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INFORMAÇÃO Nº 264/2013-NO/DELEFIN/DRCOR/SR/DPF/PR

Do: APF Alysson Costa

A(o): DPF Márcio Adriano Anselmo 

Ref.: IPL 714/2009-SR/DPF/PR 

Levantamentos – Gilson M Ferreira Transporte ME e Gilson Mar Ferreira

Senhor Delegado,

1. Em  atenção  ao  pedido  constante  no  memorando  5475/2013,  que  versa  sobre 

levantamentos  a  respeito  da  existência  da  empresa  GILSON  M  FERREIRA  TRANSPORTE  ME  (CNPJ 

14.276.408/0001-03), bem como obtenção de dados de seu sócio GILSON MAR FERREIRA (CPF 945.678.089-

91), este NO/DELEFIN efetuou os procedimentos necessários ao atendimento do pleito.

 

2. As pesquisas indicam que a  empresa tem endereço fiscal na AVENIDA BAPTISTIN 

PAULETTO,  126  –  BAIRRO  MIRINGUAVA  –  SÃO JOSÉ DOS  PINHAIS/PR  (Telefone  41-3283  2789).  Os 

sistemas apontam que se encontra ativa. A data de abertura indicada nos cadastros é 29/07/2011. Consta que 

teria  capital  social  de  R$  20.000,00  (vinte  mil  reais).   A  contadora  responsável  seria  ROSELI  RIBEIRO 

FERREIRA DE PAULA (CPF 024.3424.949-52 – CRC PR-053040/O-31) e o empresário responsável GILSON 

MAR FERREIRA (CPF 945.678.089-91).

1  Em  consulta  ao  site  http://scfweb.crcpr.org.br/spw/ConsultaMenu/consultaMENU.aspx# verificou-se  que  tem 
cadastro ativo no Conselho Regional de Contabilidade do Paraná como técnico em contabilidade.
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3.  As  diligências  realizadas  no  local  indicado  como sede  da  empresa,  agentes  de 

Núcleo  de  Operações  não lograram êxito  em localizar  qualquer  empreendimento  comercial  na  área.  Cabe 

salientar que se trata de uma região bastante simples. A rua não tem sequer pavimentação. Em entrevistas 

dissimuladas com VALQUÍRIA, moradora do imóvel situado no nº 127, obteve-se a informação que GILSON 

MAR teria sido inquilino da casa dos fundos, contudo, já se mudou do local há mais de 05 (cinco) anos. Quanto à 

suposta empresa, a entrevistada desconhece sua existência e não soube dar quaisquer informações a respeito.

4. Por  sua  vez,  os  levantamentos  quanto  a  GILSON  MAR  FERREIRA  (CPF 

945.678.089-91), filho de Idete Kuster Ferreira, natural de Mangueirinha/PR, nascido em 10/10/1975, apontam 

que é  portador  do  RG 9.204.433-5  SSP/PR  e  CNH  02823567416  (RENACH  PR888920790).  Os  sistemas 

indicam que  ressalvada possibilidade de desatualização dos bancos de dados, as consultas indicam que não 

possui passaporte ou registros de antecedentes criminais. Não foram constatadas outras conexões societárias2. 

Os bancos de dados indicam a propriedade dos seguintes veículos: Ford/Escort GL, ano/modelo 1984/1984, cor 

2  Como os policiais deste Núcleo de Operações não dispõe acesso ao Cadastro Nacional de Informações Sociais 
(CNIS) está restrito aos servidores da DELEPREV, não foi possível obter informações a respeito de eventuais vínculos 
trabalhistas.   
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branca,  placa  ACH8709  (25/11/2011)3;  VW/Fusca  1500,  ano/modelo  1972/1972,  cor  azul,  placa  ADC8481 

(06/12/2012); Honda/CG 125 Titan KSE, ano/modelo 2003/2003, cor prata, placa  ALA4394 (29/04/2013) e 

Honda/CG 150 Titan Ks,  ano/modelo 2004/2004, cor, vermelha, placa ALT1911 (02/09/2013). As diligências 

confirmaram residência na TRAVESSA ELVIRA SCHLOGL, 106 (fundos) – BAIRRO RIO PEQUENO – SÃO 

JOSÉ DOS PINHAIS/PR (CEP 83.070-272). Trata-se de um imóvel simples, situado numa comunidade carente, 

às margens do rio que dá nome ao bairro da periferia da cidade. Vale ressaltar que o nome da rua, embora 

oficialmente registrado nos Correios4, não foi encontrado dos mapas digitais5. Sua localização só foi possível 

com  a  realização  dos  levantamentos  de  campo.  A  posterior  comparação  geográfica  permite  afirmar  que 

naqueles mapas a rua é denominada RA (próximo ao cruzamento das  RUAS NI  e  ATTÍLIO BORTOLOTTI), 

conforme demonstram as imagens abaixo:

3 As datas entre parênteses indicam a última atualização cadastral nos bancos de dados.
4  Disponível  em  http://www.buscacep.correios.com.br/servicos/dnec/consultaLogradouroAction.do (CEP  83.070-

272)
5 https://maps.google.com.br/ 
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Foto aérea – Travessa Elvira Schlogl, 106 (Localização aproximada da casa de GILSON MAR FERREIRA)

ruas Ni e Attílio Bortolotti.

Casa do Gilson – Travessa Elvira Schlogl, 106 (fundos)
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5. Finalmente,  a  título  explicativo,  as  diligências  realizadas  na  AVENIDA 

SENADOR SALGADO FILHO, 6473 – Loja 02 – SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, indicado no memorando 

5475/2013  como  endereço  residencial  de  GILSON  MAR,  demonstraram  que  se  trata  de  imóvel 

comercial atualmente vazio. Segundo conversas dissimuladas com os vizinhos encontra-se fechado há 

mais de 01 (um) ano e o último locatário teria sido uma escola de cursos profissionalizantes.

Atenciosamente,

Curitiba/PR, 13 de novembro de 2.013.

(original assinado)
Alysson Costa
Agente de Polícia Federal
Matrícula 9.219
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