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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

NÚCLEO DE AÇÕES DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA CRIMINAL – NACO

GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO – GAECO
EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  DOUTOR  DESEMBARGADOR  RELATOR  DO
INQUÉRITO POLICIAL N. 38162/2013/TJMT (61/2012/DECFAP)

Inquérito Policial n° 38162/2013/TJMT
(061/2012/DECFAP)

SIGILOSO

URGENTE!

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  ESTADUAL  DE  MATO  GROSSO,  por

intermédio  do  NÚCLEO DE AÇÕES DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA –  NACO

CRIMINAL, na pessoa de seu Promotor de Justiça Coordenador e dos Promotores

de Justiça designados, integrantes do GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA

O CRIME ORGANIZADO - GAECO, que o presente subscreve, vem à presença de

Vossa Excelência  requerer a juntada de documentos e mídias digitais no recém-

formulado  requerimento  de  PRISÃO  PREVENTIVA, BUSCA E  APREENSÃO e

SUSPENSÃO  DO  EXERCÍCIO  DA FUNÇÃO  PÚBLICA, pelas  razões  a  seguir

delineadas:
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Com efeito, no último dia 18 de abril de 2018 foi protocolado requerimento

de  PRISÃO PREVENTIVA dos investigados  MAURO LUIZ SAVI,  PEDRO HENRY

NETO, PAULO CESAR ZAMAR TAQUES, CLAUDEMIR PEREIRA DOS SANTOS,

MARCELO  DA COSTA E  SILVA,  ANTONIO  EDUARDO  DA COSTA E  SILVA,

PEDRO  JORGE  ZAMAR  TAQUES,  JOSÉ  KOBORI  e  ROQUE  ANILDO

REINHEMER.  Também  foi  requerida  a  medida  cautelar  de  SUSPENSÃO  DO

EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA aos investigados JOSÉ EDUARDO BOTELHO

e MAURO LUIZ SAVI, além de busca e apreensão em residências e escritórios de

alguns  dos  investigados;  tudo  no  âmbito  das  investigações  da  denominada

“OPERAÇÃO BERERÉ”.

Ocorre que na mesma data aportou no GAECO petição formulada por

JOSÉ HENRIQUE GONÇALVES NETO,  subscrita  por  seu  Advogado,  em que  o

mesmo narra ter sido contatado via áudio de  Whatsapp pelo investigado  PEDRO

JORGE ZAMAR TAQUES (petição e mídia anexas), conversação esta devidamente

gravada  pelo  interlocutor  JOSÉ  HENRIQUE,  cujo  conteúdo  corrobora  a  versão

apresentada  pelo  mesmo  acerca  dos  fatos  em investigação  e  que  robustece  a

necessidade da decretação das cautelares já requeridas.

Na data de 20 de abril  de 2018, nova petição direcionada ao GAECO

apresentou arquivo de áudio da conversa mencionada, bem como vídeo gravado no

dia  anterior  demonstrando  que  um  dos  advogados  de  JOSÉ  HENRIQUE  fora

procurado pelo investigado ROQUE ANILDO REINHEMER.

Para  melhor  compreensão  do  conteúdo  e  relevância  da  conversa,

necessário  resgatar  brevemente  a  situação  fática  envolvendo  os  investigados

PAULO  CESAR  ZAMAR  TAQUES,  PEDRO  JORGE  ZAMAR  TAQUES, JOSÉ

KOBORI e ROQUE ANILDO REINHEMER.
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De acordo com os elementos de convicção até então amealhados, houve

alteração no Governo do Estado de Mato Grosso no ano de 2015, em razão do que

PAULO CESAR  ZAMAR  TAQUES,  PEDRO JORGE  ZAMAR  TAQUES e  JOSÉ

KOBORI passaram a integrar a organização criminosa e a assumiram o esquema de

recebimento de propinas para a manutenção do contrato entre a EIG MERCADOS

LTDA. e  o  DETRAN/MT,  relembrando  aqui  que,  conforme  já  exposto,  VALTER

KOBORI foi contratado por JOSÉ FERREIRA GONÇALVES NETO tendo como uma

de  suas  metas  fazer  cessar  o  pagamento  de  propinas  através  da  SANTOS

TREINAMENTOS, pessoa jurídica da qual ROQUE REINHEIMER era sócio à época,

o que de fato se empenhou em conseguir.

De acordo com as provas dos autos  os  investigados  PAULO CESAR

ZAMAR TAQUES,  PEDRO JORGE ZAMAR TAQUES e  VALTER JOSÉ KOBORI,

valendo-se do conhecimento jurídico privilegiado que detêm, atuam na organização

criminosa criando engenhosas artimanhas para maquiar o recebimento de propina.

É certo que em 2015 houve sucessão no Governo do Estado de Mato

Grosso, de modo que o então Governador SILVAL DA CUNHA BARBOSA, filiado ao

Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB (hoje MDB), deu lugar ao

atual  Governador  José  Pedro  Gonçalves  Taques,  à  época  filiado  ao  Partido

Democrático Trabalhista – PDT. 

 

Ao visualizar a possibilidade de ascensão ao governo do Estado e tendo

conhecimento da existência da organização criminosa e do esquema ilícito por ela

operado  dentro  do  DETRAN/MT,  PAULO  CESAR  ZAMAR  TAQUES,  PEDRO

JORGE ZAMAR TAQUES e VALTER JOSÉ KOBORI, os dois primeiros primos do

atual  Governador  e  amigos de longa data  do terceiro,  não perderam tempo em

tornar-se parte da organização e iniciar a solicitação e recebimento de propina em

Rua 04 s/nº, Edifício Anexo I – Procuradoria Geral de Justiça, Cuiabá-MT
CEP 78049-921 – Fone/fax 3613 1622/1628

3



4

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

NÚCLEO DE AÇÕES DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA CRIMINAL – NACO

GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO – GAECO
razão do cargo público que futuramente  PAULO CESAR ZAMAR TAQUES viria a

ocupar, qual seja, o de Secretário-Chefe da Casa Civil  de Mato Grosso, em que

esteve desde 02/01/2015 (ato n. 02/2015, DOE/MT n. 26447) até 12/05/2017 (ato n.

17.798/2017, DOE/MT n. 27018).

De  acordo  com  o  interrogatório  de  JOSÉ  FERREIRA  GONÇALVES

NETO,  após  acertar  o  fim  do  pagamento  de  propinas  através  da  SANTOS

TREINAMENTOS,  autorizou  VALTER  JOSÉ  KOBORI,  contratado  por  ele  como

Chief Executive Officer – CEO da EIG MERCADOS LTDA., a negociar o pagamento

de propina com o novo governo a fim de manter o contrato entre sua empresa e o

DETRAN/MT, em razão do que, antes mesmo do resultado das eleições de 2014,

VALTER KOBORI lhe disse que já havia combinado com PAULO CESAR ZAMAR

TAQUES o auxílio para a manutenção do contrato.

Assim, segundo JOSÉ FERREIRA GONÇALVES NETO,  VALTER JOSÉ

KOBORI sugeriu  que  o  pagamento  da  propina  para  PAULO  CESAR  ZAMAR

TAQUES,  representante  do  Poder  Executivo  de  Mato  Grosso  que  garantiria  a

continuidade do contrato, fosse feito através do escritório de advocacia de PAULO

TAQUES,  em cujo  quadro  societário  consta  PEDRO JORGE ZAMAR  TAQUES,

razão por que, na data de 06 de outubro de 2014, dia seguinte às eleições gerais de

2014,  foi  assinado  um  substabelecimento  em  que  o  escritório  D’ALMEIDA

CORDEIRO  &  MESQUITA  ADVOGADOS  ASSOCIADOS,  contratado  pela  EIG

MERCADOS LTDA.,  repassava a  PEDRO JORGE ZAMAR TAQUES os poderes

que  lhe  foram  outorgados  para  a  defesa  dos  interesses  de  tal  empresa,  fato

comprovado pelo documento de fl. 3.346/GAECO/VOL XVII dos autos do inquérito

policial n. 38162/2013/TJMT.
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O investigado JOSÉ FERREIRA GONÇALVES NETO asseverou que, não

obstante a assinatura do substabelecimento, decidiu não efetuar o pagamento da

propina daquela forma, em razão do que VALTER JOSÉ KOBORI se dispôs a ser o

atravessador-dissimulador  da propina,  recebendo-a  pessoalmente sob o título  de

bônus pelos serviços pessoais prestados à EIG MERCADOS LTDA. e repassando-a

para PAULO CESAR ZAMAR TAQUES,  tendo restado acertado que o pagamento

seria feito anualmente. Segundo o interrogado, em dezembro de 2014, ele efetuou o

primeiro pagamento de propina para PAULO CESAR ZAMAR TAQUES através de

uma transferência no valor de R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais)

para VALTER KOBORI, fato que consta registrado no Relatório Técnico de análise

bancária  n.  25/2017  (fls.  02/202  dos  autos  sigilosos  V)  elaborado  pela  Polícia

Judiciária Civil (página 164 do relatório).

Consta  também  no  interrogatório  de  JOSÉ  FERREIRA GONÇALVES

NETO que, no ano de 2015,  VALTER JOSÉ KOBORI solicitou, em nome e para

PAULO CESAR ZAMAR TAQUES, propina no valor de R$ 1.200.000,00 (um milhão

e duzentos mil  reais),  que foi  pago através da  EIG MERCADOS LTDA. em dez

parcelas no ano de 2016. O período de análise bancária compreendido do relatório

da Polícia Civil  alcançou as movimentações bancárias até o mês de fevereiro de

2016, tendo sido constatadas as seguintes transferências: 

VALORES REPASSADOS PELA EIG MERCADOS PARA JOSE KOBORI E
EMPRESAS RELACIONADAS A ELE

VALTER JOSE KOBORI   R$        3.310.612,89 

2016   R$           169.951,46 

jan TRANSFERÊNCIA  R$                85.898,46 

fev TRANSFERÊNCIA  R$                84.053,00 

De acordo com JOSÉ FERREIRA GONÇALVES NETO, em agosto de
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2016,  VALTER JOSÉ KOBORI foi  dispensado  da  EIG MERCADOS LTDA.,  não

obstante, por ocasião da rescisão, teria advertido JOSÉ FERREIRA de que “que

precisaria receber o ‘bônus’ pois ele já havia assumido o compromisso com esse

valor no Estado de Mato Grosso”, sendo que, após tal fato, com a cessação dos

pagamentos de propina que era recebida através de  VALTER KOBORI,  PEDRO

JORGE ZAMAR TAQUES teria ligado para JOSÉ FERREIRA “pedindo para JOSÉ

HENRIQUE manter  KOBORI na  empresa,  visto  que  ‘tinha assunto  pendente  no

Estado  para  resolver’,  e  pedindo,  também,  para  que  JOSÉ  HENRIQUE

comparecesse  em  Cuiabá  para  conversar,  deixando  claro  nessa  conversa  que

KOBORI estava alinhado com  PEDRO ZAMAR TAQUES e  PAULO TAQUES nos

pagamentos dos ‘bônus’”.

No  mesmo  sentido,  o  interrogado  JOSÉ  HENRIQUE  FERREIRA

GONÇALVES, sócio da EIG MERCADOS LTDA., afirmou que após a cessação do

vínculo entre esta e VALTER JOSÉ KOBORI, possivelmente no mês de agosto do

ano de 2016,  VALTER KOBORI “disse para o interrogando que lhe apresentaria

uma pessoa do Estado de Mato Grosso que poderia resolver todos os problemas

relacionados ao contrato entre a empresa FDL/EIG e DETRAN/MT; QUE então, o

interrogando  e  KOBORI foram  em  um  restaurante,  acreditando  ser  a  Peixaria

Cacalo nesta capital, onde então no horário de almoço, encontraram-se com uma

pessoa chamada PEDRO ZAMAR TAQUES”, dizendo também “QUE em novembro

do ano de 2016,  o  interrogando recebeu uma ligação via  Whatsapp de PEDRO

ZAMAR TAQUES, onde o mesmo dizia que precisavam se encontrar para conversar,

e que essa conversa ocorreria em São Paulo; QUE então o interrogando e PEDRO

ZAMAR TAQUES se encontraram no restaurante  Due Couchi, localizado na Rua

Manuel Guedes nº 93, Itaim, São Paulo/SP; QUE nesse almoço, PEDRO ZAMAR

TAQUES, disse que teria ‘um problema muito sério em Mato Grosso, o KOBORI

precisa falar com PAULO TAQUES’; QUE o interrogando disse que naquela ocasião,

era ele quem representava a empresa FDL/EIG, tendo PEDRO ZAMAR TAQUES,
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dito que a ‘única pessoa’ que poderia falar com PAULO TAQUES seria o KOBORI,

dando a entender que seria necessário KOBORI retornar para a empresa FDL/EIG”,

e, ainda, que “no mês de março do ano de 2017, PEDRO ZAMAR TAQUES, fez

contato com o interrogando por Whatsapp, dizendo que KOBORI tinha que vir em

Cuiabá  para  falar  com PAULO TAQUES;  QUE o  interrogando  não  respondeu  a

mensagem via Whatsapp de PEDRO ZAMAR TAQUES”.

A  documentação  que  acompanhou  o  requerimento  de  cautelares,

apresentada  por  JOSÉ  HENRIQUE  FERREIRA  GONÇALVES  corroborou  suas

afirmações, posto que nela registra uma conversa ocorrida recentemente, em 16 de

abril de 2018, na qual PEDRO ZAMAR TAQUES faz troca mensagens com Paloma

Gomes Araujo, funcionária de JOSÉ FERREIRA, a respeito de alguns pagamentos.

Nelas, ele afirma que “em função dos últimos acontecimentos,  me vi  obrigado a

recolher impostos de todos os valores recebidos do escritório do Dr. Daniel”. É de se

destacar  que  “os  últimos  acontecimentos”  a  que  ele  se  refere  dizem respeito  à

presente investigação,  ou seja,  pelo fato de estar sendo investigado, ele precisa

produzir  documentos  que  façam  parecer  serem  legais  as  suas  atividades

relacionadas  à  EIG  MERCADOS  LTDA decorrentes  de  “acordos  verbais”,  assim

selados para atuação oculta dada a sua ilicitude.

A jornada para a produção de documentos com a finalidade de arrumar

uma explicação para a entrada de valores oriundos da EIG MERCADOS LTDA. está

também  registrada  na  documentação  apresentada  por  qual  PEDRO  JORGE

ZAMAR TAQUES, na qual consta contrato de prestação de serviços de advocacia

com efeitos retroativos, conforme se extrai da cláusula sétima (fls. 4.165/4.168, vol.

21 do Inquérito Policial n. 38162/2013/TJMT).

Além  disso,  a  corroborar  as  afirmações  supratranscritas  de  JOSÉ

HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES a respeito do encontro com PAULO JORGE
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ZAMAR TAQUES na cidade de São Paulo, a troca de mensagens ocorrida na data

de 16 de abril de 2018 (já juntada aos autos) entre o segundo e a funcionária do

primeiro revelou também a confirmação da ocorrência de tal reunião.

No mais, asseverou também JOSÉ HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES

que VALTER JOSÉ KOBORI lhe enviou mensagem via aplicativo Whatsapp com o

seguinte conteúdo (arquivo da conversa já juntado aos autos):  “Quando precisou  no

passado foi prontamente atendido e teve seu pleito solucionado (com educação e cortesia), agora

quando solicitada sua presença manda recado que não tem nada conosco. Questionei do que se

tratava: Disseram que te pediram semana passada para vc nos atender e vc mandou esse recado....”

Como se pode ver, é evidente que PEDRO JORGE ZAMAR TAQUES e

VALTER  JOSÉ  KOBORI  atuam  na  organização  criminosa  com  a  finalidade  de

esconder a participação de  PAULO CESAR ZAMAR TAQUES,  pois este somente

faz contato direto com  PEDRO JORGE ou com  VALTER KOBORI para tratar  a

respeito dos pagamentos de propina pela EIG MERCADOS LTDA., assim como as

ligações  são  feitas  pelo  aplicado  do  Whatsapp a  fim  de  evitar  interceptação

telefônica, tudo com a finalidade de frustrar a produção de provas que demonstrem

claramente suas atividades ilícitas. 

Demais disso, os interrogados JOSÉ FERREIRA GONÇALVES NETO e

JOSÉ HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES apresentaram arquivos de conversas

por mensagens pelo aplicativo de Whatsapp que demonstram a possibilidade de que

VALTER JOSÉ KOBORI tenha dado cabo em documentos da  EIG MERCADOS

LTDA. relacionados à sua passagem por tal empresa, bem como ligados à presente

investigação (documentos já anexados aos autos).

Pois bem,  as conversas gravadas por JOSÉ HENRIQUE FERREIRA

GONÇALVES ora levadas à apreciação de Vossa Excelência, inobstante o visível

e audível cuidado revelado pelo interlocutor  PAULO CESAR ZAMAR TAQUES na
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tentativa de não se expor em demasiado,  tornaram incontroversos alguns fatos

objeto da investigação. Vejamos:

a) Confirma a ocorrência de uma reunião em São Paulo para tratar do

assunto KOBORI: 

JOSÉ HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES: Seguinte,  a Paloma me procurou, eu cheguei de viagem, não

pude falar com ela antes, ela me disse que você fez umas cobranças lá pra ela e mencionou de uma viagem

nossa de São Paulo, né? 

PEDRO JORGE ZAMAR TAQUES: Lembra!

JOSÉ HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES: Sim,  é  porque  eu  não  entendi  essa  cobrança  porque  nessa

viagem de São Paulo a gente não tratou desse negócio do seu valor né?

PEDRO JORGE ZAMAR TAQUES: Foi, na verdade, aquela época já tava contratado né? É que você na época

falou assim, é eu vou te mandar as passagens né, e eu falei não eu compro por aqui e depois você me ressarci,

aí você falou então beleza, é melhor então. Né?

JOSÉ HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES: Tá!

PEDRO JORGE ZAMAR TAQUES: E assim foi feito, né. 

JOSÉ HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES: É porque eu só lembro nessa reunião que a gente tratou sobre a

continuidade do KOBORI na empresa, lembra que você disse que tinha um problema que ele tinha que resolver

com o PAULO e tal, eu não lembro da gente ter falado...

PEDRO JORGE ZAMAR TAQUES: Isso!

(trecho da ligação a partir de 00:10 até 01:05, do aparelho celular)   

   

b) Demonstra  preocupação  e  a  necessidade  de  recolher  tributos

relacionados aos “serviços advocatícios”, necessidade esta evidente em decorrência

da deflagração da “OPERAÇÃO BERERÉ”:
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PEDRO JORGE ZAMAR TAQUES: Com relação àqueles impostos né, o que acontece, eu me vi obrigado a

recolher todos esses impostos em função do que aconteceu.

JOSÉ HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES: Huhum, entendi.

PEDRO JORGE ZAMAR TAQUES: Entendeu?

JOSÉ HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES: Em função da, cê tá falando da operação e tudo o mais né?

PEDRO JORGE ZAMAR TAQUES: Isso! É porque aí o ... aqueles vagabundos lá terminaram nos envolvendo

né?

JOSÉ HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES: Aham, quem?

PEDRO JORGE ZAMAR TAQUES: E aí...

JOSÉ HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES: Cê fala a investigação?

PEDRO JORGE ZAMAR TAQUES: O Roque e o Marcelo pô!

JOSÉ HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES: Ah, sim, sim, no depoimento deles né?

PEDRO JORGE ZAMAR TAQUES: É, eles terminaram me envolvendo, né?

JOSÉ HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES: É!

PEDRO JORGE ZAMAR TAQUES: E aí eu protocolei uma petição, né, com explicando o que tinha acontecido,

juntei o contrato, do do do que eu fiz com o DANIEL.

JOSÉ HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES: Certo!

PEDRO JORGE ZAMAR TAQUES: Juntei mais de quarenta audiências que foram feitas, entendeu?

JOSÉ HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES: Certo!

PEDRO JORGE ZAMAR TAQUES: É, pra efetivamente informar o que aconteceu, né.

JOSÉ HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES: Huhum.
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PEDRO JORGE ZAMAR TAQUES: É, só pra você ter uma ideia semana passada eu fiz audiência, hoje eu fiz

uma audiência, é então eu tô fazendo as audiências, mas isso não tem nada a ver, né, é até bom né.

JOSÉ HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES: Huhum.

PEDRO JORGE ZAMAR TAQUES: Porque é o que eu falei pro DANIEL na época, falei Daniel eu acho um

pouco temerário, é, encerrar esse contrato neste momento.

(trecho da ligação a partir de 01:26 até 02:45, do aparelho celular)   

   

Aqui cabe e merece um parêntesis. 

Qual  a  lógica  existente  em  um  Advogado,  após  ter  recebido  seus

honorários advocatícios, entrar em contato com seu cliente para que ele pague os

impostos  devidos  e  relacionados  à  própria  prestação  dos  serviços  jurídicos?!

Nenhuma,  salvo  se  o  contrato  (que,  aliás,  foi  firmado  com  outro  escritório  que

substabeleceu os serviços) foi utilizado para maquiar situação diversa (pagamento

de  propina),  ainda  que  alguns  serviços  jurídicos  tenham  sido  efetivamente

prestados.  

A partir deste momento é interessante observar na gravação que PEDRO

JORGE ZAMAR TAQUES comemora o fato de seu escritório estar advogando para

o  investigado  MAURO  SAVI (apesar  de  ponderar  que  isso  é  uma  “antagônica

situação”  – provavelmente pelo  fato de que  MAURO SAVI antecedera  o próprio

advogado  no  recebimento  de  propina),  o  que  lhe  possibilitaria  acompanhar

“diariamente” (nas palavras dele) o andamento das investigações. Também revela

em  alguns  momentos  preocupação  acerca  do  teor  de  eventuais  declarações

prestadas por  JOSÉ HENRIQUE nas investigações e indaga obliquamente acerca

da  veracidade  ou  não  de  notícias  veiculadas  acerca  de  eventual  colaboração

premiada firmada pelo mesmo. Também exalta que KOBORI teria apresentado uma

defesa “muito boa”. 
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c) Expõe suposta e atual influência e poder de PAULO CESAR ZAMAR

TAQUES,  inclusive  para  ver  mantido  o  contrato  da  empresa  EIG  com  o

DETRAN/MT:

 

JOSÉ HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES: Cê acha que o KOBORI consegue com o PAULO uma ajuda aí

para continuar o contrato cara? Porque eu não tenho como continuar sobrevivendo de outro jeito cara, eu não

tenho outra fonte de renda, to desesperado.

PEDRO JORGE ZAMAR TAQUES: Você diz em que sentido?

JOSÉ HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES: Sei  lá,  eu acho, o PAULO tem alguma condição de ajudar  a

continuar o contrato? Não sei cara, você sabe bem melhor do que eu.

PEDRO JORGE ZAMAR TAQUES: Teríamos que conversar, teríamos que conversar, eu creio que... por que o

que acontece, o PAULO não sei se você sabe que ele se envolveu naquela, naquela, naquela operação lá dos

grampos né.

JOSÉ HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES: Ham.

PEDRO JORGE ZAMAR TAQUES: E aí ele ficou com algumas restrições.

JOSÉ HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES: Entendi.

PEDRO JORGE ZAMAR TAQUES: Né, com algumas cautelares, né.

JOSÉ HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES: Entendi.

PEDRO JORGE ZAMAR TAQUES: Então ele tem que pisar em ovos.

JOSÉ HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES: Mas ele tem muito poder aí ainda né?

PEDRO JORGE ZAMAR TAQUES: Sim, claro, claro! 

JOSÉ HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES: Huhum.

PEDRO JORGE ZAMAR TAQUES: Né?
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JOSÉ HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES: Tá, entendi. Pois é.

PEDRO JORGE ZAMAR TAQUES: Mas podemos estudar né.

JOSÉ HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES: É né.

PEDRO JORGE ZAMAR TAQUES: Podemos dar uma analisada nisso.

(trecho da ligação a partir de 07:34 até 08:29 do aparelho celular) 

Em seguida,  PEDRO JORGE ZAMAR TAQUES começa explanar sobre

uma fraude processual  perpetrada por  ele  em uma ação trabalhista,  o que será

objeto de futuro pedido de compartilhamento para tomada de providências pelas

autoridades competentes. 

No final da ligação retornam à possível intervenção de PAULO TAQUES:

PEDRO JORGE ZAMAR TAQUES: Tá, eu vou bater um papo com o pessoal aqui, pra ver o que que nós

podemos fazer.

JOSÉ HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES: Com o Paulo né? Tá bom.

PEDRO JORGE ZAMAR TAQUES: Isso!

JOSÉ HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES: Tá bom, obrigado.

(trecho da ligação a partir de 10:47 até10:55 do aparelho celular)   

        

Eminente Desembargador, o fato é que a conversa ora levada a vosso

conhecimento  vem  complementar,  corroborar  o  já  robusto  arcabouço  de

elementos  de  convicção que  acompanharam  a  representação  recentemente

protocolada neste Egrégio Sodalício.

Rua 04 s/nº, Edifício Anexo I – Procuradoria Geral de Justiça, Cuiabá-MT
CEP 78049-921 – Fone/fax 3613 1622/1628

1



14

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

NÚCLEO DE AÇÕES DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA CRIMINAL – NACO

GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO – GAECO
No  que  concerne  ao  investigado  ROQUE  ANILDO  REINHEIMER,

conforme já esmiuçamos na representação pela decretação das cautelares, integra

o núcleo de operações da organização criminosa e têm a incumbência de fazer

acontecer as tramas ilícitas engendradas pela OCRIM. 

As  declarações  contidas  no  inquérito  revelam  que  ROQUE  ANILDO

REINHEIMER é  uma das  peças  centrais  da  trama ilícita  operada  no  âmbito  do

DETRAN/MT, tendo participado de sua construção desde o início, contribuindo para

a atuação dissimulada de vários dos investigados, dando suporte para a ocultação

deles e para apagar os rastros dos crimes perpetrados pela organização criminosa.

Importante  destacar  novamente  que  consta  no  interrogatório  de  JOSÉ

FERREIRA GONÇALVES NETO que “após cessar os pagamentos das propinas com

a  SANTOS,  KOBORI  alegava  que  estava  sendo  ameaçado  por  ROQUE,  tendo

KOBORI pedido para a empresa comprar uma Mercedes E 250 blindada”, alegação

confirmada  por  JOSÉ  HENRIQUE  FERREIRA  GONÇALVES,  que  afirmou  que

VALTER  KOBORI  lhe  relatava  sofrer  ameaças  do  grupo  que  representava  a

empresa SANTOS TREINAMENTOS e que “face as ameaças de ROQUE, KOBORI

exigiu a compra de um carro blindado (marca Mercedes Bens, modelo E250), pois

tinha medo de sua integridade física”, afirmações que encontram respaldo na nota

fiscal da compra do veículo mencionado, já juntado na representação.

Além disso, no ano de 2017, após a cessão do pagamento da propina

através da SANTOS TREINAMENTOS (de cujo quadro societário ROQUE ANILDO

REINHEIMER  fez parte),  ROQUE REINHEIMER passou a extorquir os sócios da

EIG  MERCADOS  LTDA,  exigindo  o  pagamento  de  R$  50.000,00  (cinquenta  mil

reais)  mensais,  sob  a  ameaça  de  se  utilizar  de  sua  influência  política  junto  à

Assembleia  Legislativa  de  Mato  Grosso  para  a  abertura  de  uma  comissão

parlamentar de inquérito - CPI a respeito do contrato entre a EIG MERCADOS e o
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DETRAN/MT,  fatos  estes  relatados  minuciosamente  por  JOSÉ  HENRIQUE

FERREIRA GONÇALVES.

Em consonância com tais alegações está a minuta de denúncia em nome

de  ROQUE REINHEIMER direcionada ao Deputado Estadual Oscar Bezerra, que

traz  como  assunto  anunciado  a  “fiscalização  para  apuração  -  requerimento  de

informações - indícios de informações levantados”, apresentada pelos sócios da EIG

MERCADOS LTDA, conforme cópia já juntada.

Na  mesma  direção  apontam os  documentos  apreendidos  na  casa  de

ROQUE ANILDO REINHEIMER,  dentre os quais estão a minuta de denúncia em

nome  de  ROQUE  REINHEIMER direcionada  ao  Deputado  Estadual  Guilherme

Antônio Maluf,  que traz como assunto anunciado a “fiscalização para apuração -

requerimento de informações - indícios de informações levantados”, e a minuta de

denúncia em nome de  ROQUE REINHEIMER direcionada ao Grupo de Atuação

Especial Contra o Crime Organizado – GAECO, que traz como referência “pedido de

apuração”,  constantes,  respectivamente,  às  fls.  3.568/3.573  e  3.625/3.626  do

inquérito policial.

A fim de comprovar suas alegações, os sócios da EIG MERCADOS LTDA

apresentaram gravações  de  câmeras  de  segurança  supostamente  instaladas  na

sede da empresa, nas quais, supostamente,  ROQUE ANILDO REINHEIMER teria

ido até a empresa procurá-los para exigir os referidos pagamentos nas datas de

05/03/2018 e 07/03/2018. 

Não é só!

Após  o  protocolo da  representação  pugnando  pela  decretação  de

medidas  cautelares  penais, ROQUE ANILDO  REINHEIMER  procurou  e  tentou
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falar  com  um  dos  advogados  do  investigado  JOSÉ  HENRIQUE  FERREIRA

GONÇALVES (fato ocorrido em 19/04/2018 e comunicado por JOSÉ HENRIQUE ao

GAECO em 20/04/2018, ocasião em que foram apresentadas imagens desta visita –

mídia anexa),  provavelmente por motivos inconfessáveis e “coincidentemente” na

data em que pulularam na mídia local informações sobre possível oitiva dos sócios

da  EIG  pelo  GAECO1 e  também  noticiário  veiculado  acerca  de  ação  judicial

manejada pela EIG visando a suspensão de decreto estatal suspendendo o contrato

EIG/DETRAN2.

As provas dos autos demonstram, portanto, de forma clara a interferência

de  ROQUE  ANILDO  REINHEIMER na  produção  da  prova,  atuando

dissimuladamente  a  ajudar  a  ocultar  a  participação  de  outros  integrantes  da

organização  criminosa,  buscando  interferir  no  animus de  outros  integrantes  da

organização  criminosa,  seja  pela  montagem de  documentos,  pela  ameaça,  pela

extorsão, de modo que sua prisão preventiva é necessária para a  GARANTIA DA

INVESTIGAÇÃO CRIMINAL E DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL.

Da  mesma  forma,  restou  sobejamente  evidenciada  e  corroborada  a

necessidade da prisão preventiva de  PAULO CESAR ZAMAR TAQUES,  PEDRO

JORGE ZAMAR TAQUES  e  JOSÉ KOBORI, além das buscas e apreensões em

suas residências e escritórios, bem como a quebra da inviolabilidade profissional dos

dois primeiros.  

Quanto  aos  demais  representados,  reitera  e  ratifica  as  razões  já

apresentadas  a  Vossa  Excelência  e  que  à  saciedade  revelaram  a  urgência  e

necessidade da decretação das cautelares.

1 http://www.folhamax.com.br/entrelinhas/socio-da-eig-fala-muito-ao-gaeco/161653 
2 http://www.olhardireto.com.br/juridico/noticias/exibir.asp?id=38036&noticia=empresa-investigada-por-
corrupcao-no-detran-pede-anulacao-de-intervencao-do-estado 
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Ante o exposto, requer a juntada deste arrazoado e dos documentos e

mídia anexa para que façam parte integrante do pedido de PRISÃO PREVENTIVA,

BUSCA E APREENSÃO e SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA

aventado no âmbito da denominada “OPERAÇÃO BERERÉ”.  

Cuiabá, 23 de abril de 2018.

         Antonio Sergio Cordeiro Piedade                         Carlos Roberto Zarour César
Promotor de Justiça – Coord. NACO Criminal             Promotor de Justiça – GAECO 
                                                                                         (Portaria n. 136/2018/PGJ)    

                                                                     

          Samuel Frungilo                                                     Marcos Bulhões dos Santos
Promotor de Justiça – GAECO                                     Promotor de Justiça – GAECO
    (Portaria n. 136/2018/PGJ)                                           (Portaria n. 136/2018/PGJ)

Cesar Danilo Ribeiro Novais                                       Rodrigo de Araújo Braga Arruda
Promotor de Justiça – GAECO                                    Promotor de Justiça – GAECO
  (Portaria n. 136/2018/PGJ)                                            (Portaria n. 136/2018/PGJ)

       Wylton Massao Ohara                                               Carlos Américo M. Marchi 
Delegado de Polícia – GAECO                                     Delegado de Polícia – GAECO

          Marcio Moreno Vera                                          Alexandra C. Mensch Fachone
   Delegado de Polícia – DECFAP                              Delegado de Polícia – DECFAP
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