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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 



 

PATRÍCIA RAMALHO DOS SANTOS, brasileira, 

empregada doméstica, CPF 083.454.607-80, residente e 

domiciliada à Rua Professor Helion Póvoa, 11, Edifício Alfa Scorp 

II, apto 502, Tijuca, nesta cidade 

 

pela prática da seguinte conduta criminosa: 

 

Os acusados se associaram, pelo menos desde o 

ano de 2005, com o objetivo de reinserir na economia formal, em 

comunhão de desígnios, valores obtidos pelo primeiro denunciado 

com a prática de crimes contra a Administração Pública e contra o 

sistema financeiro nacional, valendo-se, para tanto, da obtenção de 

carta de crédito perante instituição financeira e da aquisição de 

automóvel em nome da segunda denunciada. 

 

1. Dos Crimes Antecedentes: 
 

a) Dos indícios de Prática do Delito Previsto no Artigo 
334 do Código Penal 
 

Os fatos descritos na presente exordial foram objeto de 

apuração no âmbito da denominada Operação Voo Livre, que 

logrou identificar a existência de extensa Organização Criminosa 

(ORCRIM) em atuação no AIRJ, voltada para a prática de diversos 

delitos na área de controle aduaneiro do referido aeroporto. 



 

O trabalho de investigação realizado pela Polícia Federal 

descreveu a estrutura da quadrilha e o modus operandi de que se 

valiam os seus integrantes para levar a efeito seus objetivos.  

 

Por meio de medida cautelar de interceptação de 

comunicações telefônicas, foi possível verificar que as ações do 

grupo criminoso se concentravam na internação de mercadorias 

em solo nacional de forma irregular, burlando a fiscalização 

alfandegária.  

 

Durante as investigações desenvolvidas, restou 

demonstrado que ROGÉRIO FIGUEIREDO VIEIRA era um dos 

principais envolvidos nas diversas condutas delituosas constatadas 

no âmbito do AIRJ. 

 

ROGÉRIO, servidor público federal vinculado ao Tribunal 

Regional do Trabalho da 1ª Região, atua como empresário, 

explorando o 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”), dois dos 

expedientes criminosos identificados pela investigação. 

 

 



 

O denunciado revela-se como um dos principais 

responsáveis pela estruturação e pela permanência da atividade 

delituosa desenvolvida, exercendo função de liderança de um dos 

núcleos observados pelos trabalhos policiais. 

 

De fato, o acusado seria, em conjunto com seu primo, 

ARMANDO DE AZEVEDO VIEIRA, responsável pela captação dos 

recursos que alimentam a atividade e pela distribuição de tarefas  

desempenhadas pelos demais integrantes do grupo. 

 

Em diversos diálogos interceptados por ordem judicial e 

que se encontram descritos na documentação que instrui a inicial, 

verifica-se que ROGÉRIO determina o modo como os 

transportadores desempenham suas atividades, as mercadorias a 

serem adquiridas e os contatos  utilizados nas transações. 

 

TÁSSIO DA ROCHA CAFEZÁKIS e REINALDO NUNES 

SIQUEIRA JÚNIOR, transportadores ligados ao denunciado, foram 

autuados em 10 de janeiro de 2008, no AIRJ, por ocasião do 

desembarque do voo 905 da American Airlines, havendo a Receita 

Federal do Brasil identificado que transportavam grande 

quantidade de produtos eletrônicos, sem a correspondente 

declaração aduaneira e o recolhimento de tributos devidos por 

regular importação. 

 



Ouvido em sede policial em Recife/PE, no ano de 2010, 

REINALDO reconheceu haver realizado viagens transportando 

mercadorias em favor de ROGÉRIO, nos seguintes termos: 

 
“(...) QUE ela sabia 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 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 (...)” (fls. 106/107 dos autos nº 

2010.51.01.802172-7) 

 

O acusado conta também com a colaboração ativa do 

intermediário DOMINGOS JOSÉ DA SILVA TRECE para a 

efetivação de contatos ligados à fiscalização alfandegária no AIRJ, 

no setor de bagagem acompanhada (no esquema “astronautas”) e 

no setor de remessas postais (no esquema “amarelo”). 

 

O abastecimento de mercadorias promovido pela 

reiterada prática do descaminho representa o alicerce da atividade 

empresarial desenvolvida por ROGÉRIO, permitindo-lhe praticar, 

no mercado interno, preços mais reduzidos do que aqueles que 

adquirem de forma regular os bens. 

 



Essa a razão da constante preocupação do acusado, nos 

diálogos interceptados, em manter o fluxo de mercadorias, 

buscando, inclusive, novas rotas comerciais. 

 

Dessarte, o monitoramento telefônico revelou que a 

atividade ilegal desempenhada pelo acusado se manteve durante 

longo período da investigação, representando expressiva fonte de 

recursos em seu favor. 

 

b) Dos Indícios de Prática do Delito Previsto no artigo 
19 da Lei 7.492/86 
 

A documentação coligida demonstra que o acusado 

operava ainda outro esquema delituoso para a obtenção de 

recursos. 

 

Os trabalhos de investigação apontam para a existência 

de vínculos de ROGÉRIO com diversas pessoas jurídicas, 

existindo elementos que levam a crer que se valeria de interpostas 

pessoas na constituição das entidades, mas sobre elas exerceria o 

controle de fato. 

 

O nome de ROGÉRIO teve ligações estabelecidas com 

as pessoas jurídicas constantes do quadro abaixo, elaborado nos 

autos do apuratório policial, que identifica, ainda, as pessoas 

físicas que aparecem nos respectivos atos de constituição. 



 
Empresas CNPJ Sócios 

VIA C3 COMÉRCIO E 
SERVIÇOS LTDA ME 

05.359.089/0001-09 EDLAUDO RAMALHO DOS SANTOS 
PAULO SÉRGIO CAVALCANTE DA SILVA (responsável) 
SEVERINO JOSÉ CAVALCANTE TRINDADE 

FNX COMÉRCIO, 
SERVIÇOS E 
REPRESENTAÇÃO 
LTDA ME 
(Nome-fantasia: FNX 
COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÃO) 

08.968.278/0001-69 EDLAUDO RAMALHO DOS SANTOS (responsável) 
PAULO SÉRGIO CAVALCANTE DA SILVA 
SEVERINO JOSÉ CAVALCANTE TRINDADE 

GRX SERVIÇOS, 
COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÃO 
LTDA ME 

07.366.542/0001-21 EDLAUDO RAMALHO DOS SANTOS 
PAULO SÉRGIO CAVALCANTE DA SILVA 
SEVERINO JOSÉ CAVALCANTE TRINDADE 
(responsável) 

ELEON FOMENTO E 
PARTICIPAÇÕES 
LTDA 

05.078.592/0001-88 ROGÉRIO FIGUEIREDO VIEIRA (responsável) 
HÉLIO TOLEDO PEIXOTO 

REI TRANSPORTES 
LTDA ME 

02.516.684/0001-04 EDLAUDO RAMALHO DOS SANTOS (responsável) 
SEVERINO JOSÉ CAVALCANTE TRINDADE 

FFC COMERCIO, 
SERVICOS E 
REPRESENTACAO 
LTDA ME 
(Nome-fantasia: FFC 
TECHNOLOGIES) 

05.691.799/0001-23 EDLAUDO RAMALHO DOS SANTOS (responsável) 
PAULO SERGIO CAVALCANTE DA SILVA 
SEVERINO JOSE CAVALCANTE TRINDADE 

INFO FLASH 
DISTRIBUIDORA E 
COMÉRCIO DE 
PRODUTOS 
ELETRÔNICOS LTDA 
(Nome-fantasia: INFO 
FLASH PRODUTOS 
ELETRÔNICOS) 

09.506.067/0001-77 EDLAUDO RAMALHO DOS SANTOS (responsável) 
PAULO SÉRGIO CAVALCANTE DA SILVA 
SEVERINO JOSÉ CAVALCANTE TRINDADE 

 

As pessoas que figuravam nos contratos sociais 

mencionados seriam ligadas a ROGÉRIO e atuariam de acordo 

com suas determinações. 

 

EDLAUDO RAMALHO DOS SANTOS seria irmão de 

empregada doméstica que prestaria serviços a ROGÉRIO, a 

denunciada PATRÍCIA RAMALHO DOS SANTOS, e exerceria, de 

fato, a função de motorista do servidor público. 

 

Da mesma forma, PAULO SÉRGIO CAVALCANTE DA 

SILVA e SEVERINO JOSÉ CAVALCANTE DE TRINDADE 

figurariam em grande número dos contratos sociais mencionados, 



sem manter, de fato, quaisquer relações com as atividades 

empresariais desenvolvidas, apenas cedendo seus nomes para a 

constituição das pessoas jurídicas em comento. 

 

Ainda de acordo com a Autoridade Policial, algumas das 

pessoas jurídicas ligadas a ROGÉRIO não exerceriam atividade de 

fato, sendo constituídas para tornar possível a efetivação de outras 

fraudes a ele atribuídas. 

 

Afinal, em diligências realizadas nos endereços 

relacionados às referidas entidades, não foram localizados 

registros de efetiva instalação empresarial. 

 

De outro lado, as referidas pessoas jurídicas obtiveram 

recursos de instituições financeiras, em decorrência de contatos 

mantidos por ROGÉRIO com gerentes de bancos. Esses valores 

teriam sido utilizados pelo investigado como capital para a 

aquisição, no exterior, dos componentes eletrônicos que se 

encontravam afetos à atividade empresarial que de fato 

desenvolve. 

 

 

 

Os contratos de empréstimo celebrados com as 

instituições bancárias teriam sido assinados pelos “laranjas” que 

constavam dos contratos sociais das pessoas jurídicas 



anteriormente referidas. 

 

As investigações demonstram que as operações seriam 

facilitadas por relações pessoais mantidas por ROGÉRIO com 

empregados de algumas instituições bancárias. Ademais, o 

acusado instruía detidamente os “laranjas” nas negociações com 

as instituições financeiras, conforme amplamente demonstrado 

pela medida de interceptação telefônica. 
 

Portanto, há indícios de que o acusado tenha simulado a 

constituição de sociedades empresárias, obtendo, mediante fraude, 

recursos em instituições financeiras, representando fortes indícios 

da prática do delito previsto em tese no artigo 19, da Lei 

7.492/1986, o que está sendo investigado em procedimento 

próprio. 

 

c) Dos Indícios da Prática de Delitos por 
Organização Criminosa 
 

Ao longo de mais de dois anos, os trabalhos 

desenvolvidos em sede policial demonstraram a existência de uma 

estrutura criminosa instalada no AIRJ que tornava possível a 

internação irregular de mercadorias em território nacional, contando 

com a ativa participação de servidores públicos, empresários e 

outros indivíduos. 

 



Os elementos colhidos revelam que ROGÉRIO se 

beneficiou dos diversos delitos praticados nas dependências do 

aeródromo para abastecer seu irregular empreendimento 

comercial. 

 

Ademais, conforme descrito nos tópicos anteriores, o 

servidor público do TRT da 1ª Região organizou sob o seu 

comando uma ampla rede de pessoas físicas e jurídicas, de modo 

a comercializar as mercadorias oriundas da prática reiterada de 

descaminho, bem como para obter recursos de instituições 

financeiras de modo irregular, simulando capital de giro e 

constituindo empresas fantasmas. 

 

Para tanto, contou com a colaboração de um grupo de 

pessoas que lhe franqueavam a utilização de seus nomes e agiam 

de acordo com suas orientações. 

 

Entre as pessoas físicas assim identificadas figuram a 

codenunciada PATRÍCIA RAMALHO DOS SANTOS, EDLAUDO 

RAMALHO DOS SANTOS, PAULO SÉRGIO CAVALCANTE DA 

SILVA, SEVERINO JOSÉ CAVALCANTI TRINDADE, entre outros. 

 

 

 

Os indícios da existência da fraude levada a efeito pelo 

grupo encontram-se expostos a partir dos diálogos interceptados 



sob autorização judicial, havendo sido descrita no tópico anterior. 

 

Desse modo, presentes indícios de que ROGÉRIO tenha 

organizado grupo criminoso para levar a efeito fraudes em prejuízo 

de instituições financeiras, obtendo vantagem econômica em tais 

operações. 

 

Os fatos assim descritos impõem o reconhecimento de 

indícios de delitos praticados por organização criminosa, nos 

termos previstos na Convenção das Nações Unidas Contra o Crime 

Organizado, introduzida no ordenamento jurídico pátrio por força do 

Decreto 5.015/2009. 

 

2) Da imputação - Do Delito Previsto no Artigo 1º, 
incisos V, VI e VII, da Lei 9.613/98 
 

Nos itens anteriores, buscou-se trazer a colação indícios 

de que o acusado ROGÉRIO estruturou atividade empresarial 

abastecida pela prática reiterada de descaminho de mercadorias 

adquiridas no exterior, bem como evidências de que teria captado 

recursos com a obtenção de financiamentos em instituições 

financeiras mediante fraude, valendo-se, para tanto de grupo 

criminoso por ele organizado. 

 

Os valores assim movimentados pelo acusado têm 

permitido a continuidade de seu empreendimento empresarial e a 



manutenção de elevado padrão de vida. 

 

No entanto, observou a autoridade policial que o 

acusado, na gestão dos recursos auferidos com as atividades 

delituosas que desenvolve, procura ocultar a origem ilícita dos 

valores envolvidos. 

 

Esse foi o contexto fático em que ROGÉRIO adquiriu, em 

fevereiro de 2008, o automóvel Honda Civic, placa KVY2909, pelo 

valor aproximado de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), 

registrando-o em nome de empregada doméstica que lhe presta 

serviços, a codenunciada PATRÍCIA. 

 

Formalmente, a aquisição foi celebrada com recursos  

provenientes de carta de crédito obtida por PATRÍCIA da 

concessionária Honda Oriental, localizada na Avenida Cesário de 

Melo, nº 2.232, Campo Grande, Rio de Janeiro/RJ. 

 

Não obstante a existência do referido financiamento, os 

elementos coligidos pela Autoridade Policial demonstram que o 

acusado ROGÉRIO foi o verdadeiro responsável e beneficiado pela 

operação. A titularidade formal atribuída à segunda denunciada 

teria por objetivo ocultar a real propriedade do bem. 

 

Com efeito, foram registradas uma série de ligações 

telefônicas mantidas por ROGÉRIO no período que antecedeu a 



celebração do negócio em que o acusado busca informações da 

concessionária acerca da carta de crédito, merecendo destaque a 

sua preocupação em não revelar sua identidade. Em uma das 

passagens, apresenta-se como advogado de PATRÍCIA, em outra 

como ALEXANDRE, conforme consta em fls. 108/114 do primeiro 

relatório policial (volume II). 

 

Ademais, diligências policiais efetivadas após a aquisição 

revelam que ROGÉRIO conduzia o veículo em seu cotidiano. 

 

Relatório da diligência assim consignou: 

 
“O HONDA CIVIC recentemente adquirido vem sendo utilizado por 

ROGÉRIO, afirmação essa que pode ser comprovada de duas 

maneiras: por meio de diálogo telefônico interceptado em que ele vai 

encontrar pessoa a bordo do veículo e pelo Relatório de Vigilância 

elaborado por equipe de Policiais Federais que flagrou o investigado 

deixando seu prédio no citado carro, placa KVY 2909.(...)” (fl. 115 

dos Autos nº 2009.51.01.809247-1) 

 

Esses elementos estão a demonstrar que o acusado 

exercia o efetivo domínio sobre o veículo, revelando-se a fraude da 

operação. 

 

 

 

Ademais, a aquisição de automóvel de luxo e elevado 

valor não é compatível com o padrão de vida mantido pela segunda 



denunciada. 

 

Ainda que se admitisse a possibilidade de que 

dispusesse de recursos para tanto, observa-se que PATRÍCIA, 

segundo o próprio ROGÉRIO afirmou em um dos diálogos 

interceptados, sequer era, na época, habilitada como condutora, 

reduzindo-se a utilidade do investimento. 

 

Colhe-se o trecho de fl. 112 dos autos de nº 

2009.51.01.809247-1: 

 
“ROGÉRIO: Se o cara mora na mesma casa fica como se o 

empréstimo fosse constante, não é isso? 

HNI: Isso aí, eles podem... começar a investigar se... com o porteiro 

se o teu filho sai todo dia com o carro, aquelas babaquices. 

ROGÉRIO: É. Melhor... o EDLAUDO, por exemplo, não mora aqui 

em casa. Ele trabalha aqui. Eu acho que até o PICASSO você que 

faz o seguro também. Eu acho que é; se não for, tem que passar pra 

você. Ele dirige o PICASSO. De vez em quando, por exemplo, 

agora, o carro da CÍNTHIA foi pra revisão, ele, ela tá dirigindo o 

PICASSO. Não sei nem se pode. Ela pode, né, porque ele não mora 

na casa... não sei. O PICASSO tá no nome dele, aí, tá com o 

endereço dele, ela fica sendo como uma, uma motorista que... 

eventual, que mora em outra residência, entendeu? 

HNI: É isso aí. E até pela idade também, faz uma justificativa. Tem 

como comprovar isso. Não, esse, esse tipo de coisa não é o 

problema. 

ROGÉRIO: Entendi. Mas o PICASSO tá contigo? 

HNI: Tá comigo, tá comigo. 

ROGÉRIO: E tá segurado numa pessoa jurídica ou pessoa física? 

HNI: Pessoa física. É, é, acho que é irmã dele. É PATRÍCIA, não é 



isso? 

ROGÉRIO: Ah, tá. PATRÍCIA não tem nem carteira de motorista, pô. 

O carro tá no nome dela, mas ela não dirige. 

HNI: Não, mas é... ela como... é ele como condutor. 

ROGÉRIO: Ah, tá. Mas o seguro é dela e ele como condutor? 

HNI: É, eu acho que é isso mesmo. É PATRÍCIA RAMALHO, não é 

isso? 

ROGÉRIO: Isso, isso. Então, tá bom. Então, faz o seguro como... 

desse aí no, na, na, na, no nome da GRX. O carro também vai tá no 

nome da PATRÍCIA, porque a carta de crédito é dela. Tem que 

pagar não sei que percentual aí pra mudar. Eu não vou pagar nada. 

Depois que tiver, aí, eu vendo, entendeu? Faço uma vistoria só e 

mudo. 

HNI: Sem problema. Agora, a CÍNTHIA, ela é acionista da GRX, 

não? 

ROGÉRIO: Não, é o EDLAUDO. O EDLAUDO, o sobrinho dele e um 

cunhado dele. 

HNI: Tá bom, então. Só pra saber. 

ROGÉRIO: Não tem problema. O carro tá no nome de uma pessoa, 

o seguro tá no nome de uma outra e os condutores são diferentes. 

Não tem grilo, né? 

HNI: Não, não, não tem, não. 

ROGÉRIO: Tá beleza, então. 

HNI: Então, tá. Fica em contato com o ANDRÉ aí. Na hora que ele 

falar, aí, a gente vai lá e resolve isso. 

ROGÉRIO: Falou, então. Um abraço. 

HNI: Outro.” (grifei) 

 

 

 

 

A esclarecedora passagem reforça as conclusões 

apresentadas, no sentido de que a titularidade formal atribuída ao 



veículo tinha por objetivo ocultar sua a real propriedade, exercida 

pelo denunciado ROGÉRIO. 

 

Os encargos decorrentes do financiamento foram 

igualmente suportados por ROGÉRIO, com os recursos auferidos a 

partir da exploração das atividades ilícitas anteriormente descritas. 

Desse modo, a operação permitiu que o acusado empregasse, sob 

aparente manto de legalidade, aqueles valores. 

 

Insta salientar que a acusada PATRÍCIA foi apontada no 

curso da investigação agindo como intermediária de negociações 

desenvolvidas em nome das empresas criadas por ROGÉRIO com 

a interposição de terceiros. Assim como os demais “laranjas”, a 

acusada agia de acordo com as orientações do acusado, conforme 

se verifica a partir da transcrição do trecho a seguir, constante de fl. 

350 dos autos referidos. In casu, PATRÍCIA se encontrava em uma 

agência bancária, apresentando-se como sócia de empresas 

constituídas por ROGÉRIO: 

 
“(...) Rogério: PATRÍCIA! 

Patrícia: Que é? 

Rogério: Quatro contratos pra você pegar aí: 

BENJAMIN e a empresa, você e a empresa. Pega aí, 

tá? 

Patrícia: Pra quê? 

Rogério: Assinar e devolver amanhã. Ah, o seu você pode assinar 

aí mesmo. Eu acho que da PRO MIMINKO também pode assinar aí 

mesmo. Você não disse que você assina? Então, assinar aí. Só o do 

BENJAMIN que você traz. 



Patrícia: Tá. 

Rogério: Mas senta... quando você sentar na frente da 

MONIQUE, me liga aqui. (…)” 

 

PATRÍCIA integrava, desse modo, o grupo de pessoas 

utilizado por ROGÉRIO para ocultar a sua ligação com as diversas 

pessoas jurídicas anteriormente identificadas. 

 

A contribuição da referida denunciada, no caso em 

comento, mostrou-se indispensável para o sucesso da empreitada 

delituosa,  havendo confiado seu nome para que fosse efetivada e 

intervindo para a manutenção do embuste, quando necessário. 

 

Assim agindo, os denunciados, consciente e 

voluntariamente obtiveram carta de crédito de concessionária de 

automóveis e adquiriram automóvel, registrado sob o nome da 

segunda denunciada como forma de ocultar a origem ilícita dos 

valores utilizados na operação, auferidos pelo primeiro denunciado 

em decorrência de crimes contra a Administração Pública e contra 

o sistema financeiro nacional, encontrando-se incursos nas penas 

cominadas ao delito previsto em tese no artigo 1º, V, VI e VII, da 

Lei 9.613/98.  

 

 

 

 

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, 25 de novembro de 2011. 

 

 

MARCELO DE FIGUEIREDO FREIRE 
PROCURADOR DA REPÚBLICA 

 
 
 
 
 
 

DA COTA E DOS REQUERIMENTOS 



 
Ofereço denúncia em separado. 

 

Requer-se ainda a intimação e oitiva da testemunha DPF 

Dr. Márcio Tenório Wanderley, subscritor do relatório de fls. 04/281 

do volume I. 

 

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 Afastamento do Sigilo Bancário e Fiscal da 
Acusada Patrícia Ramalho dos Santos 
 

Os fatos narrados na denúncia ora oferecida pelo 

Ministério Público Federal encontram-se amplamente 

demonstrados pela investigação policial levada a efeito no âmbito 

da chamada Operação Voo Livre. 

 

Ao longo dos trabalhos policiais, a série de atividades 

ilícitas levada a efeito pelo acusado ROGÉRIO foi descrita de 

forma exaustiva. Conforme narrado no corpo da denúncia, foi ele o 

responsável pela efetivação de um grande número de ações 

irregulares levada a efeito no AIRJ. 

 

Os elementos identificados pela Autoridade Policial 



registram ainda que se valia de pessoas próximas a ele para 

perpetrar fraudes e encobrir elevado número de operações 

empresariais e vultosas operações financeiras. A leitura dos autos 

revela a sofisticação dos esquemas por ele engendrados. 

 

Nesse passo, observa-se elementos de convicção que 

permitem afirmar que a codenunciada PATRÍCIA colaborou, em 

mais de uma oportunidade, para o êxito de operações orquestradas 

por ROGÉRIO. Agindo de acordo com as orientações deste, a 

acusada tomou parte em negociações bancárias envolvendo 

pessoas jurídicas constituídas pelo empresário. 

 

Em que pese a sua condição financeira, PATRÍCIA teria 

figurado, ainda, como adquirente em contratos de compra e venda 

de terrenos de propriedade de ROGÉRIO, conforme fls. 116/117 

dos autos. Nas duas oportunidades, os negócios teriam sido 

celebrados com pagamento à vista. 

 

Mais uma vez, a movimentação de elevados valores pela 

acusada, mostra-se, em um primeiro momento, incompatível com a 

sua disponibilidade financeira. 

 

 

 

Esses elementos constituem severas evidências de que 

ROGÉRIO teria utilizado o patrimônio de PATRÍCIA para ocultar 



bens que, de fato, a ele pertenciam. 

 

Por essas razões, indispensável se mostra, no 

entendimento do órgão ministerial, o afastamento do sigilo fiscal da 

acusada, no período compreendido nos últimos cinco anos, bem 

como o afastamento de sigilo que acoberta os dados bancários 

mantidos em seu nome. 

 

Diante do exposto, requer o MPF seja afastado o sigilo 

fiscal de PATRÍCIA RAMALHO DOS SANTOS, no período 

compreendido entre 1º de janeiro de 2007 e a presente data, com a 

consequente expedição de ofício à Superintendência da Receita 

Federal do Brasil determinando que remeta a esse Douto Juízo 

cópias das declarações de rendimentos da acusada no período em 

comento, bem como para que elabore relatório de análise fiscal. 

 

Requer, ainda, o parquet seja determinado o afastamento 

de sigilo bancário da denunciada, no período compreendido entre 

01 de janeiro de 2008 e a presente data. 

 

 

 

 

 

Considerando a dificuldade operacional de se processar 

e analisar os pedidos de afastamento de sigilo bancário, foi 



constituída, na Procuradoria Geral da República, a Assessoria de 

Pesquisa e Análise (ASSPA/PGR) que, dentre outras atribuições, 

processa todos os dados bancários objeto de apuração pelo 

Ministério Público Federal, desde que as informações sejam 

encaminhadas no formato tecnológico adequado, que já é de 

conhecimento das principais instituições bancárias estabelecidas 

no País. 

 

Assim, a partir do momento em que se verificou a 

necessidade de se obter o afastamento do sigilo bancário de 

alguns investigados, foi protocolado na ASSPA/PGR o Pedido de 

Cooperação Técnica ASSPA que recebeu o número 001-MPF-
000525-09. 

 

A metodologia operacional para análise dos dados 

bancários encontra-se devidamente descrita no Memorando de 

Instrução - MI 001 – ASSPA/PGR, disponível no endereço 

eletrônico https://asspaweb.pgr.mpf.gov.br. 

 

Desta forma, requer o Ministério Público Federal, com 

fulcro na Lei Complementar nº 105/2001, a decretação do 

afastamento do sigilo bancário de todas as contas de depósitos, 

contas de poupança, contas de investimento e outros bens, direitos 

e valores mantidos em Instituições Financeiras pelas pessoas 

físicas e jurídicas abaixo relacionadas, no período também 

informado no quadro abaixo, sendo sugerido o prazo de 30 (trinta) 



dias, a contar da comunicação do Banco Central às instituições 

financeiras, para que estas cumpram a determinação: 

 
NOME (CPF/CNPJ)  - Período de Afastamento 

 NOME CPF/CNPJ Período de 
Afastamento 

1 Patrícia Ramalho dos Santos 083.454.607-80 01/01/2008 a 

21/11/2011 

 

Assim, em caso de deferimento da medida excepcional, 

requer o MPF seja oficiado ao Banco Central do Brasil para que: 

 

I - Efetue pesquisa no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro 

Nacional (CCS) com o intuito de comunicar exclusivamente às 

instituições financeiras com as quais os investigados têm ou 

tiveram relacionamentos no período do afastamento do sigilo 

bancário, acelerando, assim, a obtenção dos dados junto a tais 

entidades. 

II - Transmita em 10 dias à Assessoria de Pesquisa e Análise da 

Procuradoria Geral da República – ASSPA/PGR, observando o 

modelo de leiaute e o programa de validação e transmissão 

previstos no endereço eletrônico https://asspaweb.pgr.mpf.gov.br, 

todos os relacionamentos dos investigados obtidos na CCS, tais 

como contas correntes, contas de poupança e outros tipos de 

contas (inclusive nos casos em que o investigado apareça como 

co-titular, representante, responsável ou procurador), bem como as 

aplicações financeiras, informações referentes a cartões de crédito 



e outros produtos existentes junto às instituições financeiras. 

III - Comunique imediatamente às instituições financeiras o teor da 

decisão judicial de forma que os dados bancários dos investigados 

sejam transmitidos diretamente à Assessoria de Pesquisa e Análise 

da Procuradoria Geral da República – ASSPA/PGR, no prazo de 30 

dias, conforme modelo de leiaute estabelecido pelo Banco Central 

na Carta-Circular 3.454, de 14 de junho de 2010 e determinado às 

autoridades judiciárias pela Corregedoria Nacional de Justiça por 

meio da Instrução Normativa nº 03, de 09 de agosto de 2010. 

IV - Comunique imediatamente às instituições financeiras o teor da 

decisão judicial de forma que os dados bancários dos investigados 

sejam submetidos à validação e transmissão descritos no arquivo 

MI 001 – Leiaute de Sigilo Bancário, disponível no endereço 

eletrônico https://asspaweb.pgr.mpf.gov.br; 

V – Informe às instituições financeiras que o campo “Número de 

Cooperação Técnica ASSPA” seja preenchido com a seguinte 

referência: 001-MPF-000525-09 e que os dados bancários sejam 

submetidos ao programa “VALIDADOR BANCÁRIO SIMBA” e 

transmitidos por meio do programa “TRANSMISSOR BANCÁRIO 

SIMBA”, ambos disponíveis no endereço eletrônico 

https://asspaweb.pgr.mpf.gov.br; 

VI – Comunique às instituições financeiras que a ASSPA/PGR está 

autorizada a tratar com as instituições financeiras questões 

relativas a cadastros bancários, à identificação da origem e destino 

dos recursos movimentados na conta investigada, estipulando 

eventual valor de corte para a referida identificação e, 



excepcionalmente, visando maior celeridade e economia 

processual, a definir questões de prorrogação de prazo para 

atendimento, bem como obter documentação suporte das 

movimentações financeiras transmitidas. 

VII – Em caso de dúvidas, o endereço eletrônico para contato com 

a Assessoria de Pesquisa e Análise – ASSPA/PGR é: 

asspa@pgr.mpf.gov.br, e para correspondências o endereço da 

ASSPA/PGR é o seguinte: SAF SUL QUADRA 4 CONJUNTO C 

BLOCO B SALA 515 – BRASÍLIA-DF – CEP 70050-900. 

 

Entende o MPF que a adoção do modelo de 

investigação previsto no SIMBA tornará mais eficiente a coleta de 

dados, evitando-se a remessa de documentos em meio físico, o 

que torna todo o processamento da cautelar mais oneroso, razão 

pela qual pugna o MPF pelo deferimento dos pedidos ora 

formulados. 

 

2. Do Sequestro dos Bens dos Denunciados 
 

Entende o MPF que os fatos narrados demonstram, de 

forma cabal, a atividade ilícita desenvolvida pelo acusado 

ROGÉRIO, bem como os diversos expedientes por ele 

empregados para a ocultação dos recursos assim auferidos. 

 

 

A investigação policial logrou coligir elementos que 



apontam para a existência de confusão patrimonial 

deliberadamente promovida pelo acusado, valendo-se da 

colaboração da acusada PATRÍCIA. 

 

De fato, há nos autos elementos que apontam que, em 

nome da empregada doméstica, ROGÉRIO teria promovido o 

registro de dois automóveis de luxo e imóveis, sendo possível a 

existência de outros bens ainda não identificados, ocultos em 

condições semelhantes. 

 

Desse modo, e valendo-se das razões expendidas no 

item anterior, entende o MPF necessário o sequestro dos bens de 

titularidade dos acusados, considerando que apenas a medida 

poderá assegurar a futura aplicação da lei penal e permitir a 

identificação dos recursos de fato obtidos no curso da empreitada 

delituosa. 

 

Por essas razões, requer o MPF seja decretado o 

sequestro dos bens 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. Dos Demais Requerimentos 
 

Requer o MPF a juntada das FAC dos denunciados. 

 

 

 

 

Requer o MPF, ainda, a expedição de ofício à HONDA 

ORIENTAL, localizada à Rua Avenida Cesário de Melo, 2.232, 



Campo Grande, Rio de Janeiro/RJ, determinando a remessa a 

esse Juízo da documentação referente à aquisição do veículo 

Honda Civic adquirido em nome da segunda denunciada, placa 

KYV 2909, código de identificação 93HFA65308Z228016. 

 

Por fim, requer o parquet a expedição de ofício ao 

Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro, 

determinando a remessa de todos os registros constantes nos 

bancos de dados daquele órgão em nome dos acusados a esse 

Juízo. 

 

 

Termos em que 

pede deferimento. 

 

Rio de Janeiro, 25 de novembro de 2011. 
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