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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; e 

 

 

 

 



 

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; 

 

pela prática da seguinte conduta criminosa: 

 

1. Introdução 
 

Os fatos descritos na presente denúncia encontram-se 

inseridos no contexto fático das investigações desenvolvidas 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 referida ORCRIM 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”. 

 

 

 



 

As investigações realizadas pela Polícia Federal 

demonstraram o envolvimento dos denunciados com as 

irregularidades assim enunciadas, apontando ROGÉRIO 
FIGUEIREDO VIEIRA como um dos principais operadores dos 

esquemas de introdução irregular de mercadorias em território 

nacional via AIRJ. 

 

Restou demonstrado que o acusado ROGÉRIO, servidor 

do Tribunal Regional do Trabalho na 1ª Região, desenvolvia 

atividade empresarial que compreendia a aquisição, a introdução 

em território nacional e a comercialização de mercadorias no 

exterior, em especial equipamentos eletrônicos. Para tanto, valia-se 

da estrutura anteriormente descrita e dos esquemas ilícitos 

descritos em linhas gerais. 

 

Assim, entre outros expedientes, ROGÉRIO contava com 

a colaboração de pessoas aptas a realizar viagens internacionais 

transportando as mercadorias adquiridas no exterior, em modo de 

operação referido pela Autoridade Policial como “Caso 

Astronautas”. 

 

Os trabalhos de investigação revelaram que os 

transportadores agiam sob o comando de ROGÉRIO, a quem cabia 

estabelecer os contatos com os fornecedores, determinar as 

quantidades e modelos de mercadorias adquiridas e arcar com os 



custos de operação das viagens, remunerando os “astronautas” 

pelos serviços prestados. 

 

Entre os transportadores ligados a ROGÉRIO no período 

investigado, encontrava-se o segundo acusado, REINALDO. 

 

De fato, a ligação entre eles havia sido descrita pela 

Autoridade Policial já no curso do Inquérito original, sendo 

reforçada pelas informações acostadas aos autos às fls. 97/113, 

em especial pelas declarações prestadas por REINALDO na 

oportunidade em que foi preso em flagrante na cidade de 

Recife/PE. 

 

A associação entre os acusados foi objeto de denúncia 

oferecida pelo MPF à 1ª Vara Federal Criminal na Seção Judiciária 

do Rio de Janeiro em decorrência da investigação policial 

desenvolvida nos autos do IPL de nº 09/2009 – 

COAIN/COGER/DPF, autuado judicialmente sob o nº 

2009.51.01.804998-4. 

 

Com efeito, o acusado REINALDO foi surpreendido em 

mais de uma oportunidade buscando introduzir de forma ilegal em 

território nacional mercadorias adquiridas no exterior. Os fatos a 

seguir descritos se referem a uma dessas ocasiões. 

 

 



 

2. Dos Fatos Penalmente Relevantes 
 

No dia 10 de janeiro de 2008, REINALDO 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. 

 

Com efeito, REINALDO trazia consigo cerca de 

cinquenta e nove quilogramas de mercadorias, discriminadas às fls. 

43/49 dos autos, em um valor total estimado pela autoridade fiscal 

de R$ 95.856,72 (noventa e cinco mil, oitocentos e cinquenta e seis 

reais e setenta e dois centavos). 

 

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, 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  

contrato de prestação de serviços que teria por objeto a aquisição 

de material nacional e importado. 

 

Aduziu ainda que o passageiro preencheria a Declaração 

de Bagagem Acompanhada na Alfândega, mas não teria tido 

tempo hábil para tanto, havendo sido abordado 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, como anteriormente referido, que a pessoa jurídica em 

tela foi utilizada pelo denunciado 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 desempenhava o papel de transportador em favor do 

grupo comandado por ROGÉRIO. 

 

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 

(...)”1 
 

                                                
1 Fls. 106/107. 



 

 

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 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, que seriam comercializados em 



território nacional pelo segundo acusado, 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. 

 

3. Conclusão 
 

Diante do exposto,   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 comprovada a imputação 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, 24 de novembro de 2011. 

 

 

MARCELO DE FIGUEIREDO FREIRE 
PROCURADOR DA REPÚBLICA 



 
 

DA COTA  E DOS REQUERIMENTOS 
 

Ofereço denúncia em 11 laudas. 

 

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. Do Recolhimento do Passaporte do Acusado 
Reinaldo 

 

Os fatos narrados pelo MPF demonstram que o acusado  

REINALDO NUNES SIQUEIRA JÚNIOR teria buscado promover a 

entrada em território nacional de mercadorias adquiridas no 

exterior, sem o recolhimento dos tributos devidos por regular 

importação. 

 

Com efeito, REINALDO, residente nos Estados Unidos 

da América, valeu-se dessa condição privilegiada para a prática 

das condutas narradas, sob a orientação de ROGÉRIO, conforme 

descrito ao longo da exordial. 

 

Cuida-se, portanto, de indivíduo que dispõe de 

facilidades para deslocamento internacional. 



 

Diante de tais considerações, entende o parquet que a 

ausência do acusado 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 REINALDO NUNES 
SIQUEIRA JÚNIOR seja proibido de se ausentar do território 

nacional, determinando esse Douto Juízo o recolhimento de seu 

passaportes oficial, nos termos do artigo 320, do Código de 

Processo Penal, com a consequente comunicação às autoridades 

responsáveis pelo tráfego internacional de pessoas. 

 
2. Dos Demais Requerimentos 
 

Requer o MPF a juntada aos autos das FAC dos 

denunciados. 

 

Termos em que 

pede deferimento. 

 

Rio de Janeiro, 25 de novembro de 2011. 

 

 

MARCELO DE FIGUEIREDO FREIRE 
PROCURADOR DA REPÚBLICA 


