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1) ANTONIO PERES ALVES, brasileiro, nascido em 

06/05/1954,   

, 
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O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO (CNPJ 28.305.936/0001-40), por intermédio dos Promotores de 

Justiça integrantes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime 

Organizado (GAECO) que adiante subscrevem vem, com fulcro no art. 129, 

I, da Constituição da República, e no art. 25, I, da Lei nº 8.625/93, oferecer 

 
DENÚNCIA 

 

 

em face de: 
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residente na. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2) ANTONIO CESAR ALVES, brasileiro, nascido em 

19/05/1957,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) SÉRGIO RICARDO LOPES DE MORAES, brasileiro, 

nascido em 17/10/1961, 
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4) LIVIA MACHADO CABRAL, brasileira, nascida em 

24/09/1978,  

5)  

5)  JOÃO MIGUEL LIMA ESTEPHANIO, brasileiro, nascido 

em 10/05/1961,  
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6) ARY SILVA GRAÇA FILHO, brasileiro, nascido em 

23/04/1943,  

7) 7)        MARCO ANTONIO PINA 

BARBOSA, brasileiro, nascido em 22/02/1945, 
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8) FABIO ANDRE DIAS AZEVEDO, brasileiro, nascido em 

14/09/1971,  

9) 09)    FLAVIA MORATO DE AVELLAR 

AZEVEDO, brasileira, 

nascida em 07/03/1974,  
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10) SONIA MARIA DE NORONHA PINA, brasileira, nascida 

em 06/03/1959,  
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com base no inquérito policial e medidas cautelares sigilosas que instruem e 

acompanham a presente, pela prática dos seguintes fatos delituosos: 

 
I) DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA: 

 

Em período inicial não determinado, porém até 2017, 

entre as cidades do Rio de Janeiro e Saquarema, os denunciados acima 

mencionados, consciente, voluntariamente e em comunhão de ações 

e desígnios .entre si, associaram-se e mantiveram-se associados, 

integrando todos uma organização criminosa voltada para o fim de 

praticar, reiteradamente ou não, delitos contra o patrimônio e 
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falsificações diversas, bem como crimes de lavagem de dinheiro, 

previsto no artigo 1º e seus parágrafos, da Lei n.º 9.613/98. 

 
A presente denúncia imputa condutas apuradas e 

descortinadas após diligência realizada por fiscais do Ministério do Trabalho 

e Emprego, que se dirigiram a dois endereços situados nesta Comarca e 

puderam aferir que os dois pequenos imóveis1, somados, abrigavam de 

forma fictícia as sedes de mais de mil sociedades empresárias, que 

buscavam se beneficiar de alíquotas extremamente favoráveis praticadas no 

Município de Saquarema em virtude de atos normativos editados pelo então 

Prefeito Antonio Peres Alves e seu subordinado, nomeado como técnico em 

planejamento e tributação, Sérgio Ricardo Lopes de Moraes. 

 
O esquema de fraude tributária era orquestrado pelas 

empresas Saquarema Business Center e JOMI, cujos quadros societários 

eram integrados pelo então Prefeito e seu subordinado, juntamente com 

outros integrantes da horda. Estas duas empresas sublocavam seus 

endereços para aqueles que quisessem obter os benefícios fiscais. ANTONIO 

PERES e SÉRGIO RICARDO, por um lado, angariavam vantagens políticas 

aumentando de forma irregular a arrecadação municipal e, ao mesmo 

tempo, obtinham vantagem econômica através do pagamento pelos 

contratos falsos de sublocação, valores partilhados entre outros integrantes 

da ORCRIM. 

 

 

 

1 Situados à Rua Dr. Luiz Januário, nº 262, sala 201 e nº 406, salas 201 e 303, Centro, Saquarema. 
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Dentre as sociedades empresárias associadas ao esquema 

criminoso acima indicado, estão as do grupo S4G, de propriedade do 

DENUNCIADO FÁBIO ANDRÉ, ex-Superintendente Confederação Brasileira de 

Vôlei e atual Diretor Geral da Federação Internacional de Voleibol, tendo 

como sócia sua esposa, a DENUNCIADA FLÁVIA. 

 
Tais empresas, assim como as do grupo SMP, de 

propriedade do DENUNCIADO MARCOS PINA, também ex-Superintendente 

da CBV, e de sua esposa, a DENUNCIADA SONIA MARIA, mantinham suas 

sedes no Município de Saquarema e celebravam contratos para prestação de 

serviços à Confederação Brasileira de Vôlei, à época presidida pelo 

DENUNCIADO ARY GRAÇA, atualmente exercendo o cargo de presidente da 

FIVB. 

 
Deve ser destacado que o centro de treinamento de vôlei, 

situado em Saquarema, foi construído em terreno doado pelo Município2, em 

 
 

2 CBV ganha centro de treinamento para seleções 

SÉRGIO RANGEL 
ENVIADO ESPECIAL A SAQUAREMA 
Com custo zero, a CBV (Confederação Brasileira de Vôlei) tomou posse na tarde de ontem do primeiro 
centro de treinamento da modalidade no país 
Com financiamento da Prefeitura de Saquarema, cidade da região dos Lagos do Rio, e do Ministério dos 
Esportes e Turismo, a CBV terá à disposição uma área de 105 mil metros quadrados de frente para o mar a 
partir de abril. Para a entidade conseguir o centro de treinamento, a prefeitura da cidade cedeu um antigo 
clube. Já o ministério vai investir toda a verba necessária para a reforma do local -R$ 3,6 milhões. 
O CT servirá como concentração para todas as seleções masculinas e femininas (adulta, juvenil e infanto) e também 
para o vôlei de praia. A intenção da CBV é concentrar em Saquarema a preparação das equipes nacionais 
"Decidimos investir no projeto porque o vôlei brasileiro tem uma gestão empresarial profissional e está na 
vanguarda", disse o secretário nacional dos Esportes, Lars Grael. Ele representou o ministério na solenidade de 
ontem, que marcou o início das reformas no centro de treinamento. 
A verba destinada pelo governo federal faz parte de um projeto da Secretaria Nacional de Esportes que visa a 
construção de centros de treinamentos. 
O ministério já liberou cerca de R$ 2 milhões para o início das obras em Saquarema. 
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2002, na gestão do DENUNCIADO ANTONIO PERES ALVES, sendo a CBV 

presidida pelo DENUNCIADO ARY GRAÇA, demonstrando o vínculo existente 

entre ambos há quase vinte anos. 

 
Denota-se, pelo que restou apurado, que a instalação das 

empresas de propriedade dos Superintendentes da CBV e suas esposas, em 

Saquarema, apesar da sede da Confederação se situar (à época) no 

Município do Rio de Janeiro, configura o conluio criminoso entre o núcleo 

político empresarial e o núcleo esportivo empresarial. 

 
Para alcançar os seus intentos criminosos, tanto na 

subtração de valores de propriedade da entidade, como na lavagem dos 

capitais obtidos com as atividades da organização, os denunciados acima 

mencionados se valiam de subordinados e associados, inclusive familiares. 

 
Passa-se, então, a descrever especificamente a conduta 

de cada um dos denunciados. 

 

 

Com o dinheiro federal, a CBV construirá seis ginásios, 30 apartamentos e dois alojamentos para atletas, técnicos e 
funcionários. 
"Nós decidimos ceder o espaço para o vôlei porque acreditamos que a cidade será beneficiada. Com certeza, vamos 
conseguir mais turistas e empregos com o centro de treinamento", disse o deputado estadual Paulo Melo (PMDB). 
Ele foi o articulador da prefeitura da cidade no projeto. 

 

A CBV só investirá no centro de treinamento após a inauguração. 
"Eles só vão entrar com a parte técnica e administrar o local depois de pronto. Além disso, a CBV vai realizar 
escolinhas com os moradores do local", disse Lars. 
O presidente da CBV, Ary da Graça, também confirmou ontem que a entidade fará, a partir do próximo ano, a 
segunda divisão do Brasileiro regionalizada, com cerca de cem clubes. 
Hoje, no Rio, começa o congresso da Confederação Sul-Americana de vôlei, que terá a presença de Ruben Acosta, 

presidente da Federação Internacional (FIVB). (https://www1.folha.uol.com.br/fsp/esporte/fk1110200136.htm, 

capturado em 31.08.2020) 
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I-a) DO NÚCLEO POLÍTICO-EMPRESARIAL DA ORGANIZAÇÃO 

CRIMINOSA: 

 
Como asseverado acima, dentro da estrutura da 

organização criminosa que praticava diversos delitos contra a ordem 

tributária, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro, o denunciado 

ANTONIO PERES ALVES possuía intensa e importante atuação. 

 
O referido denunciado, como já mencionado, foi Prefeito 

de Saquarema por dois mandatos, entre 2000-2008, ocasião em que foram 

editadas as Leis Complementares nº 16/2004, 17/2005 e 20/2007, que 

concediam benefícios fiscais abaixo do piso constitucionalmente previsto, o 

que fomentou a criação de várias empresas “fantasmas” em Saquarema. Tal 

manobra promoveu não só um aumento exponencial (e irregular) da 

arrecadação no Município, mas também, uma verdadeira evasão fiscal, pois 

as empresas que participaram do esquema de declarar falsamente o local de 

suas sedes, deixaram de recolher tributos nos Municípios onde efetivamente 

eram devidos, trazendo enorme prejuízo ao erário. 

 
O  DENUNCIADO  ANTONIO PERES ALVES,  nomeou como 

técnico em planejamento e tributação do Município o DENUNCIADO SERGIO 

RICARDO LOPES DE MORAES, seu sócio na SAQUEREMA BUSINESS  CENTER 

LTDA, que participou ativamente da edição de tais leis, administrando as 

duas frentes de obtenção das vantagens econômicas pelo grupo criminoso, 

quais sejam, a arrecadação expressiva da Municipalidade e a sublocação do 
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imóvel para servir de sede a diversas empresas, de forma ilegal e fictícia, 

melhor descritos em item específico desta denúncia. 

 
Figuravam como sócios RAUL XAVIER, falecido, com 

31,6% das cotas e a DENUNCIADA LIVIA MACHADO CABRAL com 5%. 

 
RAUL XAVIER, falecido, que integrava o quadro societário 

da SAQUAREMA BUSINESS, auferia os lucros das operações ilegais, bem 

como pró-labore, segundo declarado pelo próprio perante a Receita Federal, 

o que caracteriza sua efetiva prestação de serviços à empresa da qual é 

sócio. 
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Paralelamente a isto, RAUL XAVIER exercia funções na 

Prefeitura Municipal de Saquarema3, na Secretaria de Fazenda, em cargos 

comissionados, participando, desta forma, a exemplo dos DENUNCIADOS 

ANTONIO PERES e SERGIO RICARDO, de todas as hipóteses de obtenção de 

valores ilícitos pela ORCRIM, fato comprovado pelo exponencial aumento de 

patrimônio, principalmente em 2012. 

 
Na gestão atual, o falecido RAUL XAVIER foi nomeado 

pela Prefeita Manoela Peres (Manoela Ramos de Souza Gomes Alves), como 

 

 
3 
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diretor adjunto do setor de ISS da Secretaria Municipal de Receita e 

Tributação. 

 
O  DENUNCIADO  ANTONIO  CESAR  ALVES  é  irmão  do 

DENUNCIADO ANTONIO PERES ALVES, e sócio de uma empresa de 

contabilidade, TRANSIT ASSESSORIA CONTÁBIL S/C LTDA, que presta 

serviços à SAQUAREMA BUSINESS, assim como à SMP SPORTS MARKETING 

E PROMOTION LTDA e SMP LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA, o que corrobora o 

conluio dos núcleos político-empresarial e esportivo-empresarial para a 

prática dos crimes descritos nesta denúncia, como já ressaltado. 

 
Além de oferecer o suporte contábil para a SAQUAREMA 

BUSINESS e para outras empresas do esquema, o DENUNCIADO ANTONIO 

CESAR ALVES tinha outros negócios, dos quais auferia vantagens financeiras 

corroboradas pela vultosa movimentação financeira apurada. Outras 

atividades, entretanto, como investimentos em imóveis e exercício de 

atividade rural, se prestavam ao branqueamento dos capitais ilícitos. 

 
ANTONIO CESAR ALVES integra o quadro societário da 

empresa Itauna Number One, juntamente com Manoela Ramos de Souza 

Gomes Alves, esposa do DENUNCIADO ANTONIO PERES ALVES e atual 

Prefeita de Saquarema. O mesmo ocorre na sociedade APA ASSESSORIA 

CONTÁBIL E CONSTRUÇÕES LTDA. Vale frisar, ainda, que a APA 

ASSESSORIA CONTÁBIL E CONSTRUÇÕES LTDA, a TRANSIT ASSESSORIA 

CONTÁBIL, a ITAUNA NUMBER ONE e a FIVE STAR EMPREENDIMENTOS 
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IMOBILIÁRIOS LTDA (outra sociedade empresária na qual Manoela Ramos 

de Souza Gomes Alves detém participação), se situam no mesmo endereço, 

qual seja, Rua Alfredo de Menezes, 200, Bacaxá, modus operandi 

semelhante ao descrito nesta denúncia. 

 
A DENUNCIADA LIVIA MACHADO CABRAL detém 5% da 

participação societária da SAQUAREMA BUSINESS, conforme mencionado 

anteriormente, o que lhe permitia auferir os lucros das operações ilegais, 

bem como pró-labore, segundo declarado pela própria perante a Receita 

Federal, o que caracteriza sua efetiva prestação de serviços à empresa da 

qual é sócia. 

 
Da  mesma forma que  o falecido RAUL XAVIER, a 

DENUNCIADA LIVIA MACHADO CABRAL exercia funções na  Prefeitura 
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Municipal de Saquarema4, como Assistente de Gabinete, respondendo 

também pela Secretaria Municipal de Governo na gestão do DENUNCIADO 

ANTONIO PERES. Assim, participou, igualmente, de todas as hipóteses de 

obtenção de valores ilícitos pela ORCRIM, fato comprovado pela expressiva 

movimentação financeira da DENUNCIADA. 

 
Na gestão atual, a DENUNCIADA LIVIA foi nomeada pela 

Prefeita Manoela Peres (Manoela Ramos de Souza Gomes Alves), como 

diretora geral de gabinete. 

 

 
4 
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Por fim, deve ser destacado que a participação ativa da 

DENUNCIADA LIVIA na ORCRIM é também evidenciada pelo vínculo mantido 

com a FIVE STARS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME, na qual 

também exercia funções. Como já mencionado, integram os quadros 

societários da Five Star o DENUNCIADO ANTONIO CESAR ALVES, bem como 

a esposa do DENUNCIADO ANTONIO PERES ALVES e atual Prefeita de 

Saquarema, MANOELA RAMOS DE SOUZA GOMES ALVES. 

 
O DENUNCIADO JOÃO MIGUEL LIMA ESTEPHANIO é sócio 

majoritário da JOMI CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA que 

atuava com modus operandi idêntico ao da SAQUAREMA BUSINESS, 

celebrando contratos de sublocação do imóvel para servir de sede a outras 

com outras 273 (duzentas e setenta e três), de forma ilegal e fictícia, melhor 

descritos em item específico desta denúncia. 

 
Desta forma, além de auferir vantagens econômicas com 

a celebração de tais contratos, o DENUNCIADO JOÃO MIGUEL LIMA 

ESTEPHANIO atuou de forma positiva a viabilizar a instalação de empresas e 

aumentar de forma irregular a arrecadação de tributos no Município de 

Saquarema na gestão do DENUNCIADO ANTONIO PERES, exercendo, desta 

forma, importante função na ORCRIM. 

 
O conluio entre todos os DENUNCIADOS também se 

evidencia pela propositura da ação civil pública nº 0003770- 

60.2016.8.19.0058, pela 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do 
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Núcleo Araruama, cuja cópia da petição inicial encontra-se em um dos 

apensos ao IP 124-00899/2016 que instrui a presente. No mesmo apenso, 

às fls. 05/06 e 07/08, constam cópias de alguns contratos de sublocação a 

título de exemplo, assinados em 2016, o demonstra que a prática criminosa 

se estendeu por vários anos. 

 
I-b) DO NUCLEO ESPORTIVO EMPRESARIAL DA ORCRIM: 

 

Este núcleo de atuação da Organização Criminosa 

ultrapassava os limites territoriais da Comarca de Saquarema, todavia a 

prática criminosa se valia dos benefícios tributários irregulares 

proporcionados pelas leis editadas na gestão do DENUNCIADO ANTONIO 

PERES, bem como da localização do Centro de Treinamento, administrado 

pela Confederação Brasileira de Vôlei, presidida, à época, pelo DENUNCIADO 

ARY GRAÇA DA SILVA FILHO. 

 
Como já mencionado, o Centro de Treinamento de Vôlei 

foi construído em terreno doado pelo Município de Saquarema, representado 

pelo então Prefeito e ora DENUNCIADO, ANTONIO PERES. 

 
O escritório principal da CBV permanecia no Município do 

Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, todavia, foram escolhidas sociedades 

empresárias situadas nesta Comarca para celebração de contratos de 

prestação de serviços milionários. 
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Conforme será narrado de forma pormenorizada ao longo 

desta denúncia, o DENUNCIADO ARY GRAÇA, se valendo da função de 

Presidente da entidade esportiva, manejava os recursos de patrocínio do 

Banco do Brasil por ele administrados em favor de si próprio e do grupo 

criminoso, celebrando contratos com sociedades empresárias recém criadas, 

sem estrutura de pessoal e estabelecidas em sedes fictícias. 

 
O DENUNCIADO ARY GRAÇA firmou contratos que não 

foram devidamente executados com empresas de propriedade do 

DENUNCIADO FÁBIO ANDRÉ DIAS AZEVEDO e do DENUNCIADO MARCOS 

ANTONIO PINA BARBOSA, ambos, à época, Superintendentes da CBV e 

subordinados a ARY GRAÇA. O vínculo de subordinação permaneceu, haja 

vista que na oportunidade em que ARY GRAÇA foi alçado ao cargo de 

Presidente da Federação Internacional de Voleibol, em 2014, foi 

acompanhado pelo DENUNCIADO FÁBIO ANDRÉ, ocupando este o cargo de 

Diretor Geral da entidade internacional. 

 
A celebração de contratos com as sociedades empresárias 

em que os superintendentes figuram como sócios além de violar o princípio 

da moralidade5, configura subtração de valores pertencentes à CBV, 

considerando que as sociedades empresárias não detinham possibilidade de 

 
 

5 Conforme disposto no Código de Ética da CBV - Art.13-A Coibir a contratação de fornecedores que tenham 
qualquer relacionamento e/ou ligação com funcionários, ex-funcionários desligados há menos de 24 (vinte e 
quatro) meses, dirigentes e respectivos parentes até terceiro grau.§ único – Excepcionalmente, mediante 
devidas justificativas, poderá ser feita a contratação de fornecedores que tenham relacionamento com 
funcionários, ex- funcionários desligados há menos de 12 (doze) meses, desde que autorizada pela 
Assembleia Geral. 
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prestar o serviço, por diversos motivos, dentre eles o capital social apontado 

no contrato social. 

 
As sociedades empresárias SMP LOGISTICA E SERVIÇOS 

LTDA  e  SMP  SPORTS  MARKETING  E  PROMOTION  LTDA  tinham  em seu 

quadro societário o DENUNCIADO MARCOS ANTONIO PINA BARBOSA e sua 

esposa,  a  DENUNCIADA  SONIA  MARIA  DE  NORONHA  PINA.  A  sede das 

sociedades empresárias se situava no mesmo local, um pequeno imóvel 

situado em Saquarema, na Rua Alfredo de Menezes, nº 227, Bacaxá, sem 

funcionários cadastrados. 

 
O esquema orquestrado pela ORCRIM ainda tinha a 

participação do DENUNCIADO ANTONIO CESAR ALVES, na função de 

contador da SMP Logística e Serviços, sendo igualmente contador da filial da 

CBV e do Centro de Desenvolvimento do Voleibol, caracterizando totalmente 

a falta de regularidade em tais contratações e o desvio de valores recebidos 

pela CBV. 

 
As sociedades empresárias S4G GESTÃO DE NEGÓCIOS e 

S4G PLANEJAMENTO E MARKETING tinham em seu quadro societário o 

DENUNCIADO FÁBIO ANDRÉ DIAS AZEVEDO e sua esposa, a DENUNCIADA 

FLÁVIA MORATO DE AVELLAR AZEVEDO. A sede das sociedades empresárias 

se situava no mesmo local, mais precisamente na sede da SAQUAREMA 

BUSINESS, juntamente com mais 793 empresas fantasmas, em imóvel 

situado em Saquarema, na Rua São Januário, nº 406, sala 303 “parte”, 
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Centro. 

 

Tal imóvel, como mencionado anteriormente, foi 

sublocado de forma ilegal para que as empresas ali constituídas se valessem 

de seu endereço para usufruiu do benefício fiscal oferecido. Não se deve 

olvidar que figuram como sócios da SAQUEREMA BUSINESS ANTONIO PERES 

ALVES, SERGIO RICARDO LOPES DE MORAES, RAUL XAVIER (falecido) e 

LIVIA MACHADO CABRAL (e como contador ANTONIO CESAR ALVES), o que 

comprova com clareza solar o conluio de TODOS os DENUNCIADOS e a 

divisão de funções em todas as atividades ilícitas da horda. 

 
As empresas de FÁBIO ANDRÉ e FLÁVIA MORATO foram 

constituídas na mesma data, sendo esta próxima à celebração dos contratos 

com a CBV. A DENUNCIADA FLÁVIA MORATO, por sua vez, integrava além 

destas, outras sociedades empresárias que também firmaram expressivos 

contratos com a Confederação na qual seu marido ostentava o cargo de 

Superintendente, sendo claro seu envolvimento e dolo direto de integrar a 

ORCRIM. 

 
A Auditoria realizada pela CGU, em anexo, analisou os 

contratos ora mencionados e verificou diversas irregularidades, notadamente 

relativas a não prestação do serviço, superfaturamento e diversos 

pagamentos indevidos. 
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O superfaturamento dos valores dos contratos é demonstrado 

pelo aumento de 876% nas despesas da CBV com marketing e produção, 

sem qualquer justificativa, entre os anos de 2010/2013, momento em que o 

DENUNCIADO ARY GRAÇA era o presidente da entidade e administrava tais 

valores, subtraindo-os e desviando-os através de contratos fictícios firmados 

com os demais membros da ORCRIM, através de sociedades empresárias de 

fachada. 

 
Além das diversas irregularidades e pagamentos sem 

fundamento apontados pela CGU, deve ser destacado que o relatório de 

análise fiscal e o RIF apontam os diversos saques e transferências 

provenientes das contas das sociedades empresárias para seus sócios, os 

ora DENUNCIADOS, o que comprova de forma cabal que os “contratos” 

celebrados não passaram de desvio de verbas revertidas quase que em sua 

totalidade em proveito dos sócios integrantes do esquema da ORCRIM. 

 
A denunciada SONIA MARIA DE NORONHA PINA, esposa 

do DENUNCIADO MARCOS ANTÔNIO PINA BARBOSA integrava a ORCRIM, 

figurando como sócia de seu marido nas sociedades empresárias acima 

mencionadas, utilizadas para servir aos intentos criminosos do grupo, 

notadamente desviando verbas públicas. Além disso, emprestou seu nome 

para ocultar e dissimular a origem espúria dos proveitos obtidos com os 

crimes praticados, tendo plena ciência da ilegalidade das verbas, como se 

depreende do incremento patrimonial sem lastro ostentado pela mesma. 
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Assim agindo estão os denunciados ANTONIO 

PERES ALVES, ANTONIO CESAR ALVES, SÉRGIO RICARDO LOPES DE 

MORAES, LIVIA MACHADO CABRAL, JOÃO MIGUEL LIMA 

ESTEPHANIO, ARY SILVA GRAÇA FILHO, MARCO ANTONIO PINA 

BARBOSA, FABIO ANDRE DIAS AZEVEDO, FLAVIA MORATO DE 

AVELLAR AZEVEDO e SONIA MARIA DE NORONHA PINA incursos nos 

art. 1º, § 1º, c/c 2º, §§ 4º, II e III, da Lei nº 12.850/2013. 

 
 
 

II) DOS CRIMES DE FURTO QUALIFICADO 

 

II.a) DOS CONTRATOS FIRMADOS PELA CONFEDERAÇÃO 

BRASILEIRA DE VOLEI COM A SMP LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA: 

 
Entre os anos de 2011 e 2013, nos municípios de 

Saquarema e Rio de Janeiro, os denunciados MARCOS ANTONIO PINA 

BARBOSA e SONIA MARIA DE NORONHA PINA, de forma livre e 

consciente, em comunhão de ações e desígnios entre si e com os 

denunciados ARY DA GRAÇA SILVA FILHO e ANTONIO CESAR ALVES, 

subtraíram, para si ou para outrem, coisa alheia móvel pertencente à 

Confederação Brasileira de Vôlei, consubstanciada em verbas de patrocínio 

provenientes do Banco do Brasil. 

 
Os crimes foram cometidos mediante fraude, já que os 

denunciados somente conseguiram subtrair a res furtivae em razão de ardil 
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empregado para celebração do contrato de marketing entre a CBV e a 

sociedade empresária SMP LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA, consistente na 

dissimulação da total ausência de capacidade de prestação do serviço pela 

referida sociedade empresária, conforme se demonstrará a seguir, a qual 

possui como sócios MARCOS ANTONIO PINA BARBOSA e SONIA MARIA 

DE NORONHA PINA. 

 
Assim, em consequência da fraude empregada, os 

denunciados ARY DA GRAÇA SILVA FILHO, MARCOS ANTONIO PINA 

BARBOSA e ANTONIO CESAR ALVES, na qualidade de, respectivamente, 

presidente da CBV, superintendente da CBV e sócio da SMP, e contador da 

CBV e da SMP, desviaram a vigilância do Conselho Fiscal e demais órgão 

fiscalizadores, obtendo, desse modo, os pagamentos por serviços 

superfaturados que sequer foram prestados. 

 
Por ocasião dos fatos, verificou-se que a sociedade 

empresária SMP Logística e Serviços Ltda, com quadro societário composto 

pelo Denunciado Marcos Antônio Pina Barbosa e sua esposa, a Ré Sônia 

Maria de Noronha Pina, tinham sede situada no Município de Saquarema, no 

endereço Rua Alfredo Menezes, nº 227, Loja 2A-3, Bacaxá. 

 
A SMP Logística e Serviços Ltda, foi constituída com 

capital social de R$5.000,00, sendo 4.500 cotas pertencentes ao sócio 

Marcos Antônio Pina Barbosa e 500 cotas à sócia Sônia Maria de Noronha 
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Pina (nome adquirido após o casamento), conforme contrato social de fls. 

153/155 e 156/158. 

 
O Denunciado Marcos Antônio Pina Barbosa era 

superintendente da Confederação Brasileira de Vôlei, ao mesmo tempo em 

que as sociedades empresárias acima indicadas firmaram contratos com a 

CBV, que à época era presidida pelo Denunciado Ary da Silva Graça Filho. 

 
Os Denunciados Marcos Pina e Ary Graça subtraíram e 

desviaram valores que detinham em função de seus cargos, simulando 

celebração de contratos de elevado valor entre as sociedades empresárias 

acima mencionadas e a Confederação Brasileira de Vôlei. 

 
Consta do RIF nº 15458, juntado aos autos, que no ano 

de 2013 foi depositado pela CBV na conta corrente da sociedade empresária 

SMP Logística e Serviços Ltda - EPP o valor de R$884.347,98. 

 
A celebração de contratos com as sociedades empresárias 

em que o superintendente figura como sócio além de violar o princípio da 

moralidade, configura fraude utilizada para subtrair patrimônio da CBV, 

considerando que a sociedade empresária não tinha possibilidade de prestar 

o serviço, por diversos motivos, dentre eles o capital social apontado no 

contrato social. 
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A sede da sociedade empresária contratada se situa em 

um pequeno imóvel, conforme imagem: 

 

 

De acordo com informações obtidas pelo sistema CAGED, 

a SMP Logística e Serviços Ltda - EPP não possuía funcionários, o que indica 

a impossibilidade de prestação dos serviços contratados. 
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Tais irregularidades foram apontadas pelo Relatório de 

Auditoria nº 201407834 elaborado pela Controladoria Geral da União 

(íntegra em anexo), que apontam inclusive a emissão de notas fiscais 

seqüenciais: 
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II – RESULTADO DOS EXAMES 

 

SMP Logística e Serviços Ltda 

Principais achados: 

- Não há provas da prestação do serviço contratado 

pela CBV; 

- Empresa não possui infraestrutura física nem 

pessoal; 

- Emissão de notas fiscais sequenciais; 

- Contador da empresa é funcionário da CBV 

(contador da filial da CBV e da CDV). 

Como já dito, a SMP Consultoria Esportiva e 

Representações Ltda (CNPJ 04.598.284/0001-10) tem 

como sócio-administrador M.A.P.B. 6, superintendente da 

CBV entre 1997 e 2000 e que retornou à entidade em 

setembro de2013. 

Pesquisa sobre empregados da SMP Consultoria Esportiva 

no sistema RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) 

do Ministério do Trabalho e Emprego mostrou que a 

empresa não possui funcionários com vínculos ativos 

desde o ano de 2006, apresentando fortes características 

de empresa inativa no mercado. Ainda, dos 12 (doze) 

funcionários que teve entre 2005 e 2006, de acordo com 

 

6 MARCOS ANTÔNIO PINA BARBOSA,  
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a RAIS dois foram contratados posteriormente pela CBV, 

entre 2008 e 2010, sendo uma delas sobrinha do ex- 

Presidente da CBV, A.S.G.F 7: 

(...) 

Questionada por meio da Solicitação de Auditoria (SA) 

201407834/001, a CBV informou no Ofício 011/14 – JUR, 

de 21/05/2014 “não ter contratado a empresa SMP 

Consultoria Esportiva e Representações Ltda entre 2010 e 

2013”. Contudo, a entidade enviou o contrato nº 1476 

com a SMP Logística & Serviços Ltda (CNPJ 

08.261.081/0001-95), assinado em 02/01/2012. 

Nele, a Cláusula 2ª prevê a prestação de serviço de 

planejamento e assessoria para a CBV na prospecção de 

cotas e patrocínios e o Aditivo nº 01 do mesmo contrato, 

assinado em 02/06/2012, estabeleceu o pagamento à 

SMP Logística & Serviços de sessenta (60) parcelas 

mensais e sucessivas, totalizando R$ 10 milhões, como 

“remuneração relativa aos contratos de patrocínio 

firmados entre a CBV e o Banco do Brasil em 

19/04/2012”. 

De acordo com uma das reportagens, o Banco do Brasil 

(BB), por meio de sua assessoria de imprensa, 

declarou desconhecer a participação de qualquer 
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intermediário nas negociações de renovação do 

contrato de patrocínio com a CBV. 

A análise de documentos anexos ao contrato de 

patrocínio do Vôlei de Quadra (2012/9600.0113) do 

BB com a CBV mostrou duas atas de reunião entre o 

banco e a entidade, datadas de 05/01/2012 e 

03/02/2012, ambas com a assinatura de M.A.P.B. 

(sócio majoritário da SMP Logística e Serviços), 

identificado apenas como “Assessor da CBV” e 

assinando juntamente com J.C.F. 8, Superintendente 

da CBV. No entanto, não há qualquer manifestação 

de M.A.P.B nas referidas atas, ao contrário dos 

demais participantes. 

Tampouco há nos documentos formais de 

negociação dos contratos de patrocínio registro de 

que uma empresa de consultoria tenha participado 

dela, corroborando as afirmações do BB à imprensa. 

(...) 

Vale ressaltar que também estão instaladas no mesmo 

endereço outras 57 empresas e que o prédio fica em 

frente à Transit Assessoria Contábil (CNPJ 

29.784.402/0001-06), empresa responsável pela 

contabilidade da SMP Logística e Serviços (o que foi 
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verificado por meio das notas fiscais da SMP Logística e 

Serviços). 

O responsável pela Transit Assessoria Contábil é A.C.A. 9, 

que também aparece como contador da filial da 

Confederação Brasileira de Voleibol (CNPJ 

34.046.722/0002-80) e do Centro de Desenvolvimento do 

Voleibol (04.810.961/0001-12). 

Deve ser destacado que a empresa SMP Logística e 

Serviços  não possui funcionários em seu quadro 

(indicando que o serviço era prestado pelo próprio sócio). 

Apesar disso, de acordo com as notas fiscais (a relação 

das notas está no Anexo V deste relatório), a CBV pagou 

à SMP Logística e Serviços, a título de “Prospecção de 

cotas de  patrocínio, propriedades, títulos” 

aproximadamente R$ 3 milhões entre 2012 e 2013. 

(...) 

O contrato mais atual (nº 1827) entre CBV e a (o nome 

da empresa foi suprimido por não estar relacionada com 

as falhas identificadas neste Relatório) possui validade até 

31/01/2016 e prevê a emissão de passagens aéreas sem 

custo ou com desconto de 85% para atender aos jogos da 

Superliga 2013/2014, 2014/2015 e Seleções de Quadra 

2014 e 2015. 

 

 
 

9ANTONIO CÉSAR ALVES 
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O pagamento se ampara na cláusula 7a do contrato 

com a SMP Logística e Serviços, que determina o 

pagamento pela CBV de Sucess Fee de 20% sobre 

os valores brutos dos negócios concluídos. Apesar 

desses pagamentos, nem a SMP Logística e Serviços 

e nem seu representante aparecem como 

intermediários ou anuentes nesse contrato. 

Ressalte-se que o contrato entre a CBV e a SMP Logística 

e Serviços foi assinado em 02/01/2012, portanto 

posterior aos pagamentos realizados entre 2010 e 2011. 

Perguntada se manteve contratos com a empresa entre 

2010 e 2013, a CBV encaminhou somente mais um 

contrato assinado em 31/10/2013, portanto mais recente 

que os pagamentos identificados. 

Outro fato a ressaltar é o objeto do contrato com a (o 

nome da empresa foi suprimido por não estar relacionada 

com as falhas identificadas neste Relatório) não ser 

financeiro e sim físico (passagens aéreas) e portanto não 

se sabe qual o valor que embasou o cálculo do Sucess 

Fee. 

Por fim, as notas fiscais da SMP Logística e Serviços ainda 

mostraram que a empresa recebeu R$ 188 mil em 2014, 

a título de “'Assessoria de Gestão Administração 

Esportiva”, quando o seu sócio majoritário M.A.P.B. 
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já havia voltado para a CBV como Superintendente 

Geral: 

 

 

 

 

Diante da leitura destes trechos, verifica-se a ausência de 

prestação do serviço contratado, diante não só da impossibilidade física 

(localização da sede, inexistência de funcionários...), mas também pela 

impossibilidade de se apurar o quantum que teria subsidiado a suposta 

comissão recebida. 

 
Verifica-se, ainda, que o Banco do Brasil negou perante a 

comissão da CGU que teria havido intermediários no contrato de patrocínio, 

o que denota a inexistência de serviço prestado pela “sociedade empresária” 

contratada pela CBV. Deve ser ressaltado, ainda, que em duas atas de 

reuniões celebradas entre o Banco do Brasil e a Confederação Brasileira de 

Vôlei contam com assinaturas do DENUNCIADO MARCOS PINA, como 

Assessor da CBV (sem manifestação do mesmo nas atas, nem como 

Assessor da CBV, nem como representante legal da SMP Logística e 

Serviços), bem como de J C F, como Superintendente da CBV. 
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De outro giro, foram emitidas pela SMP Logística e 

Serviços notas fiscais seqüenciais, o que denota a ausência de prestação 

efetiva de serviço, sendo a emissão feita somente para trazer um caráter de 

legitimidade ao recebimento de valores (fraude), muito acima do mercado. 

 
O esquema orquestrado pela ORCRIM ainda tinha a 

participação do DENUNCIADO ANTONIO CESAR ALVES, na função de 

contador da SMP Logística e Serviços, sendo igualmente contador da filial da 

CBV e do Centro de Desenvolvimento do Voleibol, caracterizando totalmente 

a falta de regularidade em tais contratações e a subtração de valores 

pertencentes à CBV. 

 
O superfaturamento dos valores dos contratos é 

demonstrado pelo aumento de 876% nas despesas da CBV com marketing e 

produção, sem qualquer justificativa, entre os anos de 2010/2013, momento 

em que o DENUNCIADO ARY GRAÇA era o presidente da entidade e 

administrava tais valores, desviando-os através de contratos fictícios 

firmados com os demais membros da ORCRIM, através de sociedades 

empresárias de fachada. 

 
Coube à SMP Logística e Serviços, ou melhor, ao 

DENUNCIADO MARCOS PINA e sua esposa, a DENUNCIADA SONIA MARIA, 

23% de tais valores pagos em 2013, conforme destaque abaixo. 
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Além das diversas irregularidades e pagamentos sem 

fundamento apontadas pela CGU, deve ser destacado que o relatório de 

análise fiscal (fls. 137/138 e 175) aponta os que a maior parte da renda 

auferida pelos DENUNCIADOS se deu pelo recebimento de lucros e 

dividendos das referidas sociedades empresárias: 
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Destaque-se que dentre os outros rendimentos 

discriminados acima, constam recebimentos de “lucros e dividendos 

recebidos pelo titular e pelos dependentes” das seguintes empresas: SMP 

Sports Marketing & Promotion Ltda. e S M P Logística e Serviços Ltda. 

 
Especificamente quanto aos “lucros e dividendos 

recebidos pelo titular e pelos dependentes”, no que concerne às empresas 

SMP Sports Marketing & Promotion Ltda. (02.809.998/0001-03) e SMP 

Logística e SV Ltda. (08.261.081/0001-95), os quadros abaixo discriminam 

os montantes informados na DIRPF do analisado e aqueles constantes no 

Dossiê Integrado, sendo este último aplicado para fins de comparativo. 
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(...) 

 

 
 

Destaque-se que dentre os outros rendimentos 

discriminados acima, constam recebimentos de “lucros e dividendos 

recebidos pelo titular e pelos dependentes” das seguintes empresas: 

Telemar Norte Leste S/A (33.000.118/0001-79), SMP Sports Marketing & 

Promotion Ltda. (02.809.998/0001-03) e S M P Logística e Serviços Ltda 

(08.261.081/0001-95). 

 
Especificamente quanto aos “lucros e dividendos 

recebidos pelo titular e pelos dependentes”, os quadros abaixo discriminam 
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os montantes informados na DIRPF da analisada e aqueles constantes no 

Dossiê Integrado, sendo este último aplicado para fins de comparativo. 

 

 

 

 

Além disso, foram identificados no RIF nº 15458 diversos 

saques e transferências provenientes das contas das sociedades empresárias 

para seus sócios, os ora DENUNCIADOS, bem como para terceiros, o que 

comprova de forma cabal que os “contratos” celebrados não passaram de 

desvio de verbas revertidas quase que em sua totalidade em proveito dos 

sócios integrantes do esquema da ORCRIM: 

 
7.1. Marcos Antonio Pina Barbosa movimentou no 

período 08/07/2013 a 16/12/2013, na conta nº 498009, da agência nº 647 

do Banco Bradesco o montante de R$3.555.513,00, o total a crédito foi de 

R$1.600.819,00, por meio de 09 depósitos, dos quais: 

 

 
 
 

Ltda. 

-  R$1.114.143,64 – SMP Logística e Serviços 

- R$486.310,72 – SMP Sport Marketing e Promotion 
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Assim agindo, estão os denunciados MARCOS 

ANTONIO PINA BARBOSA, SONIA MARIA DE NORONHA PINA, ARY 

DA GRAÇA SILVA FILHO e ANTONIO CESAR ALVES, incursos nas 

penas do artigo 155, §4º, II e IV, várias vezes, na forma do art. 71, 

ambos do Código Penal. 

 
 

II.b) DOS CONTRATOS FIRMADOS PELA CONFEDERAÇÃO 

BRASILEIRA DE VOLEI COM A SMP SPORTS MARKETING E 

PROMOTION LTDA: 

 
Entre os anos de 2011 e 2013, nos municípios de 

Saquarema e Rio de Janeiro, os denunciados MARCOS ANTONIO PINA 

BARBOSA e SONIA MARIA DE NORONHA PINA, de forma livre e 

consciente, em comunhão de ações e desígnios entre si e com os 

denunciados ARY DA GRAÇA SILVA FILHO e ANTONIO CESAR ALVES, 

subtraíram, para si ou para outrem, coisa alheia móvel pertencente à 

Confederação Brasileira de Vôlei, consubstanciada em verbas de patrocínio 

provenientes do Banco do Brasil. 

 
Os crimes foram cometidos mediante fraude, já que os 

denunciados somente conseguiram subtrair a res furtivae em razão de ardil 

empregado para celebração do contrato de marketing entre a CBV e a 

sociedade empresária SMP SPORTS MARKETING E PROMOTION LTDA, 
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consistente na dissimulação da total ausência de capacidade de prestação do 

serviço pela referida sociedade empresária, conforme se demonstrará a 

seguir, a qual possui como sócios MARCOS ANTONIO PINA BARBOSA e 

SONIA MARIA DE NORONHA PINA. 

 
Assim, em consequência da fraude empregada, os 

denunciados ARY DA GRAÇA SILVA FILHO, MARCOS ANTONIO PINA 

BARBOSA e ANTONIO CESAR ALVES, na qualidade de, respectivamente, 

presidente da CBV, superintendente da CBV e sócio da SMP, e contador da 

CBV e da SMP, desviaram a vigilância do Conselho Fiscal e demais órgão 

fiscalizadores, obtendo, desse modo, os pagamentos por serviços 

superfaturados que sequer foram prestados. 

 
Por ocasião dos fatos, verificou-se que a sociedade 

empresária SMP Sports Marketing e Promotion Ltda, com quadro societário 

composto pelo Denunciado Marcos Antônio Pina Barbosa e sua esposa, a Ré 

Sônia Maria de Noronha Pina, tinham sede situada no Município de 

Saquarema, no endereço Rua Alfredo Menezes, nº 227, Loja 2A-2, Bacaxá. 

 
De acordo com o contrato social de fls. 148/151 a SMP 

Sports Marketing e Promotion Ltda foi constituída com capital social de 

R$1.000,00, sendo 99,9% das cotas pertencentes ao sócio Marcos Antônio 

Pina Barbosa e 0,1% a sócia Sônia Maria de Noronha Pina (nome adquirido 

após o casamento), tendo como contador o denunciado ANTONIO CESAR 

ALVES. 
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O Denunciado Marcos Antonio Pina Barbosa era 

superintendente da Confederação Brasileira de Vôlei, ao mesmo tempo em 

que a sociedade empresária firmou contratos com a CBV, que à época era 

presidida pelo Denunciado Ary da Silva Graça Filho. 

 
Os Denunciados Marcos Pina e Ary Graça subtraíram e 

desviaram valores que detinham em função de seus cargos, simulando 

celebração de contratos de elevado valor entre as sociedades empresárias 

acima mencionadas e a Confederação Brasileira de Vôlei. 

 
Consta do RIF nº 15458, juntado aos autos, que no ano 

de 2013 foi depositado pela CBV na conta corrente da sociedade empresária 

SMP Sports Marketing e Promotion Ltda o valor de R$429.302,17. 

 
A celebração de contratos com as sociedades empresárias 

em que o superintendente figura como sócio além de violar o princípio da 

moralidade, configura desvio de valores de propriedade da entidade, 

considerando que as sociedades empresárias não tinham possibilidade de 

prestar os serviços, por diversos motivos, dentre eles o capital social 

apontado nos contratos sociais. 

 
A sede da sociedade empresária contratada se situa em 

um pequeno imóvel, o mesmo já indicado como sendo a sede da SMP 

Logística e Serviços (item II.a desta peça processual). 
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De acordo com informações obtidas pelo sistema CAGED, 

nenhuma das sociedades empresárias possuíam funcionários, o que indica a 

impossibilidade de prestação dos serviços contratados. 
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Tais irregularidades foram apontadas pelo Relatório de 

Auditoria nº 201407834 elaborado pela Controladoria Geral da União 

(íntegra em anexo): 

 
Principais achados: 

- Não há provas de prestação do serviço contratado 

pela CBV; 

- Empresa não possui infraestrutura física nem 

pessoal. 

A verificação do contrato entre a (o nome da empresa foi 

suprimido por não estar relacionada com as falhas 

identificadas neste Relatório) e a CBV mostrou que a 
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entidade também manteve negócios com a SMP Sports 

Marketing & Promotion Ltda 

- ME (CNPJ 02.809.998/0001-03), do mesmo sócio da 

empresa SMP Logística e Serviços: M.A.P.B10. O contrato 

com essa empresa (1475) foi assinado em 01/12/2008 e 

enviado com o Ofício CBV 025/14 – JUR em resposta à 

Solicitação de Auditoria 201407834/002. 

As principais características são: 

i. Cláusula 1ª – Parágrafo Único – O presente contrato é 

celebrado “intuito personae”, isto é, o agenciamento 

comercial será executado, exclusivamente, pelo Diretor 

Comercial da CONTRATADA, conforme declaração anexa. 

ii. Cláusula 3ª – inciso 1 – A CONTRATADA se 

compromete a intermediar a obtenção de patrocinadores 

para todos os eventos e Projetos da CBV. 

iii. Cláusula 6ª, par. 1º - O valor dessa remuneração será 

de 20% do valor do patrocínio, já incluso todos os 

impostos da quantia paga pelo patrocinador e percebida 

pela CONTRATANTE. 

No contrato de patrocínio da (o nome da empresa foi 

suprimido por não estar relacionada com as falhas 

identificadas neste Relatório), a SMP Sports Marketing 

aparece como anuente do Aditivo nº 1, que prorrogou a 

validade do contrato original até 31/12/2012. Não foram 
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identificados pagamentos desse contrato no balancete 

enviado pela CBV em 2013. 

No entanto, a verificação do balancete mostrou que a 

entidade pagou à SMP Sports Marketing 

aproximadamente R$ 1,2 milhão em 2013, em 

virtude da assinatura do contrato de patrocínio 

entre a CBV e a (o nome da empresa foi suprimido 

por não estar relacionada com as falhas 

identificadas neste Relatório): 

(...) 

O contrato (o nome da empresa foi suprimido por não 

estar relacionada com as falhas identificadas neste 

Relatório), assinado em 01/12/2011, tem vigência entre 

2012 e 2017 e prevê o pagamento de R$ 32,5 milhões em 

dinheiro (incluindo o pagamento de premiações e 

Royalties), além do fornecimento de material esportivo 

para as Seleções Principais e de Base do Vôlei de Praia e 

de Quadra. 

A   SMP   Sports   Marketing   ou   seu   responsável, 

M.A.P.B. 11, não figuram como intervenientes nem 

estão entre os que assinaram esse contrato, e 

portanto, não há evidências de que a empresa ou o 

empresário tenham participado da 
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negociação do patrocínio, assim como no caso do 

Banco do Brasil. 

 

Diante da leitura destes trechos, verifica-se a ausência de 

prestação do serviço contratado, diante não só da impossibilidade física 

(localização da sede, inexistência de funcionários...), mas também pela 

impossibilidade de se apurar o quantum que teria subsidiado a suposta 

comissão recebida. 

 
Verifica-se, ainda, que nem o DENUNCIADO MARCOS 

PINA, nem ou qualquer outro representante da SMP Marketing & Promotion 

Ltda figuram como intervenientes no contrato de patrocínio, o que denota a 

inexistência de serviço prestado pela “sociedade empresária” contratada pela 

CBV. 

 
O esquema orquestrado pela ORCRIM ainda tinha a 

participação do DENUNCIADO ANTONIO CESAR ALVES, na função de 

contador da SMP Marketing & Promotion Ltda, sendo igualmente contador da 

filial (à época) da CBV e do Centro de Desenvolvimento do Voleibol, 

caracterizando totalmente a falta de regularidade em tais contratações e o 

desvio de valores pertencentes a CBV. 

 
O superfaturamento dos valores dos contratos é 

demonstrado pelo aumento de 876% nas despesas da CBV com marketing e 

produção, sem qualquer justificativa, entre os anos de 2010/2013, momento 
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em que o DENUNCIADO ARY GRAÇA era o presidente da entidade e 

administrava tais valores, subtraindo-os e desviando-os através de contratos 

fictícios firmados com os demais membros da ORCRIM, através de 

sociedades empresárias de fachada. 

 
Além das diversas irregularidades e pagamentos sem 

fundamento apontadas pela CGU, deve ser destacado que o relatório de 

análise fiscal e o RIF apontam os diversos saques e transferências 

provenientes das contas das sociedades empresárias para seus sócios, os 

ora DENUNCIADOS, o que comprova de forma cabal que os “contratos” 

celebrados não passaram de desvio de verbas revertidas quase que em sua 

totalidade em proveito dos sócios integrantes do esquema da ORCRIM. 

 
Nesse ponto, reiteram-se as tabelas e demais 

informações inseridas no item anterior desta peça processual, com o fito de 

se evitar repetições desnecessárias. 

 
Assim agindo, estão os denunciados MARCOS 

ANTONIO PINA BARBOSA, SONIA MARIA DE NORONHA PINA, ARY 

DA GRAÇA SILVA FILHO e ANTONIO CESAR ALVES, incursos nas 

penas do artigo 155, §4º, II e IV, várias vezes, na forma do art. 71, 

ambos do Código Penal. 
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II.c) DOS CONTRATOS FIRMADOS PELA CONFEDERAÇÃO 

BRASILEIRA DE VOLEI COM A S4G PLANEJAMENTO E MARKETING. 

 
Entre os anos de 2011 e 2013, nos municípios de 

Saquarema e Rio de Janeiro, os denunciados FLAVIA MORATO DE 

AVELLAR AZEVEDO e FABIO ANDRÉ DIAS AZEVEDO, de forma livre e 

consciente e em comunhão de ações e desígnios entre si e com o 

denunciado ARY DA SILVA GRAÇA FILHO, subtraíram, para si ou para 

outrem, coisa alheia móvel pertencente à Confederação Brasileira de Vôlei, 

consubstanciada em verbas de patrocínio provenientes do Banco do Brasil. 

 
Os crimes foram cometidos mediante fraude, já que os 

denunciados somente conseguiram subtrair a res furtivae em razão de ardil 

empregado para celebração do contrato de marketing entre a CBV e a 

sociedade empresária S4G PLANEJAMENTO E MARKETING, consistente 

na dissimulação da total ausência de capacidade de prestação do serviço 

pela referida sociedade empresária, conforme se demonstrará a seguir, a 

qual possui como sócios FLAVIA MORATO DE AVELLAR AZEVEDO e 

FABIO ANDRÉ DIAS AZEVEDO. 

 
Assim, em consequência da fraude empregada, os 

denunciados  ARY  DA  GRAÇA  SILVA  FILHO  e  FABIO  ANDRÉ  DIAS 

AZEVEDO, na qualidade de, respectivamente, presidente da CBV e 

superintendente da CBV e sócio da S4G, desviaram a vigilância do Conselho 
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Fiscal e demais órgão fiscalizadores, obtendo, desse modo, os pagamentos 

por serviços superfaturados que sequer foram prestados. 

 
Por ocasião dos fatos, verificou-se que a sociedade 

empresária S4G Planejamento e Marketing, com quadro societário composto 

pelo Denunciado Fábio André Dias Azevedo e sua esposa, a Ré Flávia Morato 

de Avellar Azevedo, tinham sede situada no Município de Saquarema, no 

endereço Rua Dr. Luiz Januário, nº 406, sala 303, “parte”, Centro. 

 
De acordo com o contrato social de fls. 122/126 a S4G 

Planejamento e Marketing foi constituída com capital social de R$10.000,00, 

sendo 99,9% das cotas pertencentes ao sócio Fábio André Dias Azevedo e 

0,1% à sócia Flávia Morato de Avellar Azevedo. 

 
O Denunciado Fábio André Dias Azevedo era 

superintendente da Confederação Brasileira de Vôlei, ao mesmo tempo em 

que a sociedade empresária firmou contratos com a CBV, que à época era 

presidida pelo Denunciado Ary da Silva Graça Filho. Na seqüência, Ary Graça 

passou a acumular o cargo de Presidente da Federação Internacional de 

Voleibol – FIVB, e Fábio André assumiu o cargo de Diretor Geral da entidade 

internacional. 

 
Os Denunciados Fábio André e Ary Graça subtraíram e 

desviaram valores que detinham em função de seus cargos, simulando 

celebração de contratos de elevado valor entre a sociedade empresária 
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acima mencionada e a Confederação Brasileira de Vôlei. Tanto isto é fato 

que a data da constituição da sociedade é muito próxima à assinatura do 

contrato milionário com a CBV (e no mesmo dia da constituição da S4G 

Gestão de Negócios, que será analisada a seguir), o que caracteriza 

graves indícios de fraude. 

 
Consta do RIF nº 15458, juntado aos autos, que no ano 

de 2013 foi depositado pela CBV na conta corrente da sociedade empresária 

S4G Planejamento e Marketing o valor de R$494.048,16. 

 
A celebração de contratos com as sociedades empresárias 

em que o superintendente figura como sócio além de violar o princípio da 

moralidade, configura desvio de valores de propriedade da entidade, 

considerando que as sociedades empresárias não tinham possibilidade de 

prestar os serviços, por diversos motivos, dentre eles o capital social 

apontado nos contratos sociais. 

 
A sede da sociedade empresária contratada se situa em 

um pequeno imóvel, sublocado pela sociedade empresária SAQUAREMA 

BUSINESS, ONDE SE SITUAM OUTRAS 793 (SETECENTAS E NOVENTA 

E TRÊS) EMPRESAS, conforme fl. 19 dos autos do inquérito que instrui a 

presente, fraude esta que será abordada em tópico posterior nesta peça 

processual. 
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De acordo com informações obtidas pelo sistema CAGED, 

a sociedade empresária possuía pouquíssimos funcionários, o que indica a 

impossibilidade de prestação dos serviços contratados: 
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Tais irregularidades foram apontadas pelo Relatório de 

Auditoria nº 201407834 elaborado pela Controladoria Geral da União 

(íntegra em anexo): 

 
S4G Planejamento e Marketing: 

Principais achados: 

- Empresa não possui infraestrutura física nem de 

pessoal; 

- Proprietário era funcionário da CBV meses antes 

da empresa ser contratada; 

- Emissão de notas fiscais seqüenciais para a CBV; 
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- Endereço da empresa é o mesmo de uma das 

empresas do ex-presidente da CBV; 

- Contador da empresa também é contador de 

empresas pertencentes ao ex-presidente da CBV à 

época da contratação da S4G. 

A S4G Planejamento e Marketing (CNPJ 

13.648.481/0001-98), assim como a S4G Gestão de 

Negócios, também foi aberta em 12/04/2011 (três dias 

antes de ser contratada pela CBV), com 2 funcionários e 

tem como contador R.L.L. 12, que também é contador da 

empresa Ary Graça Serviços Jurídicos (CNPJ 

09.395.162/0001-40), empresa do ex presidente da CBV 

A.S.G.F.13. Relembrando que a empresa também pertence 

a F.A.D.A.14 que foi funcionário/dirigente da CBV entre 

1997-2006 e 2006-2010. 

Com relação ao quantitativo de funcionários, a empresa 

foi aberta com 2 empregados e chegou a ter 4 em 2012. 

Em 2013 reduziu para 1. De todos, 1 deles trabalhou na 

S4G até agosto de 2012 e três dias depois foi admitido na 

CBV. 

(...) 
 

 

 
12R L L 
13ARY DA SILVA GRAÇA FILHO 
14FÁBIO ANDRÉ DIAS AZEVEDO 
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Em 15/04/2011, a CBV e a S4G Planejamento e Marketing 

assinaram contrato para o planejamento dos grandes 

eventos de Vôlei de Praia do Brasil (nº 1471) e de Vôlei 

de Quadra (nº 1472), com vigência entre 15/04/2011 e 

30/06/2017: 

i. Entre os eventos cobertos estão: Circuito Brasileiro de 

Vôlei de Praia; Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Sub 

19, 21 e 23 (nº 1471), Liga Mundial, Grand Prix, Jogos 

Finais da Superliga (nº 1472); 

ii. Cláusula 3ª – pagamento de R$ 70.000/mês pela 

prestação dos serviços constantes no contrato, além de 

R$ 132.312,04 por serviços prestados de planejamento 

das competições já em andamento; 

iii. Cláusula 4a – reajuste anual, sempre no mês de julho, 

de cada ano, pelo IGP-M apurado no ano anterior; 

iv. Cláusula 6a (obrigações da CBV) – fazer os 

pagamentos dos valores mensais constantes na cláusula 

3a até o quinto dia útil do mês subseqüente ao vencido, 

desde que a Nota Fiscal seja entregue com no mínimo 10 

dias de antecedência ao vencimento. 

Em 16/04/2011, um dia após a assinatura do contrato 

original, a entidade e a empresa assinaram o Aditivo nº 

00, alterando o valor da cláusula 3a de R$ 132.312,04 

para R$ 191.602,74. 
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As notas fiscais da empresa enviadas pela CBV também 

mostram que foram emitidas em seqüência, evidenciando 

que a empresa presta serviços exclusivamente à CBV. Um 

exemplo são as notas 00001 a 00010 de 2012, emitidas 

entre janeiro a maio daquele ano: 

(...) 

O quadro com a relação das notas fiscais da S4G 

Planejamento e Marketing enviadas pela CBV está no 

Anexo VII deste Relatório. A seguir, estão elencadas as 

irregularidades encontradas na análise das mesmas 

notas: 

a) A CBV adiantou todos os pagamentos do ano à 

empresa, sem as respectivas notas fiscais, 

descumprindo a cláusula 6ª do Contrato com a S4G 

Planejamento e Marketing. 

(...) 

Como ocorreu com a S4G Gestão de Negócios, a CBV 

adiantou todos os pagamentos de 2011 à S4G 

Planejamento e Marketing, sem a apresentação das notas 

fiscais. A verificação das notas fiscais emitidas em 2011 

pela S4G Planejamento e Marketing contra a CBV mostrou 

que elas somente foram emitidas entre 28/11/2011 e 

01/12/2011. Contudo, os contratos 1471 e 1472 

possuíam uma cláusula que determinava que a CBV 

pagasse a S4G Planejamento e Marketing até o quinto dia 
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útil do mês subseqüente ao vencido, desde que a Nota 

Fiscal fosse entregue com no mínimo 10 (dez) dias de 

antecedência ao vencimento (Cláusula 6a). 

Ou seja, mesmo com o descumprimento contratual por 

parte da S4G Planejamento e Marketing, a CBV efetuou os 

pagamentos sem ter as notas fiscais para contra 

apresentação e permitiu que a empresa recebesse 

normalmente sem recolher os tributos municipais 

(Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza). 

b) A CBV pagou R$ 129.697,60 em 21/12/2011 à 

S4G Planejamento e Marketing sem previsão 

contratual. 

A CBV pagou R$ 129.697,60 à S4G Planejamento e 

Marketing a título de “Comissionamento propriedades (o 

nome da empresa foi suprimido por não estar relacionada 

com as falhas identificadas neste Relatório)”. Os contratos 

assinados com a empresa previam o planejamento e 

gerenciamento dos eventos relacionados ao Vôlei de 

Quadra e Praia e não previam pagamento de comissão. 

c) A CBV fez pagamentos mensais à S4G 

Planejamento e Marketing em desacordo com os 

contratos. 

A CBV pagou à S4G Planejamento e Marketing R$ 75 mil 

mensalmente, desde 01/02/2012 pelo “Planejamento e 

Gerenciamento Evento CBBVP” e “Planejamento e 
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Gerenciamento Evento Liga Mundial” em desacordo com a 

cláusula 3ª dos contratos 1471 e 1472, que previa o 

pagamento de R$ 70 mil/mês à empresa. 

A Cláusula 4ª que previa o reajuste anual pelo IGP-M 

apurado no ano anterior, somente poderia ter sido 

aplicada para os pagamentos realizados a partir de julho 

de 2012. 

Assim, a CBV pagou R$ 50 mil irregularmente à S4G 

Planejamento e Marketing entre fevereiro e junho de 

2012 pela aplicação incorreta do índice de reajuste 

previsto nos contratos com a empresa. 

d) A CBV efetuou dois pagamentos à S4G 

Planejamento e Marketing após a extinção dos 

contratos com a empresa. 

Pelo Termo Particular de Resilição assinado em 

30/07/2013, que extinguiu os contratos 1471 e 1472, a 

CBV se comprometeu a pagar R$ 104.277,13, a título de 

“recompensa pelos serviços prestados” em cada 

contrato. A S4G Planejamento e Marketing emitiu as 

notas fiscais nº 00018 e 00019 com o valor de R$ 

104.277,13 cada, e a CBV pagou ambas em 31/07/2014, 

conforme o balancete da entidade. 

Ainda de acordo com a resposta da CBV (Ofício 030/14 – 

JUR, de 20/08/2014) à Solicitação de Auditoria 

encaminhada por esta Controladoria: 

I 



57  

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
Procuradoria-Geral de Justiça 

Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado 
GAECO/RJ 

Avenida Marechal Câmara, nº 370, Centro, Rio de Janeiro/RJ 

Telefone: (21) 2215-4727 

 

 

“Os contratos que embasaram todos os pagamentos 

realizados pela CBV às empresas S4G Gestão de Eventos, 

S4G Gestão de Negócios e S4G Planejamento e Marketing 

já foram encaminhados a esta Controladoria-Geral da 

União. (...)” 

Assim, entre os contratos com a S4G Planejamento e 

Marketing enviados pela CBV, não se encontrou nenhum 

que justifique os seguintes pagamentos feitos pela 

entidade à empresa: 

Nota Nº Data Valor Discriminação dos Serviços 

1 10/10/2013 36.568,36 Valor referente a planejamento 

de eventos 

2 10/10/2013 53.619,30 Valor referente a gerenciamento 

de eventos. 

 
Diante da leitura destes trechos, verifica-se a ausência de 

prestação do serviço contratado, diante não só pela impossibilidade física 

(localização da sede, inexistência de funcionários suficientes...), mas 

também pelos diversos descumprimentos contratuais, emissões de notas 

fiscais seqüenciais e pagamentos sem previsão contratual, sem 

contraprestação que tivesse subsidiado a suposta comissão recebida. 

 
O esquema orquestrado pela ORCRIM ainda tinha a 

participação de R L L, na função de contador da S4G Gestão de Eventos, 

S4G Gestão de Negócios e S4G Planejamento e 
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Marketing,      todas      compostas      pelo      mesmo      quadro  societário 

(DENUNCIADOS FÁBIO  ANDRÉ E FLÁVIA  MORATO)  sendo igualmente 

contador da Sociedade Ary Graça Serviços Jurídicos, que tem como sócio o 

DENUNCIADO ARY GRAÇA, caracterizando totalmente a falta de 

regularidade em tais contratações e o desvio de valores pertencentes à CBV. 

 
O superfaturamento dos valores dos contratos é 

demonstrado pelo aumento de 876% nas despesas da CBV com marketing e 

produção, sem qualquer justificativa, entre os anos de 2010/2013, momento 

em que o DENUNCIADO ARY GRAÇA era o presidente da entidade e 

administrava tais valores, subtraindo-os através de contratos fictícios 

firmados com os demais membros da ORCRIM, por meio de sociedades 

empresárias de fachada. 

 
Além das diversas irregularidades e pagamentos sem 

fundamento apontadas pela CGU, deve ser destacado que o relatório de 

análise fiscal aponta os diversos saques e transferências provenientes das 

contas das sociedades empresárias para seus sócios, os ora DENUNCIADOS, 

o que comprova de forma cabal que os “contratos” celebrados não passaram 

de desvio de verbas revertidas quase que em sua totalidade em proveito dos 

sócios integrantes do esquema da ORCRIM. 

 
Além das diversas irregularidades e pagamentos sem 

fundamento apontadas pela CGU, deve ser destacado que o relatório de 

análise fiscal (fls. 107 e 116) aponta os que a maior parte da renda auferida 
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pelos DENUNCIADOS se deu pelo recebimento de lucros e dividendos das 

referidas sociedades empresárias: 

 

 
 

Destaque-se que dentre os “demais rendimentos” 

discriminados acima, constam recebimentos de “lucros e dividendos 

recebidos pelo titular e pelos dependentes” das seguintes empresas: S4G 

Gestão de Eventos (12.589.026/0001-04), S4G Gestão de Negócios 

(13.648.515/0001-44) e S4G Planejamento e Marketing (13.648.481/0001- 

98), conforme o Dossiê Integrado. 

 
Especificamente quanto aos “lucros e dividendos 

recebidos pelo titular e pelos dependentes”, os quadros abaixo discriminam 

os montantes informados na DIRPF do analisado e aqueles constantes no 

Dossiê Integrado, sendo este último aplicado para fins de comparativo. 
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Com relação à renda bruta apurada, nos anos de 2011 a 

2014, que atingiu a quantia de R$4.782.819,44, percebe-se que 0,62% 

seriam originários de Pessoa Jurídica e 99,38%, sendo originários de demais 

recebimentos, sem rendimentos originários de pessoa física, configurando 

uma renda média mensal de R$99.642,07, entre 2011 e 2014 (...) 

(...) 
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Destaque-se que dentre os “demais rendimentos” 

discriminados acima, constam recebimentos de “lucros e dividendos 

recebidos pelo titular e pelos dependentes” das seguintes empresas: S4G 

Gestão de Eventos (12.589.026/0001-04), S4G Gestão de Negócios 

(13.648.515/0001-44), S4G Planejamento e Marketing (13.648.481/0001- 

98) e Eco Graphics Serviços e Comércio Ltda. EPP (15.058.287/0001-88). 

 

Especificamente quanto aos “lucros e dividendos 

recebidos pelo titular e pelos dependentes”, os quadros abaixo discriminam 

os montantes informados na DIRPF da analisada e aqueles constantes no 

Dossiê Integrado, sendo este último aplicado para fins de comparativo. 

 
 

 

(...) 

 

Com relação à renda bruta apurada nos anos de 2011 a 

2016, que atingiu a quantia de R$1.621.428,59, percebe-se que 1,87% 

I 



62  

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
Procuradoria-Geral de Justiça 

Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado 
GAECO/RJ 

Avenida Marechal Câmara, nº 370, Centro, Rio de Janeiro/RJ 

Telefone: (21) 2215-4727 

 

 

seriam originários de Pessoa Jurídica, 94,25%, sendo originários de demais 

recebimentos e 3,87% de rendimentos originários de pessoa física, 

configurando uma renda média mensal de R$22.519,84, entre 2011 e 

2016(...). 

 
Além disso, foram identificados no RIF nº 15458 diversos 

saques e transferências provenientes das contas das sociedades empresárias 

para seus sócios, os ora DENUNCIADOS, bem como para terceiros, o que 

comprova de forma cabal que os “contratos” celebrados não passaram de 

desvio de verbas revertidas quase que em sua totalidade em proveito dos 

sócios integrantes do esquema da ORCRIM: 

 
3.1.2. Fábio André Dias Azevedo e Flávia Morato de 

Avellar Azevedo são titulares da conta nº 160555, agência nº 5579 do 

Banco Bradesco, movimentaram no período 01/08/2013 a 13/03/2014, o 

montante de R$3.132.337,00, o total a crédito foi de R$1.788.316,00, 

sendo que R$1.550.302,68 transferidos por S4G Gestão de Negócios. 

 

3.1.3. O total a débito, em igual período, totalizou 

R$1.344.021,00, sendo R$1.015.016,73 destinado para quitação de 38 

TEDs, transferências e depósitos em contas, dos quais: 

 
- R$225.000,00 – J C F (Superintendente 

da CBV) 
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- R$157.500,00 – S4C Comércio de Vestuários Ltda. 

(sociedade em que a DENUNCIADA FLÁVIA detém 60% do capital social) 

 
-  R$ 125.000,00 - Flávia Morato de Avellar Azevedo 

 
 

(...) 

 

- Eco Graphics Serviços e Comércio Ltda. – 

R$56.000,00 (sociedade constituída entre a DENUNCIADA FLÁVIA e o 

irmão do DENUNCIADO FÁBIO ANDRÉ, que também prestaram serviços à 

CBV15) 

 
Assim agindo, estão os denunciados FÁBIO ANDRÉ 

DIAS AZEVEDO, FLAVIA MORATO DE AVELLAR AZEVEDO e ARY DA 

GRAÇA SILVA FILHO, incursos nas penas do artigo 155, §4º, II e IV, 

várias vezes, na forma do art. 71, ambos do Código Penal. 

 

 

 
15Além de subcontratada da Smiranda, a Eco Graphics Serviços e Comércio Ltda EPP, (CNPJ 
15.058.287/0001-88) também prestou serviços para a CBV, por meio da S4G em 2013. Destaque-se que todas 
as empresas S4Gs pertencem à F.A.D.A. e F.M.A.A. (sua esposa) e sócia da Eco Graphics juntamente com o 
cunhado (irmão de F.A.D.A.). 
Ao todo, a empresa recebeu da entidade aproximadamente R$ 928 mil reais naquele ano, de acordo 
com o balancete da entidade, sendo que os maiores valores vieram de Equipamentos e materiais esportivos, 
subconta Lonas/Estruturas e Adesivos (R$ 462.898,12) e Impressos, subconta Outros impressos (R$ 
342.312,50) 
(...) 
O montante pago pela CBV a Eco Graphics na rubrica “Despesas com equipamentos e materiais esportivos” 

equivaleu a 41% do registrado pela CBV nessa rubrica nas demonstrações publicadas em 2013. 
Outras cinco empresas contratadas pela CBV para entregar somente lonas, adesivos e placas receberam, 
juntas, aproximadamente metade do valor pago a Eco Graphics, conforme o balancete de 2013 da entidade. 
(fls. 25/26 do relatório de auditoria da CGU nº 201407834) 
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II.d) DOS CONTRATOS FIRMADOS PELA CONFEDERAÇÃO 

BRASILEIRA DE VOLEI COM A S4G GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA. 

 
Entre os anos de 2011 e 2013, nos municípios de 

Saquarema e Rio de Janeiro, os denunciados FLAVIA MORATO DE 

AVELLAR AZEVEDO e FABIO ANDRÉ DIAS AZEVEDO, de forma livre e 

consciente e em comunhão de ações e desígnios entre si e com o 

denunciado ARY DA SILVA GRAÇA FILHO, subtraíram, para si ou para 

outrem, coisa alheia móvel pertencente à Confederação Brasileira de Vôlei, 

consubstanciada em verbas de patrocínio provenientes do Banco do Brasil. 

 
Os crimes foram cometidos mediante fraude, já que os 

denunciados somente conseguiram subtrair a res furtivae em razão de ardil 

empregado para celebração do contrato de marketing entre a CBV e a 

sociedade empresária S4G PLANEJAMENTO E MARKETING, consistente 

na dissimulação da total ausência de capacidade de prestação do serviço 

pela referida sociedade empresária, conforme se demonstrará a seguir, a 

qual possui como sócios FLAVIA MORATO DE AVELLAR AZEVEDO e 

FABIO ANDRÉ DIAS AZEVEDO. 

 
Assim, em consequência da fraude empregada, os 

denunciados  ARY  DA  GRAÇA  SILVA  FILHO  e  FABIO  ANDRÉ  DIAS 

AZEVEDO, na qualidade de, respectivamente, presidente da CBV e 

superintendente da CBV e sócio da S4G, desviaram a vigilância do Conselho 
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Fiscal e demais órgão fiscalizadores, obtendo, desse modo, os pagamentos 

por serviços superfaturados que sequer foram prestados. 

 
Por ocasião dos fatos, verificou-se que a sociedade 

empresária S4G Gestão de Negócios Ltda., com quadro societário composto 

pelo Denunciado Fábio André Dias Azevedo e sua esposa, a Ré Flávia Morato 

de Avellar Azevedo, tinham sede situada no Município de Saquarema, no 

endereço Rua Dr. Luiz Januário, nº 406, sala 303, “parte”, Centro. 

 
De acordo com o contrato social de fls. 116/120 a S4G 

Planejamento e Marketing foi constituída com capital social de 

R$100.000,00, sendo 99,9% das cotas pertencentes ao sócio Fábio André 

Dias Azevedo e 0,1% à sócia Flávia Morato de Avellar Azevedo. 

 
O Denunciado Fábio André Dias Azevedo era 

superintendente da Confederação Brasileira de Vôlei, ao mesmo tempo em 

que a sociedade empresária firmou contratos com a CBV, que à época era 

presidida pelo Denunciado Ary da Silva Graça Filho. Na seqüência, Ary Graça 

passou a acumular o cargo de Presidente da Federação Internacional de 

Voleibol – FIVB, e Fábio André assumiu o cargo de Diretor Geral da entidade 

internacional. 

 
Os Denunciados Fábio André e Ary Graça subtraíram e 

desviaram valores que detinham em função de seus cargos, simulando 

celebração de contratos de elevado valor entre a sociedade empresária 
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acima mencionada e a Confederação Brasileira de Vôlei. Tanto isto é fato 

que a data da constituição da sociedade é muito próxima à assinatura do 

contrato milionário com a CBV (e no mesmo dia da constituição da S4G 

Planejamento e Marketing, analisada no item anterior), o que caracteriza 

graves indícios de fraude. 

 
Consta do RIF nº 15458, juntado aos autos, que no ano 

de 2013 foi depositado pela CBV na conta corrente da sociedade empresária 

S4G Gestão de Negócios os valores de R$1.036.879,94 e R$ 699.982,39. 

 
A celebração de contratos com as sociedades empresárias 

em que o superintendente figura como sócio além de violar o princípio da 

moralidade, configura desvio de valores de propriedade da entidade, 

considerando que as sociedades empresárias não tinham possibilidade de 

prestar os serviços, por diversos motivos, dentre eles o capital social 

apontado nos contratos sociais. 

 
A sede da sociedade empresária contratada se situa em 

um pequeno imóvel, sublocado pela sociedade empresária SAQUAREMA 

BUSINESS, ONDE SE SITUAM OUTRAS 793 (SETECENTAS E NOVENTA 

E TRÊS) EMPRESAS, conforme fls. 18/19 dos autos do inquérito que instrui 

a presente, fraude esta que será abordada em tópico posterior nesta peça 

processual. 
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De acordo com informações obtidas pelo sistema CAGED, 

a sociedade empresária possuía pouquíssimos funcionários, o que indica a 

impossibilidade de prestação dos serviços contratados: 
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Tais irregularidades foram apontadas pelo Relatório de 

Auditoria nº 201407834 elaborado pela Controladoria Geral da União 

(íntegra em anexo): 

 
 
 
 

S4G Gestão de Negócios: 

Principais achados: 

- Não há provas de prestação do serviço contratado 

pela CBV; 

- Empresa não possui infraestrutura física nem 

pessoal; 

- Proprietário era funcionário da CBV meses antes 

da empresa ser contratada; 

- Emissão de notas fiscais sequenciais para a CBV; 

- Endereço da empresa é o mesmo de uma das 

empresas do ex-presidente da CBV; 

- Contador da empresa também é contador de 

empresas pertencentes ao ex-presidente da CBV à 

época da contratação da S4G. 

Como já dito, F.A.D.A. 16 foi funcionário/dirigente da CBV 

entre 1997-2006 e 2006- 2010 e aparece como 

proprietário de 4 empresas 

 

 
 

16 FÁBIO ANDRÉ DIAS AZEVEDO 
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contratadas pela CBV. Todas sediadas em Saquarema e 

com o mesmo nome fantasia: Sports 4 Good 

(...) 

Já o contador da S4G Gestão de Negócios é R.L.L. 17, que 

também é contador da Ary Graça Serviços Jurídicos (CNPJ 
09.395.162/0001-40), outra empresa do ex-presidente da CBV. 

Ainda, a Ary Graça Serviços Jurídicos ocupa o mesmo endereço 
informado por R.L.L. na base da Receita Federal do Brasil, assim 

como pelo menos outras 33 empresas, entre elas a AG7 
Construções e Serviços Ltda- ME (CNPJ 03.561.325/0001- 31), 

cujo sócio responsável é J.N.G. 18, que por sua vez é contador 
da A G F Assessoria e Participações Ltda. J.N.G. ainda aparece 

como responsável pela AG7 Gestão Empresarial em  Informações 
Ltda – Me (CNPJ 05.555.236/0001-08). 

(...) 

Os dois primeiros contratos (Prestação de Serviços de 

Representação e Assessoria Comercial entre a CBV e a 

S4G Gestão de Negócios) foram o alvo da denúncia da 

ESPN. Eles foram assinados três (3) dias após a criação 

S4G Gestão de Negócios. As principais características dos 

contratos são: 

i. Vigência entre 15/04/2011 e 30/06/2017; 
 

17 R L L 
18 J N D G 
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ii. Cláusula 1ª – prevê a prestação de serviços na área de 

marketing, comercialização geral, atendimento, vendas de 

patrocínio, propriedade e títulos e direitos etc; 

iii. Cláusula 2ª – prevê também a prestação de serviço de 

assessoria na negociação, no planejamento, na 

apresentação e na renovação dos contratos de patrocínio 

da CBV existentes na assinatura deste contrato, bem 

como acompanhamento dos mesmos ao longo de toda a 

sua vigência; 

iv. Cláusula 6ª – pagamento de remuneração fixa mensal 

de R$ 15.000 (reajustados anualmente pelo IGPM); 

v. Cláusula 7ª – pagamento de Sucess Fee de 20% sobre 

os valores brutos dos negócios concluídos pelos serviços 

prestados na cláusula 1ª; 

vi. Cláusula 8ª – pagamento de comissões de R$ 1 a 3 

milhões, anualmente, pelos serviços prestados na cláusula 

2ª, dependendo do valor do contrato de patrocínio (desde 

R$ 30 milhões até acima de R$ 100 milhões). 

Os mesmos contratos foram ajustados com aditivos, 

sendo que o primeiro (nº 00, de 01/11/2011) acrescenta 

novos pagamentos ao serviço de assessoria comercial: 

- Cláusula 8-A – pagamento de uma parcela de R$ 

5.865,75 e outra de R$ 264.251,09 pelos serviços 

prestados na Cláusula 2a. 
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Nas duas Atas de Reunião para a Renovação do 

Patrocínio do Banco do Brasil ao Vôlei (de 

05/01/2012 e 03/02/2012) citadas anteriormente, 

o sócio-administrador da S4G Gestão de Negócios, 

F.A.D.A, não consta com participante, em 

consonância com o afirmado pelo Banco do Brasil, 

de que negociou o contrato somente com 

representantes da CBV. 

Por fim, em 30/07/2013, os contratos foram extintos com 

a concordância de ambas as partes e a CBV se 

comprometeu a pagar R$ 214.000 em 4 prestações como 

comissão pelo contrato de patrocínio com a (o nome da 

empresa foi suprimido por não estar relacionada com as 

falhas identificadas neste Relatório) (contrato nº 385, 

assinado em 01/05/2012) e R$ 518.439,97 como 

recompensa pelos serviços prestados. 

Adicionalmente aos contratos, a CBV enviou as 

notas fiscais emitidas pela S4G Gestão de Negócios, 

entre 2011 e 2013, em anexo ao Ofício 017/14 – 

JUR. A análise das notas mostrou diversas 

irregularidades como pagamentos realizados em 

desacordo com as cláusulas dos contratos nºs 1453 

e 1454 ou sem embasamento contratual. 

Ainda chama a atenção a ordem sequencial dos 

números das notas fiscais, evidenciando que a 
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empresa presta serviços exclusivamente à CBV (a 

relação das notas fiscais emitidas pela S4G Gestão de 

Negócios está no Anexo VI ao Relatório). 

Todas as irregularidades identificadas em relação à S4G 

Gestão de Negócios estão descritas a seguir: 

 
a) A CBV realizou pagamentos à S4G Gestão de 

Negócios em valor diverso do estabelecido em 

contrato. 

Em 2011, a CBV realizou dezoito (18) pagamentos à S4G 

Gestão de Negócios, sendo dezesseis (16) no valor de R$ 

10 mil e dois (2) no valor de R$ 5 mil, relativos a abril - 

mês de assinatura do contrato. 

Questionada sobre o embasamento contratual para 

realizar esses pagamentos, a CBV respondeu (Ofício 

030/14 – JUR): 

“Informamos que o dispositivo contratual que embasou o 

pagamento da CBV à S4G Gestão de Negócios entre maio 

e dezembro de 2011 foi a cláusula 6a dos contratos 

números 1453 e 1454, praia e quadra, respectivamente.” 

Como já descrito anteriormente, a CBV se comprometeu 

em pagar à S4G Gestão de Negócios uma remuneração 

fixa de R$ 15 mil ao mês, desde a assinatura 

(15/04/2011) do contrato com a S4G Gestão de Negócios, 
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conforme a cláusula 6a. Assim, os pagamentos efetuados 

pela CBV estão em desacordo com o contrato. 

b) A CBV adiantou todos os pagamentos de 2011 à 

S4G Gestão de Negócios que emitiu todas as notas 

fiscais do ano entre 28 e 30/11/2011. 

 
Em 2011, a CBV antecipou todos os pagamentos à 

S4G Gestão de Negócios sem a comprovação da 

realização dos serviços contratados e ainda sem 

que a empresa contratada recolhesse o Imposto 

sobre Serviços de Qualquer Natureza no tempo 

devido. Essa situação foi comprovada por meio dos 

Relatórios de Prestação de Contas enviados 

juntamente com as notas fiscais da S4G Gestão de 

Negócios de 2011 e que mostra os montantes 

adiantados pela CBV à empresa a cada mês. 

c) Pagamento de duas parcelas de R$ 1 milhão em 

2012 sem a comprovação da contraprestação do 

serviço. 

A S4G Gestão de Negócios recebeu R$ 2 milhões da CBV 

em 19/07/2012 (notas fiscais 00024 e 00025) a título de 

“(...) assessoria na negociação, no planejamento, na 

apresentação e na elaboração do contrato de patrocínio 

com o cliente Banco do Brasil para o período 2012-2017, 
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bem como acompanhamento dos mesmos ao logo de toda 

a sua vigência”. 

Destaque-se que, conforme já informado, nas duas 

Atas de Reunião para a Renovação do Patrocínio do 

Banco do Brasil ao Vôlei (de 05/01/2012 e 

03/02/2012) o nome do sócio-administrador da 

S4G Gestão de Negócios, F.A.D.A., não consta com 

participante, em consonância com o afirmado pelo 

Banco do Brasil, de que negociou o 

contrato somente com representantes da CBV. 

Portanto, a S4G Gestão de Negócios recebeu R$ 2 

milhões sem que haja comprovação da 

contraprestação desse serviço com terceiros – no 

caso, o patrocinador. 

d) Pagamento de remuneração em 2012 e 2013 de 

20% do valor bruto dos negócios concluídos pela 

venda de patrocínio sem o respectivo contrato de 

patrocínio com a CBV. 

A CBV realizou pagamentos à S4G Gestão de Negócios, 

conforme as seguintes notas fiscais, entre 2012 e 2013: 

(...) 

No entanto, tais contratos de patrocinadores com a 

CBV (o nome das empresas foram suprimidos por não 

estarem relacionadas com as falhas identificadas neste 
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Relatório), e que teriam sido intermediados com a 

S4G Gestão de Negócios não foram enviados. 

Ainda, a S4G Gestão de Negócios emitiu uma nota 

fiscal contra a CBV no valor de R$ 17.674,09 sem 

especificação do objeto, com a identificação 

genérica de “comissionamento”. No balancete da 

CBV tampouco consta a informação do patrocinador 

do contrato negociado com intermediação da S4G 

Gestão de Negócios. 

Por   fim,   a   S4G   Gestão   de   Negócios   recebeu 

 remunerações pelo ‘Planejamento e gerenciamento 

da Assembleia Geral Ordinária e 

Planejamento/Gerenciamento     shows     Superliga 

 2012/2013” cujos objetos são incompatíveis com  

os contratos da empresa com a CBV, de prestação 

de serviços nas áreas de marketing, 

comercialização geral, atendimento, vendas de 

patrocínio, propriedade e títulos e direitos; e 

assessoria na negociação, no planejamento, na 

apresentação e na renovação dos contratos de 

patrocínio da CBV. 

Solicitada que enviasse os contratos com a (o nome da 

empresa foi suprimido por não estar relacionada com as 

falhas identificadas neste Relatório) e com a S4G Gestão 

de Negócios relativo ao Planejamento da Assembleia 
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Geral Ordinária de 2013 e de shows da Superliga 

2012/2013 e identificasse o pagamento da Nota Fiscal 

00044, a CBV respondeu, por meio do Ofício 030/14 – 

JUR: 

“Os contratos que embasaram todos os pagamentos 

realizados pela CBV às empresas S4G Gestão de Eventos, 

S4G Gestão de Negócios, S4G Planejamento e Marketing 

já foram encaminhados a esta Controladoria-Geral da 

União. Com relação aos objetos específicos mencionados 

no quadro do item 6, não foram localizados contratos 

específicos para os respectivos objetos.” 

Assim, conclui-se que os pagamentos da CBV à S4G 

Gestão de Negócios listados acima foram irregulares uma 

vez que a entidade não possui os contratos de patrocínio 

com a (o nome da empresa foi suprimido por não estar 

relacionada com as falhas identificadas neste Relatório) e 

não foi capaz de identificar o pagamento no valor de R$ 

17.674,09 a título de Comissionamento. Tampouco possui 

contrato com a CBV prevendo o Planejamento e 

gerenciamento da Assembleia Geral Ordinária e o 

Planejamento/Gerenciamento shows Superliga 

2012/2013. 

e) Pagamento de remuneração em 2013 sem 

previsão contratual. 
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Em 01/11/2011 a CBV e a S4G Gestão de Negócios 

assinaram o Aditivo nº 00 ao Contrato de Prestação de 

Serviços de Assessoria Comercial (1453 e 1454) que 

incluiu a cláusula 8-A nos contratos originais: 

“Pelos serviços prestados na cláusula 2a deste contrato, a 

CBV pagará à S4G, em até 180 dias após a assinatura 

deste termo as quantias certas e determinadas de R$ 

5.865,75 e R$ 264.251,09, perfazendo um total de R$ 

270.116,84”. 

Questionada quanto a inclusão dessa cláusula ao contrato 

original que já previa uma remuneração à S4G Gestão de 

Negócios após a renovação dos contratos e anualmente 

no mesmo período, a CBV respondeu, por meio do Ofício 

030/14 – JUR: 

“Justificamos que o estabelecido no aditivo aos contratos 

1453 e 1454, com a inclusão da cláusula 8-A se deu em 

função de negociação de quantias certas e determinadas, 

atendendo os interesses das partes contratantes.” 

A verificação das notas fiscais emitidas pela S4G Gestão 

de Negócios em 2012 mostrou que em 30/01/2012 a S4G 

Gestão de Negócios emitiu duas notas fiscais (nº 00001 e 

00002) contra a CBV com o valor de R$ 5.865,75, uma 

para cada contrato; e em 09/05/2012 emitiu uma nota 

apenas (nº 00011) no valor de R$ 528.502,18 para 

receber as duas parcelas complementares. 
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Contudo, a verificação das notas de 2013 mostrou ainda 

que a CBV fez dois pagamentos de R$ 283.539,93 à S4G 

Gestão de Negócios em 20/05/2013 (notas nº 00008 e 

00009) a título de “assessoria comercial na construção de 

propriedades dos contratos de patrocínio Banco do Brasil”. 

Questionada sobre esses pagamentos a CBV respondeu 

no mesmo expediente: 

“Justificamos que os pagamentos de R$ 283.539,83 

efetuados nas notas fiscais 08 e 09, estão amparados nos 

contratos números 1453 e 1454, praia e quadra 

respectivamente, mais especificamente cláusula 8A dos 

mencionados contratos. Ocorre que, na ocasião do 

pagamento em 2013, os valores sofreram reajuste 

previsto no contrato.” 

Entretanto, a leitura da cláusula 8-A do Termo Aditivo 00 

mostra que ela definiu o pagamento de uma quantia certa 

e determinada em até 180 dias após a assinatura do 

termo e não previu periodicidade nem atualização 

monetária dessa quantia. 

Quanto à periodicidade, o contrato original entre a S4G 

Gestão de Negócios e a CBV explicitava a periodicidade 

mensal de pagamento de remuneração fixa na cláusula 6a 

e anual de pagamento de comissão após as renovações 

dos contratos de patrocínio na cláusula 8a. Ao contrário, a 

cláusula 8-A do termo não cita nenhuma periodicidade, de 
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onde conclui-se tratar de um pagamento único e 

determinado que não deveria se repetir. 

Sendo irregular o pagamento dessa remuneração 

em 2013, não há que se falar em reajuste ou 

atualização monetária, como justificou a CBV, 

contudo, a cláusula 6ª também explicita a aplicação anual 

de índice de atualização monetária a remunerações 

mensais da S4G Gestão de Negócios, ao contrário da 

cláusula 8-A do termo aditivo. 

f) A CBV não descontou os impostos federais no 

pagamento à S4G Gestão de Negócios uma vez que 

a entidade é substituta tributária da empresa. 

A verificação das notas fiscais da S4G Gestão de Negócios 

relativas aos pagamentos dos contratos 1453 e 1454 

mostrou que a CBV é substituta tributária da S4G 

Gestão de Negócios no pagamento de impostos federais. 

Assim, para simplificar a arrecadação e fiscalização sobre 

os impostos de renda pessoa jurídica (IRPJ), contribuição 

social sobre o lucro líquido (CSLL), Pis-Pasep e a 

Contribuição para Financiamento da Seguridade Social 

(Cofins), a CBV retém as parcelas desses impostos sobre 

os pagamentos realizados à S4G Gestão de Negócios e 

paga somente o líquido à empresa. 

Em 04/12/2012 a CBV assinou o contrato nº 1534 com a 

S4G Gestão de Negócios para a “prestação de serviços 
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para o Congresso Internacional/FIVB, nos dias 14, 15 e 

16 de dezembro de 2012” no valor de R$ 574.986,50, 

sem especificar se esse valor seria bruto ou líquido de 

impostos, assim como nos contratos citados acima. 

No entanto, a nota 00041 de 26/12/2012 da S4G Gestão 

de Negócios contra a CBV, no valor de R$ 574.986,50 foi 

descontada somente em R$ 454.000,00 adiantados pela 

entidade à empresa em 18/12/2012. Os montantes 

calculados dos impostos (R$ 8.624,80 do IRPJ) e R$ 

26.736,87 (CSLL/Cofins/Pis-Pasep) foram somados ao 

valor contratado, elevando o montante total pago pela 

CBV para R$ 610.348,17: 

Assim, ao contrário do procedimento realizado nos demais 

pagamentos à S4G Gestão de Negócios, em que a CBV 

descontava do valor contratado os impostos federais 

devidos pela empresa, dessa vez, a entidade somou os 

impostos calculados ao preço contratado e descontou 

somente o valor adiantado, pagando indevidamente à 

S4G Gestão de Negócios R$ 70.723,34, a preços de 

dezembro de 2012. 

Entretanto, não foi um fato isolado. Em 28/08/2013, a 

empresa emitiu as notas fiscais 00030 e 00031 contra a 

CBV no valor de R$ de R$ 518.439,97 cada uma e a CBV 

depositou R$ 1.036.879,94 na conta da S4G Gestão de 

Negócios sem descontar o IRPJ, CSLL, Cofins e Pis-Pasep. 
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Conforme já descrito, os contratos 1453 e 1454 

(Prestação de Serviços de Representação e 

Assessoria Comercial entre a CBV e a S4G Gestão de 

Negócios) foram extintos em 30/07/2013, com a 

concordância de ambas as partes e o pagamento de 

duas parcelas de R$ 518.439,97 à S4G Gestão de 

Negócios a título de recompensa pelos serviços 

prestados. 

(...) 

 

Diante da leitura destes trechos, verifica-se a ausência de 

prestação do serviço contratado, diante não só pela impossibilidade física 

(localização da sede, inexistência de funcionários suficientes...), mas 

também pelos diversos descumprimentos contratuais, emissões de notas 

fiscais seqüenciais e pagamentos sem previsão contratual, sem 

contraprestação que tivesse subsidiado a suposta comissão recebida. 

 
Verifica-se, ainda, que nem o DENUNCIADO FÁBIO 

ANDRÉ, nem qualquer outro representante da S4G Gestão de Negócios 

figuram como intervenientes nos contratos de patrocínios, o que denota a 

inexistência de serviço prestado pela “sociedade empresária” contratada pela 

CBV (note-se que a CGU concluiu pela inexistência, inclusive, de alguns 
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contratos de patrocínio que serviram para fundamentar pagamentos à 

S4G19). 

 
O esquema orquestrado pela ORCRIM ainda tinha a 

participação de R L L, na função de contador da S4G Gestão de Eventos, 

S4G Gestão de Negócios e S4G Planejamento e Marketing, todas compostas 

pelo mesmo quadro societário (DENUNCIADOS FÁBIO ANDRÉ E FLÁVIA 

MORATO) sendo igualmente 

contador da Sociedade Ary Graça Serviços Jurídicos, que tem como sócio o 

DENUNCIADO ARY GRAÇA, caracterizando totalmente a falta de 

regularidade em tais contratações (fraude) e a subtração de valores 

administrados pela CBV. 

 
O superfaturamento dos valores dos contratos é 

demonstrado pelo aumento de 876% nas despesas da CBV com marketing e 

produção, sem qualquer justificativa, entre os anos de 2010/2013, momento 

em que o DENUNCIADO ARY GRAÇA era o presidente da entidade e 

administrava tais valores, subtraindo-os e desviando-os através de contratos 

fictícios firmados com os demais membros da ORCRIM, por meio de 

sociedades empresárias de fachada. 

 
Além das diversas irregularidades e pagamentos sem 

fundamento apontadas pela CGU, deve ser destacado que o relatório de 

19Assim, conclui-se que os pagamentos da CBV à S4G Gestão de Negócios listados acima foram irregulares 
uma vez que a entidade não possui os contratos de patrocínio com a (o nome da empresa foi suprimido por 
não estar relacionada com as falhas identificadas neste Relatório) e não foi capaz de identificar o pagamento 
no valor de R$ 17.674,09 a título de Comissionamento. (Rel. CGU nº 201407834). 
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análise fiscal e o RIF apontam os diversos saques e transferências 

provenientes das contas das sociedades empresárias para seus sócios, os 

ora DENUNCIADOS, o que comprova de forma cabal que os “contratos” 

celebrados não passaram de desvio de verbas revertidas quase que em sua 

totalidade em proveito dos sócios integrantes do esquema da ORCRIM. 

 
Nesse ponto, reiteram-se as tabelas e demais 

informações inseridas no item anterior desta peça processual (II.c), com o 

fito de se evitar repetições desnecessárias. 

Assim agindo, estão os denunciados FÁBIO ANDRÉ 

DIAS AZEVEDO, FLAVIA MORATO DE AVELLAR AZEVEDO e ARY DA 

GRAÇA SILVA FILHO, incursos nas penas do artigo 155, §4º, II e IV, 

várias vezes, na forma do art. 71, ambos do Código Penal. 

 
 

III) DA FRAUDE NOS CONTRATOS DE SUBLOCAÇÃO DE IMOVEIS EM 

SAQUAREMA, PARA SERVIR DE SEDE FICTÍCIA DE SOCIEDADES 

EMPRESÁRIAS: 

 
III.a) DO IMÓVEL SITUADO À RUA DR. LUIZ JANUÁRIO, 262, SALA 

201 – JOMI CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. 

 
Em datas que não se podem precisar, mas certamente 

entre os anos 2003/2014, no Município de Saquarema, o DENUNCIADO 

JOÃO MIGUEL LIMA ESTEPHANIO, consciente e voluntariamente, em 
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comunhão de desígnios com os demais denunciados, com vontade dirigida 

para a prática do injusto penal, inseriu ou fez inserir declaração falsa, com o 

fim de prejudicar direito e alterar a verdade sobre fato juridicamente 

relevante, celebrando com diversas sociedades empresárias contrato de 

sublocação do imóvel localizado à Rua Dr. Luiz Januário, nº 262, sala 201, 

Saquarema. 

De acordo com o contrato social de fls. 19v/20v a JOMI 

CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA foi constituída em 1989 

com sede no bairro da Penha, Município do Rio de Janeiro, sendo 60% das 

cotas pertencentes ao sócio João Miguel Lima Estephanio e 40% à sócia 

Lúcia Elena Estephanio. 

 
Em 2006, houve alteração da sede para o endereço 

situado à Rua Dr. Luiz Januário, nº 262, sala 201 – Centro, 

Saquarema, retirando-se da sociedade a sócia-esposa Lúcia Elena e 

ingressando em seu lugar os filhos Camila Elena Estephanio, com 5% das 

cotas e João Miguel Estephanio, também com 5% das cotas.  O 

DENUNCIADO JOÃO MIGUEL LIMA ESTEPHANIO passou a dispor de 90% das 

cotas, exercendo a função de administração e gerência da sociedade. 

 
Por ocasião dos fatos, foi verificada através de inspeção 

realizada pela Gerência Regional do Trabalho e Emprego em Cabo Frio no 

local onde funcionaria a sociedade empresária JOMI CONSULTORIA E 

ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA abrigaria outras 273 (duzentas e 
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setenta e três) empresas (fl. 19 dos autos do IP que instrui a presente, 

com tabela descritiva às fls. 14v/15v). 

 
A sede da JOMI se situa em um imóvel composto de uma 

pequena sala no Centro desta Comarca, conforme imagem: 
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Na oportunidade, restou evidenciado que “O Município de 

Saquarema é conhecido como ‘paraíso fiscal’, fato público e notório” e que 

“as empresas estão sendo constituídas em endereços onde não têm 

qualquer atividade. Mais do que um planejamento tributário, há desígnios de 

ocultar empresas que se encontram em atividades.” (fls. 18/19 do IP). 

Durante a gestão do DENUNCIADO ANTONIO PERES 

ALVES, que à época nomeou como técnico em planejamento e tributação do 

Município o DENUNCIADO SERGIO RICARDO LOPES DE MORAES, foram 

criadas as Leis Complementares nº 16/2004, 17/2005 e 20/2007, que 

concediam benefícios fiscais abaixo do piso constitucionalmente previsto, o 

que fomentou a criação de várias empresas “fantasmas” em Saquarema. Tal 

manobra promoveu não só um aumento exponencial (e irregular) da 

arrecadação no Município, mas também, uma verdadeira evasão fiscal, pois 

as empresas participaram do esquema de declarar falsamente o local de 

suas sedes, deixaram de recolher tributos nos Municípios onde efetivamente 

eram devidos, trazendo enorme prejuízo ao erário. 

 
Tanto isto é fato que foi proposta a ação civil pública nº 

0003770-60.2016.8.19.0058, pela 1ª Promotoria de Justiça de Tutela 

Coletiva do Núcleo Araruama, cuja cópia da petição inicial encontra-se em 

um dos apensos ao IP 124-00899/2016 que instrui a presente. 

 
A equipe de fiscalização do Ministério do Trabalho e 

Emprego ainda apurou que no imóvel situado à Rua São Januário havia 
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poucos funcionários da JOMI, apenas para receber a correspondência das 

empresas “fantasmas” e enviá-las a outra filial, para que fizesse a 

distribuição nos locais onde tais sociedades efetivamente estavam 

estabelecidas e prestavam seus serviços. 

 
Assim agindo, está o denunciado JOÃO MIGUEL 

LIMA ESTEPHANIO incurso nas penas do art. 299, do CP, 273 

(duzentas e setenta e três) vezes. 

 
III.b) DO IMÓVEL SITUADO À RUA DR. LUIZ JANUÁRIO, 406, SALAS 

201 E 303 – SAQUAREMA BUSINESS CENTER LTDA. 

 
Em datas que não se podem precisar, mas certamente 

entre os anos 2010/2016, no Município de Saquarema, os DENUNCIADOS 

ANTONIO PERES ALVES, SERGIO RICARDO LOPES DE MORAES e 

LIVIA MACHADO CABRAL, consciente e voluntariamente, em comunhão 

de desígnios entre si e com os demais denunciados, com vontades dirigidas 

para a prática do injusto penal, inseriram ou fizeram inserir declaração falsa, 

com o fim de prejudicar direito e alterar a verdade sobre fato juridicamente 

relevante, celebrando com diversas sociedades empresárias contrato de 

sublocação do imóvel localizado à Rua Dr. Luiz Januário, nº 406, salas 201 e 

303, Centro, Saquarema. 

 
De acordo com o contrato social de fls. 49/52 e consulta 

de fl. 212 a SAQUEREMA BUSINESS CENTER LTDA foi constituída em 1993. 

I 



88  

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
Procuradoria-Geral de Justiça 

Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado 
GAECO/RJ 

Avenida Marechal Câmara, nº 370, Centro, Rio de Janeiro/RJ 

Telefone: (21) 2215-4727 

 

 

Em 2010, houve alteração da sede para o endereço situado à Rua Dr. 

Luiz Januário, nº 406, sala 201 e 303 – Centro, Saquarema, retirando- 

se da sociedade o sócio-prefeito Antônio Peres Alves, cedendo suas cotas 

para O DENUNCIADO SÉRGIO RICARDO LOPES DE MORAES que passou a 

dispor de 63,4% das cotas, exercendo a função de administração e gerência 

da sociedade, mantendo-se RAUL XAVIER, ora falecido, com 31,6% das 

cotas e A DENUNCIADA LIVIA MACHADO CABRAL com de 5%. 

 
Tal “retirada” da sociedade do DENUNCIADO ANTONIO 

PERES ALVES, por óbvio, se revela fictícia, notadamente em razão da 

comunicação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro,  

mencionada na referida ACP, que indicava o Município de Saquarema como 

um dos 06 municípios que estariam promovendo “guerra fiscal” no Estado. 

 
Destaque-se que a TRANSIT, empresa de contabilidade do 

DENUNCIADO ANTONIO CESAR ALVES (irmão do DENUNCIADO ANTONIO 

PERES ALVES), também presta serviços à SAQUAREMA BUSINESS, assim 

como, repita-se, à SMP SPORTS MARKETING E PROMOTION LTDA e SMP 

LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA, como ressaltado anteriormente, o que 

corrobora o conluio de todos os DENUNCIADOS entre si para a prática dos 

crimes descritos nesta denúncia. 

 
Por ocasião dos fatos, foi verificada através de inspeção 

realizada pela Gerência Regional do Trabalho e Emprego em Cabo Frio no 

local onde funcionaria a sociedade empresária SAQUEREMA BUSINESS 

I 



89  

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
Procuradoria-Geral de Justiça 

Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado 
GAECO/RJ 

Avenida Marechal Câmara, nº 370, Centro, Rio de Janeiro/RJ 

Telefone: (21) 2215-4727 

 

 

CENTER LTDA abrigaria outras 793 (setecentas e noventa e três) 

empresas (fl. 19 dos autos do IP que instrui a presente, com tabela 

descritiva às fls. 16/18v). 

 
A sede da SAQUAREMA BUSINESS se situa em um imóvel 

composto de duas pequenas salas no Centro desta Comarca, conforme 

imagem: 
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Na oportunidade, restou evidenciado que “O Município de 

Saquarema é conhecido como ‘paraíso fiscal’, fato público e notório” e que 

“as empresas estão sendo constituídas em endereços onde não  têm 

qualquer atividade. Mais do que um planejamento tributário, há desígnios de 

ocultar empresas que se encontram em atividades.” (fls. 18/19 do IP). 

Durante a gestão do DENUNCIADO ANTONIO PERES 

ALVES, que à época nomeou como técnico em planejamento e tributação do 

Município o DENUNCIADO SERGIO RICARDO LOPES DE MORAES, foram 

criadas as Leis Complementares nº 16/2004, 17/2005 e 20/2007, que 

concediam benefícios fiscais abaixo do piso constitucionalmente previsto, o 

que fomentou a criação de várias empresas “fantasmas” em Saquarema. Tal 

manobra promoveu não só um aumento exponencial (e irregular) da 

arrecadação no Município, mas também, uma verdadeira evasão fiscal, pois 

as empresas participaram do esquema de declarar falsamente o local de 

suas sedes, deixaram de recolher tributos nos Municípios onde efetivamente 

eram devidos, trazendo enorme prejuízo ao erário. 

 
Tanto isto é fato que foi proposta a ação civil pública nº 

0003770-60.2016.8.19.0058, pela 1ª Promotoria de Justiça de Tutela 

Coletiva do Núcleo Araruama, cuja cópia da petição inicial encontra-se em 

um dos apensos ao IP 124-00899/2016 que instrui a presente. No mesmo 

apenso, às fls. 05/06 e 07/08, constam cópias de alguns contratos de 

sublocação a título de exemplo, assinados em 2016, o demonstra que a 

prática criminosa se estendeu por vários anos. 
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A equipe de fiscalização do Ministério do Trabalho e 

Emprego ainda apurou que no imóvel situado à Rua São Januário havia 

apenas 03 (três) funcionários da SAQUAREMA BUSINESS, apenas para 

receber a correspondência das empresas “fantasmas” e enviá-las aos locais 

onde tais sociedades efetivamente estavam estabelecidas e prestavam seus 

serviços, sendo que isso só era feito com aquelas que estavam adimplentes 

com o pagamento do aluguel convencionado. 

 

O GAP/MPRJ, em diligência realizada no local, confirmou 

os fatos narrados pelos fiscais do trabalho, conforme relatório de fls. 45/46 

do apenso ao IP que instrui a presente. 

 
Releva notar, ainda, que duas das 793 empresas 

sublocatárias do endereço acima, que declararam como sede fictícia o 

endereço da Rua São Januário, 406, sala 303, foram justamente, a S4G 

GESTÃO DE NEGÓCIOS (fl. 116) e S4G PLANEJAMENTO E MARKETING (fl. 

122). 

 
Como será descrito de forma pormenorizada em item 

posterior desta denúncia, todos os DENUNCIADOS realizaram diversas 

movimentações financeiras a descoberto, o que comprova o lucro excessivo 

advindo desta fraude. 

 
Assim agindo, estão os denunciados ANTONIO PERES 

ALVES, SÉRGIO RICARDO LOPES DE MORAES e LIVIA MACHADO 
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CABRAL incursos nas penas do art. 299, do CP, 793 (setecentas e 

noventa e três) vezes. 

 

 
 
 

IV) DA LAVAGEM DE DINHEIRO: 

 

IV.a) DA PRESTAÇÃO DE DECLARAÇÃO FALSA COM A FINALIDADE DE 

EXIMIR-SE, TOTAL OU PARCIALMENTE, DO PAGAMENTO DE TRIBUTO 

E DISSIMULAR A ORIGEM E PROPRIEDADE DOS BENS ORIUNDOS DE 

DELITOS ANTECEDENTES: 

 
1) Do imóvel situado à Rua Barão da Torre, nº 

284/202, bairro Ipanema, Rio de Janeiro: 

 

No dia 02 de setembro de 2013, em local incerto, o 

DENUNCIADO ARY DA GRAÇA SILVA FILHO, consciente e 

voluntariamente, com vontade dirigida para a prática do injusto penal, 

ocultou e dissimulou a origem e a propriedade dos bens e valores 

provenientes, direta ou indiretamente, dos delitos contra o patrimônio, 

celebrando com terceiro contrato de compra e venda do imóvel abaixo 

descrito. 

 
Nas mesmas circunstâncias, o DENUNCIADO ARY DA 

GRAÇA SILVA FILHO, consciente e voluntariamente, com vontade dirigida 
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para a prática do injusto penal, prestou declaração falsa com a finalidade de 

eximir-se parcialmente do pagamento de tributo devido ao Município do Rio 

de Janeiro. 

 
De acordo com o relatório de análise elaborado pela 

Polícia Civil, após a decisão que deferiu o afastamento do sigilo fiscal do 

DENUNCIADO ARY GRAÇA, através de informações constantes das 

declarações de operações imobiliárias – DOI, verificou-se a aquisição do 

imóvel situado à Rua Barão da Torre, nº 284/202, bairro Ipanema, Rio de 

Janeiro, pelo valor de R$1.000.000,00 (fl. 96 do apenso sigiloso ao IP 124- 

00899/2016). 

 
Todavia, no mesmo documento, é informado que a base 

de cálculo para recolhimento do Imposto Sobre Transmissão de Bens 

Imóveis foi estabelecida pela municipalidade no valor de R$ 2.054.872,27. 

 
Como é notório, a base de cálculo do ITBI, 

diferentemente do valor venal aplicado como base para lançamento do IPTU, 

é muito mais próximo da realidade de mercado20. Logo, resta claro que o 

DENUNCIADO ARY GRAÇA declarou, por ocasião da negociação 

imobiliária, valor inferior ao real, numa diferença de, no mínimo, 

R$1.054.872,27 a menor do que efetivamente foi pago pelo bem. 

 

 

 
 

20 Entendimento já pacificado pelo STJ, conforme Acórdão proferido no AgRg no AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL Nº 792.581 - SP (2015/0237359-0). 
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Ademais, conforme relatório de análise de investigação do 

apenso da medida cautelar sigilosa que instrui a presente, em relação a ARY 

GRAÇA “haveria recursos suficientes para fazer frente à variação 

patrimonial em todo o período, observando-se que, em 2012 e 2013, mais 

de 70% da renda seriam consumidas pelas alterações patrimoniais” (fl. 93). 

Todavia, para tanto, foi considerado o valor fictício declarado a menor à 

Receita Federal. 

Considerando-se os valores reais (ou mais próximos à 

realidade, aplicados como referência ao cálculo do valor do ITBI), tem-se a 

inexistência de recursos no ano de 2013, para tal aumento patrimonial, 

conforme tabela abaixo: 

 
 

 
 

Portanto, resta evidente que o denunciado ARY GRAÇA, 

dissimulou e ocultou a origem criminosa dos recursos empregados na 

aquisição do imóvel, provenientes dos crimes de furto qualificado, cometidos 
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pela organização criminosa21, omitindo parte dos valores realmente pagos 

na transação imobiliária. 

 
Assim agindo, está o denunciado ARY DA GRAÇA 

SILVA FILHO incurso nas penas do art. 1º, caput, § 4º, da Lei 

9.613/1998. 

 
2) Do imóvel situado à Rua João Torquato, nº 313, 

loja 313-A, bairro Bonsucesso, Rio de Janeiro 

 

No dia 16 de maio de 2013, em local incerto, o 

DENUNCIADO ARY DA GRAÇA SILVA FILHO, consciente e 

voluntariamente, com vontade dirigida para a prática do injusto penal, 

ocultou e dissimulou a origem e a propriedade dos bens e valores 

provenientes, direta ou indiretamente, dos delitos dos delitos contra o 

patrimônio, celebrando com terceiro contrato de compra e venda do imóvel 

abaixo descrito. 

 
Nas mesmas circunstâncias, o DENUNCIADO ARY DA 

GRAÇA SILVA FILHO, consciente e voluntariamente, com vontade dirigida 

para a prática do injusto penal, prestou declaração falsa com a finalidade de 

eximir-se parcialmente do pagamento de tributo devido ao Município do Rio 

de Janeiro. 

 
 

21Ainda que resultante da mesclagem com recursos lícitos, na tentativa de mascarar a origem criminosa do 
recurso, como na hipótese em tela. 
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De acordo com o relatório de análise elaborado pela 

Polícia Civil, após a decisão que deferiu o afastamento do sigilo fiscal do 

DENUNCIADO ARY GRAÇA, através de informações constantes das 

declarações de operações imobiliárias – DOI, verificou-se a aquisição do 

imóvel situado à Rua João Torquato, nº 313, loja 313-A, bairro Bonsucesso, 

Rio de Janeiro, pelo valor de R$130.000,00 (fl. 94 do apenso sigiloso ao IP 

124-00899/2016). 

 
Todavia, no mesmo documento, é informado que a base 

de cálculo para recolhimento do Imposto Sobre Transmissão de Bens 

Imóveis foi estabelecida pela municipalidade no valor de R$ 212.116,41. 

 
Como é notório, a base de cálculo do ITBI,  

diferentemente do valor venal aplicado como base para lançamento do IPTU, 

é muito mais próximo da realidade de mercado22. Logo, resta claro que o 

DENUNCIADO ARY GRAÇA declarou, por ocasião da negociação 

imobiliária, valor inferior ao real, numa diferença de, no mínimo, 

R$82.116,41 a menor do que efetivamente foi pago pelo bem. 

 
Ademais, conforme relatório de análise de investigação do 

apenso da medida cautelar sigilosa que instrui a presente, em relação a ARY 

GRAÇA “haveria recursos suficientes para fazer frente à variação 

patrimonial em todo o período, observando-se que, em 2012 e 2013, mais 

de 70% da renda seriam consumidas pelas alterações patrimoniais” (fl. 93). 

22 Entendimento já pacificado pelo STJ, conforme Acórdão proferido no AgRg no AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL Nº 792.581 - SP (2015/0237359-0). 
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Todavia, para tanto, foi considerado o valor fictício declarado a menor à 

Receita Federal. 

 

Considerando-se os valores reais (ou mais próximos à 

realidade, aplicados como referência ao cálculo do valor do ITBI), tem-se a 

inexistência de recursos no ano de 2013, para tal aumento patrimonial, 

conforme tabela elaborada no item anterior (IV.a.1). 

 
Portanto, resta evidente que o denunciado ARY GRAÇA, 

dissimulou e ocultou a origem criminosa dos recursos empregados na 

aquisição do imóvel, provenientes dos crimes de furto qualificado, cometidos 

pela organização criminosa23, omitindo parte dos valores realmente pagos  

na transação imobiliária. 

 
Assim agindo, está o denunciado ARY DA GRAÇA 

SILVA FILHO incurso nas penas do art. 1º, caput, § 4º, da Lei 

9.613/1998. 

 
3) Do imóvel situado à Rua da Regeneração, nº 671, 

bairro Bonsucesso, Rio de Janeiro: 

 

No dia 16  de maio  de 2013, em local incerto, o 

DENUNCIADO ARY  DA  GRAÇA SILVA FILHO,  consciente e 

voluntariamente,  com  vontade  dirigida  para  a  prática  do  injusto  penal, 
 

23Ainda que resultante da mesclagem com recursos lícitos, na tentativa de mascarar a origem criminosa do 
recurso, como na hipótese em tela. 
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ocultou e dissimulou a origem e a propriedade dos bens e valores 

provenientes, direta ou indiretamente, dos delitos dos delitos contra o 

patrimônio, celebrando com terceiro contrato de compra e venda do imóvel 

abaixo descrito. 

 
Nas mesmas circunstâncias, o DENUNCIADO ARY DA 

GRAÇA SILVA FILHO, consciente e voluntariamente, com vontade dirigida 

para a prática do injusto penal, prestou declaração falsa com a finalidade de 

eximir-se parcialmente do pagamento de tributo devido ao Município do Rio 

de Janeiro. 

 
De acordo com o relatório de análise elaborado pela 

Polícia Civil, após a decisão que deferiu o afastamento do sigilo fiscal do 

DENUNCIADO ARY GRAÇA, através de informações constantes das 

declarações de operações imobiliárias – DOI, verificou-se a aquisição de 

50% do imóvel situado à Rua da Regeneração, nº 671, bairro Bonsucesso, 

Rio de Janeiro, pelo valor de R$200.000,00 (fl. 95 do apenso sigiloso ao IP 

124-00899/2016). 

 
Todavia, no mesmo documento, é informado que a base 

de cálculo para recolhimento do Imposto Sobre Transmissão de Bens 

Imóveis foi estabelecida pela municipalidade no valor de R$ 721.123,48. 

 
Como é notório, a base de cálculo do ITBI, 

diferentemente do valor venal aplicado como base para lançamento do IPTU, 
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é muito mais próximo da realidade de mercado24. Logo, resta claro que o 

DENUNCIADO ARY GRAÇA declarou, por ocasião da negociação 

imobiliária, valor inferior ao real, numa diferença de, no mínimo, 

R$521.123,48 a menor do que efetivamente foi pago pelo bem. 

 
Ademais, conforme relatório de análise de investigação do 

apenso da medida cautelar sigilosa que instrui a presente, em relação a ARY 

GRAÇA “haveria recursos suficientes para fazer frente à variação 

patrimonial em todo o período, observando-se que, em 2012 e 2013, mais 

de 70% da renda seriam consumidas pelas alterações patrimoniais” (fl. 93). 

Todavia, para tanto, foi considerado o valor fictício declarado a menor à 

Receita Federal. 

 

Considerando-se os valores reais (ou mais próximos à 

realidade, aplicados como referência ao cálculo do valor do ITBI), tem-se a 

inexistência de recursos no ano de 2013, para tal aumento patrimonial, 

conforme tabela elaborada no item anterior (IV.a.1). 

 
Portanto, resta evidente que o denunciado ARY GRAÇA, 

dissimulou e ocultou a origem criminosa dos recursos empregados na 

aquisição do imóvel, provenientes dos crimes de furto qualificado, cometidos 

 

 

 

 

 
 

24Entendimento já pacificado pelo STJ, conforme Acórdão proferido no AgRg no AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL Nº 792.581 - SP (2015/0237359-0). 

I 



100 

 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
Procuradoria-Geral de Justiça 

Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado 
GAECO/RJ 

Avenida Marechal Câmara, nº 370, Centro, Rio de Janeiro/RJ 

Telefone: (21) 2215-4727 

 

 

pela organização criminosa25, omitindo parte dos valores realmente pagos  

na transação imobiliária. 

 
Assim agindo, está o denunciado ARY DA GRAÇA 

SILVA FILHO incurso nas penas do art. 1º, caput, § 4º, da Lei 

9.613/1998. 

 
4) Do imóvel situado à Rua Primeiro de Março, nº 

23, SA 1501 HOJE SALÃO 15, bairro Centro, Rio de Janeiro: 

 

No dia 20 de dezembro de 2012, em local incerto, o 

DENUNCIADO ARY DA GRAÇA SILVA FILHO, consciente e 

voluntariamente, com vontade dirigida para a prática do injusto penal, 

ocultou e dissimulou a origem e a propriedade dos bens e valores 

provenientes, direta ou indiretamente, dos delitos contra o patrimônio, 

celebrando com terceiro contrato de compra e venda do imóvel abaixo 

descrito (aquisição, sendo co-proprietária sua filha, M F G. 

 
No dia 17 de dezembro de 2013, em local incerto, o 

DENUNCIADO ARY DA GRAÇA SILVA FILHO, consciente e 

voluntariamente, com vontade dirigida para a prática do injusto penal, 

ocultou e dissimulou a origem e a propriedade dos bens e valores 

provenientes,  direta  ou  indiretamente,  dos  delitos  contra  o  patrimônio, 

25 Ainda que resultante da mesclagem com recursos lícitos, na tentativa de mascarar a origem criminosa do 
recurso, como na hipótese em tela. 
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novamente celebrando com terceiro contrato de compra e venda do imóvel 

abaixo descrito (alienação). 

 
De acordo com o relatório de análise elaborado pela 

Polícia Civil, após a decisão que deferiu o afastamento do sigilo fiscal do 

DENUNCIADO ARY GRAÇA, através de informações constantes das 

declarações de operações imobiliárias – DOI, verificou-se a aquisição do 

imóvel situado à Rua Primeiro de Março, nº 23, AS 1501, HOJE SALÃO 15, 

bairro Centro, Rio de Janeiro, pelo valor de R$777.306,70 (fl. 94 do apenso 

sigiloso ao IP 124-00899/2016). 

 
Cerca de um ano depois, o mesmo imóvel foi alienado a 

terceiro, agora pelo valor de R$2.300.000,00 (fl. 96 do apenso sigiloso ao IP 

124-00899/2016), acarretando uma valorização de R$1.600.000,00 

em apenas um ano26, valor que passou a integrar o patrimônio do 

DENUNCIADO de forma aparentemente lícita. 

 

Todavia, neste segundo apontamento, é informado que a 

base de cálculo para recolhimento do Imposto Sobre Transmissão de Bens 

Imóveis foi estabelecida pela municipalidade no valor de R$ 3.410.359,28. 

 
Como é notório, a base de cálculo do ITBI, 

diferentemente do valor venal aplicado como base para lançamento do IPTU, 

26 Apesar dos índices indicarem valorização anual do preço médio de venda de Imóveis comerciais no Rio de 
Janeiro, em 2013, na ordem de 16,46%, conforme índice Fipezap consultado em 
https://fipezap.zapimoveis.com.br/wp-content/uploads/2020/02/fipezap-202001-comercial.pdf. 
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é muito mais próximo da realidade de mercado27. Logo, resta claro que o 

DENUNCIADO ARY GRAÇA declarou, por ocasião da negociação 

imobiliária, valor inferior ao real, numa diferença de, no mínimo, 

R$1.100.000,00 a menor do que efetivamente foi negociado o bem. 

 
Portanto, resta evidente que o denunciado ARY GRAÇA, 

dissimulou e ocultou a origem criminosa dos recursos empregados na 

aquisição do imóvel, provenientes dos crimes de furto qualificado, cometidos 

pela organização criminosa28, omitindo parte dos valores realmente pagos  

na transação imobiliária e simulou a entrada lícita em seu patrimônio de 

R$1.600.000,00 quando da alienação do bem, um ano depois. 

 
Assim agindo, está o denunciado ARY DA GRAÇA 

SILVA FILHO incurso nas penas do art. 1º, caput, § 4º, da Lei 

9.613/1998. 

 
5) Do imóvel situado à Rua Francisco Otaviano, nº 

46/302, bairro Copacabana, Rio de Janeiro: 

 

No dia 07 de abril de 2017, em local incerto, o 

DENUNCIADO MARCOS ANTONIO PINA  BARBOSA, consciente e 

voluntariamente, com vontade dirigida para a prática do injusto penal, 

ocultou e dissimulou a origem e a propriedade dos bens e valores 
 

27 Entendimento já pacificado pelo STJ, conforme Acórdão proferido no AgRg no AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL Nº 792.581 - SP (2015/0237359-0). 
28Ainda que resultante da mesclagem com recursos lícitos, na tentativa de mascarar a origem criminosa do 
recurso, como na hipótese em tela. 
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provenientes, direta ou indiretamente, dos delitos dos delitos contra o 

patrimônio, celebrando com terceiro contrato de compra e venda do imóvel 

abaixo descrito. 

 
Nas mesmas circunstâncias, o DENUNCIADO MARCOS 

ANTONIO PINA BARBOSA, consciente e voluntariamente, com vontade 

dirigida para a prática do injusto penal, prestou declaração falsa com a 

finalidade de eximir-se parcialmente do pagamento de tributo devido ao 

Município do Rio de Janeiro. 

 
De acordo com o relatório de análise elaborado pela 

Polícia Civil, após a decisão que deferiu o afastamento do sigilo fiscal do 

DENUNCIADO MARCOS PINA, através de informações constantes das 

declarações de operações imobiliárias – DOI, verificou-se a aquisição do 

imóvel situado à Rua Francisco Otaviano, nº 46/302, bairro Copacabana, Rio 

de Janeiro, pelo valor de R$2.050.000,00 (fl. 145 do apenso sigiloso ao IP 

124-00899/2016). 

 
Todavia, no mesmo documento, é informado que a base 

de cálculo para recolhimento do Imposto Sobre Transmissão de Bens 

Imóveis foi estabelecida pela municipalidade no valor de R$ 2.329.000,00. 

 
Como é notório, a base de cálculo do ITBI,  

diferentemente do valor venal aplicado como base para lançamento do IPTU, 
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é muito mais próximo da realidade de mercado29. Logo, resta claro que o 

DENUNCIADO MARCOS PINA declarou, por ocasião da negociação 

imobiliária, valor inferior ao real, numa diferença de, no mínimo, 

R$279.000,00 a menor do que efetivamente foi pago pelo bem. 

 
Ademais, conforme relatório de análise de investigação do 

apenso da medida cautelar sigilosa que instrui a presente, em relação a 

MARCOS PINA “NÃO haveria recursos suficientes para fazer frente à 

variação patrimonial nos anos 2012 e 2015, esclarecendo-se, ainda, que nos 

anos 2014 e 2016 o acréscimo patrimonial consumiria mais de 95% da 

renda” (fl. 207). 

 
Portanto, resta evidente que o denunciado MARCOS 

PINA, dissimulou e ocultou a origem criminosa dos recursos empregados na 

aquisição do imóvel, provenientes dos crimes de furto qualificado, cometidos 

pela organização criminosa30, omitindo parte dos valores realmente pagos  

na transação imobiliária. 

 
Assim agindo, está o denunciado MARCOS ANTONIO 

PINA BARBOSA incurso nas penas do art. 1º, caput, § 4º, da Lei 

9.613/1998. 

 

 

 
 

29 Entendimento já pacificado pelo STJ, conforme Acórdão proferido no AgRg no AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL Nº 792.581 - SP (2015/0237359-0). 
30 Ainda que resultante da mesclagem com recursos lícitos, na tentativa de mascarar a origem criminosa do 
recurso, como na hipótese em tela. 
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6) Do imóvel situado à Rua 8 de Setembro, área 

01, bairro Porto da Roça, Saquarema: 

 

No dia 15 de junho de 2015, em local incerto, o 

DENUNCIADO SERGIO RICARDO LOPES DE MORAES, consciente e 

voluntariamente, com vontade dirigida para a prática do injusto penal, 

ocultou e dissimulou a origem e a propriedade dos bens e valores 

provenientes, direta ou indiretamente, dos delitos praticados pela ORCRIM, 

celebrando com terceiro contrato de compra e venda do imóvel abaixo 

descrito. 

 
Nas mesmas circunstâncias, o DENUNCIADO SERGIO 

RICARDO LOPES DE MORAES, consciente e voluntariamente, com vontade 

dirigida para a prática do injusto penal, prestou declaração falsa com a 

finalidade de eximir-se parcialmente do pagamento de tributo devido ao 

Município de Saquarema. 

 
De acordo com o relatório de análise elaborado pela 

Polícia Civil, após a decisão que deferiu o afastamento do sigilo fiscal do 

DENUNCIADO SERGIO RICARDO, através de informações constantes das 

declarações de operações imobiliárias – DOI, verificou-se a aquisição do 

imóvel situado à Rua 8 de Setembro, área 1, bairro Porto da Roça, 

Saquarema, pelo valor de R$20.000,00 (fl. 169 do apenso sigiloso ao IP 

124-00899/2016). 
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Todavia, no mesmo documento, é informado que a base 

de cálculo para recolhimento do Imposto Sobre Transmissão de Bens 

Imóveis foi estabelecida pela municipalidade no valor de R$ 54.000,00. 

 
Como é notório, a base de cálculo do ITBI, 

diferentemente do valor venal aplicado como base para lançamento do IPTU, 

é muito mais próximo da realidade de mercado31. Logo, resta claro que o 

DENUNCIADO SERGIO RICARDO declarou, por ocasião da negociação 

imobiliária, valor inferior ao real, numa diferença de, no mínimo, 

R$34.000,00 a menor do que efetivamente foi pago pelo bem. 

 
Ademais, conforme relatório de análise de investigação do 

apenso da medida cautelar sigilosa que instrui a presente, em relação a 

SERGIO RICARDO “NÃO haveria recursos suficientes para fazer frente à 

variação patrimonial nos anos calendário de 2011, 2013 e 2015” (fl. 168). 

 
Portanto, resta evidente que o denunciado SERGIO 

RICARDO dissimulou e ocultou a origem criminosa dos recursos 

empregados na aquisição do imóvel, provenientes dos crimes cometidos pela 

organização criminosa32, omitindo parte dos valores realmente pagos na 

transação imobiliária. 

 

 

 
 

31 Entendimento já pacificado pelo STJ, conforme Acórdão proferido no AgRg no AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL Nº 792.581 - SP (2015/0237359-0). 
32Ainda que resultante da mesclagem com recursos lícitos, na tentativa de mascarar a origem criminosa do 
recurso, como na hipótese em tela. 
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Assim agindo, está o denunciado SERGIO RICARDO 

LOPES DE MORAES incurso nas penas do art. 1º, caput, § 4º, da Lei 

9.613/1998. 

 
7) Do imóvel situado à Av Treze de Maio, nº 23, 

grupo VII, 317 e 318, bairro São José, Rio de Janeiro: 

 

No dia 21 de dezembro de 2011, em local incerto, a 

DENUNCIADA FLÁVIA MORATO DE AVELLAR AZEVEDO, consciente e 

voluntariamente, com vontade dirigida para a prática do injusto penal, 

ocultou e dissimulou a origem e a propriedade dos bens e valores 

provenientes, direta ou indiretamente, dos delitos contra o patrimônio, 

celebrando com terceiro contrato de compra e venda do imóvel abaixo 

descrito. 

 
Nas mesmas circunstâncias, a DENUNCIADA FLÁVIA 

MORATO DE AVELLAR AZEVEDO, consciente e voluntariamente, com 

vontade dirigida para a prática do injusto penal, prestou declaração falsa 

com a finalidade de eximir-se parcialmente do pagamento de tributo devido 

ao Município do Rio de Janeiro. 

 
De acordo com o relatório de análise elaborado pela 

Polícia Civil, após a decisão que deferiu o afastamento do sigilo fiscal da 

DENUNCIADA FLÁVIA MORATO, através de informações constantes das 

declarações de operações imobiliárias – DOI, verificou-se a aquisição do 
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imóvel situado à Av. Treze de Maio, nº 23, grupo VII, 317 e 318, bairro São 

José, Rio de Janeiro, pelo valor de R$27.200,00 (fl. 124 do apenso sigiloso 

ao IP 124-00899/2016). 

 
Todavia, no mesmo documento, é informado que a base 

de cálculo para recolhimento do Imposto Sobre Transmissão de Bens 

Imóveis foi estabelecida pela municipalidade no valor de R$ 73.604,92. 

 
Como é notório, a base de cálculo do ITBI, 

diferentemente do valor venal aplicado como base para lançamento do IPTU, 

é muito mais próximo da realidade de mercado33. Logo, resta claro que a 

DENUNCIADA FLÁVIA MORATO declarou, por ocasião da negociação 

imobiliária, valor inferior ao real, numa diferença de, no mínimo, 

R$46.404,92 a menor do que efetivamente foi pago pelo bem. 

 
Ademais, conforme relatório de análise de investigação do 

apenso da medida cautelar sigilosa que instrui a presente, em relação a 

FLÁVIA MORATO “NÃO haveria recursos suficientes para fazer frente à 

variação patrimonial entre 2011 a 2013” (fl. 122). 

 
Portanto, resta evidente que a denunciada FLÁVIA 

MORATO, dissimulou e ocultou a origem criminosa dos recursos 

empregados na aquisição do imóvel, provenientes dos crimes de furto 

 
 

33 Entendimento já pacificado pelo STJ, conforme Acórdão proferido no AgRg no AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL Nº 792.581 - SP (2015/0237359-0). 
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qualificado, cometidos pela organização criminosa34, omitindo parte dos 

valores realmente pagos na transação imobiliária. 

 
Assim agindo, está a denunciada FLÁVIA MORATO 

DE AVELLAR AZEVEDO incursa nas penas do art. 1º, caput, § 4º, da 

Lei 9.613/1998. 

 
8) Do imóvel situado no Loteamento Bairro Nova 

Bacaxá, lote 15, quadra 06, bairro Bacaxá, Saquarema: 

 

No dia 20 de agosto de 2012, em local incerto, o 

DENUNCIADO ANTONIO CESAR ALVES, consciente e voluntariamente, 

com vontade dirigida para a prática do injusto penal, ocultou e dissimulou a 

origem e a propriedade dos bens e valores provenientes, direta ou 

indiretamente, dos delitos praticados pela ORCRIM, celebrando com terceiro 

contrato de compra e venda do imóvel abaixo descrito. 

 
Nas mesmas circunstâncias, o DENUNCIADO ANTONIO 

CESAR ALVES, consciente e voluntariamente, com vontade dirigida para a 

prática do injusto penal, prestou declaração falsa com a finalidade de eximir- 

se parcialmente do pagamento de tributo devido ao Município de 

Saquarema. 

 

 

 
 

34Ainda que resultante da mesclagem com recursos lícitos, na tentativa de mascarar a origem criminosa do 
recurso, como na hipótese em tela. 
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De acordo com o relatório de análise elaborado pela 

Polícia Civil, após a decisão que deferiu o afastamento do sigilo fiscal do 

DENUNCIADO ANTONIO CESAR, através de informações constantes das 

declarações de operações imobiliárias – DOI, verificou-se a aquisição do 

imóvel situado à Loteamento Bairro Nova Bacaxá, lote 15, quadra 06, bairro 

Bacaxá, Saquarema, pelo valor de R$5.000,00 (fl. 41 do apenso sigiloso ao 

IP 124-00899/2016). 

 
Todavia, no mesmo documento, é informado que a base 

de cálculo para recolhimento do Imposto Sobre Transmissão de Bens 

Imóveis foi estabelecida pela municipalidade no valor de R$ 13.000,00. 

 
Como é notório, a base de cálculo do ITBI, 

diferentemente do valor venal aplicado como base para lançamento do IPTU, 

é muito mais próximo da realidade de mercado35. Logo, resta claro que o 

DENUNCIADO ANTONIO CESAR declarou, por ocasião da negociação 

imobiliária, valor inferior ao real, numa diferença de, no mínimo, R$8.000,00 

a menor do que efetivamente foi pago pelo bem. 

 
Ademais, conforme relatório de análise de investigação do 

apenso da medida cautelar sigilosa que instrui a presente, em relação a 

ANTONIO CESAR “haveria recursos suficientes para fazer frente à variação 

patrimonial em todo o período. Cabendo observar que, no ano de 2012 

81,77% da renda seriam utilizadas para financiar as alterações patrimoniais” 

35 Entendimento já pacificado pelo STJ, conforme Acórdão proferido no AgRg no AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL Nº 792.581 - SP (2015/0237359-0). 
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(fl. 40). Todavia, para tanto, foi considerado o valor fictício declarado a 

menor à Receita Federal. 

 

Considerando-se os valores reais (ou mais próximos à 

realidade, aplicados como referência ao cálculo do valor do ITBI), tem-se 

impacto muito superior advindo tal aumento patrimonial, sendo que nos 

anos de 2012, 2015 e 2016, giram em torno de 90% da renda declarada, 

conforme tabela abaixo: 

 
 

 
 

Portanto, resta evidente que o denunciado ANTONIO 

CESAR, dissimulou e ocultou a origem criminosa dos recursos empregados 

na aquisição do imóvel, provenientes dos crimes cometidos pela organização 

criminosa36, omitindo parte dos valores realmente pagos na transação 

imobiliária. 

 
Assim agindo, está o denunciado ANTONIO CESAR 

ALVES incurso nas penas do art. 1º, caput, § 4º, da Lei 9.613/1998. 

 

36 Ainda que resultante da mesclagem com recursos lícitos, na tentativa de mascarar a origem criminosa do 
recurso, como na hipótese em tela. 
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9) Do imóvel situado no Loteamento Bairro Nova 

Bacaxá, lote 14, quadra 06, bairro Bacaxá, Saquarema: 

 

No dia 20 de agosto de 2012, em local incerto, o 

DENUNCIADO ANTONIO CESAR ALVES, consciente e voluntariamente, 

com vontade dirigida para a prática do injusto penal, ocultou e dissimulou a 

origem e a propriedade dos bens e valores provenientes, direta ou 

indiretamente, dos delitos praticados pela ORCRIM, celebrando com terceiro 

contrato de compra e venda do imóvel abaixo descrito. 

 
Nas mesmas circunstâncias, o DENUNCIADO ANTONIO 

CESAR ALVES, consciente e voluntariamente, com vontade dirigida para a 

prática do injusto penal, prestou declaração falsa com a finalidade de eximir- 

se parcialmente do pagamento de tributo devido ao Município de 

Saquarema. 

 
De acordo com o relatório de análise elaborado pela 

Polícia Civil, após a decisão que deferiu o afastamento do sigilo fiscal do 

DENUNCIADO ANTONIO CESAR, através de informações constantes das 

declarações de operações imobiliárias – DOI, verificou-se a aquisição do 

imóvel situado à Loteamento Bairro Nova Bacaxá, lote 14, quadra 06, bairro 

Bacaxá, Saquarema, pelo valor de R$5.000,00 (fl. 42 do apenso sigiloso ao 

IP 124-00899/2016). 
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Todavia, no mesmo documento, é informado que a base 

de cálculo para recolhimento do Imposto Sobre Transmissão de Bens 

Imóveis foi estabelecida pela municipalidade no valor de R$ 14.000,00. 

 
Como é notório, a base de cálculo do ITBI, 

diferentemente do valor venal aplicado como base para lançamento do IPTU, 

é muito mais próximo da realidade de mercado37. Logo, resta claro que o 

DENUNCIADO ANTONIO CESAR declarou, por ocasião da negociação 

imobiliária, valor inferior ao real, numa diferença de, no mínimo, R$9.000,00 

a menor do que efetivamente foi pago pelo bem. 

 
Ademais, conforme relatório de análise de investigação do 

apenso da medida cautelar sigilosa que instrui a presente, em relação a 

ANTONIO CESAR “haveria recursos suficientes para fazer frente à variação 

patrimonial em todo o período. Cabendo observar que, no ano de 2012 

81,77% da renda seriam utilizadas para financiar as alterações patrimoniais” 

(fl. 40). Todavia, para tanto, foi considerado o valor fictício declarado a 

menor à Receita Federal. 

 

Considerando-se os valores reais (ou mais próximos à 

realidade, aplicados como referência ao cálculo do valor do ITBI), tem-se 

impacto muito superior advindo tal aumento patrimonial, sendo que nos 

anos de 2012, 2015 e 2016, giram em torno de 90% da renda declarada, 

conforme tabela elaborada no item IV.a.7 desta peça. 

37 Entendimento já pacificado pelo STJ, conforme Acórdão proferido no AgRg no AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL Nº 792.581 - SP (2015/0237359-0). 
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Portanto, resta evidente que o denunciado ANTONIO 

CESAR, dissimulou e ocultou a origem criminosa dos recursos empregados 

na aquisição do imóvel, provenientes dos crimes cometidos pela organização 

criminosa38, omitindo parte dos valores realmente pagos na transação 

imobiliária. 

 
Assim agindo, está o denunciado ANTONIO CESAR 

ALVES incurso nas penas do art. 1º, caput, § 4º, da Lei 9.613/1998. 

 
10) Do imóvel situado no Loteamento Bairro Nova 

Bacaxá, lote 13, quadra 06, bairro Bacaxá, Saquarema: 

 

No dia 20 de agosto de 2012, em local incerto, o 

DENUNCIADO ANTONIO CESAR ALVES, consciente e voluntariamente, 

com vontade dirigida para a prática do injusto penal, ocultou e dissimulou a 

origem e a propriedade dos bens e valores provenientes, direta ou 

indiretamente, dos delitos praticados pela ORCRIM, celebrando com terceiro 

contrato de compra e venda do imóvel abaixo descrito. 

 
Nas mesmas circunstâncias, o DENUNCIADO ANTONIO 

CESAR ALVES, consciente e voluntariamente, com vontade dirigida para a 

prática do injusto penal, prestou declaração falsa com a finalidade de eximir- 

 

 
38 Ainda que resultante da mesclagem com recursos lícitos, na tentativa de mascarar a origem criminosa do 
recurso, como na hipótese em tela. 
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se parcialmente do pagamento de tributo devido ao Município de 

Saquarema. 

 
De acordo com o relatório de análise elaborado pela 

Polícia Civil, após a decisão que deferiu o afastamento do sigilo fiscal do 

DENUNCIADO ANTONIO CESAR, através de informações constantes das 

declarações de operações imobiliárias – DOI, verificou-se a aquisição do 

imóvel situado à Loteamento Bairro Nova Bacaxá, lote 13, quadra 06, bairro 

Bacaxá, Saquarema, pelo valor de R$5.000,00 (fl. 41 do apenso sigiloso ao 

IP 124-00899/2016). 

 
Todavia, no mesmo documento, é informado que a base 

de cálculo para recolhimento do Imposto Sobre Transmissão de Bens 

Imóveis foi estabelecida pela municipalidade no valor de R$ 13.000,00. 

 
Como é notório, a base de cálculo do ITBI,  

diferentemente do valor venal aplicado como base para lançamento do IPTU, 

é muito mais próximo da realidade de mercado39. Logo, resta claro que o 

DENUNCIADO ANTONIO CESAR declarou, por ocasião da negociação 

imobiliária, valor inferior ao real, numa diferença de, no mínimo, R$8.000,00 

a menor do que efetivamente foi pago pelo bem. 

 
Ademais, conforme relatório de análise de investigação do 

apenso da medida cautelar sigilosa que instrui a presente, em relação a 

39 Entendimento já pacificado pelo STJ, conforme Acórdão proferido no AgRg no AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL Nº 792.581 - SP (2015/0237359-0). 
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ANTONIO CESAR “haveria recursos suficientes para fazer frente à variação 

patrimonial em todo o período. Cabendo observar que, no ano de 2012 

81,77% da renda seriam utilizadas para financiar as alterações patrimoniais” 

(fl. 40). Todavia, para tanto, foi considerado o valor fictício declarado a 

menor à Receita Federal. 

 

Considerando-se os valores reais (ou mais próximos à 

realidade, aplicados como referência ao cálculo do valor do ITBI), tem-se 

impacto muito superior advindo tal aumento patrimonial, sendo que nos 

anos de 2012, 2015 e 2016, giram em torno de 90% da renda declarada, 

conforme tabela elaborada no item IV.a.7 desta peça. 

 
Portanto, resta evidente que o denunciado ANTONIO 

CESAR, dissimulou e ocultou a origem criminosa dos recursos empregados 

na aquisição do imóvel, provenientes dos crimes cometidos pela organização 

criminosa40, omitindo parte dos valores realmente pagos na transação 

imobiliária. 

 
Assim agindo, está o denunciado ANTONIO CESAR 

ALVES incurso nas penas do art. 1º, caput, § 4º, da Lei 9.613/1998. 

 
11) Do imóvel situado no Loteamento Bairro Nova 

Bacaxá, lote 12, quadra 06, bairro Bacaxá, Saquarema: 

 

 
40 Ainda que resultante da mesclagem com recursos lícitos, na tentativa de mascarar a origem criminosa do 
recurso, como na hipótese em tela. 
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No dia 20 de agosto de 2012, em local incerto, o 

DENUNCIADO ANTONIO CESAR ALVES, consciente e voluntariamente, 

com vontade dirigida para a prática do injusto penal, ocultou e dissimulou a 

origem e a propriedade dos bens e valores provenientes, direta ou 

indiretamente, dos delitos praticados pela ORCRIM, celebrando com terceiro 

contrato de compra e venda do imóvel abaixo descrito. 

 
Nas mesmas circunstâncias, o DENUNCIADO ANTONIO 

CESAR ALVES, consciente e voluntariamente, com vontade dirigida para a 

prática do injusto penal, prestou declaração falsa com a finalidade de eximir- 

se parcialmente do pagamento de tributo devido ao Município de 

Saquarema. 

 
De acordo com o relatório de análise elaborado pela 

Polícia Civil, após a decisão que deferiu o afastamento do sigilo fiscal do 

DENUNCIADO ANTONIO CESAR, através de informações constantes das 

declarações de operações imobiliárias – DOI, verificou-se a aquisição do 

imóvel situado à Loteamento Bairro Nova Bacaxá, lote 12, quadra 06, bairro 

Bacaxá, Saquarema, pelo valor de R$5.000,00 (fl. 41 do apenso sigiloso ao 

IP 124-00899/2016). 

 
Todavia, no mesmo documento, é informado que a base 

de cálculo para recolhimento do Imposto Sobre Transmissão de Bens 

Imóveis foi estabelecida pela municipalidade no valor de R$ 13.000,00. 
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Como é notório, a base de cálculo do ITBI, 

diferentemente do valor venal aplicado como base para lançamento do IPTU, 

é muito mais próximo da realidade de mercado41. Logo, resta claro que o 

DENUNCIADO ANTONIO CESAR declarou, por ocasião da negociação 

imobiliária, valor inferior ao real, numa diferença de, no mínimo, R$8.000,00 

a menor do que efetivamente foi pago pelo bem. 

 
Ademais, conforme relatório de análise de investigação do 

apenso da medida cautelar sigilosa que instrui a presente, em relação a 

ANTONIO CESAR “haveria recursos suficientes para fazer frente à variação 

patrimonial em todo o período. Cabendo observar que, no ano de 2012 

81,77% da renda seriam utilizadas para financiar as alterações patrimoniais” 

(fl. 40). Todavia, para tanto, foi considerado o valor fictício declarado a 

menor à Receita Federal. 

 

Considerando-se os valores reais (ou mais próximos à 

realidade, aplicados como referência ao cálculo do valor do ITBI), tem-se 

impacto muito superior advindo tal aumento patrimonial, sendo que nos 

anos de 2012, 2015 e 2016, giram em torno de 90% da renda declarada, 

conforme tabela elaborada no item IV.a.7 desta peça. 

 
Portanto, resta evidente que o denunciado ANTONIO 

CESAR, dissimulou e ocultou a origem criminosa dos recursos empregados 

na aquisição do imóvel, provenientes dos crimes cometidos pela organização 

41 Entendimento já pacificado pelo STJ, conforme Acórdão proferido no AgRg no AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL Nº 792.581 - SP (2015/0237359-0). 
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criminosa42, omitindo parte dos valores realmente pagos na transação 

imobiliária. 

 
Assim agindo, está o denunciado ANTONIO CESAR 

ALVES incurso nas penas do art. 1º, caput, § 4º, da Lei 9.613/1998. 

 
12) Do imóvel situado na Avenida Ministro Salgado 

Filho, bairro Gravatá, Saquarema: 

 

No dia 15 de julho de 2013, em local incerto, o 

DENUNCIADO ANTONIO CESAR ALVES, consciente e voluntariamente, 

com vontade dirigida para a prática do injusto penal, ocultou e dissimulou a 

origem e a propriedade dos bens e valores provenientes, direta ou 

indiretamente, dos crimes praticados pela ORCRIM, celebrando com terceiro 

contrato de compra e venda do imóvel abaixo descrito. 

 
Nas mesmas circunstâncias, o DENUNCIADO ANTONIO 

CESAR ALVES, consciente e voluntariamente, com vontade dirigida para a 

prática do injusto penal, prestou declaração falsa com a finalidade de eximir- 

se parcialmente do pagamento de tributo devido ao Município de 

Saquarema. 

 
De acordo com o relatório de análise elaborado pela 

Polícia Civil, após a decisão que deferiu o afastamento do sigilo fiscal do 

42 Ainda que resultante da mesclagem com recursos lícitos, na tentativa de mascarar a origem criminosa do 
recurso, como na hipótese em tela. 
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DENUNCIADO ANTONIO CESAR, através de informações constantes das 

declarações de operações imobiliárias – DOI, verificou-se a aquisição do 

imóvel situado à Avenida Ministro Salgado Filho, bairro Gravatá, Saquarema 

(matrícula 14266A – 4,35%), pelo valor de R$70.000,00 (fl. 41 do apenso 

sigiloso ao IP 124-00899/2016). 

 
Todavia, no mesmo documento, é informado que a base 

de cálculo para recolhimento do Imposto Sobre Transmissão de Bens 

Imóveis foi estabelecida pela municipalidade no valor de R$ 90.000,00. 

 
Como é notório, a base de cálculo do ITBI, 

diferentemente do valor venal aplicado como base para lançamento do IPTU, 

é muito mais próximo da realidade de mercado43. Logo, resta claro que o 

DENUNCIADO ANTONIO CESAR declarou, por ocasião da negociação 

imobiliária, valor inferior ao real, numa diferença de, no mínimo, 

R$20.000,00 a menor do que efetivamente foi pago pelo bem. 

 
Ademais, conforme relatório de análise de investigação do 

apenso da medida cautelar sigilosa que instrui a presente, em relação a 

ANTONIO CESAR “haveria recursos suficientes para fazer frente à variação 

patrimonial em todo o período. Cabendo observar que, no ano de 2012 

81,77% da renda seriam utilizadas para financiar as alterações patrimoniais” 

(fl. 40). Todavia, para tanto, foi considerado o valor fictício declarado a 

menor à Receita Federal. 

43 Entendimento já pacificado pelo STJ, conforme Acórdão proferido no AgRg no AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL Nº 792.581 - SP (2015/0237359-0). 
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Considerando-se os valores reais (ou mais próximos à 

realidade, aplicados como referência ao cálculo do valor do ITBI), tem-se 

impacto muito superior advindo tal aumento patrimonial, sendo que nos 

anos de 2012, 2015 e 2016, giram em torno de 90% da renda declarada, 

conforme tabela elaborada no item IV.a.7 desta peça. 

 
Portanto, resta evidente que o denunciado ANTONIO 

CESAR, dissimulou e ocultou a origem criminosa dos recursos empregados 

na aquisição do imóvel, provenientes dos crimes cometidos pela organização 

criminosa44, omitindo parte dos valores realmente pagos na transação 

imobiliária. 

 
Assim agindo, está o denunciado ANTONIO CESAR 

ALVES incurso nas penas do art. 1º, caput, § 4º, da Lei 9.613/1998. 

 
13) Do imóvel rural situado na Estrada da 

Mombaça, primeiro distrito, Saquarema: 

 

No dia 16 de julho de 2014, em local incerto, o 

DENUNCIADO ANTONIO CESAR ALVES, consciente e voluntariamente, 

com vontade dirigida para a prática do injusto penal, ocultou e dissimulou a 

origem e a propriedade dos bens e valores provenientes, direta ou 

 

 
44 Ainda que resultante da mesclagem com recursos lícitos, na tentativa de mascarar a origem criminosa do 
recurso, como na hipótese em tela. 
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indiretamente, dos delitos praticados pela ORCRIM, celebrando com terceiro 

contrato de compra e venda do imóvel abaixo descrito. 

 
Nas mesmas circunstâncias, o DENUNCIADO ANTONIO 

CESAR ALVES, consciente e voluntariamente, com vontade dirigida para a 

prática do injusto penal, prestou declaração falsa com a finalidade de eximir- 

se parcialmente do pagamento de tributo devido ao Município de 

Saquarema. 

 
De acordo com o relatório de análise elaborado pela 

Polícia Civil, após a decisão que deferiu o afastamento do sigilo fiscal do 

DENUNCIADO ANTONIO CESAR, através de informações constantes das 

declarações de operações imobiliárias – DOI, verificou-se a aquisição do 

imóvel rural situado à Estrada da Mombaça, primeiro distrito, Saquarema 

(7,14%), pelo valor de R$84.000,00 (fl. 45 do apenso sigiloso ao IP 124- 

00899/2016). 

 
Todavia, no mesmo documento, é informado que a base 

de cálculo para recolhimento do Imposto Sobre Transmissão de Bens 

Imóveis foi estabelecida pela municipalidade no valor de R$ 100.000,00. 

 
Como é notório, a base de cálculo do ITBI, 

diferentemente do valor venal aplicado como base para lançamento do IPTU, 
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é muito mais próximo da realidade de mercado45. Logo, resta claro que o 

DENUNCIADO ANTONIO CESAR declarou, por ocasião da negociação 

imobiliária, valor inferior ao real, numa diferença de, no mínimo, 

R$16.000,00 a menor do que efetivamente foi pago pelo bem. 

 
Ademais, conforme relatório de análise de investigação do 

apenso da medida cautelar sigilosa que instrui a presente, em relação a 

ANTONIO CESAR “haveria recursos suficientes para fazer frente à variação 

patrimonial em todo o período. Cabendo observar que, no ano de 2012 

81,77% da renda seriam utilizadas para financiar as alterações patrimoniais” 

(fl. 40). Todavia, para tanto, foi considerado o valor fictício declarado a 

menor à Receita Federal. 

 

Considerando-se os valores reais (ou mais próximos à 

realidade, aplicados como referência ao cálculo do valor do ITBI), tem-se 

impacto muito superior advindo tal aumento patrimonial, sendo que nos 

anos de 2012, 2015 e 2016, giram em torno de 90% da renda declarada, 

conforme tabela elaborada no item IV.a.7 desta peça. 

 
Portanto, resta evidente que o denunciado ANTONIO 

CESAR, dissimulou e ocultou a origem criminosa dos recursos empregados 

na aquisição do imóvel, provenientes dos crimes cometidos pela organização 

 

 

 
 

45 Entendimento já pacificado pelo STJ, conforme Acórdão proferido no AgRg no AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL Nº 792.581 - SP (2015/0237359-0). 
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criminosa46, omitindo parte dos valores realmente pagos na transação 

imobiliária. 

 
Assim agindo, está o denunciado ANTONIO CESAR 

ALVES incurso nas penas do art. 1º, caput, § 4º, da Lei 9.613/1998. 

 
14) Do imóvel rural situado na “Area de Terras, 

 Aterrado” segundo distrito, Saquarema: 
 
 

No dia 14 de setembro de 2015, em local incerto, o 

DENUNCIADO ANTONIO CESAR ALVES, consciente e voluntariamente, 

com vontade dirigida para a prática do injusto penal, ocultou e dissimulou a 

origem e a propriedade dos bens e valores provenientes, direta ou 

indiretamente, dos delitos praticados pela ORCRIM, celebrando com terceiro 

contrato de compra e venda do imóvel abaixo descrito. 

 
Nas mesmas circunstâncias, o DENUNCIADO ANTONIO 

CESAR ALVES, consciente e voluntariamente, com vontade dirigida para a 

prática do injusto penal, prestou declaração falsa com a finalidade de eximir- 

se parcialmente do pagamento de tributo devido ao Município de 

Saquarema. 

 
De acordo com o relatório de análise elaborado pela 

Polícia Civil, após a decisão que deferiu o afastamento do sigilo fiscal do 

46Ainda que resultante da mesclagem com recursos lícitos, na tentativa de mascarar a origem criminosa do 
recurso, como na hipótese em tela. 
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DENUNCIADO ANTONIO CESAR, através de informações constantes das 

declarações de operações imobiliárias – DOI, verificou-se a aquisição do 

imóvel rural situado à “Área de terras, Aterrado”, segundo distrito, 

Saquarema (matrícula 50844 – 10%), pelo valor de R$48.000,00 (fls. 52/53 

do apenso sigiloso ao IP 124-00899/2016). 

 
Todavia, no mesmo documento, é informado que a base 

de cálculo para recolhimento do Imposto Sobre Transmissão de Bens 

Imóveis foi estabelecida pela municipalidade no valor de R$ 210.000,00. 

 
Como é notório, a base de cálculo do ITBI,  

diferentemente do valor venal aplicado como base para lançamento do IPTU, 

é muito mais próximo da realidade de mercado47. Logo, resta claro que o 

DENUNCIADO ANTONIO CESAR declarou, por ocasião da negociação 

imobiliária, valor inferior ao real, numa diferença de, no mínimo, 

R$162.000,00 a menor do que efetivamente foi pago pelo bem. 

 
Ademais, conforme relatório de análise de investigação do 

apenso da medida cautelar sigilosa que instrui a presente, em relação a 

ANTONIO CESAR “haveria recursos suficientes para fazer frente à variação 

patrimonial em todo o período. Cabendo observar que, no ano de 2012 

81,77% da renda seriam utilizadas para financiar as alterações patrimoniais” 

(fl. 40). Todavia, para tanto, foi considerado o valor fictício declarado a 

menor à Receita Federal. 

47 Entendimento já pacificado pelo STJ, conforme Acórdão proferido no AgRg no AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL Nº 792.581 - SP (2015/0237359-0). 
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Considerando-se os valores reais (ou mais próximos à 

realidade, aplicados como referência ao cálculo do valor do ITBI), tem-se 

impacto muito superior advindo tal aumento patrimonial, sendo que nos 

anos de 2012, 2015 e 2016, giram em torno de 90% da renda declarada, 

conforme tabela elaborada no item IV.a.7 desta peça. 

 
Portanto, resta evidente que o denunciado ANTONIO 

CESAR, dissimulou e ocultou a origem criminosa dos recursos empregados 

na aquisição do imóvel, provenientes dos crimes cometidos pela organização 

criminosa48, omitindo parte dos valores realmente pagos na transação 

imobiliária. 

 
Assim agindo, está o denunciado ANTONIO CESAR 

ALVES incurso nas penas do art. 1º, caput, § 4º, da Lei 9.613/1998. 

 
15) Do imóvel situado no Loteamento Bairro Nova 

Bacaxá, lote 01, quadra 03, bairro Bacaxá, Saquarema: 

 

No dia 27 de outubro de 2016, em local incerto, o 

DENUNCIADO ANTONIO CESAR ALVES, consciente e voluntariamente, 

com vontade dirigida para a prática do injusto penal, ocultou e dissimulou a 

origem e a propriedade dos bens e valores provenientes, direta ou 

 

 
48 Ainda que resultante da mesclagem com recursos lícitos, na tentativa de mascarar a origem criminosa do 
recurso, como na hipótese em tela. 
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indiretamente, dos delitos praticados pela ORCRIM, celebrando com terceiro 

contrato de compra e venda do imóvel abaixo descrito. 

 
Nas mesmas circunstâncias, o DENUNCIADO ANTONIO 

CESAR ALVES, consciente e voluntariamente, com vontade dirigida para a 

prática do injusto penal, prestou declaração falsa com a finalidade de eximir- 

se parcialmente do pagamento de tributo devido ao Município de 

Saquarema. 

 
De acordo com o relatório de análise elaborado pela 

Polícia Civil, após a decisão que deferiu o afastamento do sigilo fiscal do 

DENUNCIADO ANTONIO CESAR, através de informações constantes das 

declarações de operações imobiliárias – DOI, verificou-se a aquisição do 

imóvel situado à Loteamento Bairro Nova Bacaxá, lote 01, quadra 03, bairro 

Bacaxá, Saquarema, (matrícula 37797) pelo valor de R$5.000,00 (fl. 55 do 

apenso sigiloso ao IP 124-00899/2016). 

 
Todavia, no mesmo documento, é informado que a base 

de cálculo para recolhimento do Imposto Sobre Transmissão de Bens 

Imóveis foi estabelecida pela municipalidade no valor de R$ 60.000,00. 

 
Como é notório, a base de cálculo do ITBI, 

diferentemente do valor venal aplicado como base para lançamento do IPTU, 
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é muito mais próximo da realidade de mercado49. Logo, resta claro que o 

DENUNCIADO ANTONIO CESAR declarou, por ocasião da negociação 

imobiliária, valor inferior ao real, numa diferença de, no mínimo, 

R$55.000,00 a menor do que efetivamente foi pago pelo bem. 

 
Ademais, conforme relatório de análise de investigação do 

apenso da medida cautelar sigilosa que instrui a presente, em relação a 

ANTONIO CESAR “haveria recursos suficientes para fazer frente à variação 

patrimonial em todo o período. Cabendo observar que, no ano de 2012 

81,77% da renda seriam utilizadas para financiar as alterações patrimoniais” 

(fl. 40). Todavia, para tanto, foi considerado o valor fictício declarado a 

menor à Receita Federal. 

 

Considerando-se os valores reais (ou mais próximos à 

realidade, aplicados como referência ao cálculo do valor do ITBI), tem-se 

impacto muito superior advindo tal aumento patrimonial, sendo que nos 

anos de 2012, 2015 e 2016, giram em torno de 90% da renda declarada, 

conforme tabela elaborada no item IV.a.7 desta peça. 

 
Portanto, resta evidente que o denunciado ANTONIO 

CESAR, dissimulou e ocultou a origem criminosa dos recursos empregados 

na aquisição do imóvel, provenientes dos crimes cometidos pela organização 

 

 

 
 

49 Entendimento já pacificado pelo STJ, conforme Acórdão proferido no AgRg no AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL Nº 792.581 - SP (2015/0237359-0). 
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criminosa50, omitindo parte dos valores realmente pagos na transação 

imobiliária. 

 
Assim agindo, está o denunciado ANTONIO CESAR 

ALVES incurso nas penas do art. 1º, caput, § 4º, da Lei 9.613/1998. 

 
16) Do imóvel situado no Loteamento Bairro Nova 

Bacaxá, lote 02, quadra 03, bairro Bacaxá, Saquarema: 

 

No dia 27 de outubro de 2016, em local incerto, o 

DENUNCIADO ANTONIO CESAR ALVES, consciente e voluntariamente, 

com vontade dirigida para a prática do injusto penal, ocultou e dissimulou a 

origem e a propriedade dos bens e valores provenientes, direta ou 

indiretamente, dos delitos praticados pela ORCRIM, celebrando com terceiro 

contrato de compra e venda do imóvel abaixo descrito. 

 
Nas mesmas circunstâncias, o DENUNCIADO ANTONIO 

CESAR ALVES, consciente e voluntariamente, com vontade dirigida para a 

prática do injusto penal, prestou declaração falsa com a finalidade de eximir- 

se parcialmente do pagamento de tributo devido ao Município de 

Saquarema. 

 
De acordo com o relatório de análise elaborado pela 

Polícia Civil, após a decisão que deferiu o afastamento do sigilo fiscal do 

50 Ainda que resultante da mesclagem com recursos lícitos, na tentativa de mascarar a origem criminosa do 
recurso, como na hipótese em tela. 
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DENUNCIADO ANTONIO CESAR, através de informações constantes das 

declarações de operações imobiliárias – DOI, verificou-se a aquisição do 

imóvel situado à Loteamento Bairro Nova Bacaxá, lote 02, quadra 03, bairro 

Bacaxá, Saquarema, (matrícula 37798) pelo valor de R$5.000,00 (fl. 54 do 

apenso sigiloso ao IP 124-00899/2016). 

 
Todavia, no mesmo documento, é informado que a base 

de cálculo para recolhimento do Imposto Sobre Transmissão de Bens 

Imóveis foi estabelecida pela municipalidade no valor de R$ 60.000,00. 

 
Como é notório, a base de cálculo do ITBI, 

diferentemente do valor venal aplicado como base para lançamento do IPTU, 

é muito mais próximo da realidade de mercado51. Logo, resta claro que o 

DENUNCIADO ANTONIO CESAR declarou, por ocasião da negociação 

imobiliária, valor inferior ao real, numa diferença de, no mínimo, 

R$55.000,00 a menor do que efetivamente foi pago pelo bem. 

 
Ademais, conforme relatório de análise de investigação do 

apenso da medida cautelar sigilosa que instrui a presente, em relação a 

ANTONIO CESAR “haveria recursos suficientes para fazer frente à variação 

patrimonial em todo o período. Cabendo observar que, no ano de 2012 

81,77% da renda seriam utilizadas para financiar as alterações patrimoniais” 

(fl. 40). Todavia, para tanto, foi considerado o valor fictício declarado a 

menor à Receita Federal. 

51 Entendimento já pacificado pelo STJ, conforme Acórdão proferido no AgRg no AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL Nº 792.581 - SP (2015/0237359-0). 
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Considerando-se os valores reais (ou mais próximos à 

realidade, aplicados como referência ao cálculo do valor do ITBI), tem-se 

impacto muito superior advindo tal aumento patrimonial, sendo que nos 

anos de 2012, 2015 e 2016, giram em torno de 90% da renda declarada, 

conforme tabela elaborada no item IV.a.7 desta peça. 

 
Portanto, resta evidente que o denunciado ANTONIO 

CESAR, dissimulou e ocultou a origem criminosa dos recursos empregados 

na aquisição do imóvel, provenientes dos crimes cometidos pela organização 

criminosa52, omitindo parte dos valores realmente pagos na transação 

imobiliária. 

 
Assim agindo, está o denunciado ANTONIO CESAR 

ALVES incurso nas penas do art. 1º, caput, § 4º, da Lei 9.613/1998. 

 
IV.B - DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E DAS DESPESAS EM 

CARTÕES DE CRÉDITO INCOMPATÍVEIS COM A RENDA DECLARADA: 

 
Em período inicial não precisado, mas certamente até o 

ano de 2016, os denunciados ANTONIO PERES ALVES, ANTONIO CESAR 

ALVES, MARCO ANTONIO PINA BARBOSA, SONIA MARIA DE 

NORONHA PINA, FABIO ANDRE DIAS AZEVEDO, FLAVIA MORATO DE 

AVELLAR AZEVEDO, ARY SILVA GRAÇA FILHO, SÉRGIO RICARDO 

52 Ainda que resultante da mesclagem com recursos lícitos, na tentativa de mascarar a origem criminosa do 
recurso, como na hipótese em tela. 
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LOPES DE MORAES e LIVIA MACHADO CABRAL consciente e 

voluntariamente, ocultaram e dissimularam a origem e a propriedade dos 

bens e valores provenientes, direta ou indiretamente, dos delitos de furto 

qualificado e sonegação fiscal, realizando movimentação bancária a título de 

créditos e débitos de volume incompatível com a renda declarada. 

 
Conforme descrito no relatório de análise acostado à 

medida cautelar sigilosa, apenso sigiloso ao IP nº 124-00899/2016, os 

denunciados movimentaram somas financeiras muito superiores à renda 

declarada à Receita Federal, conforme descrição pormenorizada a seguir: 

 
1) ANTONIO PERES ALVES: 

 

O DENUNCIADO ANTONIO PERES ALVES declarou à 

Receita Federal entre os anos de 2011 e 2017, rendimentos recebidos por 

diversas pessoas jurídicas, nas quais figura como sócio, nas funções de 

dirigente, sendo também significativos os valores “doados” por sua esposa, 

Sra. Manoela Ramos de Souza Gomes Alves, R$40.000,00 em 2012, 

R$110.000,00 em 2013, R$120.000,00 em 2014 e R$50.000,00 em 2015. 

 
De acordo com o relatório de análise fiscal elaborado pela 

PCERJ, “no período de 2011 a 2017 houve acréscimo nominal da renda 

líquida estimada, em torno de 54,98%, haja vista a renda líquida ter saído 

de R$90.470,83 e atingido R$140.210,54, destacando-se, entretanto, o 
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aumento significativo da renda líquida no ano calendário de 2013, quando 

atingiu R$206.798,03.” (fl. 76) 

 
Fazendo-se um cotejo entre a renda declarada e a 

movimentação financeira do DENUNCIADO, no mesmo período analisado, 

tem-se que a movimentação financeira a título de débitos (DIMOF), em 

2012, foi mais que o dobro da renda líquida declarada e a título de créditos, 

em 2017, alcançou quase o óctuplo da renda líquida. 

 
O relatório destacou, ainda, que os gastos com cartão de 

crédito foram superiores à renda líquida estimada, em 2012, havendo, 

ainda, sendo, ainda, incompatíveis as movimentações financeiras a débito, 

notadamente nos anos 2011 a 2013. (fl. 85) 

 
Vale dizer que o DENUNCIADO ocultou e dissimulou a 

existência de diversos valores que foram movimentados em contas 

bancárias, bem como na utilização de cartões de crédito, como forma de 

usufruir do proveito criminoso, afastando-se da sua origem espúria. 

 
2) ANTONIO CESAR ALVES 

 

O DENUNCIADO ANTONIO CESAR ALVES declarou à 

Receita Federal entre os anos de 2011 e 2017, rendimentos recebidos por 

pessoas jurídicas (38,54% da renda bruta apurada), por pessoas físicas, 

decorrentes de atividade rural, bem como lucros e dividendos advindos de 

I 



134  

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
Procuradoria-Geral de Justiça 

Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado 
GAECO/RJ 

Avenida Marechal Câmara, nº 370, Centro, Rio de Janeiro/RJ 

Telefone: (21) 2215-4727 

 

 

sua participação societária na Itauna Number One53, Terra Forte 

Empreendimentos Imobiliários e Transit Assessoria Contábil Ltda (58,87% 

da renda bruta apurada54). 

 
De acordo com o relatório de análise fiscal elaborado pela 

PCERJ, “no período de 2011 a 2017 houve acréscimo nominal da renda 

líquida estimada, em torno de 34,30%, haja vista a renda líquida ter saído 

de R$257.562,22 e atingido R$345.895,52, destacando-se, entretanto, o 

aumento significativo da renda líquida no ano calendário de 2015, quando 

atingiu R$554.690,30.” (fl. 25) 

 
Todavia, no mesmo período, houve acréscimo patrimonial 

da ordem de 153,20%, tendo maior acréscimo nominal do ano de 2012. Os 

analistas destacaram que haveria recursos suficientes para justificar a 

variação patrimonial declarada pelo DENUNCIADO (neste ponto, reporta-se 

às considerações feitas no item anterior – IV.a.7, quanto aos valores 

fictícios atribuídos aos imóveis). Ainda assim, em 2012, mais de 80% da 

renda líquida seriam utilizados, tão somente, para realizar o aumento de 

patrimônio, o que se afigura totalmente inviável, mesmo considerando-se os 

valores a menor declarados pelo DENUNCIADO. 

53 O DENUNCIADO ANTONIO CESAR ALVES integra o quadro societário desta sociedade, juntamente com 
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves, esposa do DENUNCIADO ANTONIO PERES ALVES e atual Prefeita de 
Saquarema. O mesmo ocorre na sociedade APA ASSESSORIA CONTÁBIL E CONSTRUÇÕES LTDA. Vale frisar, 
ainda, que a APA ASSESSORIA CONTÁBIL E CONSTRUÇÕES LTDA, a TRANSIT ASSESSORIA CONTÁBIL, a 
ITAUNA NUMBER ONE e a FIVE 
STAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (outra sociedade empresária na qual Manoela Ramos de 
Souza Gomes Alves detém participação, e na qual a DENUNCIADA LIVIA MACHADO CABRAL figura no quadro 
de empregados), se situam no mesmo endereço, qual seja, Rua Alfredo de Menezes, 200, Bacaxá, modus 
operandi semelhante ao descrito anteriormente nesta denúncia. 
54 Quadro 17, relatório de análise fiscal, fl. 24. 
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Deve ser destacada também a expressiva quantia de 

dinheiro em poder do próprio: R$0,00 em 2011; R$130.000,00 em 2012; 

R$200.000,00 em 2013; R$100.000,00 em 2014; R$102.000,00 em 2015; 

R$65.000,00 em 2016 e R$120.000,00 em 2017. Além disso, releva notar a 

variada atividade rural desenvolvida pelo DENUNCIADO, um dos métodos 

mais utilizados para promover a ocultação e posteriormente a integração dos 

valores no mercado, como se lícitos fossem. 

 
Fazendo-se um cotejo entre a renda declarada e a 

movimentação financeira do DENUNCIADO, no mesmo período analisado, 

tem-se que a movimentação financeira a título de débitos (DIMOF), entre 

2011 e 2017, foi superior à renda líquida declarada, sendo que no ano de 

2017, foi mais que no sétuplo da renda líquida. A título de créditos, entre 

2011 e 2017, igualmente, foi muito superior à renda líquida, sendo que em 

2017 alcançou quase o óctuplo da renda líquida. 

 

O quadro abaixo demonstra a diferença entre as 

movimentações financeiras sem lastro patrimonial lícito (fl. 73): 
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Vale dizer que o DENUNCIADO ocultou e dissimulou a 

existência de diversos valores que foram movimentados em contas 

bancárias, bem como no incremento patrimonial, como forma de usufruir do 

proveito criminoso, afastando-se da sua origem espúria. 

 
3) MARCOS ANTONIO PINA BARBOSA 

 

O DENUNCIADO MARCOS ANTONIO PINA BARBOSA 

declarou à Receita Federal entre os anos de 2011 e 2017, rendimentos 

recebidos por pessoas jurídicas (11,75% da renda bruta apurada), bem 

como lucros e dividendos advindos de sua participação societária na SMP 

Logística e Serviços e na SMP Marketing e Promotion (88,25% da renda 

bruta apurada55). 

 

 

 
 

55Quadro 132, relatório de análise fiscal, fl. 138. 
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De acordo com o relatório de análise fiscal elaborado pela 

PCERJ, “no período de 2011 a 2017 houve decréscimo nominal da renda 

líquida estimada, em torno de -61,38%, haja vista a renda líquida ter saído 

de R$2.194.980,00 e atingido R$847.785,99.” (fl. 139). 

 
Todavia, no mesmo período, houve acréscimo patrimonial 

da ordem de 94,16%, tendo maior acréscimo nominal do ano de 2012. Os 

analistas destacaram que não haveria recursos suficientes para justificar a 

variação patrimonial declarada pelo DENUNCIADO nos anos de 2012 e 2105 

e, nos anos de 2012 e 2016, mais de 95% da renda líquida seriam 

utilizados, tão somente, para realizar o aumento de patrimônio, o que se 

afigura totalmente inviável. 

 
Fazendo-se um cotejo entre a renda declarada e a 

movimentação financeira do DENUNCIADO, no mesmo período analisado, 

tem-se que a movimentação financeira a título de débitos (DIMOF), entre 

2012 e 2017, foi superior à renda líquida declarada, sendo que nos anos de 

2016 e 2017, foi mais que no nônuplo da renda líquida. A título de créditos, 

entre 2012 e 2017, igualmente, foi muito superior à renda líquida, sendo 

que em 2016 alcançou mais que o óctuplo da renda líquida. 

 

As tabelas abaixo demonstram a disparidade entre as 

movimentações financeiras sem lastro patrimonial lícito: 
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Vale dizer que o DENUNCIADO ocultou e dissimulou a 

existência de diversos valores que foram movimentados em contas 

bancárias, bem como no incremento patrimonial, como forma de usufruir do 

proveito criminoso, afastando-se da sua origem espúria. 

 
4) SONIA MARIA DE NORONHA PINA 

 

A DENUNCIADA SONIA MARIA DE NORONHA PINA 

declarou à Receita Federal entre os anos de 2011 e 2017, rendimentos 

recebidos por pessoas jurídicas, nas quais figura como sócia, nas funções de 

dirigente, notadamente a SMP Logística e Serviços e a SMP Marketing e 

Promotion, além dos lucros e dividendos decorrentes destas mesmas 

sociedades empresárias. 

 
De acordo com o relatório de análise fiscal elaborado pela 

PCERJ, “no período de 2011 a 2017 houve decréscimo nominal da renda 

líquida estimada, em torno de -3,79%, haja vista a renda líquida ter saído 

de R$43.039,69 e atingido R$41.409,93, destacando-se, entretanto, o 

aumento significativo da renda líquida no ano calendário de 2012, quando 

atingiu R$175.191,97.” (fl. 177) 

 
Inicialmente, cumpre destacar que, no ano de 2015, não 

haveria recursos suficientes para justificar a variação patrimonial declarada 

pela DENUNCIADA e, em 2017, 91,58% da renda líquida seriam utilizados, 
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tão somente, para realizar o aumento de patrimônio, o que se afigura 

totalmente inviável. 

 
Fazendo-se um cotejo entre a renda declarada e a 

movimentação financeira da DENUNCIADA, no mesmo período analisado, 

tem-se que a movimentação financeira a título de débitos (DIMOF), em 

2017, foi mais que o triplo da renda líquida declarada e a titulo de créditos, 

no mesmo ano, alcançou mais que o dobro da renda líquida. 

 
O relatório destacou, ainda, que “aparentemente há 

divergências entre a renda líquida da analisada, em comparação com a 

movimentação financeira (DIMOF/E-FINANCEIRA/DECRED) em todo o 

período, salvo quanto aos anos de 2012 e 2013, demonstrando indícios de 

incompatibilidade aparente entre a renda e movimentação financeira”. (fl. 

207). 

 
Vale dizer que a DENUNCIADA ocultou e dissimulou a 

existência de diversos valores que foram movimentados em contas 

bancárias, bem como no incremento patrimonial, como forma de usufruir do 

proveito criminoso, afastando-se da sua origem espúria. 

 
5) FABIO ANDRE DIAS AZEVEDO 

 

O DENUNCIADO FABIO ANDRE DIAS AZEVEDO declarou à 

Receita Federal entre os anos de 2011 e 2014, rendimentos recebidos por 
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pessoas jurídicas (0,62% da renda bruta apurada), bem como lucros e 

dividendos advindos de sua participação societária na S4G Gestão de 

Eventos, na S4G Planejamento e Marketing e na S4G Gestão de Negócios 

(99,38% da renda bruta apurada56). 

 
Destaca-se que em 03/01/2014 foi caracterizada a 

condição de não residente em relação ao DENUNCIADO, que transferiu seu 

domicílio para a Suíça, razão pela qual os dados fiscais se restringem ao 

período 2010-2014. 

 
De acordo com o relatório de análise fiscal elaborado pela 

PCERJ, houve aumento patrimonial da ordem de 83,10% entre 2010 e 2014, 

destacando-se o ano de 2011, onde o acréscimo patrimonial nominal foi de 

86,38%. 

 
Fazendo-se um cotejo entre a renda declarada e a 

movimentação financeira do DENUNCIADO, no mesmo período analisado, 

tem-se que a movimentação financeira a título de débitos (DIMOF), em 

2013, foi quase o dobro da renda líquida declarada e a titulo de créditos, no 

mesmo ano, foi superior à renda líquida em cerca de R$800.000,00. 

 
O relatório destacou, ainda, que “aparentemente há 

divergências entre a renda líquida do analisado, em comparação com a 

movimentação financeira (DIMOF/E-FINANCEIRA/DECRED) em todo o 

 

56 Quadro 81, relatório de análise fiscal, fl. 108. 
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período, salvo quanto ao ano de 2012, demonstrando indícios de 

incompatibilidade aparente entre a renda e movimentação financeira, 

conforme o gráfico a seguir”. (fl. 193): 

 
 

 

 

Vale dizer que o DENUNCIADO ocultou e dissimulou a 

existência de diversos valores que foram movimentados em diversas 

transações bancárias, como forma de usufruir do proveito criminoso, 

afastando-se da sua origem espúria. 
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6) FLAVIA MORATO DE AVELLAR AZEVEDO 

 

A DENUNCIADA FLAVIA MORATO DE AVELLAR AZEVEDO 

declarou à Receita Federal entre os anos de 2011 e 2014, rendimentos 

recebidos por pessoas jurídicas (1,87% da renda bruta apurada), oriundos 

de pessoas físicas, em razão de honorários advocatícios (3,87% da renda 

bruta apurada), bem como lucros e dividendos advindos de sua participação 

societária na S4G Gestão de Eventos, na S4G Planejamento e Marketing e  

na S4G Gestão de Negócios (94,25% da renda bruta apurada57). 

 
Destaca-se que em 03/01/2014 foi caracterizada a 

condição de não residente em relação a DENUNCIADA, que transferiu seu 

domicílio para a Suíça, razão pela qual os dados fiscais se restringem ao 

período 2010-2014. 

 
Inicialmente, cumpre destacar que no período de 2010 a 

2014, houve acréscimo patrimonial da ordem de 2.690,40%, tendo maior 

acréscimo nominal do ano de 2012, na ordem de 421,08%. Os analistas 

destacaram que não haveria recursos suficientes para justificar a variação 

patrimonial declarada pela DENUNCIADA entre 2011 a 2013, conforme se 

observa da didática tabela abaixo (fl. 195 do relatório de análise fiscal). 

 

 

 

 

 

 
 

57 Quadro 99, relatório de análise fiscal, fl. 117. 
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Fazendo-se um cotejo entre a renda declarada e a 

movimentação financeira da DENUNCIADA, no mesmo período analisado, 

tem-se que a movimentação financeira a título de débitos (DIMOF), em 

2011, foi mais que o dobro da renda líquida declarada e a titulo de créditos, 

em 2011, 2012 e 2015, superou a renda líquida estimada. 

 
O relatório destacou, ainda, que “aparentemente há 

divergências entre a renda líquida da analisada, em comparação com a 

movimentação financeira (DIMOF/E-FINANCEIRA/DECRED) em todo o 

período, salvo quanto aos anos de 2012 e 2013, demonstrando indícios de 

incompatibilidade aparente entre a renda e movimentação financeira”. (fl. 

207). 
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Vale dizer que a DENUNCIADA ocultou e dissimulou a 

existência de diversos valores que foram movimentados em contas 

bancárias, bem como no incremento patrimonial, como forma de usufruir do 

proveito criminoso, afastando-se da sua origem espúria. 

 
7) ARY SILVA GRAÇA FILHO 

 

O DENUNCIADO ARY SILVA GRAÇA FILHO declarou à 

Receita Federal entre os anos de 2011 e 2014, rendimentos recebidos de 

pessoas jurídicas (0,40% da renda bruta apurada), de pessoas físicas 

(1,36% da renda bruta), bem como lucros e dividendos advindos de sua 

participação societária na Ary Graça Serviços Jurídicos e AGF Assessoria e 

Participações Ltda, além de rendimentos oriundos de ganhos líquidos em 

renda variável, como bolsa de valores (72,66% da renda bruta apurada58). 

 
Destaca-se que em 13/01/2014 foi caracterizada a 

condição de não residente em relação ao DENUNCIADO, que transferiu seu 

domicílio para a Suíça, razão pela qual os dados fiscais se restringem ao 

período 2010-2014. 

 
De acordo com o relatório de análise fiscal elaborado pela 

PCERJ, houve aumento patrimonial da ordem de 39,06% entre 2010 e 2014, 

destacando-se o ano de 2012, onde o acréscimo patrimonial nominal foi de 

16,62%. Os analistas destacaram que haveria recursos suficientes para 

 

58 Quadro 62, relatório de análise fiscal, fls. 87/88. 
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justificar a variação patrimonial declarada pelo DENUNCIADO (neste ponto, 

reporta-se às considerações feitas no item anterior – IV.a.1, quanto aos 

valores fictícios atribuídos aos imóveis). Ainda assim, em 2012e 2013, mais 

de 70% da renda líquida seriam utilizados, tão somente, para realizar o 

aumento de patrimônio, o que se afigura totalmente inviável, mesmo 

considerando-se os valores declarados a menor pelo DENUNCIADO. 

 
Devem ser destacados também os expressivos valores de 

aplicações financeiras, inclusive no exterior, em torno de dez milhões de 

reais59. Além disso, releva notar a aquisição de uma lancha, no valor de 

R$3.600.000,00, e de diversas obras de arte, um dos métodos mais 

utilizados para promover a ocultação e posteriormente a integração dos 

valores no mercado, como se lícitos fossem. 

 
Fazendo-se um cotejo entre a renda declarada e a 

movimentação financeira do DENUNCIADO, no mesmo período analisado, 

tem-se que a movimentação financeira a título de débitos (DIMOF), em 

2013, 2014, 2016 e 2017, foi superior à renda líquida declarada e a título de 

créditos, em 2013 a 2015, foi superior à renda líquida, sendo que em 2015 

alcançou o óctuplo da renda estimada e em 2014, o dobro. 

 
Vale dizer que o DENUNCIADO ocultou e dissimulou a 

existência de diversos valores que foram movimentados em diversas 

 

 
 

59 Fls. 89/91 relatório de análise fiscal. 
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transações bancárias e aplicações diversas, como forma de usufruir do 

proveito criminoso, afastando-se da sua origem espúria. 

 
8) SÉRGIO RICARDO LOPES DE MORAES 

 

O DENUNCIADO SÉRGIO RICARDO LOPES DE MORAES 

declarou à Receita Federal entre os anos de 2011 e 2017, rendimentos 

recebidos por pessoas jurídicas (52,45% da renda bruta apurada), bem 

como lucros e dividendos advindos de sua participação societária na 

Saquarema Business Center Ltda (47,55% da renda bruta apurada60). 

 
De acordo com o relatório de análise fiscal elaborado pela 

PCERJ, “no período de 2011 a 2017 houve decréscimo nominal da renda 

líquida estimada, em torno de -57,39%, haja vista a renda líquida ter saído 

de R$125.716,39 e atingido R$53.564,21.” (fl. 164). 

 
Todavia, no mesmo período, houve acréscimo patrimonial 

da ordem de 83,24%, tendo maior acréscimo nominal do ano de 2015, de 

455,67%. Os analistas destacaram que “pode-se dizer que não haveria 

recursos suficientes para fazer frente à variação patrimonial nos anos 

calendários de 2011, 2013 e 2015”. 

 
Fazendo-se um cotejo entre a renda declarada e a 

movimentação financeira do DENUNCIADO, no mesmo período analisado, 

 

60 Quadro 166, relatório de análise fiscal, fl. 164. 
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tem-se que a movimentação financeira a título de débitos (DIMOF), em 2011 

e entre 2013 e 2017, foi superior à renda líquida declarada, sendo que no 

ano de 2017, foi mais que o óctuplo da renda líquida. A título de créditos, 

entre 2011 e 2017, igualmente, foi muito superior à renda líquida, sendo 

que em 2017 alcançou mais que o sétuplo da renda líquida. 

 

As tabelas abaixo demonstram a disparidade entre as 

movimentações financeiras sem lastro patrimonial lícito: 
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Vale dizer que o DENUNCIADO ocultou e dissimulou a 

existência de diversos valores que foram movimentados em contas 

bancárias, bem como no incremento patrimonial, como forma de usufruir do 

proveito criminoso, afastando-se da sua origem espúria. 
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9) LIVIA MACHADO CABRAL 

 

A DENUNCIADA LIVIA MACHADO CABRAL declarou à 

Receita Federal entre os anos de 2011 e 2017, rendimentos recebidos de 

pessoas jurídicas, incluindo-se a Five Stars Empreendimentos Imobiliários 

Ltda61, oriundos de pessoas físicas, bem como lucros e dividendos advindos 

de sua participação societária na Saquarema Business Center Ltda. 

 
Inicialmente, cumpre destacar que no período de 2010 a 

2017, houve acréscimo patrimonial da ordem de 28,74%, tendo maior 

acréscimo nominal do ano de 2017, na ordem de 20,48%. Os analistas 

destacaram que “pode-se dizer que haveria recursos suficientes para fazer 

frente à variação patrimonial nos anos calendários de 2011, 2014, 2015 e 

2017”. Todavia, “a variação negativa no patrimônio líquido nos anos 

calendário de 2012, 2013 e 2016 propõe baixa no patrimônio da analisada e 

o comprometimento negativo sugere sobra de recursos, ou seja, não houve 

gastos para financiar o patrimônio neste período”62, o que se afigura 

totalmente inviável. 

 
Deve ser destacada também a expressiva quantia de 

dinheiro em poder da própria, em torno de R$60.000,00 entre 2011-2014. 

 

 

 

 
 

61Integram os quadros societários da Five Star o DENUNCIADO ANTONIO CESAR ALVES, bem como a esposa 
do DENUNCIADO ANTONIO PERES ALVES e atual Prefeita de Saquarema, MANOELA RAMOS DE SOUZA 
GOMES ALVES. 
62 Fl. 133 e quadro 123 do relatório de análise fiscal. 
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Fazendo-se um cotejo entre a renda declarada e a 

movimentação financeira da DENUNCIADA, no mesmo período analisado, 

tem-se que a movimentação financeira a título de débitos (DIMOF), em 

2013, foi mais que o décuplo da renda líquida declarada e a título de 

créditos, no mesmo ano, alcançou quase o nônuplo da renda líquida. 

 
O relatório destacou, ainda, que “aparentemente há 

divergências entre a renda líquida da analisada, em comparação com a 

movimentação financeira (DIMOF/E-FINANCEIRA/DECRED) em todo o 

período, (...), demonstrando indícios de incompatibilidade aparente entre a 

renda e movimentação financeira, conforme o gráfico abaixo” (fl. 197). 

Note-se que em todos os anos a movimentação financeira é MUITO superior 

à renda líquida estimada. 
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Vale dizer que a DENUNCIADA ocultou e dissimulou a 

existência de diversos valores que foram movimentados em contas 

bancárias, bem como no incremento patrimonial, como forma de usufruir do 

proveito criminoso, afastando-se da sua origem espúria. 

 
Deve ser destacado que o período com o maior percentual 

de movimentação superior à renda declarada dos denunciados coincide com 

os anos de maior expansão da ORCRIM, conforme descrito acima, o que 

corrobora ainda mais a vinculação dos valores a descoberto com os crimes 

praticados pela horda criminosa. 

 
Assim agindo, estão os denunciados ANTONIO PERES 

ALVES, ANTONIO CESAR ALVES, MARCOS ANTONIO PINA BARBOSA, 

SONIA MARIA DE NORONHA PINA, FABIO ANDRE DIAS AZEVEDO, 

FLAVIA MORATO DE AVELLAR AZEVEDO, ARY SILVA GRAÇA FILHO, 

SÉRGIO RICARDO LOPES DE MORAES e LIVIA MACHADO CABRAL 

incursos no art. 1º, caput, § 4º, da Lei 9.613/1998, por diversas vezes, na 

forma do artigo 71, do Código Penal. 

 
 

V) CONCLUSÃO 

 
 
 

Assim agindo, encontra-se o denunciado ARY GRAÇA DA 

SILVA FILHO, incurso nas penas do art. 1º, § 1º, c/c 2º, §§ 4º, II e III, 
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da Lei nº 12.850/2013 (ORCRIM); art. 155, §4º, II e IV, diversas 

vezes, na forma do art. 71 (quatro vezes), na forma do art. 69 do 

Código Penal (contratos); art. 1º, caput e § 4º da Lei nº 9.613/98 

(três vezes), na forma do artigo 69 do Código Penal (imóveis); art. 

1º, caput e § 4º, da Lei 9.613/1998, por diversas vezes, na forma do 

artigo 71, do Código Penal (movimentação financeira); tudo na 

forma do art. 69 do Código Penal; 

 

O denunciado MARCOS ANTONIO PINA BARBOSA, 

incurso nas penas do art. 1º, § 1º, c/c 2º, §§ 4º, II e III, da Lei nº 

12.850/2013 (ORCRIM); art. 155, §4º, II e IV, diversas vezes, na 

forma do art. 71 (duas vezes), na forma do art. 69 do Código Penal 

(contratos); art. 1º, caput e § 4º da Lei nº 9.613/98 (imóvel); art. 

1º, caput e § 4º, da Lei 9.613/1998, por diversas vezes, na forma do 

artigo 71, do Código Penal (movimentação financeira); tudo na 

forma do art. 69 do Código Penal; 

 

O denunciado FÁBIO ANDRÉ DIAS AZEVEDO, incurso 

nas penas do art. 1º, § 1º, c/c 2º, §§ 4º, II e III, da Lei nº 

12.850/2013 (ORCRIM); art. 155, §4º, II e IV, diversas vezes, na 

forma do art. 71 (duas vezes), na forma do art. 69 do Código Penal 

(contratos); art. 1º, caput e § 4º, da Lei 9.613/1998, por diversas 

vezes, na forma do artigo 71, do Código Penal (movimentação 

financeira); tudo na forma do art. 69 do Código Penal; 
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A denunciada FLÁVIA MORATO DE AVELAR AZEVEDO, 

incursa nas penas do art. 1º, § 1º, c/c 2º, §§ 4º, II e III, da Lei nº 

12.850/2013 (ORCRIM); art. 155, §4º, II e IV, diversas vezes, na 

forma do art. 71 (duas vezes), na forma do art. 69 do Código Penal 

(contratos); art. 1º, caput e § 4º da Lei nº 9.613/98 (imóvel); art. 

1º, caput e § 4º, da Lei 9.613/1998, por diversas vezes, na forma do 

artigo 71, do Código Penal (movimentação financeira); tudo na 

forma do art. 69 do Código Penal; 

 

A denunciada  SONIA  MARIA DE  NORONHA PINA, 

incursa nas penas do art. 1º, § 1º, c/c 2º, §§ 4º, II e III, da Lei nº 

12.850/2013 (ORCRIM); art. 155, §4º, II e IV, diversas vezes, na 

forma do art. 71 (duas vezes), na forma do art. 69 do Código Penal 

(contratos); art. 1º, caput e § 4º, da Lei 9.613/1998, por diversas 

vezes, na forma do artigo 71, do Código Penal (movimentação 

financeira); tudo na forma do art. 69 do Código Penal; 

 

O denunciado ANTONIO PERES ALVES, incurso nas 

penas do art. 1º, § 1º, c/c 2º, §§ 4º, II e III, da Lei nº 12.850/2013 

(ORCRIM); art. 299, caput (setecentas e noventa e três vezes), na 

forma do art. 69 do Código Penal (sublocação); art. 1º, caput e § 4º, 

da Lei 9.613/1998, por diversas vezes, na forma do artigo 71, do 

Código Penal (movimentação financeira); tudo na forma do art. 69 

do Código Penal; 
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O denunciado ANTONIO CESAR ALVES, incurso nas 

penas do art. 1º, § 1º, c/c 2º, §§ 4º, II e III, da Lei nº 12.850/2013 

(ORCRIM); art. 155, §4º, II e IV, diversas vezes, na forma do art. 71 

(duas vezes), na forma do art. 69 do Código Penal (contratos); art. 

1º, caput e § 4º da Lei nº 9.613/98 (nove vezes), na forma do artigo 

69 do Código Penal (imóveis); art. 1º, caput e § 4º, da Lei 

9.613/1998, por diversas vezes, na forma do artigo 71, do Código 

Penal (movimentação financeira); tudo na forma do art. 69 do 

Código Penal; 

 

O denunciado SERGIO RICARDO LOPES DE MORAES, 

incurso nas penas do art. 1º, § 1º, c/c 2º, §§ 4º, II e III, da Lei nº 

12.850/2013 (ORCRIM); art. 299, caput (setecentas e noventa e três 

vezes), na forma do art. 69 do Código Penal (sublocação); art. 1º, 

caput e § 4º da Lei nº 9.613/98 (imóvel); art. 1º, caput e § 4º, da Lei 

9.613/1998, por diversas vezes, na forma do artigo 71, do Código 

Penal (movimentação financeira); tudo na forma do art. 69 do 

Código Penal; 

 

A denunciada LIVIA MACHADO CABRAL, incursa nas 

penas do art. 1º, § 1º, c/c 2º, §§ 4º, II e III, da Lei nº 12.850/2013 

(ORCRIM); art. 299, caput (setecentas e noventa e três vezes), na 

forma do art. 69 do Código Penal (sublocação); art. 1º, caput e § 4º, 

da Lei 9.613/1998, por diversas vezes, na forma do artigo 71, do 

I 
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Código Penal (movimentação financeira); tudo na forma do art. 69 

do Código Penal; 

 

O denunciado JOÃO MIGUEL LIMA ESTEPHANIO, 

incurso nas penas do art. 1º, § 1º, c/c 2º, §§ 4º, II e III, da Lei nº 

12.850/2013 (ORCRIM); art. 299, caput (duzentas e setenta e três 

vezes), na forma do art. 69 do Código Penal (sublocação); na forma 

do art. 69 do Código Penal. 

 

Pelo exposto, requer o Ministério Público sejam 

notificados os denunciados para oferecimento de defesa prévia escrita, 

recebendo-se posteriormente a denúncia, determinando-se a citação dos 

Denunciados e designando-se AIJ e, após regular instrução probatória, 

requer o MP a procedência da pretensão punitiva estatal, com a 

condenação dos denunciados nas penas da lei. 

 
Para deporem acerca dos fatos narrados, requer a 

intimação/requisição das seguintes testemunhas: 

 
 

Saquarema, 29 de outubro de 2020. 
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