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1. INTRODUÇÃO 
 

A presente Informação de Pesquisa e Investigação (IPEI) buscou colher dados fiscais 

constantes dos Sistemas da RFB de investigados na Ação Penal nº 5047229-77.2014.404.7000, em 

atendimento à decisão judicial nº 5037111-71.2016.4.04.7000/PR da 13ª Vara da Justiça Federal de 

Curitiba que deferiu a quebra de sigilo fiscal no período compreendido entre 01/01/2006 e 

03/08/2016, das seguintes pessoas físicas e jurídicas:  
 

 

1) APOLO SANTANA VIEIRA, CPF 337.006.804-49; 

2) YIC LLC, CNPJ: 07.882.200/0001-64; 

3) HCBA FACTORY, CNPJ: 07.269.437/0001-74; 

4) HEADLINER LIMITED, CNPJ 07.846.508/0001-54. 

 

Trata-se de processo de quebra dos sigilos bancário e fiscal de pessoas físicas e jurídicas 

ligadas à esquema de corrupção, desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro nos contratos de 

construção dos navios-sonda Vitória 10.000 e Petrobrás 10.000 no âmbito da PETROBRÁS 

(Petróleo Brasileiro S. A.). 

Para melhor entendimento, elaboramos um pequeno resumo das informações contidas 

na referida decisão judicial. 

Grandes empreiteiras do Brasil, entre elas a OAS, UTC, Camargo Correa, Odebrecht, 

Andrade Gutierrez, Mendes Júnior, Queiroz Galvão, Engevix, SETAL, Galvão Engenharia, 

Techint, Promon, MPE, Skanska, IESA e GDK, teriam formado um cartel, através do qual teriam 

sistematicamente frustrado as licitações da Petrobrás para a contratação de grandes obras, além 

disso pagariam sistematicamente propinas a dirigentes da empresa estatal calculadas em percentual, 

de um a três por cento em média, sobre os grandes contratos obtidos e seus aditivos. Surgiram, 

porém, elementos probatórios de que o caso transcende a corrupção - e lavagem decorrente - de 

agentes da Petrobrás, servindo o esquema criminoso para também corromper agentes políticos e 

financiar, com recursos provenientes do crime, partidos políticos. 

Aos agentes e partidos políticos cabia dar sustentação à nomeação e à permanência nos 

cargos da Petrobrás dos referidos dirigentes. Para tanto, recebiam remuneração periódica. 

No curso das investigações Julio Gerin Camargo (Representante da Camargo Correa e 

consultor do Grupo Setal) celebrou acordo de colaboração premiada com o Ministério Público 
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Federal e entregou uma lista de contas no exterior que teriam sido beneficiárias do pagamento de 

propinas, dentre as quais a Headliner Limited, a HCBA Factory, a YIC LLC e a Zago Inc. 

Nos autos de quebra nº 5003457-30.2015.404.7000 foi decretada a quebra do sigilo 

bancário da conta nº 687079, mantida no Banque Safra/Luxemburgo, em nome da offshore Zago 

Inc, eis que foi ela beneficiária do valor de USD 510.000,00 pagos por Julio Camargo, por 

intermédio da Piemont Investment Corp. 

Em resposta ao pedido de cooperação jurídica internacional, as autoridades de 

Luxemburgo encaminharam a documentação pertinente à referida conta. Após análise dos 

documentos, foi possível confirmar o recebimento dos valores de Julio Camargo, e igualmente que 

o beneficiário da conta Zago Inc é a pessoa de APOLO SANTANA VIEIRA , atualmente preso em 

decorrência da Operação Turbulência. 

Em relação às empresas YIC LLC, HCBA FACTORY E HEADLINER LIMITED , 

há prova de que teriam recebido valores de origem ilícita por parte de Julio Camargo. Em relação às 

duas primeiras, há indícios adicionais de que teriam formalizado contratos de câmbio com diversas 

empresas em valores incompatíveis com o faturamento declarado. 

 
 
2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS:  

 

O parquet federal solicita que sejam elaboradas informações fiscais sobre as pessoas 

físicas e jurídicas elencadas no ofício, com dados disponíveis na Receita Federal. 

A seguir apresenta-se a análise fiscal dos investigados acima listados, levando-se em 

conta as seguintes observações:  

 

1) Trata-se de uma análise sumária do ponto de vista fiscal, baseada apenas nas fontes de 

informação constantes dos sistemas da RFB. 

2) Os valores de movimentação financeira apresentados, extraídos da Declaração de Informações 

sobre Movimentação Financeira (DIMOF), referem-se aos créditos, ou seja, às entradas de 

recursos na (s) conta (s) do contribuinte analisado (contas nas quais o contribuinte figure como 

primeiro titular). Esses valores são confrontados com os valores dos rendimentos declarados pelo 

contribuinte em sua Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF). A 

incompatibilidade dos valores pode apresentar-se de duas formas: 
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• Quando os valores movimentados em conta bancária  forem superiores aos rendimentos 

declarados pelo contribuinte, há indícios de obtenção de recursos não declarados, portanto 

de origem desconhecida do Fisco. 

• Quando os valores movimentados em conta bancária forem inferiores aos rendimentos 

declarados pelo contribuinte, há indícios de recursos circulando a margem do sistema 

bancário.  

 

3) A relação entre a movimentação financeira e os rendimentos declarados deve ser a mais próxima 

possível, quanto maior o desequilíbrio maiores são as chances de irregularidades.  

 

4) Os dados da DIMOF referentes ao ano-calendário de 2016 ainda não estão disponíveis. 

 

5) Os dados referentes à Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF) ano-calendário 

2016 só serão recepcionados pelas RFB no exercício de 2017. 

 

6) Mesmo que haja indicativos de eventuais irregularidades tributárias, estes merecem confirmação 

por parte do setor de fiscalização da unidade da Receita Federal do Brasil (RFB) do domicílio do 

contribuinte, por meio de procedimento administrativo fiscal, quando o contribuinte terá a chance 

de apresentar todos os documentos que embasam sua declaração.  

 

7) Para o desenvolvimento do trabalho, no que diz respeito às pessoas físicas relacionadas, foi 

utilizado um dos métodos indiretos de apuração de omissão de rendimento, designado na linguagem 

fiscal por "Acréscimo ou Variação Patrimonial a Descoberto", que corresponde ao excesso de 

dispêndios/aplicações sobre recursos/origens, não respaldado por rendimentos declarados, sejam 

eles, tributáveis, isentos e não tributáveis, de tributação exclusiva, dívidas e ônus reais ou de outra 

origem comprovada. O desequilíbrio na variação patrimonial evidencia a obtenção de recursos não 

declarados e, portanto, não conhecidos pelo Fisco. Assim, tal análise consistiu na comparação entre 

a variação patrimonial e os rendimentos declarados pelo contribuinte, além de outras informações 

relativas a, por exemplo, movimentação financeira, operações imobiliárias e com cartões de crédito, 

porventura existentes nos sistemas da Receita Federal.  
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3 - PESSOAS RELACIONADAS 

 

3.1 – APOLO SANTANA VIEIRA, CPF 337.006.804-49: 

 

3.1.1 - Dados Cadastrais 
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3.1.2 – Capacidade Econômico-Financeira  
 

Em consulta às DIRPF do ano-calendário de 2015, verificou-se que o contribuinte 

declara como ocupação principal ser "Dirigente, presidente e diretor de empresa industrial, 

comercial ou prestadora de serviços". 

A seguir, segue tabela resumo dos rendimentos declarados (R$). 

 

Ano 
Calendário 

Rendimentos 
Tributáveis Rec 

PJ 

Rendimentos 
Tributáveis Rec PF

Rendimentos 
Isentos e Não 
Tributáveis 

Rendimentos 
Tributação 
Exclusiva 

Total 

2006 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 

2007 0,00 42.000,00 0,00 0,00 42.000,00 

2008 0,00 40.000,00 1.489.980,41 0,00 1.529.980,41 

2009 0,00 37.000,00 1.246.599,24 0,00 1.283.599,24 

2010 0,00 44.000,00 150.000,00 0,00 194.000,00 

2011 0,00 43.910,00 161.700,59 8.392,41 205.610,59 

2012 4.935,32 48.000,00 75.000,00 0,00 127.935,32 

2013 0,00 55.140,00 500.000,00 0,00 555.140,00 

2014 0,00 59.500,00 230.109,69 0,00 289.609,69 

2015 0,00 0,00 80.759,86 0,00 80.759,86 

2016 Não Disponível Não Disponível Não Disponível Não Disponível Não Disponível 
 

Seus acréscimos patrimoniais declarados foram suportados, principalmente, por : 

 

a) Rendimentos tributáveis recebidos da fonte pagadora D`MARCAS COMÉRCIO LTDA - ME, 

CNPJ 03.134.633/0001-80, no ano de 2006; 

 

b) Rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física, entre os anos de 2007 a 2014, sem 

identificação da fonte pagadora. Tal forma de informação de rendimentos pode evidenciar 

regularização apenas sob o aspecto tributário de rendimentos auferidos, que geraram ou 

deram suporte a acréscimo patrimonial declarado pelo investigado, mas cuja efetiva origem 

da renda, se não apresentadas as pessoas físicas pagadoras dos rendimentos e a atividade 

legítima laboral não assalariada, pode-se depreender que não possa ser revelada pelo 

declarante ou até mesmo de fonte ilícita. 
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 c) Rendimentos isentos e não tributáveis - Lucros e dividendos recebidos da seguintes fontes: 

 

Ano CNPJ Fonte Pagadora Nome Fonte Pagadora 

      

08.210.138/0001-27 ASV ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 

07.405.613/0001-58 COMPANHIA SECURUTIZADORA DE CREDITOS DO NORDESTE- NORCRED  
2008 

10.253.634/0001-00 ALTA CAPITAL ASSESSORIA LTDA  

08.210.138/0001-27 ASV ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 

2009 

07.405.613/0001-58 COMPANHIA SECURUTIZADORA DE CREDITOS DO NORDESTE- NORCRED  

2010 10.301.841/0001-92  ASV HOLDING SA 

2011 04.497.505/0001-64  DELPHOS HOTEIS E TURISMO SA 

2012 10.301.841/0001-92  ASV HOLDING SA 

2013 10.301.841/0001-92  ASV HOLDING SA 

2014 10.301.841/0001-92  ASV HOLDING SA 

2015 10.301.841/0001-92  ASV HOLDING SA 

 

 
3.1.3 Comparativo dos Rendimentos x Despesas com Cartões de Crédito 
 

 

Ano Calendário 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Total dos 
Rendimentos (R$) 

45.000,00 42.000,00 1.529.980,41 1.283.599,24 194.000,00 205.610,59 127.935,32 555.140,00 289.609,69 80.759,86 

DECRED (R$) 0,00 0,00 0,00 13.442,19 0,00 6.011,11 23.199,89 68.956,91 122.576,36 154.577,14 

 

 

 Observa-se dos dados das Declarações de Operações com Cartões de Crédito – DECRED, 

que no ano de 2015 os rendimentos totais do contribuinte não suportam as despesas com 

Cartão de Crédito. Necessário aprofundamento das investigações para apurar origem dos 

recursos, formas e datas de pagamentos das faturas mensais com cartões de crédito. 
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3.1.4 -  Movimentação Financeira x Rendimentos  

 

Ano 
Dimof 
Crédito 

Dimof 
Débito 

Rendimentos  
Totais 

Dimof Crédito /  
Rendimentos Totais 

2006 Não Disponível Não Disponível 45.000,00 0,00 

2007 Não Disponível Não Disponível 42.000,00 0,00 

2008 243.827,54 220.799,88 1.529.980,41 0,16 

2009 1.242.938,80 1.254.097,04 1.283.599,24 0,97 

2010 171.500,00 104.082,55 194.000,00 0,88 

2011 198.840,90 221.410,25 214.003,00 0,93 

2012 0,00 0,00 127.935,32 0,00 

2013 0,00 0,00 555.140,00 0,00 

2014 0,00 0,00 289.609,69 0,00 

2015 0,00 0,00 80.759,86 0,00 

2016 Não Disponível Não Disponível Não Disponível Não Disponível 
 

Confrontando-se os valores dos rendimentos recebidos, segundo sua DIRPF, com os 

valores de lançamentos a créditos em contas bancárias, segundo sistema DIMOF (numa análise 

anual e não individualizada por lançamento), constata-se que existe incompatibilidade entre esses 

valores no ano de 2008 e nos anos de 2012 a 2015. 

 

A DIMOF foi criada apenas no ano de 2008, portanto não foi possível realizar a analise 

dos anos de 2006 e 2007.   
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No ano de 2008 o contribuinte declarou ter recebido rendimentos no valor total de R$ 

1.529.980,41 e a sua movimentação a crédito foi de R$ 243.827,54, ou seja, há uma diferença de 

R$ 1.286.152,87 em recursos recebidos que não circularam em suas contas bancárias. 

 

Importante para a investigação destacar,  também, que entre os anos de 2012 a 

2015 não se verificou em Dimof que o contribuinte teve movimentação financeira, mas 

declarou em suas DIRPF  ter recebido nesses quatro anos um montante de R$ 1.053.444,87, ou seja, 

essa quantia também circulou a margem do sistema bancário. 

 

Apenas pelas análises dos dados constantes dos sistemas da RFB não é possível 

determinar o motivo pelo qual o contribuinte deixou de movimentar seus recursos por contas 

bancárias, na maioria das vezes não se utilizam os bancos para que não se deixem "rastros" de 

recursos ilícitos ou que por algum motivo se quer ocultar a origem. Sabe-se que um recurso muito 

utilizado pelos órgãos de persecução criminal é justamente a quebra do sigilo bancário e a não 

utilização de contas bancárias é uma maneira de se "proteger" de tal medida. 

Conforme breve resumo no item adiante "3.1.7 – Outras Ações Penais" APOLO 

SANTANA VIEIRA já fora denunciado pelo MPF em 2009, pelos crimes de sonegação fiscal, 

falsificação material de documentos, venda subfaturada de pneus no mercado interno com uso de 

notas fiscais falsas, lavagem de dinheiro, dentre outros crimes.  

 

Todos conseqüência da importação e comercialização fraudulenta de pneus no período 

de entre 1997 e 2001. Entre os anos de 2010 e 2013 foi novamente investigado pela RFB pelo 

mesmo motivo (fraude na importação de pneus), só que desta vez se utilizando de outras empresas. 

Em 2012 o MPF solicitou a quebra de sigilo bancário de APOLO e dos envolvidos na investigação, 

suspeita-se que por esses motivos ele tenha parado de movimentar seus recursos via banco a partir 

de 2012. 
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3.1.5 Bens e Direitos (R$) 
 

 

 

A maior parte dos bens declarados por APOLO SANTANA VIEIRA é de cotas de 

participação nas empresas em que é sócio e de planos de previdência. Não há veículos nem 

imóveis declarados em seu nome.  

 

Entre os anos de 2010 e 2012, outra investigação da RFB, consubstanciada na 

Informação de Pesquisa e Investigação (IPEI) nº PE2013002, constatou-se que grande parte 

de seus bens estariam em nome de suas empresas ou em nome de terceiros. Os veículos de luxo 

que ele e sua família utilizam e mais uma lancha de 46 pés, todos em nome de suas empresas, 

estariam avaliados em cerca de 5 milhões de reais. O apartamento onde residiria atualmente está 

avaliado em cerca de R$ 3 milhões. Em 2006, declarou ter incorporado o referido imóvel em ações 

ao capital da empresa DELPHOS HOTÉIS E TURISMO S/A. 

  

Segundo informação constante na Declaração de Informações sobre Atividades 

Imobiliárias - DIMOB , APOLO adquiriu em dezembro/2014 o imóvel localizado a Av. S/N LT 21 

A1 QD D04, PRAIA DO PAIVA, TORRE 2, AP 601, GR, CABO DE SANTO AGOSTINHO, PE, 

valor total da transação R$ 3.583.910,47 (com pagamento parcial em 2014 de cerca de R$ 815 mil). 

Este imóvel não consta declarado em sua declaração de imposto de renda (DIRPF) do ano 

calendário correspondente. 

 

Descrição Bem/direito 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Bens e Direitos 253.500,00 253.500,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 110.000,00 80.311,72 480.000,00 480.225,40 480.038,61 

Quotas ou quinhões de 
capital 

1.355.636,00 1.355.636,00 2.165.536,00 1.405.636,00 1.405.636,00 1.395.736,00 1.425.736,00 1.525.736,00 1.525.736,00 1.395.236,00 

Dinheiro em espécie 
e banco 

0,00 0,00 52.999,91 0,00 30.789,71 6.790,42 37.947,55 2.824,25 30.000,00 25.000,00 

Ações 0,00 0,00 189.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.034,00 23.034,00 153.534,00 

VGBL/Aplicações 0,00 0,00 1.043.055,65 553.444,83 702.579,37 900.009,28 936.082,52 519.836,25 750.108,07 785.617,21 

Moeda estrangeira 0,00 0,00 0,00 9.936,00 9.936,00 9.936,00 9.936,00 0,00 0,00 0,00 

Outros fundos 0,00 399.893,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 453.444,83 453.444,83 453.444,83 

TOTAL 1.609.136,00 2.009.029,04 3.531.581,56 2.049.016,83 2.228.941,08 2.422.471,70 2.490.013,79 3.004.875,33 3.262.548,30 3.292.870,65 
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Conforme citado acima , APOLO vem sendo objeto de investigações do MPF e da RFB 

desde o ano de 1997, o que lhe rendeu diversas ações de cobrança de dívidas por parte da 

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN. Suspeita-se que é, em tese, com vistas a blindar o 

seu patrimônio que a maior parte de seus bens não está declarado ou encontra-se em nome de 

terceiros. 

 

 

 

3.1.6 – Análise da Evolução Patrimonial 
 

 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

A 
Valor Bens e 
Direitos Ano 
Calend. Atual 

1.609.136,00 2.009.029,04 3.531.581,56 2.049.016,83 2.228.941,08 2.422.471,70 2.490.013,79 3.004.875,33 3.262.548,30 3.292.870,65 

B 
Valor Bens e 
Direitos Ano 

Anterior 
1.777.768,00 1.924.652,19 2.009.029,04 3.531.581,56 2.049.016,83 2.228.941,08 2.422.471,70 2.490.013,79 3.004.875,33 3.262.548,30 

C 

Valor de 
Dívidas e Ônus 

Ano Calen. 
Atual 

700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 

D 
Valor de 

Dívidas e Ônus 
Ano Anterior¹ 

700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 

E 
Variação 

Patrimonial (A-
B-C+D) 

-168.632,00 84.376,85 1.522.552,52 -1.482.564,73 179.924,25 193.530,62 67.542,09 514.861,54 257.672,97 30.322,35 

F 

Valor 
Rendimento 

Trib. Recebido 
PJ Tit 

45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.935,32 0,00 0,00 0,00 

G 
Valor Rend. 
Recebido PF 

Tit. 
0,00 42000 40000 37.000,00 44.000,00 43.910,00 48.000,00 55.140,00 59.500,00 0,00 

H 
Valor Rend. 
Recebido 

Exterior Tit 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

I 
Valor Rend. 
Isento e Não 
Tributável 

0,00 0,00 1.489.980,41 1.246.599,24 150.000,00 161.700,59 75.000,00 500.000,00 230.109,69 80.759,86 

J 
Valor Rend. 
Tributação 
Exclusiva 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.392,41 0,00 0,00 0,00 0,00 

L 
Total 

Rendimentos 
45.000,00 42.000,00 1.529.980,41 1.283.599,24 194.000,00 214.003,00 127.935,32 555.140,00 289.609,69 80.759,86 
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(F+G+H+I+J) 

M 
Diferença 

Transp Valor 
B&D 

0,00 315.516,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

N 
Deduções 

DIRPF 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

O 
Valor Total 

Pagamentos e 
Doações 

45.000,32 44.556,10 14.540,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 

P Decred 0,00 0,00 0,00 13.442,19 0,00 6.011,11 23.199,89 68.956,91 122.576,36 154.577,14 

Q 
Indício VPD 

(E+M+N+O+P-
L) 

-168.631,68 402.449,14 7.113,05 -2.752.721,78 -14.075,75 -14.461,27 -37.193,34 28.678,45 90.639,64 124.139,63 

 

Da análise da tabela acima, verifica-se que há indícios de Variação Patrimonial a 

Descoberto (VPD) nos anos de 2007, 2008, 2013, 2014 e 2015. A VPD corresponde ao excesso de 

dispêndios/aplicações sobre recursos/origens, não respaldado por rendimentos declarados, sejam 

eles, tributáveis, isentos e não tributáveis, de tributação exclusiva, dívidas e ônus reais ou de outra 

origem comprovada. O desequilíbrio na variação patrimonial evidencia a obtenção de recursos não 

declarados e, portanto, não conhecidos pelo Fisco. Tal análise consistiu na comparação entre a 

variação patrimonial e os rendimentos declarados pelo contribuinte, além de outras informações 

relativas a, por exemplo, movimentação financeira, operações imobiliárias e com cartões de crédito, 

porventura existentes nos sistemas da Receita Federal. 

 

A maior parte dos bens declarados por APOLO é de cotas de participação nas empresas 

em que é sócio e de planos de previdência, não há veículos nem imóveis declarados em seu nome. 

Destaca-se que a conta nº 687079, mantida no Banque Safra/Luxemburgo em nome da 

offshore Zago Inc., da qual APOLO é beneficiário, também não está declarada em suas 

DIRPF. Conforme citado acima, o apartamento em que supostamente reside, em 2006 foi 

incorporado em ações à empresa DELPHOS, empresa que a princípio nunca registrou 

nenhuma atividade. 

 

Outro fato que chamou a atenção foi um empréstimo declarado anteriormente a  

31/12/20051, supostamente contraído por meio de um contrato de mútuo com a empresa KRUGER 

COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA, da qual Apolo foi sócio, no valor de R$ 

700.000,00. Apenas com as informações que estão nos sistemas da RFB, não é possível saber 

detalhes desse empréstimo que, em tese, pode ter sido um mero artifício com vistas a manipular, a 

                                                 
1 As DIRPF estão disponíveis no banco de dados da RFB a partir de 2003, mas é possível que este contrato de mútuo 
tenha sido celebrado entre os anos de 1999 e 2000, período em que  APOLO foi sócio da empresa. 
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favor do contribuinte, uma possível variação patrimonial a descoberto na época que foi contraído, 

ou para justificar uma entrada de recurso do qual se queira ocultar a origem. Cabe ressaltar que, 

apesar de APOLO ter se retirado da sociedade da empresa em 17 de novembro de 2000, tal 

empréstimo se "arrasta" inalterado até a última DIRPF disponível (Exercício de 2016).  

 
3.1.7 –  Outras Ações Penais 
 

APOLO SANTANA VIEIRA  já foi autuado pela Receita Federal em 2001 e em 

conseqüência, denunciado pelo Ministério Público Federal em 2009, juntamente com seu sócio 

MATEO BOLOGNA  e mais 13 pessoas, por crimes de sonegação fiscal, falsificação material de 

documentos, venda subfaturada de pneus no mercado interno com uso de notas fiscais falsas, 

lavagem de dinheiro, dentre outros crimes (Ações Penais: 2009.83.00.001580-8, 4ª Vara, 

2009.83.00.001581-0, 13ª Vara e IPL 2005.83.00.008457-7, 4ª Vara). O grupo liderado por ele foi 

desmobilizado pela Receita Federal em 2001, como resultado da operação Ômega que culminou na 

apreensão de milhões de Reais em pneus. A fraude foi realizada entre os anos de 1997 e 2001 e 

nesse período o grupo deixou de recolher aos cofres públicos cerca de R$ 100 milhões. 

 

O esquema fraudulento consistia na importação subfaturada de pneus e posterior 

introdução destes no mercado interno a preços abaixo do mercado, para isso, o grupo utilizava-se de 

oito empresas no Brasil e três no exterior, mais especificamente nos Estados Unidos. As principais 

empresas utilizadas na fraude foram: ALPHA INTERNACIONAL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ: 35.600.360/0001-09; D`MARCAS COMÉRCIO LTDA, CNPJ: 

03.134.633/0001-80; KRUGER COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ: 

00.878.622/0001-17; E MARYLAND COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, 

CNPJ: 02.083.254/0001-46, no Brasil e AMA IMPORT & EXPORT, FREE WAY CAPITALS, 

CORP E RAM TRADING INTERNATIONAL, INC. no exterior. 

 

No ano de 2010 a Receita Federal recebeu denúncia da Associação Brasileira dos 

Importadores e Distribuidores de Produtos Automotivos – ABIDIPA de que um grupo de empresas, 

lideradas por APOLO SANTANA VIEIRA e MATEO BOLOGNA, estariam promovendo um 

esquema fraudulento de importações de pneus. 
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As investigações apontaram que a fraude seria operacionalizada por três empresas 

importadoras, a BANDEIRANTES COMPANHIA DE PNEUS S.A., CNPJ: 10.783.660/0001-40, a 

LIDER REMOLDAGEM E COM. DE PNEUS LTDA, CNPJ: 39.337.191/0001-17 e a GAMA 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ: 05.016.243/0001-31. Essas empresas estariam 

sob o comando de APOLO e MATEO, só que dessa vez eles não apareciam no quadro societário de 

nenhuma delas, mas havia fortes indícios de que eles administravam o grupo através de “laranjas”, 

que seriam ex-funcionários ou sócios de empresas já existentes que foram cooptados a “trabalhar” 

para a dupla. 

Os pneus importados pelo grupo eram fabricados na China, Japão e Coréia , mas seu 

principal fornecedor (exportador estrangeiro), a FEDERLIK S.A., tem sede em Montevidéu no 

Uruguai, no endereço  ITUZAINGO 1393, Of. 401, CP. 11000. A adidância da RFB no Uruguai 

constatou a inexistência da empresa neste endereço, onde na realidade funciona a ESTÚDIO 

ALGORTA & ASSOCIADOS, empresa de assessoria que presta serviços em diversas áreas. Alguns 

dados cadastrais básicos da FEDERLIK, registrados na DGI – Dirección General Impositiva, a 

Receita Federal Uruguaia, foram repassados pelo Adido Tributário, dentre eles: O número do RUT 

– Registro Único Tributário, equivalente ao CNPJ brasileiro, o tipo de entidade, a data de inscrição 

na DGI, o ramo da atividade econômica e o histórico dos sócios. Entre o período de maio a agosto 

de 2007 quem respondia pela empresa era o Sr. PAULO GUSTAVO CRUZ SAMPAIO, que a época 

era funcionário da D`MARCAS e sócio de APOLO na SMARTCRED SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS S.A., CNPJ: 10.344.388/0001-00. 

Com o avanço das investigações foi solicitada ao Ministério Público Federal a quebra do 

sigilo bancário das pessoas físicas e jurídicas envolvidas na fraude, sendo que em 2012 o pedido de 

quebra foi deferido por meio do processo de nº 0007209-53.2014.4.05.8300 da 4ª Vara Criminal da 

Justiça Federal em Pernambuco. Antes que as investigações pudessem avançar, infelizmente o 

investigado teve acesso ao processo e à Informação de Pesquisa e Investigação (IPEI) nº 

PE20120001, que embasou a denúncia do MPF, fato ainda em apuração pelo MPF.  

Mais recentemente, em junho de 2016 a Polícia Federal deflagrou a Operação 

Turbulência (IPL N° 0163/2016-4 - SR/DPF/PE), que investiga a aquisição da aeronave CESSNA 

CITATION, prefixo PR - AFA, que vitimou o canditado à Presidência da República e o ex-

governador de Pernambuco, EDUARDO HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS. As investigações 

apontaram três principais envolvidos na aquisição da aeronave, JOÃO CARLOS LYRA PESSOA 
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DE MELO FILHO, EDUARDO FREIRE BEZERRA LEITE e APOLO SANTANA VIEIRA.  

Todos tiveram a prisão preventiva decretada pela justiça e segundo a PF, esses indivíduos "não 

apenas integravam, mas também lideravam uma verdadeira organização criminosa, com o propósito 

de dificultar o rastreamento dos recursos, bem como ocultar o verdadeiro responsável pelas 

operações financeiras realizadas na aquisição da aeronave, indicando que o grupo se presta 

essencialmente à atividade criminosa de lavagem de dinheiro".  

 

 

 

3.2 - YIC LLC, CNPJ 07.882.200/0001-64. 

 
 
 
3.2.1 - Dados Cadastrais: 
 

 

  

Não há informações fiscais sobre esta empresa nos sistemas da RFB, constando apenas o 

registro do CNPJ e as informações cadastrais básicas. 
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3.3 - HCBA FACTORY, CNPJ 07.269.437/0001-74. 

 
3.3.1 - Dados Cadastrais: 
 

 

Não há informações fiscais sobre esta empresa nos sistemas da RFB, constando apenas o 

registro do CNPJ e as informações cadastrais básicas. 

 

 

3.4 - HEADLINER LIMITED, CNPJ 07.846.508/0001-54. 

 

3.4.1 - Dados Cadastrais: 
 

 
 

Não há informações fiscais sobre esta empresa nos sistemas da RFB, constando apenas o 

registro do CNPJ e as informações cadastrais básicas. 
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4 - Encaminhamento 

Encaminhe-se à Procuradoria da República no Paraná responsável pela investigação.  

Anexo seguem as extrações de dados do investigado Apolo Santana Vieira (DIRPFs 

desde Exercício 2007 até 2016) e Dossiê Integrado, em arquivos pdf, assim como apenas dados 

cadastrais constantes dos dossiês integrados das três offshores. 

É a informação. 

 

Curitiba, 25 de outubro de 2016. 

 

 

(assinado digitalmente) 

ROBERTO LEONEL DE OLIVEIRA LIMA 
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil 

Matrícula nº 1313 
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