenciando pela liberação de mercadorias apreendidas em 

procedimentos de fiscalização, mediante solicitação dos 

proprietários dos bens. 

 

Embora não tenha sido possível identificar de forma 

definitiva muitos de seus interlocutores habituais, verifica-se que 

agiam, de forma constante, para a irregular introdução em território 

nacional de mercadorias adquiridas no exterior e remetidas pela via 

postal. Seus contatos com os indivíduos conhecidos como 

MARQUINHOS e BODEN oferecem substrato para essas 

afirmações. 

 

A estável colaboração de JUREMA com o grupo 

materializa-se nas constantes comunicações entre ela e os demais 

acusados no período em que o esquema “amarelo” permaneceu 

ativo, ou seja, até o ano de 2008.  



 

 

 

Com efeito, além do ajuste prévio envolvendo 

mercadorias que seriam remetidas, a acusada manteve uma série 

de ligações com DOMINGOS em que trataram de mercadorias 

referidas como “quatrocentas”, possivelmente em alusão à 

quantidade de encomendas apreendidas. Os bens 

consubstanciavam remessa oriunda da China, cuja liberação 

constituiu objeto de recorrentes esforços dos denunciados, em 

especial em diálogos registrados a partir do dia 29 de outubro de 

2010, como aquele a seguir reproduzido: 

 
“Jurema: DOMINGOS! 

Domingos: Oi, JUREMA, tudo bem? Eu não te liguei no dia, 

cara, que eu tava tentando ver com um amigo uma outra 

solução com outro amigo, tá escutando? 

Jurema: Tô sim. 

Domingos: Eu tava tentando ver com um amigo, que um eu 

não tinha conseguido, eu só consegui falar com o cara ontem. 

JUREMA, as coisas tão muito complicadas, cara! Eu não senti 

firmeza com ninguém, cara! Eu num quero fazer uma situação 

sem que eu sinta uma firmeza. Eu sei que as coisas não são 

cem por cento (100%), mas você tem que se sentir bem,né? 

Em fazer. Eu num me senti não, por isso que eu tô achando 

melhor não fazer, entendeu? 

Jurema: Não, entendi. Eu sei, tá rodo mundo falando que tá 

muito perigoso, mas eu entendi. Não, mas eu também não tô te 

ligando pra isso não, eu tô te ligando... Aquele negoço que nós 

conversamos das quatrocentas, tu sabe me dizer com certeza 

da onde veio? 



 Domingos: Lá do lugar longe. Lá daquele lugar mais longe. 

Jurema: Tá. É... Eu falei novamente... Foi até o cara que me 

ligou. E... Ele me perguntou isso e, e perguntou se por um 

acaso ele precisar dos números, se tem como a gente passar. 

Tá? E se não tem ninguém mexendo. 

Domingos: Tá. Me dá dois minutos que eu te re... Te dou uma 

li... um retorno. Deixa eu ver se a pessoa me atende aqui. Dois 

minutinhos. Pera aí. 

 Jurema: Falou!”4   

 

Em ao menos uma oportunidade, DOMINGOS JOSÉ 
forneceu seu endereço para a remessa de mercadorias, sendo 

possível afirmar que o denunciado atuava como intermediário e 

auxiliava em diversas etapas da empreitada os demais integrantes 

do grupo. 

 

Durante parte dos procedimentos de investigação, restou 

ignorada a identidade dos servidores públicos da Receita Federal 

do Brasil que teriam tornado possível a internação das mercadorias 

remetidas pelo grupo. 

 

Contudo, a Autoridade Policial logrou identificar 

posteriormente que o Agente Administrativo da RFB JUDEMBERG 
DE OLIVEIRA FILHO encontrava-se inserido no âmbito da 

ORCRIM, existindo nos autos elementos que demonstram sua 

associação ao grupo, em especial a JUREMA, com quem manteve, 

durante o período em que foram retratadas com maior atividade as 

                                                
4 Diálogo interceptado a partir do número de telefone de JUREMA, em 29/10/2010, com início às 12:19. Armazenado 

eletronicamente no arquivo 2178518782_20101029121903_1_7109817.html. 



ações do esquema amarelo, constante troca de ligações 

telefônicas. 

 

Em contato direto com JUREMA, o agente administrativo 

da Receita Federal do Brasil JUDEMBERG  viabilizava, no interior 

daquela instituição, o desembaraço de mercadorias em situações 

irregulares, negociando, em cada caso, com os servidores públicos 

diretamente responsáveis pelo exercício da fiscalização. 

 

De fato, JUDEMBERG se revelou ativo operador de 

esquemas delituosos diversos envolvendo introdução de 

mercadorias estrangeiras em solo nacional de modo irregular, 

valendo-se, para tanto, de facilidades conferidas pelo cargo que 

ocupa no âmbito da Administração Pública, tanto no que toca às 

prerrogativas funcionais, como no que se refere ao acesso a outros 

servidores públicos, responsáveis por funções específicas ligadas a 

fatos de interesse do grupo. 

 

O denunciado mantinha contato com alguns dos 

servidores públicos federais diretamente responsáveis pela 

fiscalização alfandegária de remessas postais no AIRJ, negociando 

a irregular liberação de mercadorias mediante o pagamento de 

contraprestação pecuniária. 

 

 

 



 

 

 

Verifica-se, ainda, que o acusado mantém relação de 

amizade com o técnico da Receita Federal do Brasil ERNANI DA 

SILVA GUIMARÃES, que teve sua relação com a ORCRIM 

demonstrada no curso das investigações policiais, integrando o 

grupo de servidores públicos responsáveis pela efetivação de 

grande número de ilícitos no setor de fiscalização aduaneira do 

AIRJ. 

 

Em algumas passagens registradas no curso da 

interceptação, os dois se referem a esquemas ilícitos, buscando 

auferir vantagens a partir dos cargos públicos que ocupam. 

 

Os elementos trazidos aos autos permitem vislumbrar a 

magnitude da organização criminosa a partir de diversos contatos 

telefônicos mantidos por JUDEMBERG. 

 

Isso porque o acusado, em diálogos com interlocutores 

variados, buscou encontrar novas vias para a prática de 

irregularidades. As alternativas por ele referidas tecem um quadro 

de degradada situação do aparelho estatal, em que as atividades 

públicas se encontram submetidas a interesses particulares. 

 

Nesse sentido é a passagem de 05 de novembro de 



2010, na qual JUDEMBERG e um indivíduo de nome DOUGLAS5 

tratam da perspectiva de negociar dados sigilosos mantidos pela 

Receita Federal do Brasil. Depreende-se do conteúdo do diálogo a 

existência de um mercado em que dados prestados pelos 

contribuintes ao órgão fazendário são comercializados por 

servidores públicos6. 

 

Os interlocutores envolvidos nos diálogos se referem a 

um grande número de servidores públicos que estariam ligados aos 

fatos narrados, sendo certo que, em muitos casos, não puderam, 

ainda, ser identificados. 

 

JUREMA foi responsável pelo estabelecimento do 

contato entre o grupo diretamente comandado por ROGÉRIO e 

JUDEMBERG, ao fornecer o número do aparelho celular do 

servidor público a DOMINGOS, conforme série de ligações 

realizadas em 25 de agosto de 2010. Naquela oportunidade, a 

acusada se referiu a JUDEMBERG como “a pessoa que tira os 

meus”7. 

 

Uma vez informado acerca das mercadorias de interesse 

do grupo, JUDEMBERG adotava as providências necessárias para 

liberá-las, sob a promessa de recebimento de valores previamente 

ajustados. 

                                                
5 O Escritório de Pesquisa e Investigação na 7ª Região Fiscal identificou a pessoa assim referida como DOUGLAS 

TEDESCO DE SOUZA, inscrito no CPF sob o nº 722.837.857-15. 
6 O diálogo se encontra registrado no arquivo eletrônico 2178692495_20101105114145_1_7115404.html 
7  Diálogo armazenado no arquivo eletrônico 2178518782_20101029122755_1_7109830.html 



 

 

 

A articulação entre os denunciados era constante e 

somente a partir da manutenção da estrutura tornava-se possível 

que atingissem os objetivos colimados. 

 

De fato, a estrutura da organização, nos termos acima 

delineados, resta clara na leitura dos autos. A associação 

permanente para a internação de mercadorias estrangeiras em 

território nacional foi o meio escolhido pelos denunciados para que 

cada um buscasse seus objetivos pessoais. 

 

c) Da Comercialização Interna das Mercadorias 
 

Uma vez introduzidas com sucesso em território nacional 

nas condições referidas, as mercadorias adquiridas no exterior 

apresentam preço mais competitivo em relação àquelas 

submetidas ao regular procedimento de importação, conferindo aos 

acusados vultosos lucros. 

 

Os elementos coligidos demonstram que a 

comercialização dos bens cabia principalmente a ARMANDO8, mas 

que ROGÉRIO também geria diversos estabelecimentos 

                                                
8 A divisão de tarefas entre ARMANDO e ROGÉRIO encontra-se retratada por diversas ligações, entre as quais pode-

se citar, exemplificativamente, aquela havida no dia 17.12.2008, com início às 12hs e 47mins. Naquela ocasião, 
ARMANDO afirma que seria “bom de vender”, cabendo a ROGÉRIO “buscar” as mercadorias. 



comerciais, contando, para tanto com a ativa colaboração de 

CINTHIA DE SOUZA GUEDES. 

   

 

De fato, a acusada CINTHIA, empregada de uma das 

pessoas jurídicas geridas pelo denunciado, a VIA C3, foi 

identificada como braço direito de ROGÉRIO, possuindo pleno 

conhecimento das atividades desenvolvidas por ele e da origem 

dos bens colocados à venda. Era a responsável pela gestão direta 

do empreendimento comercial do servidor público e o auxiliava em 

diversas operações, inclusive nos períodos em que se ausentou do 

país para realizar viagens internacionais.9 

 

Os trechos a seguir, extraídos de ligação telefônica 

mantida pelo acusado ROGÉRIO, amparam tais assertivas: 

 
“Rogerio: Fala ALEX! 

Alex: Ué, tu não ficou nenhuma dia aqui, cara?  

Rogerio: Não, nem fui amanhã; não ia dar... hoje eu vou de novo, tô 

indo por Dallas; não tá tendo vaga pra Miami por executiva, entendeu? 

Só tá tendo Dallas; aí eu pego dois, três notebooks no 

(incompreensível), trago e pago minha passagem. Não tem... hoje eu 

vou tentar de novo ir via Miami. Porque o vôo chega... sai daí pra 

Europa, pra Paris que eu vou, sete horas da noite. Se eu chegar no 

aeroporto e tiver vaga pra Miami eu vou, senão eu não consigo ir; tá 

uma bosta. 

(...) 

                                                
9 Nesse sentido é possível citar a ligação iniciada às 11hs e 48mins do dia 19.01.2009, em que tratam da 

movimentação de contas de diversas empresas, entre elas a Via C3 Computadores e a FFC, bem como a ligação 
iniciada às 11hs e 05mins do dia 06.01.2009, que teve como objeto a gestão de recursos dos stands controlados por 
ROGÉRIO para a comercialização de produtos de informática, entre outras. 



Alex: o que eu ia falar contigo é o seguinte: eu mandei uma caixinha aí 

pra... com algumas coisa minhas e de outras pessoas também, um 

pouquinho de cada um; queria saber quanto é que tu vai me cobrar aí 

no peso. 

Rogerio: Ué, eu vou cobrar normal, acho que é quarenta e cinco, 

quarenta e três, sei lá. É o teu frete, quer ver... é o que você gastou aí, 

aqui, você já gastou aí, então aqui tu vai pagar vinte e cinco, vinte e 

sete, trinta e dois; aqui tu vai pagar uns trinta e dois eu acho, mais o 

que você já pagou aí 

Alex: Tá. Aí isso aí eu abato na tua conta aqui também. 

Rogerio: Tá, tá bom. Não, porque eu já tirei a minha parte. Tô 

deixando só a parte do DOMINGOS pra você não ficar devendo nada a 

ele, entendeu? Paga trinta e dois e pronto. Aí eu pago ao DOMINGOS 

aqui esses trinta e dois. 

Alex: Então tá, então eu vou botar aqui o peso e multiplicar por trinta e 

dois. 

Rogerio: Tá bom. Eu chego na segunda; se você vai ficar aqui, tu pega 

o real comigo mesmo, nem precisa pegar com o EDILAUDO, 

entendeu? Que eu vou subir terça pra Região dos Lagos, terça à tarde. 

Aí a gente se encontra... segunda eu não devo ir a cidade não, que eu 

vou chegar no vôo de Nova Iorque que não tem vaga pra Miami; eu 

vou ter que chegar no aeroporto de Nova Iorque, pegar aquelas vans 

que vão pra Manhathan; comprar o que tem que comprar pra galera, 

voltar pro aeroporto e vim pra cá; e o vôo de Nova Iorque chega mais 

tarde, entendeu? Então na segunda eu não devo ir a cidade não; aí 

terça eu vou. 

Alex: Como tu vai pra compra, né... olha, honestamente eu acho 

melhor tu vir pra Miami, cara, que dá uma zebra de começar a nevar lá 

naquela porra, aí vai complicar pro avião sair, né? 

Rogerio: Não, eu sei; já até passei por isso; não tem vaga; por incrível 

que pareça, entendeu? Ou então eu vou fazer o seguinte: eu vou... pra 

Dallas tem vaga; eu fiquei em Nova Iorque por causa da compra, 

porque eu não conheço nada em Dallas. Eu vou até entrar na internet e 

ver assim: brasileiros... é, van brasileiro em Dallas... conforme for eu 

vou pra Dallas que não neva, entendeu? Mas eu não vou administrar 



isso aqui, mas hoje o vôo tá Rio, Dallas, Paris, Nova Iorque, Rio. Miami 

não tem vaga. Vou ver agora quando eu chegar no aeroporto se dá pra 

trocar. Ainda tem que ir pra São Paulo; vou cedo agora pra São Paulo, 

é São Paulo - Dallas. Vamos ver; tem três vôos de São Paulo pra 

Miami e os três tão cheios, impressionante. 

Alex: É; igaul lá então. Boa sorte aí pra você. Bom, aqui então a gente 

não se vê, né? Só ali embaixo. 

Rogerio: Se eu consegui trocar vê. Porque eu não tenho nada pra 

fazer aí. Vou ficar de cinco da manhã até seis da noite. 

Alex: Tá beleza. mas amanhã eu devo fechar cedo aqui; só te um cara 

só com "mulinha" que vem pra cá e eu vou embora. 

Rogerio: Ontem eu vi que tu ligou, cara, pra caceta, mas a... eu deixei 

o radinho pra fechar... que o importado menor o "PRIMO" administra 

com a CINTIA; o nacional ele não se mete. Eu tive que deixar tudo de 

hoje, de amanhã e de segunda pronto pra CINTIA e o radinho do lado; 

quando eu fui ver... alerta teu tinham uns cinquenta. 

Alex: É porra, que eu não sabia pra onde que tu tava; teu filho 

querendo falar contigo, porra, e aí, cadê o viado? Sumiu. 

Rogerio: Pô, eu não tinha alerta dele. mas também não ia ver; ele tava 

lá na mesa; tava lá na estante; eu deixei na estante do RNA e sentei 

com a CINTIA no computador. 

Alex: Não, ele... quando ele me chamou o teu rádio já tava desligado, 

entendeu? Quando eu tava te chamando, ele... ele não tinha, é, pego 

que o sinal não entrava, né? porque quando eu fui depois tentar mais 

vezes, aí já tava desligado também; aí fudeu. 

Rogerio: Ele me ligou ontem. Aí ligasse pra casa, porra, pedisse a 

mãe dele pra olhar nos documentos, ah, coisa de adolescente. Então 

terça-deira você tá aqui, né? 

Alex: Tô domingo aí. Até terça vou tá por aí ainda. 

Rogerio: Então, terça a gente se encontra. 

Alex: Beleza garoto. me deixa saber se tu vem então. 

Rogerio: Se eu trocar lá em Miami eu te ligo, aliás, se eu trocar lá em 

São Paulo pra Miami eu te ligo. 



Alex: Beleza. A gente se fala então.”10 (grifei) 

 

A análise da estrutura em que se inseriam as atuações 

dos acusados, tornada possível a partir dos registros das 

comunicações telefônicas, demonstra que os bens introduzidos 

irregularmente em território nacional se destinava à negociação no 

mercado interno. Portanto, ao atuar diretamente na 

comercialização das mercadorias, a acusada desempenhava 

função que representa o escopo de toda a atividade delituosa. 

 

Merece destaque a contribuição de CINTHIA para a 

movimentação das contas mantidas pelas diversas empresas de 

fachada constituídas pelo acusado com o nome de laranjas. Essa 

conclusão se encontra amparada em diversos registros obtidos 

com a interceptação das comunicações telefônicas dos acusados, 

conforme o trecho a seguir reproduzido, constante de fl 123 dos 

autos de nº 2009.51.01.809247-1: 

 
“Cintia: Oi. 

Rogerio: CINTIA, manda o MARCELO fazer aí, copiar de um que você 

já tenha, mas da FRF, essa firma nova aí. Faz um papel timbrado do 

LAIR(?), bota o endereço, CNPJ essas coisas e uma declaração de 

faturamento de dezembro até novembro desse ano, entendeu? 

Cintia: Doze de 2007 a onze de 2008, ta. 

Rogerio: Aí o FRANCISCO assina... Ele dá o jeito dele aí e manda por 

fax lá pro CIRILO. 

Cintia: É tipo aquelas que a gente já tem aqui, né? 

Rogerio: É, mesma coisa, muda um pouquinho pra não ficar igual, né? 

                                                
10 Diálogo registrado no dia 18.12.2008, com início às 14hs e 12mins. 



Mas, padrão mesmo. 

Cintia: Tá bom. É pro CIRILO? 

Rogerio: O quê? 

Cintia: Isso é pro CIRILO? 

Rogerio: É. 

Cintia: Tá, eu vou fazer aqui. 

Rogerio: qual o total de conta hoje? 

Cintia: Peraí.” 

 

A partir da estrutura assim delineada, os acusados 

constituíram grupo criminoso para operar, de forma estável, 

esquema ilícito de introdução de mercadorias em território nacional, 

sem o recolhimento de tributos que seriam devidos por regular 

operação de importação, comercializando-os no mercado interno, 

de modo a auferir vultosos lucros  com a atividade delituosa. 

 

Assim agindo, os acusados ROGÉRIO, ARMANDO, 

DOMINGOS, REINALDO, TÁSSIO, ALEXANDRE, JUREMA e 

CINTHIA de forma consciente e voluntária, associaram-se para 

promover o ingresso em território nacional de mercadorias 

adquiridas no exterior, sem o recolhimento dos tributos devidos, 

aqui comercializando-as, de modo a praticar uma série 

indeterminada de crimes, encontrando-se incursos nas penas 

cominadas ao delito previsto em tese no artigo 288 do Código 

Penal. 

 

2.2 Da Prática do Delito Previsto no Artigo 334 do 
Código Penal 



 

Os elementos apontados até o presente momento 

demonstram como os acusados se organizaram, sob o comando 

dos acusados ROGÉRIO e ARMANDO, para, de forma estável, 

promover a introdução em território nacional de mercadorias 

adquiridas no exterior, sem o recolhimento de tributos devidos. 

 

Com efeito, a análise dos dados obtidos no curso das 

diligências empreendidas pela Polícia Federal revela que a 

atividade descrita se manteve ativa durante todo o período coberto 

pela interceptação telefônica, sendo a pedra angular da atividade 

comercial desenvolvida por ROGÉRIO e ARMANDO. 

 

Como anteriormente salientado, a colaboração dos 

funcionários públicos para a prática ilícita desenvolvida pelos 

acusados, estabelecida a partir dos contatos mantidos por  

DOMINGOS com JUREMA (esquema “amarelo”) e o já citado 

ÉSIO LUIZ PEREIRA (“astronautas”), garantia que os volumes 

transportados não fossem objeto de fiscalização pelas autoridades 

responsáveis pelo exercício da fiscalização alfandegária no AIRJ. 

 

Assim, embora o monitoramento telefônico desenvolvido 

pelos trabalhos policiais tenha logrado demonstrar a estabilidade 

das ações desenvolvidas pelos acusados, o prévio ajuste com os 

servidores públicos garantia, na maior parte dos casos, o sucesso 

da empreitada delituosa. 



 

Contudo, os trabalhos de investigação revelaram 

autuações sofridas pelo grupo ao longo dos anos, a seguir 

analisadas. 

 

 
 
Fato nº 1 
 

No dia 10 de janeiro de 2008, o denunciado TÁSSIO foi 

autuado por fiscalização empreendida pela Receita Federal no 

AIRJ, por ocasião do desembarque do voo 905 da companhia 

aérea American Airlines, proveniente de Miami/FL, nos Estados 

Unidos da América. 

 

Embora tenha declarado às autoridades fiscais não 

transportar mercadorias que ultrapassassem o valor da isenção 

fiscal de tributos estabelecida em lei, verificou-se que tinha em seu 

poder grande volume de bens adquiridos no exterior. 

 

As mercadorias transportadas por TÁSSIO, em dois 

volumes, encontram-se identificadas no auto de infração de nº 

10715.002211/2008-40 e tiveram seu valor arbitrado pela receita 

Federal em R$ 92.838,91 (noventa e dois mil, oitocentos e trinta e 

oito reais e noventa e um centavos). 

 



Insta salientar que o acusado REINALDO foi identificado 

no desembarque daquele mesmo voo, transportando, em 

condições semelhantes, mercadorias do mesmo gênero, havendo 

sido lavrado auto de infração em decorrência de tais fatos. 

 

 

 

Os equipamentos transportados pelos acusados tinham 

valor muito superior àquele estabelecido por lei para a isenção 

fiscal sobre os produtos adquiridos no exterior por passageiros em 

viagens internacionais. 

 

A análise dos produtos apreendidos em poder dos 

acusados revela que, em sua maior parte, o conteúdo transportado 

compreendia equipamentos eletrônicos de pequeno volume 

individual e elevado valor agregado. 

 

Em sede administrativa, a pessoa jurídica GEPLASRIO 

IMPORTAÇÂO E EXPORTAÇAO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 

73.593.022/0001-86, apresentou-se como a real adquirente das 

mercadorias, afirmando que teria celebrado com REINALDO e 

TÁSSIO contrato de prestação de serviços que teria por objeto a 

aquisição de material nacional e importado. 

 

Aduziu ainda que os acusados preencheriam a 

Declaração de Bagagem Acompanhada na Alfândega, mas não 



teriam tido tempo hábil para tanto, havendo sido abordados na 

porta da aeronave, por auditores fiscais. 

 

A autoridade fiscal considerou insubsistentes as 

alegações formuladas, determinando a lavratura de auto de 

infração e aplicando a pena de perdimento às mercadorias, tendo 

em vista a ocultação do real adquirente dos bens. 

 

Ocorre que a análise dos elementos trazidos aos autos 

demonstra que a referida pessoa jurídica foi utilizada pelos 

denunciados com o fito de emprestar uma aparência de 

regularidade à conduta ora analisada, buscando o desembaraço 

aduaneiro dos bens retidos. 

 

O volume dos bens transportados torna evidente o 

propósito comercial a que se destinavam, sendo certo que 

REINALDO e TÁSSIO desempenhavam o papel de 

transportadores em favor do grupo comandado por ROGÉRIO. 

 

Nesse sentido, cumpre ressaltar as diversas 

comunicações telefônicas mantidas por ROGÉRIO e TÁSSIO 

interceptadas no curso da investigação, muitas delas já transcritas. 

 

Da mesma forma, ouvido em sede policial, o acusado 

REINALDO afirmou haver realizado o transporte de mercadorias 

em favor de ROGÉRIO no período referente às apreensões: 



 
“(...) Que ela sabia, ainda, que o INTERROGADO já tinha feito viagens 

para um homem, chamado ROGÉRIO, domiciliado no Rio de 

Janeiro/RJ; Que trazia mercadorias para esse ROGÉRIO e as deixava 

no Aeroporto para ele lá no Rio de Janeiro/RJ, no ano de 2008; Que 

seu contato com o ROGÉRIO era muito curto, apenas o encontrava e 

lhe passava ao ROGÉRIO; Que costumava trazer cerca de 10 laptops 

por viagem para o ROGÉRIO; Que, numa dessas viagens, pegaram 

sua mala e havia 10 laptops dentro dela; Que não sabia das 

mercadorias dentro das malas, pois elas já vinham lacradas; Que, 

nessa viagem, então, a Receita Federal apreendeu os laptops e o 

liberaram; Que fez esses bicos para o ROGÉRIO até a loja ficar pronta 

(...)”11 
 

Assim, constata-se que o acusado ROGÉRIO figurava 

como o real destinatário das mercadorias transportadas por 

REINALDO em diversas viagens ocorridas no ano de 2008, entre 

as quais se inserem os fatos ora analisados. 

 

Conforme anteriormente referido, para a consecução de 

seus objetivos, os acusados se valiam de diversos expedientes, 

representando a interposição da GEPLASRIO medida por eles 

utilizada para buscar o desembaraço aduaneiro dos bens e manter 

oculta a real identidade dos adquirentes. 

 

Portanto, resta demonstrado que as mercadorias 

transportadas por TÁSSIO e REINALDO, em realidade, haviam 

sido adquiridas no exterior por orientação de ROGÉRIO, nos 

                                                
11 Inquérito Policial nº 2010.51.01.802172-7, fls. 106/107. 



termos de atuação do grupo criminoso em tela e seriam 

introduzidas em território nacional sem o recolhimento de tributos 

devidos por regular operação de importação, apenas não havendo 

logrado êxito em virtude da atividade de fiscalização desenvolvida 

pela Receita Federal do Brasil. 

 

 

 

Os fatos referentes ao desembarque de REINALDO 

ensejaram a instauração do Inquérito Policial 012/2010, distribuído 

à 7ª Vara Federal Criminal, havendo o MPF, naqueles autos, 

oferecido denúncia em desfavor do acusado, manifestando-se pelo 

reunião dos procedimentos perante esse Douto Juízo, competente 

para apreciar a empreitada delituosa desenvolvida pelo grupo 

criminoso ora descrito. 

 

Assim agindo, os acusados TÁSSIO e ROGÉRIO, 

consciente e voluntariamente, tentaram introduzir no território 

nacional equipamentos eletrônicos adquiridos no exterior sem o 

recolhimento de tributos devidos, não alcançando seu intento por 

razões alheias a suas vontades, encontrando-se incursos nas 

penas cominadas ao delito previsto no artigo 334, na forma do 

artigo 14, II, do Código Penal. 

 

Fato nº 2 
 



No dia 28 de agosto de 2007, REINALDO foi autuado por 

fiscalização empreendida pela Receita Federal no AIRJ, por 

ocasião do desembarque do voo 750 da companhia aérea Lan 

Chile, proveniente dos Estados Unidos da América. 

 

 

 

 

Embora tenha declarado às autoridades fiscais não 

transportar mercadorias que ultrapassassem o valor da isenção 

fiscal de tributos estabelecida em lei, verificou-se que o volume por 

ele apresentado como bagagem para efeitos fiscais continha 

grande quantidade de equipamentos eletrônicos. 

 

De fato, o volume despachado pelo denunciado 

REINALDO continha mercadorias discriminadas no Auto de 

Infração nº 10715.006363/2007-31, em um valor total estimado 

pela autoridade fiscal de R$ 40.720,00 (quarenta mil, setecentos e 

vinte reais). 

 

Portanto, os equipamentos transportados pelo acusado 

tinham valor muito superior àquele estabelecido por lei para a 

isenção fiscal sobre os produtos adquiridos no exterior por 

passageiros em viagens internacionais. 

 

A análise dos produtos apreendidos em poder do 



acusado revela que, em sua maior parte, o conteúdo transportado 

compreendia equipamentos eletrônicos de pequeno volume 

individual e elevado valor agregado. 

 

Em sede administrativa, não se manifestou o acusado, 

havendo a autoridade fiscal determinado o perdimento dos bens. 

 

 

A análise dos equipamentos transportados pelo acusado 

revela a destinação comercial do conteúdo dos volumes 

apreendidos. 

 

Com efeito, os elementos coligidos demonstram que os 

fatos assim referidos se inserem no contexto de atuação do grupo 

criminoso comandado pelo denunciado ROGÉRIO, real destinatário 

das mercadorias. 

 

Nesse sentido, eloquentes as declarações prestadas pelo 

denunciado REINALDO em sede policial, já reproduzidas no item 

anterior. 

 

Como se viu,  o acusado ROGÉRIO se valeu em diversas 

ocasiões dos serviços do transportador para a manutenção do 

esquema delituoso descrito nos autos. 

 

A análise das informações permite reconhecer a 



apreensão em tela como aquela referida pelo acusado REINALDO 

perante a autoridade policial em Recife/PE. 

 

Afinal, naquela ocasião afirmou que o volume a ele 

confiado pro ROGÉRIO teria sido apreendido pela Receita Federal, 

contendo dez laptops, apresentando inegável semelhança com os 

equipamentos de maior valor discriminados pela autoridade fiscal 

no bojo do Auto de Infração já referido. 

 

Portanto, resta demonstrado que as mercadorias 

transportadas por REINALDO, em realidade, haviam sido 

adquiridas no exterior por orientação de ROGÉRIO, nos termos de 

atuação do grupo criminoso em tela e seriam introduzidas em 

território nacional sem o recolhimento de tributos devidos por 

regular operação de importação, apenas não havendo logrado êxito 

em virtude da atividade de fiscalização desenvolvida pela Receita 

Federal do Brasil. 

 

Assim agindo, os acusados REINALDO e ROGÉRIO, 

consciente e voluntariamente, tentaram introduzir no território 

nacional equipamentos eletrônicos adquiridos no exterior sem o 

recolhimento de tributos devidos, não alcançando seu intento por 

razões alheias às suas vontades, encontrando-se incursos nas 

penas cominadas ao delito previsto no artigo 334, na forma do 

artigo 14, II, do Código Penal. 
 



Fato nº 3 
 

Os fatos narrados nos itens anteriores dizem respeito a 

eventos relacionados ao transporte de mercadorias adquiridas no 

exterior por passageiros, sob o panorama do esquema delituoso 

referido pela autoridade policial como “caso astronautas”. 

 

 

Observou-se anteriormente que os acusados se valiam 

de outros meios para buscar a irregular introdução de mercadorias 

em território nacional, consistente na remessa, pela via postal, dos 

bens, apondo às declarações de conteúdo informações falsas, com 

o fito de não efetuar o recolhimento dos tributos devidos, o 

denominado “esquema amarelo”. 

 

No dia 23 de janeiro de 2009, a Receita Federal do Brasil 

efetuou apreensão de remessas postais no Aeroporto Internacional 

do Galeão, havendo sido lavrado auto de infração por falsa 

declaração de conteúdo em face dos remetentes constantes das 

identificações. 

 

Naquela oportunidade, foram apreendidos volumes 

provenientes de Miami, nos Estados Unidos da América do Norte, 

assim identificados: 

 

Remetente: Patrícia Gomes 



Destinatários: Caixa Postal 9120 RJ, CEP 22.270-970 

Caixa Postal 62517 RJ, CEP 22.250-970 

Marcos Francisco F. Coelho 

DOMINGOS JOSE TRECE 
Rachid Lauar 

 

 

 

Como se verifica, o denunciado DOMINGOS constava 

como remetente de encomendas apreendidas naquela 

oportunidade, identificadas pelos códigos EM 237225824 US e EM 

237225753 US. 

 

A medida de interceptação telefônica demonstrou que a 

utilização de endereços de DOMINGOS como destinatários de 

encomendas adquiridas em interesse de ROGÉRIO era expediente 

utilizado pela quadrilha. Os diálogos de fls. 24 e 27 dos autos nº 

2009.51.01.809247-1 demonstram que os acusados atuaram dessa 

forma mais de uma vez, ocultando o real proprietário dos bens 

remetidos do exterior. Afinal,  ROGÉRIO e ARMANDO detinham o 

capital indispensável para arcar com os custos da operação.  

 

A investigação demonstrou que o nome de Patrícia 

Gomes havia sido informado a ROGÉRIO como código a ser 

utilizado para postagem por JUREMA, conforme diálogo de fl. 21 

dos autos nº 2009.51.01.809247-1. Nos termos anteriormente 



esclarecidos, esse nome permitiria a identificação das encomendas 

pertencentes aos denunciados por parte de servidores da Receita 

Federal do Brasil responsáveis pela fiscalização, os quais 

garantiriam a livre passagem das mercadorias.   
 
 

 

 

Com efeito, o nome do remetente não representava o 

verdadeiro responsável pelo envio dos volumes, sendo ardil de que 

se valiam para, a um só tempo, evitar a fiscalização, e dificultar a 

identificação dos reais interessados. Ademais, em caso de 

apreensão, o procedimento administrativo teria como réu o 

remetente dos bens, virtual responsável pela declaração de 

conteúdo das encomendas. As pessoas em nome de quem eram 

feitas as remessas sequer existiriam. 

 

À época dos fatos, TÁSSIO era o responsável pela 

aquisição das mercadorias e ALEXANDRE se encontrava 

incumbido das remessas. 

 

Na oportunidade em que foram efetuadas as apreensões 

que ensejaram a lavratura do auto de infração, o nome indicado por 

JUREMA para identificar as mercadorias foi constatado em 

diversas encomendas. Em cada uma delas, a suposta remetente 

Patrícia estaria ligada a um endereço diferente. Evidencia-se, 



assim, que mais de uma pessoa tinha acesso aos nomes dos 

remetentes fictícios. 

 

A atividade de fiscalização desenvolvida no caso em tela  

demonstrou que o conteúdo das embalagens não encontrava 

identidade com a declaração a ele referente. 

 

 

 

De fato, no que tange à análise dos volumes que tinham 

como destinatário DOMINGOS, a documentação coligida aos autos 

demonstra que os acusados declararam que a EM 237225753 US 

conteria dez unidades de equipamento eletrônico, com valor total 

de US$ 120,00 (cento e vinte dólares americanos). No entanto, 

conforme termo lavrado pela RFB, no interior do volume foram 

encontradas as mercadorias identificadas no quadro a seguir. 

 

Mercadoria Valor Individual (em 
Dólares 
Americanos) 

Quanti-
dade 

Valor 
Total (em 
Reais) 

Pente de Memória Kingston 
KVR800D2N61G 

11,00 
 

74 1916,60 
 

Pente de Memória Kingston 
KVR400X64C3A/1G 

35,00 
 

50 4120,00 
 

Pente de Memória Kingston 
KVR667D2S5/1G 

13,00 
 

25 765,25 

Pente de Memória Kingston 
KVR800D2N6/2G 

19,00 
 

75 3357,75 

Pente de Memória Kingston 
KVR667D2N5/1G 

11,00 
 

51 1.320,90 
 

Binóculo Pentax 8X25 UCFX II 90,00 
 

11 2.330,90 
 



Cartão de Memória Sandisk Micro 
SDHC 8GB 

50,00 
 

5 2.330,90 
 

Telefone Celular Blackberry 9000 600,00 
 

5 7.063,20 
 

Telefone Celular Apple iphone 3G 
16Gb 

300,00 
 

2 1.412,64 
 

Pente de Memória Markvision 1GB 
DDR-400 

20,00 
 

50,00 
 

2.354,50 
 

Pente de Memória 1GB PC333 20,00 
 

50 2.354,50 
 

Medidor de Massa Corpórea 
Elcometer 456 

430,00 
 

1 1.012,39 
 

Valor total (em Reais): 30339,53 
 

 

Da mesma forma, a EM 237225824 US teve declarado o 

seu conteúdo em valor equivalente a US$ 120,00 (cento e vinte 

dólares americanos). A abertura do volume revelou a existência 

das mercadorias a seguir identificadas.  

 

 

Mercadoria Valor Individual (em 
Dólares 
Americanos) 

Quanti-
dade 

Valor 
Total (em 
Reais) 

Pente de Memória Markvision 1GB 
DDR-400 

20,00 
 

50 2.354,50 
 

Pente de Memória Kingston 
KVR667D2N5/1G 

11,00 
 

100 2.590,00 
 

Pente de Memória Kingston 
KVR667D2S5/1G 

13,00 
 

50 1.530,50 
 

Pente de Memória Kingston 
KVR800D2N6/2G 

11,00 
 

50 1.295,00 
 

Pente de Memória Kingston 
KVR400X64C3A/1G 

35,00 
 

100 8.240,00 
 

Pente de Memória512 MB PC133 12,00 
 

50 1.412,50 
 

Pente de Memória Kingston 
KVR800D2N6/2G 

19,00 
 

175 7.827,75 
 

Binóculo Pentax 8X25 UCFX II 90,00 11 2.330,90 



  
Cartão de Memória Sandisk Micro 
SDHC 8GB 

50,00 
 

4 470,00 
 

Medidor de Massa Corpórea 
Elcometer 456 

430,00 
 

1 1.012,39 
 

Telefone Celular T-Mobile G1 320,00 
 

2 1.506,82 
 

Telefone Celular Apple iPhone 3G 
16GB 

300,00 
 

2 1.412,64 
 

Telefone Celular Blackberry 9000 600,00 
 

4 5.650,56 
 

Adaptador para tomada 1,00 
 

5 11,75 

Valor total (em Reais):  37645,31 
As apreensões ensejaram a deflagração de procedimento 

administrativo no âmbito da Receita Federal do Brasil que culminou 

na aplicação da pena de perdimento das mercadorias. 

 

Afinal, os acusados, ocultos sob o nome da virtual 

remetente dos bens, sequer apresentaram defesa em sede 

administrativa, havendo sido decretada a revelia da suposta 

contribuinte naqueles autos. 

 

Assim agindo, os denunciados  ROGÉRIO, ARMANDO, 

DOMINGOS, TÁSSIO, ALEXANDRE e JUREMA tentaram 

promover a entrada de mercadorias em solo nacional iludindo 

parcialmente o recolhimento de tributos devidos, mediante a 

aposição de falsa declaração de conteúdo em remessas postais, 

apenas não logrando êxito por razões alheias às suas vontades, 

encontrando-se incursos no ilícito penal previsto no artigo 334 c/c 

artigo 14, II, do Código Penal. 

 



2.3 Da Prática do Delito Previsto nos Artigos 317 e 
333 do Código Penal 

 

No âmbito da estrutura do grupo criminoso, cabia, como 

referido, à denunciada JUREMA e ao denunciado JUDEMBERG 
travar contato direto com os servidores públicos federais da 

Receita Federal do Brasil para garantir o êxito da empreitada 

delituosa. 

 

Os fatos colhidos pela Autoridade Policial permitem 

concluir que JUREMA se servia de sua rede de contatos para 

negociar reiteradamente a passagem livre e a liberação de 

mercadorias por autoridades alfandegárias, mediante 

contraprestação pecuniária. 

 

Nesse passo, JUDEMBERG seria o principal servidor em 

contato com a acusada para a efetivação do esquema delituoso. 

Mesmo nas ocasiões em que não era o responsável direto pela 

liberação das mercadorias, o acusado atuava em favor do grupo, 

negociando com o servidor com atribuição para cada caso. 

 

Assim, na condição de servidor público federal, 

JUDEMBERG atuava como intermediário nas negociações que 

tinham por objetivo a introdução irregular de bens em território 

nacional. 

 



No curso das investigações policiais, os acusados foram 

identificados em duas oportunidades distintas se referindo à 

liberação de mercadorias, nos moldes descritos. Para melhor 

compreensão dos fatos, cada uma delas será objeto de análise em 

item próprio. 

 
 
 
 
Fato nº 1 
 
Em diálogos constantes de fls. 361/363 dos autos nº 

2009.51.01.809247-1, JUDEMBERG e JUREMA acertam os 

detalhes para a liberação de mercadorias que se encontravam 

retidas pela RFB.  

 

À fl. 362 dos autos referidos, lê-se: 

 
“(...) Judemberg: oi, JU! 

Jurema: Oi, meu querido! Tu viu quanto é que eu tenho que 

pagar? 

Judemberg: O cara falou que é pouco, mas não me deu o 

valor. Falou pra eu esperar. Tô esperando ele me ligar. 

Jurema: Ah, tá! Porque eu quero passar o e-mail, mas eu 

queria passar com o valor. 

Judemberg: Já falei com ele, mas tem que... Ele ficou de ver. 

Jurema: Tá legal! Falou! Beijinho! 

Judemberg: Valeu! (...)” 

 



Pouco tempo depois, JUDEMBERG procura um homem, 

identificado como DOUGLAS, para tratar dos itens referidos por 

JUREMA: 

 
“Douglas: Fale! 

Judemberg- Meu irmão, qual vai ser o valor da DSI? Porque 

isso pode se tornar uma coisa inviável, né? Eu tava 

conversando com o cara, porque tem os dois do cara, do 

MENINO DA SERRA, e pra fazer da... Se botar lá embaixo, 

legal, mas se botar em cima, fudeu né? 

Douglas: Não, ele quer botar mais ou menos o valor da D... É... 

Da DSI, mais ou menos umas quinhentas pratas, entendeu? 

Judemberg: Quinhentos, é... RIO? BRASIL? 

Douglas: Isso, isso. 

Judemberg: Então tá confirmado, vou só mandar pra lá a 

informação, tá bom? 

Douglas:Tranquilo. E mais as que... Eu falei com... Com 

WILSON. Sabe quem é WILSON? 

Judemberg: Sei, pô, claro. 

Douglas: Ele vai cobrar mais cem (100) pratas por cada uma.  

Judemberg: Tá. Então, valeu! Ele p... Pra ele, né? 

Douglas: É, porque a DSI pelo CORREIO é cento e cinquenta 

(150), né? Aí, eu forcei uma barra com ele, e falei, como eu 

tenho doze ou treze lá, não sei quantas no total, aí ele disse: 

Não. Então, vamo fazer cem prata. 

Judemberg: Valeu! Então falou, irmão! Fica com DEUS, então. 

Douglas: A outra parecia uma criança ontem. (...)12” 

 

Em seguida, JUDEMBERG apresenta os valores 

exigidos para a liberação das caixas de interesse da denunciada 

JUREMA, conforme a seguinte passagem, de fl. 363 daqueles 

                                                
12 Armazenado no arquivo eletrônico 2178692495_20101029121137_1_7109810.html. 



mesmos autos: 

 
“(...) Jurema: Fala, meu benho! 

Judemberg: Quinhentos. Na faixa de quinhentos por cada, 
e pro menino que vai tirar, cem. O que vai fazer a SDI. 
Jurema: Carane! Seiscentas pratas! Como é que eu vou 

passar isso pro cara? 

Judemberg: É. Pô! Se o cara pagar, a gente assume. Dá pra 

assumir e tirar do que ele vai acertar com a gente, né? 

Agora,se ele num pagar, num tem jeito, né? Que dá até pra 

gente trocar, entendeu? Fala pra ele, quinhentos e... Olha, eu 

acho que é um grande negócio. Que é pra resolver isso, 

entendeu? Por que se não, vai ficar uma novela essa parada. 

Jurema: Não, tudo bem. Eu passei... Eu vou passar o e-mail 

pra ele agora. Eu... Liguei pra ele ontem, falei com ele, ele ficou 

todo feliz da vida, entendeu? Mas só não tinha passado isso aí 

que nós conversamos. 

Judemberg: Valeu, valeu, valeu! Beijo.(...)” 

 

Portanto, os diálogos interceptados lograram registrar o 

momento em que JUDEMBERG, solicita da denunciada JUREMA 
valores para que os funcionários públicos responsáveis pelo 

desembaraço aduaneiro viessem a liberar mercadorias retidas pela 

Receita Federal, mediante a elaboração de Despacho Simplificado 

de Importação (DSI). 

 

As gravações demonstram que o acusado, na qualidade 

de agente administrativo da Receita Federal do Brasil, valeu-se de 

posição inerente ao cargo público para exercer o seu papel no 

âmbito da ORCRIM, entabulando negociações que tinham como 



objetivo a internação de mercadorias no país sem o recolhimento 

dos tributos devidos. 

 

Como intermediário da empreitada delituosa no interior 

da Administração, coube a ele solicitar os valores aos particulares, 

repassando-os a JUREMA. 

 

 

 

Os elementos trazidos aos autos demonstram que o 

denunciado afastou-se muito dos padrões éticos que o 

ordenamento impõe à atuação dos agentes administrativos, 

valendo-se da posição que ocupava no interior da Receita Federal 

do Brasil, de modo a fazer da fiscalização alfandegária de 

remessas postais balcão de negócios subordinado a interesses 

exclusivamente privados. 

 

De outro lado, a promessa de pagamento mostra-se 

explícita na atuação de JUREMA, que, no primeiro trecho 

transcrito, questiona acerca do valor que seria devido pela 

liberação das mercadorias. 

 

Resta demonstrado, portanto, que a denunciada 

JUREMA, consciente e voluntariamente, ofereceu vantagem 

indevida a funcionário público para que deixasse de praticar ato de 

ofício consistente no lançamento de tributos devidos e, bem como 



para que procedesse à liberação de mercadorias retidas fora das 

hipóteses legais, incorrendo, assim, nas penas previstas no artigo 

333 do Código Penal. 

 

Por sua vez, o denunciado JUDEMBERG, consciente e 

voluntariamente, na condição de agente administrativo da Receita 

Federal do Brasil, solicitou valores, em favor de terceiros, como 

contraprestação para a liberação de remessas postais retidas pela 

fiscalização alfandegária, conduta que se amolda tipicamente ao 

ilícito previsto no artigo 317 do Código Penal. 

 
Fato nº 2 
 

Em outra oportunidade, os denunciados conversam  

sobre mercadorias que foram apreendidas, buscando a forma mais 

vantajosa de obter a liberação dos volumes. Cabe, mais uma vez, a 

JUDEMBERG solicitar os valores exigidos pelos servidores 

públicos diretamente responsáveis pela liberação das mercadorias. 

 

Verifica-se que o acusado, valendo-se de sua posição 

privilegiada no âmbito da Administração e do acesso pessoal a 

agentes públicos dela decorrente, negociou, com o fito de obter 

vantagem patrimonial, o exercício de atividade pública de 

fiscalização. 

 

O diálogo, constante de fls. 361/362 dos autos nº 



2009.51.01.809247-1, reclama transcrição: 

 
“(...)Jurema: Oi, JUDEMBERG! 

Judemberg: Oi, querida! Bom dia! Tudo bem? Tá podendo 

falar? 

Jurema: Tô sim, é que eu tava no médico com a ALEXANDRA. 

Judemberg: Beleza! A notícia que a gente tem de bastidores, 

parece que aquele nosso amigo, daqui a um tempinho vai se 

tornar chefe lá, entendeu? O que é teu amigo também. E que 

ele mandou um recado, que ele queria pra cada ca... tirar cada 

caixa daquela, aquelas quatro, três mil reais (R$3.000,00). Três 

mil reais (R$3.000,00) por cada caixa. Aí, você vê o problema. 

Você tem muita intimidade com ele, talvez você consiga reduzir 

isso. Eu nem me aproximei, porque talvez você consiga isso 

mais em conta. E aí, a gente consegue receber isso daquele 

(???), que tá faltando. Que é a grande parte, né? 

Jurema: É, tudo bem! Eu... eu inclusive, eu tenho... sabe 

aquela que tá com o negoço do "EXERCE"(?)? Ele me pediu a 

fatura. Tô indo levar pra ele daqui a pouco.  

Judemberg: Aproveita, pode trabalhar essas quatro... quem tá 

tratando com ele é o BAIXINHO, entendeu? E, e... pode dizer 

que é tua, não tem problema. E pede pra ele... Ele pediu três 

prata (???) real, então, é muito dinheiro. Eu acho que até vale 

(???). Porra! Valeria a pena sabe, meter e tirar, mas... Pra não 

ter problema, entendeu?  

Jurema: Não, tudo bem! Eu vou... vou ver o que é que eu  faço 

aqui, entendeu? Daqui a pouco eu tenho que levar o negoço 

pra ele, eu vejo.  

Judemberg: Entendeu? Eu vou ver, agora, olha o custo disso! 

Você talvez consiga com ele mais embaixo. É melhor. Se você 

quiser, eu vou, faço por esse valor, não tem problema nenhum. 

Não tem nada, ninguém põe pra mim. É esse valor que ele tá 

pedindo. Agora, se te interessar... 

Jurema: É! É porque daquela vez, ele tinha  falado pra você 



vinte por cento (20%) e pra mim falou quinze (15), entendeu? 

Então, não sei, você que sabe. Quer deixar eu falar? 

Judemberg: Eu acho melhor JU. E, e eu volto a te dizer, foi por 

isso que eu tô te ligando. Quando a gente, antes de qual... 

antes de negócio, a gente tem uma relação de amizade, e ele 

me disse vinte e pra você quinze, eu acho... por isso é que eu 

tô te falando, que ele é capaz de fazer pra você com um preço 

mais embaixo. Então, vale a pena você entrar no circuito. Deu 

pra você entender? 

Jurema: Deu sim. Deu sim. Eu tô... Vou ter que pegar a fatura 

com o cara e... e vejo também essas.  

Judemberg: Já leva o numerozinho e diz: Pô! Essas aqui tão 

apreendidas, tão lá (???) travadinhas, vê se tu tira pra mim. Vê 

o que cê pode fazer pra mi, por favor! Pa, pa, pa. Você é jeitosa 

nisso. Vai ser, ser mais em conta do que, do que ele pediu ao 

BAIXINHO pra falar, entendeu? 

Jurema: Tudo bem! Falou! Deixe comigo! 

Judemberg: E aí, a gente desgarra o negoço que tá lá com 

esse cara e ganha um dinheirinho, né JU? Porque, porra! Tá 

mal pra caramba! 

Jurema: É isso aí! Eu bati um papo com ele na sexta-feira, falei 

com ele: Cara, tua mercadoria vai sair, você tem que... que ver 

o que é que você pode fazer. JU, eu tô sem nada, não sei quê, 

não sei que lá! A hora que você me entregar essa mercadoria, 

eu vou lá no cara do, do, do... no doleiro, panho o dinheiro e te 

dou na mesma hora.  

Judemberg: Isso aí. Não, porque o meu... Se eu não tivesse 

colocado na frente do, do... eu tava tranquilo, cara! Mas depo... 

eu botei! Foi foda! Mas, valeu! Vamo devargarzinho que a gente 

vai chegar lá. 

Jurema: Falou, então! Beijo.  

Judemberg: Beijo, querida. Fica com Deus! 

Jurema: Cê também.(...)” 

 

 



Evidente, portanto, que os denunciados entabularam 

tratativas com o objetivo de obter, de maneira irregular, a liberação 

de mercadoria apreendida pela Receita Federal do Brasil. Mostra-

se inequívoco conteúdo pecuniário da negociação envolvendo os 

acusados e o servidor público diretamente responsável envolvido 

com a apreensão. 

 

 

O evento em referência estampa a liberdade com que o 

acusado JUDEMBERG atuava nos bastidores do setor de controle 

alfandegário de remessas postais da RFB, como intermediário das 

negociações ali desenvolvidas. 

 

Como se vê, o acusado assumiu o papel de veículo da 

proposta apresentada por outro servidor público, viabilizando a 

mercantilização da atividade estatal de controle aduaneiro, em 

manifesta ofensa às finalidades do órgão que integra.  

 

No que toca aos fatos ora em comento, a intermediação 

teria sido integrada ainda por um indivíduo referido como 

“Baixinho”, que a investigação policial não logrou identificar. 

 

 Por sua vez, JUREMA apresentava pleno conhecimento 

dos contornos da negociação em comento, sendo informada do 

valor solicitado e não hesitando em interceder pela sua redução. 

 



Por certo, a indefinição temporária do valor que seria 

pago não tem o condão de infirmar a própria existência da 

negociação. 

 

Resta claro, portanto, que JUDEMBERG, de forma 

consciente e voluntária, na condição de servidor público federal 

vinculado à RFB, solicitou a JUREMA, em nome de terceiro, 

valores para a liberação de mercadorias retidas pela fiscalização 

alfandegária, encontrando-se incurso nas penas cominadas ao 

delito previsto no artigo 317 do Código Penal. 

 

Por sua vez, JUREMA, de forma consciente e voluntária, 

prometeu vantagem indevida a servidor público da Receita Federal 

do Brasil, para que este procedesse ao desembaraço aduaneiro de 

mercadorias apreendidas, fora das hipóteses legais para a prática 

do ato, encontrando-se incursa nas penas previstas no artigo 333 

do Código Penal.  

 

3. Conclusão 
 

Diante dos fatos narrados ao longo da presente exordial,   

requer o MPF que Vossa Excelência se digne a receber a presente 

inicial acusatória, determinando a citação dos denunciados para 

apresentarem resposta preliminar obrigatória, nos termos do art. 

396 do CPP, e demais atos processuais e, uma vez comprovadas 

as imputações no curso da instrução processual, espera o Parquet 



seja julgada procedente a pretensão punitiva estatal com a 

consequente CONDENAÇÃO dos Denunciados nos termos da lei. 

 

 

 
 

 

 

 

Termos em que 

Pede deferimento. 

 

Rio de Janeiro, 28 de novembro de 2011. 

 

 

MARCELO DE FIGUEIREDO FREIRE 
PROCURADOR DA REPÚBLICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

DA COTA  E DOS REQUERIMENTOS 
 

Ofereço denúncia em 57 laudas. 

 

Requer o MPF a intimação e oitiva como testemunha do 

Delegado de Polícia Federal, Dr. Daniel Daher, subscritor do 

relatório juntado por cópia no volume I das peças de informação 

anexas.  

 

Ressalta o MPF que a não inclusão de pessoas e/ou 

fatos não representa arquivamento implícito, reservando-se o 

Parquet a possibilidade de promover posterior aditamento. 

 

1. Da Necessidade de Afastamento Cautelar de 
Judemberg Guimarães Filho 
 

 



Os elementos constantes dos autos mostram como o 

denunciado JUDEMBERG GUIMARÃES FILHO valia-se da 

posição que ocupa no âmbito da Administração Pública para 

negociar o exercício da atividade estatal de fiscalização aduaneira 

de remessas postais. 

 

 

 

 

O denunciado, na qualidade de servidor público federal 

ligado à Receita Federal do Brasil, tinha contato direto com os 

agentes responsáveis pela fiscalização alfandegária, exercendo, 

nessa condição, a função de intermediário para a liberação de 

mercadorias retidas por irregularidades no procedimento de 

internação em território nacional. 

 

Assim, JUDEMBERG desempenhava função que tornava 

possível a estabilidade da reiterada prática do delito de 

descaminho levada a efeito pelos demais denunciados, 

consolidando no setor de controle aduaneiro um verdadeiro “balcão 

de negócios”. 

 

As ligações cujas transcrições foram reproduzidas no 

coro da exordial demonstram que o acusado explorou as 

prerrogativas e o prestígio inerentes à função pública que 

desempenham para integrar extensa organização criminosa que 



agiu por longo período. 

 

A gravidade dos fatos descortinados e sua nítida ligação 

com as funções públicas exercidas permitem concluir pela 

necessidade de provimentos que se mostrem aptos a assegurar o 

regular funcionamento das instituições públicas. 

 

 

 

Dessarte, requer MPF que esse Douto Juízo se digne a 

determinar o afastamento do servidor público federal denunciado 

do exercício de seu cargo, consoante previsão legal encartada no 

Artigo 319, VI, do Código de Processo Penal. 

 

2. Do Sequestro dos Bens dos Acusados 
 

Os argumentos até aqui expendidos demonstram que os 

acusados operaram, de forma reiterada, um estável arranjo para 

promover a irregular internação de mercadorias em território 

nacional, sem o recolhimento dos tributos devidos. 

 

No curso da empreitada delituosa, teriam auferido 

vantagens indevidas que representariam vultosa lesão aos cofres 

públicos. Os valores assim obtidos, uma vez identificados, poderão 

vir a ser objeto de aplicação do artigo 91 do Código Penal. 

 



Uma vez deflagrada a presente ação penal, terão os 

denunciados ciência do conteúdo das imputações e da amplitude 

das investigações realizadas, sendo extremamente provável a 

hipótese de que busquem ocultar os produtos do crime e os bens 

adquiridos em virtude da prática delituosa. 

 

 

 

No entanto, torna-se indispensável conhecer a 

destinação dada aos valores adquiridos pelos investigados com a 

empreitada delituosa. 

 

Desse modo, considerando que os elementos de prova 

constantes dos autos constituem robusta evidência da prática dos 

crimes anteriormente indicados, necessária se faz a adoção de 

medida apta a garantir a futura aplicação da lei penal. 

 

A lei processual autoriza o sequestro de bens de sobre 

os quais existam indícios veementes de que tenham proveniência 

ilícita, condições verificadas no caso em comento.  

 

No caso em tela, mostra-se patente que a atividade ilícita 

foi desenvolvida de forma regular pelos acusados, rendendo-lhes 

vultosos frutos. 

 

Por essas razões, requer o MPF seja decretado o 



sequestro dos bens de dos acusados, na forma dos artigos 125, 

126 e 132, do Código de Processo Penal. 

 

Em caso de deferimento, requer o MPF a expedição de 

ofício à Corregedoria do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do 

Rio de Janeiro, para que informe a decretação da medida aos 

cartórios responsáveis pelos registros imobiliários, para as 

indispensáveis anotações. 

 

Requer, ainda, o MPF seja determinado por Vossa 

Excelência o bloqueio dos valores depositados nas contas 

correntes mantidas pelos denunciados, excetuando-se aqueles 

referentes aos vencimentos por eles percebidos, em razão da 

licitude de suas origens, oficiando-se, para a efetivação da medida, 

o Banco Central do Brasil, a fim de que circule a determinação 

entre as instituições financeiras. 

 

Por fim, requer seja determinada a expedição de ofício ao 

Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro, para que 

promova as anotações devidas nos registros de veículos de 

titularidade dos denunciados. 

 

3. Do Recolhimento dos Passaportes dos Acusados 
 

Os fatos narrados pelo MPF demonstram que os 

acusados ROGÉRIO FIGUEIREDO VIEIRA, ALEXANDRE NEME 



DOS ANJOS, TÁSSIO DA ROCHA CAFEZÁKIS e REINALDO 
NUNES SIQUEIRA JÚNIOR constituíram grupo criminoso voltado 

para a introdução irregular de mercadorias em território nacional. 

 

A análise da estrutura do grupo demonstrou que a 

constante presença de alguns de seus integrantes em território 

estrangeiro era traço fundamental para o sucesso da empreitada 

delituosa. 

 

Com efeito, TÁSSIO, ALEXANDRE e REINALDO 

residentes nos Estados Unidos da América, valeram-se dessa 

condição privilegiada para contribuir de formas diversas para a 

introdução irregular de mercadorias em território nacional, 

conforme descrito ao longo da exordial. 

 

De outro lado, o acusado ROGÉRIO efetuou, no período 

analisado, grande número de viagens internacionais, muitas delas 

de curta duração, comprovadas pelas informações de fls. 180/181 

dos autos nº 2009.51.01.809247-1. A análise dos dados obtidos a 

partir da medida de interceptação telefônica permite afirmar que, 

nessas oportunidades, o acusado mantinha contato com os 

integrantes do grupo situados no exterior, bem como com 

fornecedores e outros intermediários, ainda não identificados. 

 

Verificou-se, ainda, que o acusado mantinha estreito 

relacionamento com alguns dos agentes públicos responsáveis 



pela fiscalização de movimentos migratórios no AIRJ. 

 

A relação de amizade entre ROGÉRIO e o Agente de 

Polícia Federal ALEXANDRE CONDACK, lotado no AIRJ, restou 

demonstrada a partir de diversas ligações telefônicas. Ademais, os 

dois seriam sócios em empreendimento comercial denominado 

CONDACK DISTRIBUIÇÃO PRO MIMINKO LTDA, em cujo 

contrato social figuram o APF e o filho de ROGÉRIO. 

 

Verificou-se, ainda, a existência de vínculos entre 

ROGÉRIO e o Agente de Polícia Federal MARCELO CARDOSO 

LEÃO, também lotado no AIRJ. Há nos autos registros de contatos 

telefônicos mantidos entre eles em ocasiões em que ROGÉRIO se 

dirigia ao exterior (fls. 182/184 dos autos nº 2009.51.01.809247-1). 

 

A partir desses diálogos, constata-se a possibilidade de 

que ROGÉRIO se valha de seus relacionamentos pessoais com 

agentes públicos responsáveis pela fiscalização para obter 

condições facilitadas em suas viagens ao exterior, tendo como 

referência de entrada e saída em território nacional o AIRJ. 

 

Por fim, há indícios de que ROGÉRIO seja portador de 

documento de viagem emitido pela República Portuguesa, do qual 

faria uso em algumas de suas viagens, dificultando o controle de 

seus movimentos migratórios. 

 



Cuida-se, portanto, de indivíduos que dispõem de 

facilidades para deslocamento internacional e, possivelmente, de 

acesso a dados acerca do funcionamento interno dos órgãos de 

controle de movimentos migratórios. 

 

 

 

 

Diante de tais considerações, entende o parquet que a 

ausência dos acusados do território nacional no curso da instrução 

poderia comprometer a aplicação da lei penal, encontrando íntima 

relação com os fatos descritos na exordial. 

 

Assim, requer o MPF que ROGÉRIO FIGUEIREDO 
VIEIRA, ALEXANDRE NEME DOS ANJOS, TÁSSIO DA ROCHA 
CAFEZÁKIS e REINALDO NUNES SIQUEIRA JÚNIOR sejam 

proibidos de se ausentar do território nacional, determinando esse 

Douto Juízo o recolhimento de seus passaportes oficiais, nos 

termos do artigo 320, do Código de Processo Penal, com a 

consequente comunicação às autoridades responsáveis pelo 

tráfego internacional de pessoas. 

 
4. Dos Demais Requerimentos 
 

Requer o MPF a juntada aos autos das FAC dos 

denunciados. 



 

Requer, ainda, o parquet a autorização para extração de 

cópias dos presentes autos para instrução de eventuais Processos 

Administrativos Disciplinares em desfavor dos denunciados 

servidores públicos. 

 

 

 

 

Termos em que 

pede deferimento. 

 

Rio de Janeiro, 28 de novembro de 2011. 

 

 

 

MARCELO DE FIGUEIREDO FREIRE 
PROCURADOR DA REPÚBLICA 

 
 


