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REQUERENTE: POLÍCIA FEDERAL/PR

ACUSADO: LUIZ CARLOS DA ROCHA

DESPACHO/DECISÃO

1.  Trata-se de representação policial por medidas cautelares
de prisão preventiva, busca e apreensão, afastamento do sigilo bancário e
fiscal  e indisponibilidade de bens, distribuída por dependência
ao inquérito policial nº 5014853-33.2017.4.04.7000 (IPL: 0163/2017-
DPF/LDA/PR), relacionado à denominada "Operação Spectrum". A
Polícia Federal assinalou que os pedidos ora formulados configuram nova
fase da "Operação Spectrum", denominada "Operação Sem Saída".

O  Ministério Público Federal manifestou-se pelo deferimento
de todas as medidas cautelares pleiteadas pela autoridade policial,
requerendo, ainda, a prisão preventiva de EUDES TARCÍSIO AGUIAR
(evento 5).

É o breve relato. Passo a decidir.

2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente incidente foi distribuído por dependência ao
inquérito policial nº 5014853-33.2017.404.7000, relacionado à "Operação
Spectrum", na qual se investiga a ação de uma organização criminosa
ligada ao tráfico internacional de drogas e à lavagem de dinheiro, liderada
por LUIZ CARLOS DA ROCHA, vulgo "CABEÇA BRANCA" (nomes
falsos: Vitor Luis de Moraes e Luiz Henrique Guimarães).

Com a deflagração da operação foram cumpridos os
mandados de prisão preventiva expedidos em desfavor de LUIZ CARLOS
DA ROCHA e WILSON RONCARATTI, assim como foram realizadas
buscas e apreensões de provas em diversos endereços ligados aos alvos. Na
ocasião também foram apreendidos diversos bens móveis e imóveis



identificados como possíveis produtos e/ou instrumentos de crimes, além
de cargas de cocaína que somadas tinham aproximadamente 1,5 toneladas.
Entre os citados bens merece destaque os 4,5 milhões de dólares
encontrados durante os trabalhos, sem mencionar as cédulas de euros e
francos suíços cuja soma não é tão expressiva.  

O conteúdo do interrogatório de LUIZ CARLOS DA
ROCHA perante a autoridade policial (evento 8 - AQI, dos autos n.º
5014853-33.2017.404.7000), assim como o Termo de Reinquirição de
WILSON RONCARATTI (evento 59 - DECL1, dos autos n.º 5024851-
25.2017.4.04.7000), apresentaram informações sobre a dinâmica de
operações relacionadas ao tráfico de drogas - o que foi abordado de forma
mais detalhada nas ações penais nº 5053952-10.2017.4.04.7000 e nº
5055713-76.2017.4.04.7000, já julgadas por este juízo.

Seguindo a análise do material apreendido com a deflagração
da operação, em especial com a extração dos dados existentes nos telefones
utilizados por LUIZ CARLOS DA ROCHA (conforme descrito na
Informação Policial 91/2017 - evento 1.7), a Polícia Federal identificou
novos circuitos fechados de telefonia, cujos terminais eram utilizados
apenas para determinados fins e restritos aos usuários que compunham
esses círculos. O material analisado sugeria para a existência de dois
núcleos responsáveis pelo suporte em operações de tráfico de drogas,
um no Mato Grosso (cidades de Brasnorte e Campo Novo do Parecis) e
outro no Paraná (Curitiba e Paranaguá).

Em tese, o núcleo situado no Mato Grosso faria
o recebimento da droga do exterior em alguma fazenda da região e o
subsequente preparo para o transporte por meio de carretas. Já o núcleo
operacional situado no Paraná seria responsável pela logística de porto,
relacionada ao envio da droga ao continente europeu.

O núcleo operacional situado no Mato Grosso se comunicava
com LUIZ CARLOS DA ROCHA por meio do associado "URSO
PEQUENO". A partir de minucioso trabalho de inteligência policial,
decorrente do cruzamento de dados e levantamento de informações, a
Polícia Federal concluiu que "URSO PEQUENO" seria o codinome
de ALESSANDRO ROGÉRIO DE AGUIAR (Informação Policial 91/2017
-  5002439-66.2018.4.04.7000, evento 1.7).

Por outro lado, o núcleo operacional situado no Paraná se
comunicava com Luiz Carlos da Rocha por meio do contato registrado
como sendo "GAROTÃO", que foi identificado no curso da investigação
como sendo MARCELO JOSE GREGOLIM ANACLETO (Informação
Policial 91/2017 -  5002439-66.2018.4.04.7000, evento 1.7).

Conforme as investigações foram se
aprofundando, reforçaram-se os indícios de associação para o tráfico
internacional de drogas pelos alvos ALESSANDRO e MARCELO, além



do envolvimento de ambos em delitos de lavagem de dinheiro para LUIZ
CARLOS DA ROCHA, conforme passo a expor de forma mais detalhada. 

Passo a analisar os elementos de prova apresentados pela
autoridade policial e pelo MPF acerca do "fumus comissi delicti", ou seja,
sobre a existência de fatos criminosos e os indícios suficientes de
participação de cada um dos investigados.

Trata-se da "fumaça" da prática de um fato punível, requisito
cautelar próprio do processo penal, que se configura como um dos
requisitos necessários para a decretação das medidas de prisão preventiva
(art. 312 do CPP, parte final) e prisão temporária (art. 1º, III, da Lei nº
7.960/1989).

3.  ALESSANDRO ROGÉRIO DE AGUIAR (URSO
PEQUENO) e EUDES TARCÍSIO AGUIAR    

3.1. IDENTIFICAÇÃO DE URSO PEQUENO

Conforme Informação Policial 91/2017 (5002439-
66.2018.4.04.7000, evento 1.7), o aparelho telefônico de LUIZ CARLOS
DA ROCHA, vinculado à linha (11) 97464-5196, registrava os contatos
GERENTE (65 99623-2172) e URSO PEQUENO (65 99638-9070). Os
levantamentos das ligações realizadas pelos usuários desses
terminais sinalizavam para um circuito fechado, cuja finalidade era
assegurar a comunicação entre esses três usuários. 

Segue resumo do extrato/histórico de chamadas do terminal
(11) 97464-5196, pertencente a LUIZ CARLOS  (Informação Policial
91/2017 -  5002439-66.2018.4.04.7000, evento 1.7, p. 6):

 

A seguir o histórico de URSO PEQUENO, telefone nº 65
99638-9070, e do GERENTE, telefone 65 99623-2172  (Informação
Policial 91/2017 -  5002439-66.2018.4.04.7000, evento 1.7, p. 6):



URSO PEQUENO

GERENTE

Oberva-se que as ligações eram realizadas, em sua maioria,
entre LUIZ CARLOS DA ROCHA, URSO PEQUENO e GERENTE. 

Outro ponto relevante é que grande parte das ligações desses
três terminais registrava localização em BRASNORTE/MT (Informação
Policial 91/2017 -  5002439-66.2018.4.04.7000, evento 1.7, p. 7/8). 

Ademais, após a prisão de LUIZ CARLOS DA ROCHA o
telefone de URSO PEQUENO (65 99638-9070) deixou de ser utilizado -
assim como a linha de GERENTE (Informação Policial 91/2017 - 
5002439-66.2018.4.04.7000, evento 1.7, p. 7/9). 

Conforme registros das ERB's, entre os dias 03 e 07/05/2017
o usuário do terminal 65 99638-9070 (URSO PEQUENO) esteve nas
cidades de Curitiba/PR, Balneário Camboriú/SC e São José dos Campos/SP
(Informação Policial 91/2017 -  5002439-66.2018.4.04.7000, evento 1.7, p.
20). A informação é pertinente porque, no mesmo período, o
alvo GAROTÃO se deslocou para locais próximos daquelas cidades e



ambos (URSO PEQUENO e GAROTÃO) encontraram o traficante LUIZ
CARLOS DA ROCHA no Shopping Iguatemi, em São Paulo/SP, consoante
será abordado adiante.         

Segundo a operadora de telefonia, os terminais de GERENTE
(65 99623-2172) e URSO PEQUENO (65 99638-9070) foram habilitados
na mesma data, em 24/04/2017, e cadastrados em nome de Ana Carolina
Silva Scainoni, provável "laranja" da organização criminosa.  

Por sua vez, em nome de Ana Carolina Silva Scainoni foram
habilitadas várias linhas telefônicas, além das duas utilizadas por URSO
PEQUENO e GERENTE. No mesmo dia 24/04/2017, outros 05 (cinco)
telefones foram cadastrados: (65) 99953-6655; (65) 99636-3190; (65)
99601-0178; (65) 99928-5321; e (65) 99815-6975 - (Informação Policial
91/2017 - 5002439-66.2018.4.04.7000, evento 1.7, p. 10).  

Fazendo a comparação das ERB'S registradas por esses
terminais, verificou-se que o usuário do terminal  (65) 99636-
3190 permaneceu a maior parte do tempo em Brasnorte/MT e que esteve
nas cidades de Curitiba e Paranaguá nas mesmas datas consignadas pelo
terminal de URSO PERQUENO (65 - 99638-9070). Isso indicava que ele
era, muito provavelmente, detentor das duas linhas (Informação Policial
91/2017 - 5002439-66.2018.4.04.7000, evento 1.7, p. 10/11). 

Além disso, o histórico de chamadas revelou que o terminal
(65) 99636-3190 de URSO PEQUENO integrava um segundo circuito
fechado, cujos participantes eram os usuários dos telefones (65) 99815-
6975, (65) 99928-5321 e (65) 99953-6655, além do terminal (65) 99636-
3190 - todos habilitados no dia 24/04/2017 em nome de Ana Carolina Silva
Scainoni (Informação Policial 91/2017 - 5002439-66.2018.4.04.7000,
evento 1.7, p. 10/11).

As ligações desse outro circuito eram, igualmente,
predominantemente de BRASNORTE/MT e proximidades, algumas
inclusive de CAMPO NOVO DO PARECIS/MT,  local onde segundo o
motorista de caminhão DOUGLAS SEDIVALTER MARQUES
(condenado na ação penal 5055713-76.2017.4.04.7000) foi carregada a
droga apreendida na Operação Spectrum, (Informação Policial 91/2017
(5002439-66.2018.4.04.7000, evento 1.7, p. 12/13).

Essa segunda linha de URSO PEQUENO também deixou de
ser utilizada após a prisão de LUIZ CARLOS DA ROCHA.

A estrutura observada sugere que URSO PEQUENO se
comunicava diretamente com CABEÇA BRANCA por meio de um
circuito fechado (65 - 99638-9070) e que com outros colaboradores,
possivelmente operadores no tráfico, ele conversava por meio de um
segundo circuito (65 - 99636-3190). Além disso, os registros
apontam grande volume de chamadas nestes circuitos em datas próximas



aos carregamentos de cocaína apreendidos na investigação
(ver  Informação Policial 91/2017, 5002439-66.2018.4.04.7000, evento 1.7,
p. 9/16).     

Ademais, no cumprimento do mandado de busca e apreensão
em SORRISO/MT, na casa de LUIZ CARLOS DA ROCHA (5014853-
33.2017.4.04.7000, evento 48.2, item 46 do RAPJ 03/2017) foram
apreendidos documentos relacionados à empresa AGROPECUÁRIA
ESTRELA DO OESTE LTDA. e ao seu sócio
adminsitrador ALESSANDRO ROGÉRIO DE AGUIAR. 

Com efeito, foi achado um CONTRATO PARTICULAR DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL (2º OFÍCIO DE
TAPURAH/MT), celebrado entre os vendedores ALVARO ANDRE
GOMES e sua esposa, CARMEN VANDERLÉA GOMES, e a compradora
empresa AGROPECUÁRIA ESTRELA DO OESTE LTDA., tendo como
objeto a FAZENDA SCENY, com área de 920 hectares, no valor de
R$3.200.000,00, sendo que a data do negócio foi em 30 de agosto de 2013.

Também foi apreendida uma minuta de procuração em que
consta como outorgado ALESSANDRO ROGÉRIO DE AGUIAR. 

E, ainda relacionado ao negócio em comento, foi localizada
uma certidão emitida pelo 1º Ofício de Registro de Imóveis da comarca de
TAPURAH/MT, referente à FAZENDA JUDAS TADEU II, cujos
proprietários seriam ÁLVARO ANDRE GOMES e CARMEN
VANDERLEA GOMES, ou seja, os mesmos proprietários da FAZENDA
SCENY (5014853-33.2017.4.04.7000, evento 48.2, item 47 do RAPJ
03/2017). 

Levantados os dados da AGROPECUÁRIA ESTRELA DO
OESTE LTDA. constatou-se que seus sócios eram os irmãos
ALESSANDRO ROGÉRIO DE AGUIAR e EUDES TARCISIO DE
AGUIAR, também proprietários da empresa MADEIREIRA
IMPERATRIZ IMPORTAÇÃO e EXPORTACÃO LTDA - ME, cujo
endereço seria em BRASNORTE/MT. 

Segundo levantamento dos investigadores, EUDES seria
morador da cidade BRASNORTE/MT e ALESSANDRO residiria próximo
daquele município (Informação Policial 91/2017, 5002439-
66.2018.4.04.7000, evento 1.7, p. 48/51). Recentemente, diligências
constataram que ambos residem em BRASNORTE/MT (Informação nº
240/2018, evento 1.6 destes autos).      

Conforme apontado alhures, os registros telefônicos do
investigado URSO PEQUENO indicavam que ele era da cidade de
BRASNORTE/MT.  



Conjuntamente, na Informação Policial nº 60/2017 (evento
1.4, item 5.4, destes autos), que analisou os dados extraídos do telefone
celular vinculado à linha (65) 9801-7688, apreendido na casa de LUIZ
CARLOS DA ROCHA em Sorriso/MT, foram destacadas imagens cujo
conteúdo, cotejado com outros elementos levantados durante a
investigação, apontavam para a MADEIREIRA IMPERATRIZ
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA-ME e
seu sócio  ALESSANDRO ROGÉRIO DE AGUIAR.

As imagens correspondiam a partes de um recibo ou contrato
e chamavam atenção pelos elevados valores consignados: R$ 968.831,89
(novecentos e sessenta e oito mil oitocentos e trinta e um reais e oitenta e
nove centavos) e R$ 1.993.347,44 (um milhão, novecentos e noventa e três
mil trezentos e quarenta e sete reais e quarenta e quatro centavos). 

Por meio de minucioso trabalho de inteligência,
descrito pomenorizadamente na Informação Policial nº 91/2017 (5002439-
66.2018.4.04.7000, evento 1.7, p. 45/50), concluiu-se que uma das partes
do negócio jurídico cujos fragmentos foram extraídos do celular de LUIZ
CARLOS DA ROCHA era justamente ALESSANDRO ROGÉRIO DE
AGUIAR, residente na região de BRASNORTE/MT e que aparecera antes
em documentos encontrados na casa do traficante (como sócio da empresa
que adquiriu a Fazenda Sceny e como outorgado em uma minuta de
procuração).              

O encontro do investigado com os alvos LUIZ CARLOS DA
ROCHA e MARCELO JOSE GREGOLIM ANACLETO é outra evidência
de que ALESSANDRO e URSO PEQUENO são a mesma pessoa e de que
ele estava associado à organização criminosa investigada.

De fato, no dia 05/05/2017 o investigado LUIZ CARLOS DA
ROCHA foi flagrado pelo CFTV do Shopping Iguatemi, na cidade de São
Paulo, na companhia de mais dois homens, cuja identidade na época era
desconhecida. Contudo, com a deflagração da Operação Spectrum e a
reunião dos elementos de prova citados nesta decisão foi possível concluir
que as pessoas que acompanhavam LUIZ CARLOS eram ALESSANDRO
ROGÉRIO DE AGUIAR e  MARCELO JOSE GREGOLIM
ANACLETO. 

As imagens que constam do registro policial são claras quanto
à identificação dos investigados (Informação Policial 91/2017, 5002439-
66.2018.4.04.7000, evento 1.7, p. 51/58):



 



Consoante será relatado mais adiante, MARCELO também
tinha ligações com LUIZ CARLOS. Os indícios revelam que ele
promovia a logística de porto, relacionada ao envio da droga ao continente
europeu. O codinome de MARCELO no grupo era GAROTÃO.

Os extratos do fluxo de dados 3G dos alvos GAROTÃO e
URSO PEQUENO confirmam que ambos se deslocaram para destinos
comuns entre os dias 02 e 06/05/2017 (Informação Policial 91/2017,
5002439-66.2018.4.04.7000, evento 1.7, p. 52/53). 

Além disso, segundo relatório de inteligência, o telefone
regular utilizado por ALESSANDRO era o de nº (65) 99971-5031, cujas
ligações, em sua maior parte, registravam ERB's de BRASNORTE/MT -
assim como URSO PEQUENO. Além disso, os locais registrados para essa
linha nos dias 02 a 07/05/2017 atestam que ele se deslocou para
Curitiba/PR, Balneário Camboriú/SC e Osasco/SP, do mesmo modo que o
alvo URSO PEQUENO (Informação Policial 91/2017, 5002439-
66.2018.4.04.7000, evento 1.7, p. 72).

Ademais, a linha "oficial" de ALESSANDRO realizou uma
série de ligações para o contato (41) 99911-1151, utilizado por MARCELO
ANACLETO, conforme esclarecimentos que constam da Informação
Policial 91/2017, 5002439-66.2018.4.04.7000, evento 1.7, p. 58/60 c/c 73.

As fotos postadas em redes sociais por familiares de
ALESSANDRO e MARCELO confirmam o vínculo entre
ambos (Informação Policial 91/2017, 5002439-66.2018.4.04.7000, evento
1.7).

Todos esses elementos indicavam que URSO PEQUENO era
ALESSANDRO ROGÉRIO DE AGUIAR. 



Por fim, com o afastamento do sigilo das comunicações
telefônicas nos autos 5002439-66.2018.4.04.7000, constatou-se que
a voz reproduzida nos áudios extraídos do celular de LUIZ CARLOS DA
ROCHA, atribuídos ao investigado URSO PEQUENO, pertencia de
fato a ALESSANDRO.    

3.2. ALIENAÇÃO DE MAQUINÁRIOS 

No áudio índice 8852004 (5002439-66.2018.4.04.7000/PR,
evento 13.2, p. 7/8), captado no dia 21/02/2018, ALESSANDRO (URSO
PEQUENO/ PELÚCIA/URSINHO) ofereceu para venda três equipamentos
agrícolas que, segundo provas circunstanciais descritas pela autoridade
policial, teriam sido retirados de propriedade rural sequestrada na
deflagração da Operação Spectrum. 

Transcrevo trecho do aludido áudio:

ALESSANDRO - Aí eu deixei a lista com você, pra ver se conseguia
vender alguma coisa.

QUINZE - O que tu tem pra vender de ferro velo.

ALESSANDRO - Uniport 2014 JHON DEERE, aquele 2.300 litros;
Trator BT210, trator DL90, aquele NEW HOLLAND cabinado;
plantadeira 2014aquela TATU,coisa de adubo; não é coisa velha não,
tudo coisa boa.

QUINZE - É? E onde estão essas máquinas?

ALESSANDRO - Tão tudo....tô trazendo tudo pra Lucas. Estava lá em
Brianorte. Aí o cara arrendou pro MANFROI, e pagou comissão pra mim
e mais dois caras no...com máquina, entendeu? Vendeu uma parte, nós
ganhamos a comissão da venda e do arrendamento. e como era muitos
anos pra pagar, cinco anos, falou "só esses equipamentos paga a
comissão". Falei " dá pra cá homem".

Os equipamentos agrícolas mencionados coincidem com
equipamentos adquiridos em nome de HAMILTON BRANDÃO LIMA,
provável laranja de LUIZ CARLOS DA ROCHA, cujas notas fiscais foram
localizadas pela Polícia Federal (5002439-66.2018.4.04.7000, evento 13.2,
p. 10/12).

As notas fiscais indicam que o endereço de HAMILTON
BRANDÃO LIMA seria Rodovia BR163/MT320, Km 53, que corresponde
à Fazenda Por do Sol III, que foi objeto de sequestro na deflagração da
Operação Spectrum.

O relatório de inteligência especifica que ALESSANDRO
ROGÉRIO DE AGUIAR estaria tentando vender os seguintes
equipamentos que haviam sido adquiridos em nome de HAMILTON
BRANDÃO LIMA e que recentemente teriam sido retirados da referida



propriedade rural sequestrada: a) "pulverizador JHON DEERE",
ano 2014 (nota fiscal 2864); b) "Trator BT210", trator Valtra, adquirido em
2014 (nota fiscal 2189); c) "plantadeira 2014 TATU", plantadeira ULTRA
(conhecida no mercado pelo apelido TATU) (nota fiscal 1538).

Conforme esclareceu a autoridade policial em sua
representação, uma dessas máquinas foi apreendida após a deflagração da
Operação Efeito Dominó (evento 1.1., p. 40).

Destaca a autoridade policial que fotografias identificadas em
aparelho celular apreendido de LUIZ CARLOS DA ROCHA retratam dois
desses equipamentos que estariam sendo colocados à venda (trator Valtra e
plantadeira Tatu), consoante evento 13.2 dos autos 5002439-
66.2018.4.04.7000.

Em outro áudio, EUDES TARCISO AGUIAR (irmão
de ALESSANDRO), em conversa com pessoa não identificada comenta
que “FERNANDO” (ainda não identificado) teria ido buscar umas
máquinas que “pegaram em conta”, sinalizando que EUDES estava ciente
das tratativas do irmão (5002439-66.2018.4.04.7000, evento 13.2, p. 8 -
áudio índice 8911180).

Esse fato reforça o vínculo de ALESSANDRO ROGÉRIO
DE AGUIAR com LUIZ CARLOS DA ROCHA, real proprietário das
máquinas agrícolas cuja venda estava sendo promovida por
ALESSANDRO, e podem caracterizar, em tese, atos de lavagem de
dinheiro.

3.3. FAZENDA SCENY (SÃO JUDAS TADEU II)
FAZENDA MAZA IV

Conforme já relatado nesta decisão, na casa de LUIZ
CARLOS DA ROCHA foram apreendidos documentos que sugerem a
participação de ALESSANDRO ROGÉRIO DE AGUIAR em atos de
lavagem de dinheiro envolvendo a FAZENDA SCENY/FAZENDA SÃO
JUDAS TADEU II.

Na ocasião foi encontrado um CONTRATO PARTICULAR
DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL (2º OFÍCIO DE
TAPURAH/MT), celebrado entre os vendedores ALVARO ANDRE
GOMES e sua esposa, CARMEN VANDERLÉA GOMES, e a compradora
empresa AGROPECUÁRIA ESTRELA DO OESTE LTDA., tendo como
objeto a FAZENDA SCENY, com área de 920 hectares, no valor de R$
3.200.000,00. O documento era  de 30 de agosto de 2013, mas só estava
assinado pelos vendedores (Informação Policial 91/2017, 5002439-
66.2018.4.04.7000, evento 1.7, p. 41/42).



Também foi localizada uma certidão emitida pelo 1º Ofício de
Registro de Imóveis da comarca de TAPURAH/MT, referente à FAZENDA
SÃO JUDAS TADEU II, cujos proprietários seriam ÁLVARO ANDRE
GOMES e CARMEN VANDERLEA GOMES, ou seja, os mesmos
proprietários da FAZENDA SCENY (5014853-33.2017.4.04.7000, evento
48.2, item 47 do RAPJ 03/2017). 

Por sua vez, ALESSANDRO declarou em 2015 a aquisição
da FAZENDA SÃO JUDAS TADEU II, que, segundo o relatório de
inteligência, é parte da FAZENDA SCENY (Informação nº 240/2018,
evento 1.6 destes autos; c/c ACIT nº 11/2018, autos nº  5002439-
66.2018.4.04.7000, evento 169.2).

Segundo consta do IRPF/2015 de ALESSANDRO, ele
comprara a FAZENDA SÃO JUDAS TADEU II, com área de 920 hectares,
de CLOVES MORAES MASCARENHAS e sua esposa, DELIS
BRANDÃO LIMA MASCARENHAS, pelo valor de R$ 1.100.000,00,
dizendo ter pago 550.000,00 a vista e outros R$ 550.000,00 que seriam
pagos em 2016, conforme declarou no item de DIVIDAS E ÔNUS REAIS
(5002439-66.2018.4.04.7000, evento 169.2, p. 17/20).

Merece destaque o fato de que DELIS MASCARENHAS DE
MORAES é irmã de HAMILTON BRANDÃO LIMA e filha de PEDRO
DE ARAÚJO LIMA, estes dois últimos presos na Operação Efeito Dominó
por crimes de lavagem de dinheiro praticados, em tese, no interesse de
LUIZ CARLOS DA ROCHA. Naquela operação o modus operandi do
núcleo financeiro da organização foi descortinado, identificando-se a ação
dos doleiros e dos "laranjas" que atuavam associados ao traficante.

Deve ser igualmente ressaltado que ALESSANDRO aparece
duas vezes vinculado à aquisição da propriedade em comento. A primeira
em 2013, quando figuraria como representante legal da
empresa AGROPECUÁRIA ESTRELA DO OESTE -  eis que seu sócio
administrador; e a segunda oportunidade em 2015, agora como pessoa
física. Não há prova nos autos de que a negociação com
AGROPECUÁRIA ESTRELA DO OESTE se concretizou, mas isso não
afasta as suspeitas de que o contrato de compra e venda, minutado em
nome daquela pessoa jurídica e assinado pela parte vendedora, estivesse na
casa de LUIZ CARLOS DA ROCHA justamente porque providenciado por
ele e para atender seus interesses. 

Nesse contexto, é muito provável que LUIZ CARLOS DA
ROCHA tenha se associado a  ALESSANDRO para ocultar a propriedade
da FAZENDA SCENY ou SÃO JUDAS TADEU II e dissimular a origem
espúria do dinheiro oriundo do tráfico de drogas, valendo-se dos mesmos
caminhos observados nas operações já deflagradas (Operação Efeito
Dominó e Operação Spectrum).



Ademais, conversas interceptadas de ALESSANDRO
apontavam que ele (i) arrendaria uma fazenda para os MANFROI; e (ii)
possuía propriedade de 5.000 hectares.  

A seu turno, segundo pesquisas em banco de dados com o
CNPJ da AGROPECUÁRIA ESTRELA DO OESTE, foi verificado que a
empresa é proprietária da Fazenda MAZA IV, localizada no município de
Nova Maringá/MT (coordenadas da sede: 12° 12' 0.85" S e 57° 38' 53.14"
O). De acordo com o Cadastro Ambiental Rural (CAR), a propriedade
possuiria pouco mais de 5.000 hectares e estaria arrendada para LUIZ
CARLOS MANFROI (CPF 423.250.809-00), consoante Informação
Policial 240/2018 – NO/PF/SIC/MT (evento 1.6).

Portanto, a Fazenda MAZA IV corresponde ao imóvel
referido nos áudios por ALESSANDRO. 

Chamou a atenção da autoridade policial o fato de a fazenda
possuir "uma pista ao lado da estrada que dá acesso à sede, aparentemente
usada para pouso e decolagem de aeronaves de pequeno porte" (evento
1.6, p. 8) - o que certamente facilitaria eventual logística ligada ao tráfico
de drogas. 

Considerando a relação de ALESSANDRO com LUIZ
CARLOS DA ROCHA e a dinâmica de lavagem de dinheiro operada pelo
traficante, que foi descortinada ao longo das Operações Spectrum e Efeito
Dominó, é muito provável que o real proprietário da FAZENDA MAZA IV
seja LUIZ CARLOS DA ROCHA e que ALESSANDRO esteja a ele
associado para ocultar o verdadeiro proprietário e dissimular o origem
ilícita do dinheiro.   

3.4. FAZENDA JUARA II

Foram cotejados os registros contábeis feitos por LUIZ
CARLOS DA ROCHA em nome de "URSINHO" com os documentos 
pertencentes a ALESSANDRO ROGÉRIO DE AGUIAR. O material
sugere que ALESSANDRO vinha realizando operações como "laranja" do
traficante CABEÇA BRANCA (LUIZ CARLOS) também em relação
à exploração da FAZENDA JUARA II  .

Levantou-se forte suspeita de que o traficante pagou R$
70.000,00 para ALESSANDRO a título de imposto de renda pelos
rendimentos auferidos com a exploração da FAZENDA JUARA II, no ano
de 2015. Ao que transparece, a renda provinda daquele imóvel rural
também pertence a LUIZ CARLOS DA ROCHA.

Seguem as análises feitas pelos investigadores (5002439-
66.2018.4.04.7000, evento 169.2, p. 9/13): 



Ao analisarmos os lançamentos referentes a URSINHO, que constam das
planilhas apreendidas na casa de LUIZ CARLOS DA ROCHA, na Rua
HENRIQUE BROSSEGUINI, nº 168, OSASCO/SP (analisadas na
INFORMAÇÃO POLICIAL 28/2017 – OPERAÇÃO SPCETRUM),
verificamos que consta lançamento referente a “20-07 Pgto Imp Renda cf
ac n data + 70.000” (destacado em vermelho na planilha
abaixo), lançamento que aponta que na data de 20 de julho de 2016 foi
URSINHO recebeu o valor de R$ 70.000,00, referente ao pagamento de
imposto de renda.         

 (...)

Ocorre que ao analisarmos a DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA
do ano de 2016, referente ao ano-calendário 2015, de ALESSANDRO
ROGÉRIO DE AGUIAR verificamos que consta IMPOSTO DEVIDO a
pagar no valor de R$ 70.784,27 devido ao lucro na exploração da
FAZENDA JUARA II (conforme consta do anexo DEMONSTRATIVO DE
ATIVIDADE RURAL exercício 2016, ano calendário 2015).

(...)

Cotejando a planilha URSINHO, apreendida na residência de LUIZ
CARLOS DA ROCHA, conjuntamente com a DECLARAÇÃO DE
IMPOSTO DE RENDA, exercício 2016, ano-calendário 2015, temos
que: 

1 - CABEÇA BRANÇA entregou R$ 70.000,00 a URSINHO para
pagamento de imposto de renda;

2 - ALESSANDRO ROGÉRIO DE AGUIAR pagou R$ 70.784,27 de
imposto devido ao lucro na exploração da FAZENDA JUARA II; 

CONCLUSÃO – Não é forçoso intuir que LUIZ CARLOS DA ROCHA
entregou R$ 70.000,00 a ALESSANDRO ROGÉRIO DE AGUIAR para
pagamento do IMPOSTO DE RENDA devido pelos lucros obtidos na
exploração da FAZENDA JUARA II, no ano de 2015, o que indica que
LUIZ CARLOS DA ROCHA é o real proprietário da fazenda e
ALESSANDRO ROGÉRIO DE AGUIAR é “laranja” de CABEÇA
BRANCA. 

Reforçando esta afirmação temos também a apreensão na residência de
LUIZ CARLOS DA ROCHA, em SORRISO/MT, cópia CONTRATO
PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL (2º
OFÍCIO DE TAPURAH/MT), celebrado entre os vendedores ALVARO
ANDRE GOMES e sua esposa, CARMEN VANDERLÉA GOMES, e a
compradora empresa AGROPECUÁRIA ESTRELA DO OESTE LTDA
(representada por ALESSANDRO ROGÉRIO DE AGUIAR), tendo como
objeto a FAZENDA SCENY, com área de 920 hectares, no valor de R$
3.200.000,00, sendo que a data do negócio foi em 30 de agosto de 2013,
que vem a ser a mesma propriedade conforme informado pelos colegas
da DELEGACIA DA POLÍCIA FEDERAL EM SINOP/MT que realizam
diligências no local. 

Também temos que ALESSANDRO ROGÉRIO DE AGUIAR estava
intermediando a venda de maquinário agrícola pertencente a LUIZ
CARLOS DA ROCHA (ACIT 02) como que seu fosse, ou seja, novamente



atuando como “laranja”.

Outro ponto que chamou a atenção foi a evolução patrimonial
de ALESSANDRO nos últimos anos, que sofreu um incremento bastante
elevado (5002439-66.2018.4.04.7000, evento 169.2, p. 13/21): 

Ao realizarmos uma análise das declarações do IMPOSTO DE RENDA
de ALESSANDRO ROGÉRIO DE AGUIAR (que teve decretado o
afastamento do sigilo fiscal nos autos da OPERAÇÃO SPECTRUM)
verificamos uma evolução patrimonial expressiva a partir de ano 2013.
Conforme DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA do ano de 2014,
referente ao ano-calendário 2013, possuía patrimônio de R$ 530.136,98
em 31/12/2012. Ao final de 2013 somou R$ 563.164,32, um incremento
de R$ 33.027,34, evolução de 6,22%. Já ao final de 2016, declarou
patrimônio de R$ 2.224.429,81, um incremento de R$ 1.694.282,83 em
três anos, o que representou um crescimento de 300% em três anos.

O ACIT 11/2018 (5002439-66.2018.4.04.7000, evento
169.2) fez uma análise pormenorizada das declarações de imposto de renda
de ALESSANDRO. A seguir as considerações que tomo como mais
relevantes de menção e que constam do citado auto circunstanciado:

10.1.2. Declaração de Imposto de Renda do ano de 2015 (referente ao
Ano calendário 2014) – Já em 2014 o patrimônio teve um acréscimo de
R$ 363.750,73, ou seja, crescimento de 64,59%. 

Declarou como fonte dos rendimentos a FAZENDA JUARA II (ANEXO
DA DECLARAÇÃO), da qual auferiu renda de R$ 661.914,87, tendo
pago R$ 40.308,54 de imposto sobre esta renda, lhe restando R$
621.606,33. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA R$ 475.000,00.

(...)

10.1.3. Declaração de Imposto de Renda do ano de 2016 (referente ao
Ano calendário 2015) – em 2015 o patrimônio líquido teve um acréscimo
de R$ 571.458,16, crescimento de 61,65%, vindo a somar R$
1.498.373,21 (do total de bens e direitos (R$ 2.048.373,21 subtraímos as
dívidas e ônus R$ 550.000,00)

(...)    

Declarou como fonte dos rendimentos a FAZENDA JUARA II (ANEXO
DA DECLARAÇÃO), da qual auferiu renda de R$ 602.830,00, tendo
pago R$ 70.784,27 de imposto de renda, lhe restando R$ 532.045,73.
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA R$ 295.000,00.

(...)

Nesta declaração ALESSANDRO declara a compra da FAZENDA SÃO
JUDAS TADEU II, com área de 920 hectares, compra feita junto
CLOVES MORAES MASCARENHAS e sua esposa, DELIS BRANDÃO
LIMA MASCARENHAS, pelo valor de R$ 1.100.000,00, dizendo ter pago
550.000,00 a vista e outros R$ 550.000,00 a seriam pagos em 2016,
conforme declarou no item de DIVIDAS E ÔNUS REAIS. Só lembrando



que DELIS MASCARENHAS DE MORAES é irmã de HAMILTON
BRANDÃO LIMA, filhos de PEDRO DE ARAÚJO LIMA, presos na
OPERAÇÃO EFEITO DOMINÓ. 

A FAZENDA SÃO JUDAS TADEU II vem a ser o mesmo imóvel objeto do
contrato apreendido na residência de LUIZ CARLOS DA ROCHA em
SORRISO/MT, (no contrato de 2013 ALESSANDRO informa que a
AGROPECUÁRIA ESTRELA DO OESTE comprou a FAZENDA SCENY
de ALVARO GOMES e sua esposa por R$ 3.200.000,00) havendo apenas
alteração do nome da propriedade. Dito isto temos que: 

- foi apreendido na casa de LUIZ CARLOS DA ROCHA o contrato de
compra e venda da FAZENDA SCENY (vendedores ALVARO ANDRE
GOMES e esposa e comprador AGROPECUÁRIA ESTRELA DO
OESTE) no ano de 2013 por R$ 3.200.000,00;

- ALESSANDRO declarou em 2015 a compra da FAZENDA SÃO JUDAS
TADEU III (cujo nome anterior era FAZENDA SCENY) de CLOVES
MORAES MASCARENHAS e sua esposa, DELIS BRANDÃO LIMA
MASCARENHAS, pelo valor de R$ 1.100.000,00. 

Ou seja, ele comprou o mesmo imóvel duas vezes de pessoas diferentes.

(...)

10.1.4. Declaração de Imposto de Renda do ano de 2017 (referente ao
Ano calendário 2016) – em 2016 o patrimônio teve um acréscimo
patrimonial de R$ 726.056,60, crescimento de 78,33%, vindo a somar R$
2.224.429,81. 

Declarou como fonte dos rendimentos a FAZENDA JUARA II (ANEXO
DA DECLARAÇÃO), da qual auferiu renda de R$ 878.116,79, tendo
pago R$ 88.897,04 de imposto sobre esta renda, lhe restando R$
789.219,75. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA de R$ 465.000,00.

Os elementos apontados indicam que ALESSANDRO
ROGÉRIO DE AGUIAR vinha também ocultando rendimentos de LUIZ
CARLOS DA ROCHA, a fim de que o verdadeiro titular permanecesse
oculto - afastando a origem ilícita dos recursos empregados pelo traficante
na FAZENDA JUARA II.

3.5.  EMPRESA FAMA

Em ligação do dia 11/07/2018, EUDES TARCISIO
AGUIAR (irmão de ALESSANDRO) pediu a entrega de água no
EDIFÍCIO RIO NEGRO. Após diligências, apurou-se que se tratava do
EDIFÍCIO RIO NEGRO, localizado na RUA CASTELO BRANCO, 421,
QUILOMBO CUIABÁ/MT - endereço vinculado ao CPF de EDUARDO
VINICIUS KUNT AGUIAR, filho de EUDES TARCISIO (5002439-
66.2018.4.04.7000, evento 136.2, p. 8). 



Ocorre que também aparece relacionado àquele endereço
(mesmo edifício) MAURO AUGUSTO LAURINDO DA SILVA, sócio da
empresa investigada FAMA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.
(evento 136.2, p. 9):

 

Segundo a Informação Policial nº 27/2017 (evento 1.18 destes
autos, p. 80/86), entre os dados extraídos de celular apreendido no
apartamento de WILSON RONCARATTI em São Paulo/SP, foram
encontradas imagens de diversos comprovantes de depósito em favor da
empresa FAMA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, no valor total
de R$ 283.789,67 (duzentos e oitenta e três mil setecentos e oitenta e nove
reais e sessenta e sete centavos), no período compreendido
entre 20/12/2016 a 22/12/2016.

Esses dados foram confrontados com os áudios interceptados
de LUIZ CARLOS DA ROCHA no mesmo período, conforme Informação
Policial nº 94/2017 (5015526-89.2018.4.04.7000, evento 1.9, item 7.3), que
concluiu:

Cotejando os diálogos acima com as imagens recuperadas na extração
dos dados do telefone analisado, item 6.29 deste relatório, é possível
perceber que no período em que foram travados, mais precisamente
entre 20/12/2016 a 22/12/2016, há imagens de diversos depósitos em
que consta como favorecida a empresa FAMA SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS LTDA, CNPJ 18.801.681/0001-27. Somando tais
valores, chegamos à cifra de R$ 283.990,20. Desta forma, consoante



aos dados colhidos das mensagens de áudio acima referidas, restou
observado que foi feito cambio de U$ 80.000,00 pelo valor de R$
250.000,00, tendo sido depositado na conta da empresa FAMA diversos
valores que totalizaram R$ 283.990,20. Deste total, o valor de R$
171.500,00 foi depositado pelo “DOLEIRO” comprador (ainda não
identificado), e o restante, R$ 112.490,20, foi depositado pelo
„DOLEIRO‟ habitual de LUIZ CARLOS DA ROCHA, ou seja, CARLOS
ALEXANDRE DE SOUZA ROCHA. Atente-se que no diálogo
índice PTT-20161220-WA0016.opus, ocorrido no dia 20/12/2016 às
12h36min, o “DOLEIRO” diz que vai depositar também um “saldinho”
que LUIZ CARLOS DA ROCHA tem em haver com ele, o qual
provavelmente seria o valor de R$ 33.990,20.

Diligências realizadas pela Polícia Federal também revelaram
que os dois caminhões apreendidos na deflagração da
Operação Spectrum, ambos carregados com cocaína, estavam registrados
no endereço da empresa FAMA, na Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 732,
consoante atestam as imagens coladas na representação policial (evento
174, p. 16/19).      

Tudo indica que a pessoa jurídica FAMA participava como
interposta pessoa em movimentações financeiras do interesse de LUIZ
CARLOS DA ROCHA, que, por meio das citadas operações bancárias e
outros esquemas, lavava dinheiro proveniente do tráfico de drogas e de
outros crimes.       

Por sua vez, a quebra do sigilo bancário de EUDES
TARCISO AGUIAR e ALESSANDRO ROGÉRIO DE AGUIAR
(URSINHO), assim como das empresas das quais são sócios, revelou a
ligação destes investigados com as empresas do grupo FAMA, nas
seguintes condições (5002439-66.2018.4.04.7000, evento 174, p. 13/14):

Pela análise dos autos da quebra de sigilo bancário de URSINHO, seu
irmão EUDES e empresas das quais são sócios, verificou-se que: 

(i) com relação a EUDES AGUIAR, vê-se que recebeu R$ 11.000,00 de
FAMA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, em dois depósitos
datados de 18/12/14 e 18/11/15; 

(ii) com relação à empresa AGROPECUARIA ESTRELA DO OESTE
LTDA, vê-se que recebeu de FAMA COBRANÇAS ADMINISTRATIVAS-
ME o valor de R$ 42.500,00, em 15/09/14 e pagou R$ 30.000,00 à FAMA
FOMENTO MERCANTIL, em 12/06/13; 

(iii) com relação à MADEIREIRA IMPERATRIZ IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA, vê-se que recebeu de FAMA SERVICOS
ADMINISTRATIVOS LTDA o valor total de R$ 109.873,70 e pagou R$
150.557,33, nos anos de 2013/2015/2016/2017; pagou à FAMA
COBRANCAS ADMINISTRATIVAS LTDA – ME o valor total de R$
5.500,00, em depósitos datados de 01/08/14 e 21/10/15.



Ademais, há um outro elemento vinculando a pessoa jurídica
investigada a EUDES TARCISO AGUIAR. Trata-se de uma ata de registro
de preços firmada entre o Município de Brasnorte/MT e a empresa FAMA
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA., durante o período em que
EUDES era prefeito daquela municipalidade (5002439-66.2018.4.04.7000,
evento 174, p. 15). 

Segue extrato do contrato administrativo:

    

O evento reforça a existência do vínculo entre os alvos
EUDES e os representantes/prepostos da pessoa jurídica FAMA - todos
aparentemente envolvidos nos esquemas de lavagem  de dinheiro do grupo
criminoso liderado por LUIZ CARLOS DA ROCHA. 

Conjuntamente, a autoridade policial apresentou notícias em
que MAURO AUGUSTO LAURINDO DA SILVA e sua esposa MARIA
DE FÁTIMA AZOIA PINOTI - representantes legais das empresas FAMA
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, FAMA COBRANCAS
ADMINISTRATIVAS LTDA e FAMA FOMENTO MERCANTIL
- aparecem envolvidos em esquema de corrupção no DETRAN/MS, na
qual a empresa FAMA era utilizada como interposta  pessoa na lavagem de
recursos desviados daquele órgão (5002439-66.2018.4.04.7000, evento
174). 



As provas indiciárias apontam para o provável envolvimento
da empresa FAMA e de seus sócios em esquemas de lavagem de dinheiro
para o grupo de LUIZ CARLOS DA ROCHA. Ademais, as
evidências sinalizam para o possível envolvimento de EUDES nos delitos
do grupo investigado, uma vez que foram realizadas movimentações
bancárias suspeitas com a empresa FAMA em sua conta pessoal e nas
contas das empresas AGROPECUARIA ESTRELA DO OESTE LTDA.
e MADEIREIRA IMPERATRIZ IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA, nas quais ele é sócio.    

3.6. INSTITUTO BIODIVERSIDADE 

A empresa AGROPECUÁRIA  ESTRELA DO OESTE, de
propriedade dos irmãos ALESSANDRO e EUDES recebeu do
INSTITUTO BIODIVERSIDADE a transferência de R$ 175.000,00 (autos
50293037820174047000).

Ocorre que na Informação Policial nº 40/2017, que faz análise
dos dados extraídos de um dos celulares apreendidos na residência de
LUIZ CARLOS DA ROCHA em Osasco/SP, foi encontrada uma imagem
com os dados bancários do citado instituto (evento 1.3, p. 19 deste pedido):

O instituto corresponderia a uma associação privada, que tem
como sócio-presidente JOSÉ CARLOS SILVEIRA, CPF 056.865.181-22,
residente na Rua Monteiro Lobato, 254, Cuiabá/MT. 

No endereço registrado junto à Receita Federal como sendo
do INSTITUTO BIODIVERSIDADE observam-se residências simples e
sem qualquer sinalização de identificação do referido instituto (evento 1.1.,
p. 11/12 destes autos).    

Ao que transparece das investigações, ALESSANDRO
concorria nos crimes de tráfico de drogas e de lavagem de
dinheiro praticados pela organização criminosa de LUIZ CARLOS DA
ROCHA. Além disso, pairam suspeitas de que EUDES também estivesse



envolvido nas atividades ilícitas do grupo, dada sua proximidade com o
irmão e o fato de que as empresas das quais são sócios (AGROPECUARIA
ESTRELA DO OESTE LTDA. e MADEIREIRA IMPERATRIZ
IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.) aparecem relacionadas a
operações de legalidade duvidosa.        

Por outro lado, é comum em grupos desse porte e natureza o
emprego de "laranjas" para efetuar o pagamento dos "serviços" ou para
realizar a aquisição/manutenção de bens em nome de terceiros.

No caso, é possível que ALESSANDRO e EUDES
estivessem recebendo via INSTITUTO BIODIVERSIDADE e
AGROPECUÁRIA ESTRELA DO OESTE valores creditados por LUIZ
CARLOS DA ROCHA ou por outros membros do grupo.  

Trata-se de suspeita fundada no modus operandi da
organização criminosa investigada, nos elementos extraídos do celular do
traficante LUIZ CARLOS DA ROCHA e nos indícios que ligam
o investigado ALESSANDRO a atos de tráfico e lavagem de dinheiro,
assim como o envolvimento de EUDES e das empresas
AGROPECUÁRIA ESTRELA DO OESTE e MADEIREIRA
IMPERATRIZ IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. em
operações questionáveis (compra da Fazenda Sceny e depósitos e
transferências para a empresa FAMA).

Por tudo isso, entendo razoável os pedidos da autoridade
policial e do MPF pertinentes ao INSTITUTO BIODIVERSIDADE e a seu
presidente,  a fim de que seja melhor esclarecida essa situação. 

4. GAROTÃO - MARCELO JOSÉ GREGOLIN
ANACLETO

4.1. - IDENTIFICAÇÃO DE GAROTÃO

O aparelho telefônico de LUIZ CARLOS DA ROCHA,
vinculado à linha (11) 97149-2120, apreendido em Sorriso/MT, registrava
em sua agenda os contatos GAROTÃO (11 95317-8897), GORDINHO (11
97487-9839) e PAULO PRETO (11 97424- 1196). Consoante apontado
detalhadamente na Informação Policial nº 91/2017 (5002439-
66.2018.4.04.7000, evento 1.7, p. 17/25), os históricos de chamadas dessas
linhas também sinalizavam para um circuito fechado. 

Os quadros comparativos de chamadas juntados
naquela informação policial trazem resultados semelhantes às imagens
anexadas nesta decisão vinculadas ao alvo URSO PEQUENO. Isto é, a
maioria das ligações registradas correspondiam a telefonemas realizados e
recebidos entre os usuários do circuito.



Quadros Resumos (5002439-66.2018.4.04.7000, evento 1.7,
p. 18):

 

  

Por sua vez, os deslocamentos registrados pelas
ERB's indicavam que GAROTÃO deveria ser morador de Curitiba. 

Além disso, consta do relatório, que no dia 03/05/2017 o alvo
deixou Curitiba-PR e se deslocou até a cidade de Joinvile/SC e que, no dia
seguinte (04/05/2017), dirigiu-se até São José dos Pinhais/PR. Já nos dias
05 e 06/05 o alvo seguiu para Santos e São Paulo (5002439-
66.2018.4.04.7000, evento 1.7, p. 19). 

Estas informações são relevantes porque a movimentação  de
GAROTÃO entre os dias 03 e 05/05/2017 está em sintonia com os
deslocamentos de URSO PEQUENO (65 99638-9070), que "estava em
Curitiba no dia 03/05, e chegou a cidade de Balneário Comburiu/SC no
mesmo dia. Já no dia seguinte (04/05) o mesmo retornou a cidade de



Curitiba. Após isso, a próxima localização de ERB foi somente no dia
07/05 na cidade de São José dos Campos/SP" (5002439-
66.2018.4.04.7000, evento 1.7, p. 20).

Na Informação 86/2017 (5002439-66.2018.4.04.7000, evento
1.6, p. 27), foi analisado o aparelho vinculado à linha (66) 99914-5370,
encontrado no interior do veículo Santa Fé de LUIZ CARLOS DA
ROCHA. Entre os elementos encontrados está uma mensagem enviada por
LUIZ CARLOS comunicando um negócio feito com “GAROTÃO” e
transmitindo os dados bancários da empresa ARIMAR TRANSPORTE E
MADEIRAS LTDA, CNPJ 08.240.925/0001-11.    

Assim como GAROTÃOR a empresa ARIMAR era de
Curitiba/PR e tinha como sócio administrador ARIANNE CAROLINA
VIEIRA DA COSTA, esposa de MARCELO JOSÉ GREGOLIN
ANACLETO. 

Ademais, o caminhão apreendido em 03/06/2016, na cidade
de Guarulhos/SP, com aproximadamente uma tonelada de cocaína,
(VOLVO/FH124204X2T, placas AML-3349), foi transferido para a
empresa MEGA BRASIL - LOGÍSTICA LTDA. – ME (CNPJ
12.832.917/0001-31). Os sócios dessa empresa seriam PAULO ALBERTO
GREGOLIN ANACLETO (irmão de MARCELO) e BRUNO EMERICK
ANACLETO (filho de MARCELO), consoante Informação Policial
91/2017 (5002439-66.2018.4.04.7000, evento 1.7, p. 28/29).

Oportuno esclarecer que no curso da Operação
Spectrum foram levantados fortes indícios de que a droga apreendida
naquele caminhão pertencia à organização criminosa de LUIZ CARLOS
DA ROCHA. Os elementos referentes a essa ligação estão pontuados nas
sentenças proferidas nos autos 5053952-10.2017.4.04.7000, 5055713-
76.2017.4.04.7000 e 5049871-18.2017.4.04.7000.  

Por sua vez, no endereço da MEGA BRASIL (Avenida
Juscelino Kubitschek de Oliveira 581 - sala 01, CIC - CEP 81280-140 -
Curitiba/PR) também estaria estabelecida, em sala diferente, a empresa
MARCELO JOSE GREGOLIN ANACLETO- ME.

Entretanto, no endereço das empresas MEGA BRASIL -
LOGÍSTICA LTDA. – ME e MARCELO JOSE GREGOLIN
ANACLETO- ME (Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº 581,
Curitiba/PR) encontra-se estabelecida outra pessoa jurídica: a PARACAR
REFORMA DE CARRETAS LTDA. (5002439-66.2018.4.04.7000, evento
1.7, p. 30), reforçando as suspeitas de que aquelas empresas estariam
servindo a propósitos escusos.

A polícia igualmente apurou que a família ANACLETO
possuía vínculos com a cidade de BRASNORTE/MT (5002439-
66.2018.4.04.7000, evento 1.7, p. 28/34), merecendo destaque o caso da



irmã de MARCELO (JANAÍNA), que reside em BRASNORTE/MT,
cidade em que também estaria localizado o núcleo operacional ligado
a ALESSANDRO ROGÉRIO DE AGUIAR (URSO PEQUENO). 

Informações obtidas no facebook apontam
que JANAINA tem vínculo de amizade com EUDES (irmão de
ALESSANDRO). JANAÍNA figura, também, como sócia de uma empresa
madeireira (REAL IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA. - EPP). 

Ademais, como já apontado, no dia 05/05/2017 o investigado
LUIZ CARLOS DA ROCHA foi flagrado pelo CFTV do Shopping
Iguatemi, na cidade de São Paulo, na companhia de ALESSANDRO
ROGÉRIO DE AGUIAR e  MARCELO JOSE GREGOLIM ANACLETO
(Informação Policial 91/2017, 5002439-66.2018.4.04.7000, evento 1.7, p.
51/58). 

Os extratos do fluxo de dados 3G dos alvos GAROTÃO e
URSO PEQUENO confirmam que ambos se deslocaram para destinos
comuns entre os dias 02 e 06/05/2017 (Informação Policial 91/2017,
5002439-66.2018.4.04.7000, evento 1.7, p. 52/53). 

Além disso, conforme relatório de inteligência, o telefone
regular utilizado por MARCELO era o de nº (41) 99911-1151, cujas
ligações atestam que entre os dias 02 a 06/05/2017 ele se deslocou
de Curitiba/PR para Balneário Camboriú/SC e depois para São Paulo/SP,
do mesmo modo que o alvo GAROTÃO (Informação Policial 91/2017,
5002439-66.2018.4.04.7000, evento 1.7, p. 60/61).
Essa linha ainda registrou uma série de ligações com o contato a (65)
99971-5031, utilizado por ALESSANDRO (Informação Policial 91/2017,
5002439-66.2018.4.04.7000, evento 1.7, p. 58/60 c/c 73).

Também as ERB's dos telefones (41) 99911-1151
(MARCELO) e (11) 95317-8897 (GAROTÃO) assinalam que os usuários
tem deslocamentos e locais de chamadas semelhantes, reforçando a
conclusão de que as duas linhas pertencem á mesma pessoa, consoante
Informação Policial 91/2017, 5002439-66.2018.4.04.7000, evento 1.7, p.
60/66). 

De mais a mais as fotos postadas em redes sociais por
familiares de ALESSANDRO ROGÉRIO DE AGUIAR e MARCELO
JOSE GREGOLIM ANACLETO confirmam o vínculo entre
ambos (Informação Policial 91/2017, 5002439-66.2018.4.04.7000, evento
1.7).

Finalmente, com o afastamento do sigilo das comunicações
telefônicas, constatou-se que as vozes reproduzidas em áudios extraídos
do celular de LUIZ CARLOS DA ROCHA, remetidos por URSO
PEQUENO e GAROTÃO, ao que tudo indica, pertenciam aos investigados
(Informação Policial nº 40/2018, evento 1.3 deste incidente). 



Assim, há fortes evidências de que GAROTÃO seja
MARCELO JOSE GREGOLIM ANACLETO, assim como de que ele
esteja ligado à organização criminosa liderada por LUIZ CARLOS DA
ROCHA, a qual tem no tráfico internacional de entorpecentes e na lavagem
de dinheiro seu objeto.     

4.2. EMPRESA MEGA BRASIL

Conforme já apontado, a empresa MEGA BRASIL passou a
ser do interesse da investigação porque adquiriu um caminhão que fora
apreendido na posse de prováveis associados da organização criminosa de
LUIZ CARLOS DA ROCHA,  presos em flagrante transportando quase
uma tonelada de cocaína em Guarulhos/SP. 

Outro fato que chamou atenção foi que referida empresa
pertencia ao irmão e ao filho de MARCELO JOSE GREGOLIM
ANACLETO.

As apurações iniciais já apontavam que BRUNO EMERICK
ANACLETO (filho de MARCELO) não participava de fato da
administração da pessoa jurídica e que, possivelmente, ela seria gerida por
seu tio PAULO ALBERTO GREGOLIN ANACLETO (irmão de
MARCELO) - consoante a Informação Policial n° 91/2017 (5002439-
66.2018.4.04.7000, evento 1.7).

Com o monitoramento das comunicações dos investigados,
observaram-se diálogos de possível ocultação de patrimônio por
MARCELO, assim como articulações desse investigado para transferir as
cotas da empresa MEGA BRASIL, pertencentes a seu irmão PAULO, para
o sogro WILSON ROBERTO DA COSTA. 

Nos áudios 9611657 (04/04/2018) e 9618328
(05/04/2018), MARCELO ("GAROTÃO") conversa com seu sogro, Wilson
Roberto da Costa, sobre a possibilidade de registrar em nome dele um
veículo Toyota SW4 zero quilômetro, entrando como parte do pagamento
do negócio um veículo Corolla, utilizado por ARIANNE (esposa
de MARCELO e filha de WILSON). Diligências policiais apontam que o
Corolla placas BAP0309 está registrado em nome de WILSON, sugerindo,
também, que o aludido veículo seja, em verdade, de propriedade
de MARCELO e sua esposa (5002439-66.2018.4.04.7000, evento 55.2, p.
8, 10/11).

No áudio 9617923 (de
05/04/2018), MARCELO ("GAROTÃO") conversa com ARIANNE (sua
esposa) sobre problemas com seu irmão (PAULO ALBERTO GREGOLIN
ANACLETO). Extrai-se da conversa que MARCELO colocou a empresa
MEGABRASIL no nome do irmão e agora receia que o irmão pleiteia parte
dos bens. Cogita com ARIANNE de passar a referida empresa pro nome do
pai dela (WILSON) - (5002439-66.2018.4.04.7000, evento 55.2, p. 9/10).



Na sequência (áudio 9618752 de
05/04/2018), ARIANNE conversa com seu pai (WILSON) sobre a
possibilidade de uso do seu nome na transferência da empresa
MEGABRASIL (5002439-66.2018.4.04.7000, evento 55.2, p. 11/12).

No dia 05/04/2018 (áudio 9615714), MARCELO
("GAROTÃO") ligou para o seu contador e abordou questões relacionadas
a sua preocupação sobre o acesso, por terceiros, a informações sobre o
faturamento de suas empresas (5002439-66.2018.4.04.7000, evento 55.2, p.
13/14).

Ainda, extrai-se dos áudios 9643968 e 9715902 que
MARCELO e sua esposa adquiriram uma casa no valor de R$
3.000.000,00. Além disso, afirmou a autoridade policial que foram
utilizadas, como parte do pagamento da casa, três salas comerciais da
empresa MEGABRASIL avaliadas em R$ 1.000.000,00 (5002439-
66.2018.4.04.7000, evento 55.2, p. 15/16).

Nos áudios 9803739 (de 30/04/2018), 9817048
(02/05/2018) e 9824354 (03/05/2018), MARCELO fala com o
contador LUIZ sobre detalhes da alteração do contrato social para inclusão
de seu sogro da empresa MEGA BRASIL. Indicou que num primeiro
momento iria transferir 10% do capital social da empresa e no período de
cerca de um mês completaria a transferência. Comentou novamente que
iria transferir a empresa para o nome do sogro em virtude de
desentendimentos que está tendo com o irmão, PAULO (5002439-
66.2018.4.04.7000, evento 76.2, p. 6/8).

Nesse contexto, no áudio 9817048
(02/05/2018), MARCELO chega a comentar com o seu contador que: "Aí
boto no nome do WILSON, no nome do meu sogro, pego uma procuração e
não fico dependendo de irmão. Porque você sabe, mexer com irmão é a
pior coisa" (5002439-66.2018.4.04.7000, evento 76.2, p. 7/8).

O relatório de inteligência do evento 76 dos autos 5002439-
66.2018.4.04.7000 destaca que WILSON ROBERTO DA COSTA (sogro
de MARCELO) trabalha como vigilante noturno, com salário declarado de
R$ 2.515,04, conforme dados obtidos perante cadastro do Ministério do
Trabalho. Tal situação reforça a conclusão de que MARCELO estaria
usando WILSON para ocultar seu patrimônio. 

Assim, considerando os elementos apontados neste tópico e
o envolvimento de MARCELO com a organização criminosa de LUIZ
CARLOS DA ROCHA, é possível que o investigado venha utilizando a
empresa MEGA BRASIL e "laranjas" para ocultar patrimônio adquirido
com dinheiro ilícito e também movimentando bens e valores no interesse
do grupo criminoso.    



4.3. FRAUDES COM VEÍCULOS
ROUBADOS/FURTADOS

Foram registradas conversas com MARCELO dando conta de
seu possível envolvimento com veículos roubados e documentos falsos
(5002439-66.2018.4.04.7000, evento 150.2, p. 10/12).

Com efeito, no dia 28/08/2018, MARCELO conversou com
uma pessoa chamada JULIANO, telefone 66 99991-2192, que relatou a
apreensão de um caminhão e a prisão do motorista porque o lacre e a
documentação do veículo eram falsos. Extrai-se da conversa que
MARCELO vendeu ou intermediou a venda de um caminhão
furtado/roubado para JULIANO e que os respectivos documentos foram
falsificados (5002439-66.2018.4.04.7000, áudio índice 11583376, evento
150.2, p. 10):

MARCELO - Fala Juliano. Bom dia! 

JULIANO - Bom dia. O caminhão foi preso na Polícia Rodoviária
Federal de Rondonópolis por que tá com documento falso. 

MARCELO - Vige Maria. 

JULIANO - Documento falso! 

MARCELO - Sim, mas você sabe o que que é o caminhão Juliano. 

JULIANO - Não mas esse foi montado o documento. Por que.... E
agora? 

MARCELO - Não, agora tem que ver o que você faz, você pegar e liberar
o caminhão. 

JULIANO - Não, não libera o caminhão. O motorista está sendo preso. 

MARCELO - Esse caminhão desde o dia que você comprou falei pra
você que você não podia mandar esse caminhão pra fora Juliano. 

JULIANO - É, não foi o que nós falamos não Marcelo. 

MARCELO - Sei que foi isso. Você sabe, você comprou, você sabia o
que era. 

JULIANO - .....diz que o lacre da placa é de uma moto, não é de um
caminhão, o veículo. Aí você me fode cara. O lacra da placa é de uma
moto? 

MARCELO - Quando eu te entreguei, eu te te entreguei pra você tudo
certo, aí nós fizemos o documento, você sabe que o caminhão é um
dublê, Juliano!



Ainda na mesma ligação, MARCELO fala para
JULIANO que "isso daí nunca aconteceu comigo" e que seria
necessário arrumar um “laranja” para figurar como vendedor, a fim de
caracterizar a aquisição de boa-fé (5002439-66.2018.4.04.7000, áudio
índice 11583376, evento 150.2, p. 10/11):

MARCELO - Tem que falar que comprou de terceiro de boa fé, igual
você tem o documento.

JULIANO - Pois é, mas eu comprei de quem? 

MARCELO - Comprou daquela pessoa que tá ali..o documento... 

JULIANO - Pois é mas o cara vai e não me conhece, Marcelo! Eu não
conheço o cara.

(...)

JULIANO - Cadê os comprovantes de pagamento Marcelo?

MARCELO - Não, isso daí agora você vai ver o que que vai ser feito.
Igual tô te falando Juliano, eu Marcelo nunca passei por isso daí. Eu.
Tudo que te falar...vou falar o que? Vou tá te passando a informação
errada. Tem que pegar ó: esse caminhão foi comprado, foi recebido, eu
fui pagando...aquele contrato que aquela vez você pediu pra fazer, que
mandei pra você. Que 

JULIANO - Tá aqui. 

MARCELO - O que tá escrito nele? 

JULIANO - Compra e venda. 

MARCELO - Compra e venda? Você comprou e veio pagando ou não?
Tem as parcelas que você ia pagando. 

JULIANO - Cadê as parcelas Marcelo? De quem que eu comprei o
caminhão teu? 

MARCELO - Não, de mim você não comprou. Não assinei nada pra
você....tem que ter um laranja, um laranja...comprei o caminhão.... 

JULIANO - A..eu vou criar um laranja agora aqui em Juara? 

MARCELO - Não, vamos arrumar alguém cara. Vamos arrumar. 

JULIANO - Precisa bicho, já dá um mole pro cara que preciso dar nome
aos bois. 

MARCELO - Vamos arrumar uma pessoa que você comprou, só tem
que ter um contrato com essa pessoa. 

JULIANO - Então arruma aí. Arruma um cara aí e me fala.



Na sequência, MARCELO procurou JOSÉ ROBERTO e
disse que ligaria pra ele via aplicativo WhatsApp (áudio índice 11583376,
evento 150.2, p. 11). Ao que parece conversaram sobre o ocorrido com
JULIANO e provavelmente providenciaram o tal laranja, uma vez que,
minutos depois, MARCELO entra em contato com o contador pedindo que
refizesse um contrato de compra e venda de um caminhão e uma carreta,
alterando apenas o nome do vendedor (5002439-66.2018.4.04.7000, áudio
índice 11583437, evento 150.2, p. 12). 

Conforme diligências, de fato foi instaurada na Delegacia de
Polícia Federal em Rondonópolis/MT investigação para "apurar uso de
documentos falsificados ou alterados e possível receptação de veículo
roubado/furtado, fato noticiado por policiais rodoviários federais que
abordaram o conjunto de veículo VOLVO/FH 540 placas PLACA MLS-
6645 tracionando os semi reboques placas AWX7994 e AWX7996, o qual
estava sendo conduzido por ADEMIR HENRIQUE FONSECA". Segundo o
condutor do caminhão, o veículo pertencia à pessoa de nome JULIANO
GARUTTI, devidamente identificado na portaria de instauração como
sendo JULIANO GARUTTI DE OLIVEIRA (evento 150.3, 150.4 e150.5).
Mesma pessoa que entrou em contato pelo telefone 66 99991-2192 com
MARCELO GREGOLIN ANACLETO, conforme dados extraídos do
INFOSEG (5002439-66.2018.4.04.7000, evento 150.2, p. 6).

Observam-se, assim, elementos sugerindo o envolvimento de
MARCELO com a negociação de veículos roubados/furtados, além da
confecção de documentos falsos para que os bens pudessem trafegar. Além
disso, MARCELO trata de fraude e contrafações para evitar a
responsabilização penal do comprador do veículo. 

Nesse episódio MARCELO também entra em contato com
LUIZ RENATO STIVAL, telefone 41 99884-4157, que é contador e presta
serviços a MARCELO e seu irmão PAULO, avisando-o que
precisava refazer um contrato de compra e venda de um caminhão, o qual
teria sido confeccionado anteriormente. Em resposta o contador afirmou
"deixo tudo arquivado". 

Apesar de não haver qualquer indício concreto de crime por
parte do contador, a medida de busca e apreensão requerida pela autoridade
policial revela-se imprescindível, considerando que ele arquiva todos os
trabalhos realizados para seu cliente MARCELO. 

5. EXPORTAÇÃO CARGA COCAÍNA VIA PORTO DE
PARANAGUÁ        

A Informação nº 40/2018 (evento 1.3 deste incidente) cruzou
dados extraídos das mídias de LUIZ CARLOS DA ROCHA com as
informações levantadas nesta operação (Operação Sem Saída),
apontando que MARCELO, ALESSANDRO e LUIZ CARLOS DA
ROCHA estavam envolvidos numa operação para exportação de cocaína



via porto de PARANAGUÁ/PR, local onde também atuou o associado “DE
ÓCULOS”, que na agenda do telefone de CABEÇA BRANCA aparece
como PAULO PRETO.

Foi esclarecido que "no celular apreendido com LUIZ
CARLOS DA ROCHA, na cidade de SORRISO/MT, foram encontradas
mensagens de voz enviadas e recebidas pelo aplicativo
WHASTAPP" e "com o início da interceptação dos telefones de MARCELO
GRAGOLIN ANACLETO e ALESSANDRO ROGERIO DE AGUIAR" foi
possível "fazer uma comparação entre as vozes dos mesmos com as vozes
das mensagens encontradas no aparelho apreendido, sendo que foram
reconhecidas como sendo de ALESSANDRO ROGÉRIO DE AGUIAR,
como sendo o GORDINHO, e de MARCELO ANACLETO GREGOLIN, é o
GAROTÃO".

A análise aponta, em detalhes, que LUIZ CARLOS DA
ROCHA estava para enviar uma carga de droga para a EUROPA pelo porto
de PARANAGUÁ/PR, tendo sido a negociação conduzida por
GORDINHO (ALESSANDRO ROGÉRIO DE AGUIAR) e GAROTÃO
(MARCELO GREGOLIN ANACLETO). O envio da droga seria na
modalidade “RIP-ON/RIP OFF”, que, segundo esclarecido no
documento, "é quando ela é inserida em container sem o conhecimento do
exportador. A droga seria inserida por pessoas que tem acesso a região
portuária, tais como trabalhadores do cais ou de empresas que atuam no
desembaraço do contêiner, ou até mesmo funcionários públicos" (evento
1.3, p. 66).

Pelas mensagens a pessoa encarregada de providenciar o
“RIP-ON/RIPOFF” era o “DE ÓCULOS” (PAULO PRETO).

Extrai-se dos diálogos que houve uma primeira tentativa de
embarque e que ela restou frustrada porque LUIZ CARLOS DA ROCHA
suspeitou que seus novos associados queriam apropriar-se da droga enviada
para Paranaguá. A razão da desconfiança foi gerada em virtude de um
“BL” falso, um conhecimento de embarque (BL - Bill of Landing) com
numeração inexistente e, além disso, os contatos em Paranaguá não
resolveram a questão de imediato e começaram a protelar o embarque.

No áudio abaixo, enviado no dia 19/03/2017, às 12:29, DE
ÓCULOS busca tranquilizar ALESSANDRO quanto aos problemas
ocorridos (evento 1.3, p.17):

Voz do “de óculos”:"Gordinho, bom dia. Não precisa você aguardar até
às oito da manhã de segunda-feira. Meu irmão, o negócio é o seguinte:
da mesma forma que você conhece as pessoas que trabalham pra você aí,
eu conheço as pessoas que trabalham aqui pra mim. Eu sei em quem
posso confiar e aqueles de quem eu tenho que desconfiar, entendeu?
Como falei pra você, eu não boto a mão em nada mas as pessoas que
botam a mão por mim, ou elas matam ou elas morrem por mim também,
entendeu? Por que eu dou subsídio suficiente pra...pra que eu tenha



confiança nelas e elas em mim. E a partir desse momento quero dizer pra
você mais uma vez: eu não corri atrás de toda documentação, eu não
corri atrás de tudo pra fazer uma farsa ou coisa parecida. Aquela
história do BL eu vou explicar para você direitinho, você vai entender.
Eu falei para você, o importante pra nós, independente de ter acontecido
isso ou não, com o BL falso ou com o BL verdadeiro, se chegasse lá era o
que importava. Entendeu? Pra nós também o importante era isso. Agora
não chegando lá o problema tornou-se a ser comigo. E eu falei pra você
categoricamente de que iria resolver, eu tô aqui pra dizer o seguinte:
acalme tua mente, acalme teu coração, que tua mercadoria vai ser salva.
(...). Amanhã ou mais tarde, amanhã eu te chamo e vai estar tudo certo.
Tá bom? Agora eu vou dar uma descansada e espere eu te chamar, por
favor! Tenha um bom domingo e Deus nos proteja.”

Na sequencia, ALESSANDRO envia outros dois áudios para
LUIZ CARLOS, ambos referentes à resposta dada a DE ÓCULOS (evento
1.3, p.17/18):

Voz de ALESSANDRO ROGÉRIO DE AGUIAR: “Entendo. Você já
pensou se não não temos as imagens pra confrontar agora? As imagens
daí e de lá, como seria, ia ficar o diz pelo que não diz. Aí eu ia ter
que...resumindo pra você...empurrar o pessoal de lá e o teu pessoal aí. E
você junto. Então as vezes essa exigência nossa salvou vida. Pensa por
esse lado que é melhor. ”

(...)

Voz de ALESSANDRO ROGÉRIO DE AGUIAR: Se ele garantiu que até
segunda vai estar tudo resolvido então vamos aguardar até segunda oito
da manhã. Você me dando o endereço onde pego meu dinheiro e meus
objetos. Um abraço, fica com Deus e boa noite.

O empasse referente à devolução da droga e do dinheiro
enviado para o "DE ÓCULOS" teria começado a se resolver com a ação de
MARCELO, que foi à Paranaguá, recuperou a droga e alugou um
apartamento para depositá-la até conseguirem resolver a questão. Depois
que MARCELO conferiu a carga e a colocou em local seguro, o que
aconteceu no dia 20/03/2017, ele enviou uma série de imagens para LUIZ
CARLOS (evento 1.3, p. 24/34), confirmando tratar-se de cocaína. Seguem
algumas delas:



Outras mensagens dão a entender que houve novos problemas
e atrasos no envio da droga para o exterior, consoante se depreende dos
áudios abaixo, no qual LUIZ CARLOS DA ROCHA faz sérias ameaças
aos envolvidos:

Voz de LUIZ CARLOS DA ROCHA: "eu não quero mais saber de
confusão deles, ou eles fazem ou me devolvem o que é meu e acabou.
Pode deixar bem claro isso, devolvendo o que é meu não vai ter nenhum
problema. Só que eu quero tudo o que é meu, não pode faltar um centavo,
tá? Por que se faltar um centavo eu não vou perdoar. Eu não quero
saber quem que é, tá, nós vamos pra cima e vamos resolver. Eu como a
cabeça dele, que nem te falei, eu como a cabeça mesmo, tá?” - (evento
1.3, p. 35).

Voz de LUIZ CARLOS DA ROCHA: Depois que deu problema ele já me
passou três ou quatro datas, passou dia 31, depois do dia 31 pulou pro
dia 4, do dia 4 pulou pro dia 11, e sempre arrumando desculpa, sempre
arrumando desculpa. Eu sinceramente eu não...em você eu confio no que
você está me dizendo, 100%. Mas eu não to confiando acreditando nesse
pessoal não. Então vamos fazer o seguinte, é a última chance: fazer ou
não fazer! Se fazerem bem, se deixarem de fazer também manda
preparar meu “dinheiro”, preparar minhas coisas de volta, eu vou
querer minhas coisas de volta e meu dinheiro, não pode faltar um



centavo tá, inclusive o que...o que faltou agora com essa confusão
todinha. Eu quero meu dinheiro tá? Já pode falar isso pra ele. Tá mais,
um abraço.- (evento 1.3, p. 37)

Voz de LUIZ CARLOS DA ROCHA: “Boa tarde meu amigo. Você viu
então que eu não estava errado e que o irmão também não está errado.
Que ele sabe bem o que tá fazendo, que ele sabe bem o que está dizendo,
ele é um cara...repetindo... ele é um cara que tá acostumado a mexer com
isso, a fazer com isso, então se estão tentando passar a gente pra trás,
você pode falar pra largar mão disso que ninguém é trouxa não. Eu não
acredito que nessa história, que as informações que eles receberam são
essas. Na minha opinião, essa é opinião minha, particular, não digo que
esteja certo, como ele é o dono da empresa transportadora, ele pode ter
inserido esse nome aí na relação, eu acredito que possa ter feito isso.
Igual ele fez naquele primeiro BL frio que nos apresentou. Ele colocou
um nome de um carro, colocou o número das caixas que não existia
naquele BL. Então eu acredito que ele pode ter feito isso dessa vez
também colocando esse nome aí pra criar mais um problema pra nós,
tá? Sendo que tem um no mesmo dia com o mesmo destino, então por
que não passou o outro e não esse. Então eu não acredito nessa história.
Eu vou aguardar até segunda-feira, vamos aguardar sim, já tá nesse rolo
todo. Só que segunda-feira é o último prazo e como estou te dizendo,
tá, eu não quero mais saber de confusão deles, ou eles fazem ou me
devolvem o que é meu e acabou. Pode deixar bem claro isso,
devolvendo o que é meu não vai ter nenhum problema. Só que eu quero
tudo o que é meu, não pode faltar um centavo, tá? Por que se faltar um
centavo eu não vou perdoar. Eu não quero saber quem que é, tá, nós
vamos pra cima e vamos resolver. Eu como a cabeça dele, que nem te
falei, eu como a cabeça mesmo, tá ? Por que ninguém é palhaço de
ninguém. Eu botei meu dinheiro confiando na palavra. A minha
palavra foi cumprida, tanto que quando eles me falaram que tava tudo
certo, no outro dia nós mandamos o dinheiro para pagar as despesas,
tá? Ou eles cumprem ou eles vão ter um problema muito sério pra vida
deles. Eu vou repetir o que falei a primeira vez no BL frio que eles
mandaram pra nós, tá? Esse dinheiro não vai me deixar nem mais rico
nem mais pobre. É muito dinheiro, é! Mas não vai me deixar nem mais
rico nem mais pobre. E eu gasto dez vezes isso aí para pegar eles. E eu
acho que eles não vão ter condições de gastar dez vezes isso que eles
estão querendo roubar uma mixaria, eles não vão ter condições de
gastar mais que isso pra brigar comigo. Então, você pode avisar bem
eles isso, tá? Se quiser você pode mandar essa gravação pra eles, tá? Se
eles soubessem, ainda bem que não sabem quem sou eu, eu acredito
que você não deve ter falado, se eles souber quem sou eu tenho certeza
que eles não iam fazer isso, tá?Um grande abraço pra você e vamos
aguardar então!” - (evento 1.3, p. 41)

Apesar dos percalços, a cocaína foi embarcada no dia
27/04/2017 em caixas identificadas como de "celulose" (evento 1.3, p.
51/52):

Voz de MARCELO GREGOLIN ANACLETO: Tá anotado, o rapaz tá
falando aqui pra mim:

(a partir desse momento voz do “de óculos”): O pátio ele carrega
químico e celulose mas são caixas distintas: um vai com químico e outro
vai com celulose.



Voz de MARCELO GREGOLIN ANACLETO: o nosso vai com o que?

Voz do "de óculos": celulose.

A autoridade policial no relatório de inteligência do evento
121 (5002439-66.2018.4.04.7000/PR) descreveu diligências que
permitiram identificar que o indivíduo chamado pelo apelido de “DE
ÓCULOS” seria Marcos Luiz Pinto, vulgo "MIKAKO", preso e condenado
no âmbito da OPERAÇÃO FLASCHBACK do GISE CURITIBA/PR
(autos 5001897-58.2017.4.04.7008/PR, da 1ª Vara Federal de
Paranaguá/PR).

A identificação do alvo “DE ÓCULOS” foi realizada a partir
da comparação entre áudios e imagens daquela investigação (Operação
Flaschback) em relação aos áudios e imagens encontrados no celular de
Luiz Carlos da Rocha (5002439-66.2018.4.04.7000/PR, evento 121, p.
4/7).

Paralelamente, LUIZ CARLOS DA ROCHA mantinha
contato por intermédio de outro circuito fechado com IRMÃO LEE, com
quem trocou mensagens referentes a rotas de navios saindo do porto
PARANAGUÁ/PR ao porto de LE HAVRE, na FRANÇA. "Sobre IRMÃO
LEE temos que ele foi identificado na informação 28/2017 – OPERAÇÃO
SPECTRUM (COMPLEMENTAR ao ITEM 56 do RAPJ 01/2017 e ao
ITEM 38/RAPJ 03/2017) que analisa planilhas encontradas com LUIZ
CARLOS DA ROCHA, como comprador de droga, sendo que os valores
referentes a venda da droga (pagamentos feitos por IRMÃO LEE) foi
expresso em EUROS" (evento 1.3, p. 65).

Por fim, conforme já apontado, em 05/05/2018, poucos dias
depois do embarque da droga, MARCELO GREGOLIN ANACLETO e
ALESSANDRO ROGÉRIO DE AGUIAR foram identificados participando
de um encontro com LUIZ CARLOS DA ROCHA no Shopping Iguatemi,
na cidade de São Paulo/SP (Informação 91/2017).

Portanto, há indícios de que MARCELO GREGOLIN
ANACLETO e ALESSANDRO ROGÉRIO DE AGUIAR estiveram
envolvidos na remessa de cocaína para a Europa, via Porto de Paranaguá,
associados à organização criminosa de LUIZ CARLOS DA ROCHA, o que
caracteriazaria, em tese, crimes da Lei nº 11.343/2006.     

6. PRISÃO PREVENTIVA 

A autoridade policial pleiteia a prisão preventiva dos
investigados ALESSANDRO ROGÉRIO DE AGUIAR, vulgo URSINHO,
PELÚCIA, URSO PEQUENO (CPF 825.219.721-34); e MARCELO JOSE
GREGOLIN ANACLETO, vulgo GAROTÃO (CPF 914.719.821-49). 



O MPF manifestou-se favoravelmente e requereu, também, a
custódia cautelar de EUDES TARCÍSIO AGUAR (evento 5).

A prisão preventiva é medida de natureza cautelar
excepcional, tratada de forma específica no Código de Processo Penal em
seus arts. 311 a 316. Os principais requisitos para a decretação da prisão
preventiva estão descritos no caput do art. 312 do CPP, verbis:

Art. 312.  A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da
ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. (Redação
dada pela Lei nº 12.403, de 2011).       

A parte final do dispositivo acima transcrito ("prova da
existência do crime e indício suficiente de autoria") configura o
pressuposto do fumus comissi delicti. No caso, conforme visto, há indícios
de que ALESSANDRO e MARCELO integrem a organização criminosa de
LUIZ CARLOS DA ROCHA, praticando, além do delito do art. 1º da Lei
12.850/2013, crimes da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogras) e da Lei
9.613/1998 (lavagem de dinheiro).  

O outro requisito necessário para a decretação da prisão
preventiva é o periculum libertatis (perigo que decorre do estado de
liberdade do agente), o que passo a analisar neste capítulo.

Nesse contexto, cito o seguinte precedente:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO
PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. FUMUS COMISSI DELICTI.
PERICULUM LIBERTATIS. REITERAÇÃO DELITIVA.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A
jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a
determinação de segregar cautelarmente o réu deve efetivar-se apenas se
indicada, em dados concretos dos autos, a materialidade do delito e os
indícios de autoria (fumus comissi delicti), assim como a necessidade da
cautela (periculum libertatis), à luz do disposto no art. 312 do Código de
Processo Penal. (...)"(RHC 201800471539, ROGERIO SCHIETTI CRUZ
- SEXTA TURMA, DJE DATA:16/04/2018 ..DTPB:.)

Com efeito, entendo que a prisão preventiva deva ser
decretada apenas em situações excepcionais, que justifiquem o
encarceramento do investigado.

Essa medida visa acautelar, em ultima ratio, a efetividade do
Direito Penal, justificando-se nas seguintes hipóteses: 1) garantia da  ordem
pública; 2) garantia da ordem econômica; 3) conveniência da instrução
criminal; e 4) garantia da aplicação da lei penal.



A prática de crimes em série, como a lavagem de dinheiro
proveniente de complexa organização criminosa voltada ao tráfico
internacional de drogas, bem como a existência de vínculo associativo para
a prática de tais crimes em série, permite conclusão da existência de risco
de reiteração delitiva e, por conseguinte, risco à ordem pública.

Conforme já referido, a informação policial nº
28/2017 (evento 45, INF4, autos 5014853-33.2017.4.04.7000), ao realizar
minucioso trabalho de análise de planinhas eletrônicas apreendidas em
computadores de LUIZ CARLOS DA ROCHA, concluiu que, do ano de
2014 até meados de 2017, teriam sido negociadas pela organização
criminosa investigada aproximadamente 27 toneladas de cocaína e
recebidos pagamentos na ordem de U$ 138.233.839,00 (cento e trinta e oito
milhões, duzentos e trinta e três mil oitocentos e trinta e nove dólares).

A jurisprudência dos Tribunais Superiores, mesmo
resguardando a excepcionalidade da prisão preventiva, admite a medida
para casos nos quais se constate a necessidade da prisão para que
seja desarticulada a organização criminosa, de modo a impedir a
reiteração delitiva e assim garantir a ordem pública:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO.
TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE SOCIAL.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA A PRÁTICA DE
VÁRIOS DELITOS, INCLUSIVE TRÁFICO DE DROGAS
INTERESTADUAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 5. Habeas corpus não
conhecido. A necessidade de manutenção do cárcere constitui
importante instrumento de que dispõe o Estado para desarticular
organizações criminosas. A necessidade de se interromper ou diminuir
a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no
conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação
cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, Primeira
Turma, HC-95.024/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de
20/2/2009). 6. Habeas corpus não conhecido.(HC 201602459493,
REYNALDO SOARES DA FONSECA, STJ - QUINTA TURMA, DJE
DATA:15/05/2017 ..DTPB:, grifei)

A probabilidade da reiteração delitiva, e o consequente risco à ordem
pública, também pode ser avaliado no caso segundo os registros de
passagens criminais dos investigados, ainda que sem trânsito em
julgado. Sobre o tema:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
QUANTIDADE, VARIEDADE E NOCIVIDADE DA DROGA
APREENDIDA. PETRECHOS PARA O TRÁFICO. FUNDADO RECEIO
DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...) IV - Outrossim, a prisão preventiva para assegurar a ordem pública
se legitima nos registros de passagens criminais anteriores do paciente,



ainda que sem trânsito em julgado, que tornam patente o risco concreto
de reiteração delitiva e apontam para a sua periculosidade social. V -
Para infirmar a asserção de que o ora paciente responde a diversos
outros processos na justiça criminal, seria imprescindível o revolvimento
fático, a que a via estreita, de cognição sumária, do writ não se presta. A
Defesa, aliás, não fez juntar aos autos cópia da folha de antecedentes do
paciente ou outra espécie de prova pré-constituída que bastasse para
desconstituir o juízo de fato encampado pelas instâncias ordinárias. VI -
A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como
primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de
garantir a revogação da prisão, se há nos autos elementos hábeis a
justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela
mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão. Habeas corpus não conhecido.
(HC 201700366241, FELIX FISCHER - QUINTA TURMA, DJE
DATA:26/04/2017 ..DTPB, grifei)

Feitas essas considerações iniciais, passo a analisar a situação
de cada um dos investigados em relação aos quais foi requerida a prisão
preventiva.

6.1. ALESSANDRO ROGÉRIO DE AGUIAR

Consoante apontado em detalhes nesta decisão, há indícios de
que o investigado ALESSANDRO ROGÉRIO DE AGUIAR (URSO
PEQUENO, URSINHO OU PELÚCIA) integrava a organização
criminosa de LUIZ CARLOS DA ROCHA, chefiando núcleo operacional
do tráfico da cocaína nas regiões de Brasnorte e Campo Novo do Parecis.
Sinalizam nesse sentido os circuitos fechados de telefonia dos quais ele
fazia parte; os registros das ERB's desses terminais; o grande volume de
chamadas nestes circuitos em datas próximas aos carregamentos de droga
apreendidos na investigação (Informação Policial 91/2017, 5002439-
66.2018.4.04.7000, evento 1.7, p. 9/16); a participação de ALESSANDRO
na provável exportação de cocaína via Porto de Paranaguá; além do vínculo
de ALESSANDRO com o líder do tráfico LUIZ CARLOS.

Há ainda fortes elementos indiciários de que ALESSANDRO
ROGÉRIO DE AGUIAR (URSO PEQUENO, URSINHO OU
PELÚCIA) participava como interposta pessoa em atos de lavagem de
dinheiro que beneficiavam LUIZ CARLOS DA ROCHA e o grupo
criminoso. Nesta situação enquandram-se a aquisição da FAZENDA
SCENY ou SÃO JUDAS TADEU II; a compra da FAZENDA MAZA IV; a
exploração da FAZENDA JUARA II e a tentativa de comercialização, pelo
investigado, de equipamentos agrícolas que embora estivessem em nome
de HAMILTON BRANDÃO DE LIMA (também "laranja" de LUIZ
CARLOS) pertenciam ao traficante. 

Além disso, foram apontadas movimentações financeiras
suspeitas nas contas de EUDES TARCÍSIO AGUIAR (irmão de
ALESSANDRO) e das empresas AGROPECUÁRIA ESTRELA DO
OESTE e MADEIREIRA IMPERATRIZ IMPORTACAO E



EXPORTACAO LTDA, nas quais ALESSANDRO e EUDES são sócios.
Como assinalado, nos endereços de LUIZ CARLOS DA ROCHA foram
encontrados documentos (anotações de dados bancários e/ou comprovantes
de depósitos) ligados às empresas FAMA e INSTITUTO
BIODIVERSIDADE, com as quais foram realizadas as transações
bancárias envolvendo EUDES e as empresas de ALESSANDRO
ROGÉRIO DE AGUIAR (URSO PEQUENO, URSINHO OU
PELÚCIA). Essas operações parecem visar a dissimulação do real
depositante (LUIZ CARLOS DA ROCHA) e da origem espúria dos
recursos, o que, em tese, caracterizaria igualmente delitos de
branqueamento de valores.   

Além disso, segundo os indícios citados, ALESSANDRO
ROGÉRIO DE AGUIAR (URSO PEQUENO, URSINHO OU
PELÚCIA) participou da exportação de carga de cocaína para a Europa via
Porto de Paranaguá/PR, fato que titpificaria envolvimento em tráfico
internacional de drogas.               

De mais a mais, nos dois últimos períodos de monitoramento
(5002439-66.2018.4.04.7000) ALESSANDRO realizou deslocamentos em
que mantece desligado seu celular "oficial". Além disso, no final de
outubro/2018 ele e MARCELO voltaram a se encontrar em situação
suspeita, conforme descrito na decisão de evento 190 dos autos de
interceptação (5002439-66.2018.4.04.7000), sugerindo que ambos
permanecem praticando o tráfico de drogas. 

Ante o exposto, em cognição sumária do feito, reputo
presentes indícios suficientes da autoria e materialidade de fatos criminosos
narrados na representação da autoridade policial, que em análise superficial
se enquadram nos tipos do artigo 1.º da Lei n.º 9.613/98; art. 2º da Lei nº
12.850/2013; e art. 33 e art. 35 da Lei nº 11.343/2006, e entendo necessária
para a garantia da ordem pública a prisão preventiva do
investigado ALESSANDRO ROGÉRIO DE AGUIAR (URSO
PEQUENO, URSINHO OU PELÚCIA), com o objetivo de fazer cessar
a reiteração criminosa e desarticular grupo remanescente ligado à
organização criminosa de LUIZ CARLOS DA ROCHA. Expeça-se o
mandado de prisão preventiva.

6.2. MARCELO JOSE GREGOLIN ANACLETO

Conforme já exposto, as evidências indicam que o
investigado MARCELO JOSE GREGOLIN ANACLETO
(GAROTÃO) integrava a organização criminosa de LUIZ CARLOS DA
ROCHA, chefiando núcleo operacional do tráfico da cocaína no Paraná,
seria responsável pela logística de porto, relacionada ao envio da droga ao
continente europeu. Sinalizam nesse sentido o circuito fechado de
telefonia do qual ele fazia parte; os registros das ERB's desse terminal; e



a participação de MARCELO na exportação de cocaína via Porto de
Paranaguá, além da relação de MARCELO com LUIZ CARLOS e
ALESSANDRO.

Conjuntamente, os elementos apontam participação de
MARCELO JOSE GREGOLIN ANACLETO (GAROTÃO) no evento
que embarcou, no dia 27/04/2017, no Porto de Paranaguá/PR, carga de
cocaína em caixas identificadas como de "celulose". 

Além disso, a prova indiciária sugere que MARCELO
JOSE GREGOLIN ANACLETO (GAROTÃO) é o proprietário de
fato da empresa MEGA BRASIL, que, conforme apontado nesta
decisão, passou a ser do interesse da investigação porque adquiriu um
caminhão que fora apreendido na posse de associados da organização
criminosa de LUIZ CARLOS DA ROCHA,  presos em flagrante
transportando quase uma tonelada de cocaína em Guarulhos/SP. O
caminhão pertencia, na verdade, a LUIZ CARLOS DA
ROCHA. MARCELO JOSE GREGOLIN ANACLETO (GAROTÃO)
é o proprietário de fato também da empresa ARIMAR, que aparece em
mensagens extraídas do celular de LUIZ CARLOS DA ROCHA como
titular da conta em que deveria ser feito o pagamento de uma carreta e
pneus adquiridos pelo traficante. Suspeita-se que essas empresas estejam
sendo utilizadas por MARCELO para receber "remuneração" pela
participação em atos ilícitos, bem como para lavar dinheiro oriundo do
tráfico de drogas, em seu próprio interesse e/ou no interesse da organização
criminosa. 

Convém anotar que MARCELO JOSE GREGOLIN
ANACLETO (GAROTÃO) emprega interpostas pessoas (esposa, filho,
irmão, sogro, mãe) para integrar pessoas jurídicas e realizar atos
comerciais, o que, por si só, configura em tese o crime de falso ideológico.
       

Também há indícios de que MARCELO
JOSE GREGOLIN ANACLETO        (GAROTÃO) venha comercializando
veículos roubados/furtados com documentos falsos (5002439-
66.2018.4.04.7000, evento 150.2, p. 10/12).

Por fim, reitero a observação de que no final de outubro/2018
ALESSANDRO e MARCELO voltaram a se encontrar em situação
suspeita, conforme descrito na decisão de evento 190 dos autos de
interceptação (5002439-66.2018.4.04.7000), sugerindo que ambos
permanecem praticando o tráfico de drogas.  

Ante o exposto, em cognição sumária do feito, reputo
presentes indícios suficientes da autoria e materialidade de fatos criminosos
narrados na representação da autoridade policial, que em análise superficial
se enquadram nos tipos do artigo 1.º da Lei n.º 9.613/98; art. 2º da Lei nº
12.850/2013; art. 33 e art. 35 da Lei nº 11.343/2006, arts. 297, 299 e 311 do



Código Penal e entendo necessária para a garantia da ordem pública a
prisão preventiva do investigado MARCELO JOSE GREGOLIN
ANACLETO        (GAROTÃO), com o objetivo de fazer cessar a reiteração
criminosa e desarticular grupo remanescente ligado à organização
criminosa de LUIZ CARLOS DA ROCHA. Expeça-se o mandado de
prisão preventiva.

6.3. EUDES TARCÍSIO DE AGUIAR

O investigado EUDES TARCÍSIO DE AGUIAR é irmão de
ALESSANDRO e sócio nas empresas AGROPECUÁRIA ESTRELA DO
OESTE e MADEIREIRA IMPERATRIZ IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA, em que ALESSANDRO também figura como
sócio. 

A AGROPECUÁRIA ESTRELA DO OESTE
e MADEIREIRA IMPERATRIZ realizaram movimentações bancárias com
a empresa FAMA, que, ao que tudo indica, era utilizada como "laranja" por
LUIZ CARLOS DA ROCHA e sua organização criminosa. Além disso, o
próprio EUDES teve valores depositados em sua conta pela empresa
FAMA. 

Ainda em relação àquela empresa (FAMA), existem
evidências de que EUDES conhecia seus sócios (MAURO AUGUSTO
LAURINDO DA SILVA e sua esposa MARIA DE FÁTIMA AZOIA
PINOTI) e que eles já haviam tido vínculos comerciais quando EUDES
fora prefeito de Município de Brasnorte/MT, ocasião em que o município
firmou ata de registro de preços com FAMA SERVIÇOS
ADMINSTRATIVOS LTDA EPP. 

Há indícios, ainda, de que a organização criminosa também
tenha se valido do INSTITUTO BIODIVERSIDADE para efetuar
transferências bancárias e dissimular a origem dos recursos, o que, nesse
contexto, coloca sob suspeita o depósito feito por aquele instituto em favor
da AGROPECUÁRIA ESTRELA DO OESTE, da qual EUDES e
ALESSANDRO são sócios. 

Ademais, em algumas passagens EUDES sinaliza ter
conhecimento das ações de ALESSANDRO, como aconteceu em relação à
tentativa de venda de maquinários agrícolas de LUIZ CARLOS DA
ROCHA, ocasião em que EUDES disse para um interlocutor que teria ido
buscar umas máquinas que “pegaram em conta” (5002439-
66.2018.4.04.7000, evento 13.2, p. 8 - áudio índice 8911180).

Mais recentemente, nos últimos períodos de interceptação,
EUDES conversa com seu pai, que pergunta se tem notícia de
ALESSANDRO, e EUDES responde que não, comentando “não berrou é



que tá tudo certo” (5002439-66.2018.4.04.7000, áudio índice 11596584,
evento 169.2, p. 8) - sugerindo conhecimento de alguma ação ilícita do
irmão. 

Há também o episódio da aquisição da Fazenda Sceny
pela AGROPECUÁRIA ESTRELA DO OESTE. Na casa de
LUIZ CARLOS DA ROCHA em Sorriso/MT foi apreendido um Contrato
Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural (2º Ofício De Tapurah/MT)
celebrado entre os vendedores ALVARO ANDRE GOMES e sua esposa,
CARMEN VANDERLÉA GOMES, e a compradora empresa
AGROPECUÁRIA ESTRELA DO OESTE LTDA (tendo como objeto a
FAZENDA SCENY, com área de 920 hectares, datado de 30 de agosto de
2013, no valor de R$ 3.200.000,00). O documento, porém, está assinado
apenas pela parte vendedora, não havendo prova de que o negócio se
concretizou (5002439-66.2018.4.04.7000, evento 1.7, p. 42) - o que
milita em favor de EUDES, que não teve seu nome posteriormente ligado à
propriedade, como aconteceu com ALESSANDRO.   

E por fim, há a aquisição da FAZENDA MAZA
IV pela AGROPECUÁRIA ESTRELA DO OESTE, empresa na qual ele é
sócio cotista.

Apesar dos indícios de envolvimento de EUDES TARCÍSIO
DE AGUIAR com a organização criminosa de LUIZ CARLOS DA
ROCHA em crimes de lavagem de dinheiro, não vislumbro risco em sua
liberdade. O contexto delineado até o momento revela um papel secundário
de EUDES no grupo, aparentemente acessório às ações do irmão. Durante
as investigações EUDES não apareceu vinculado ao tráfico de drogas,
embora os elementos apontassem ALESSANDRO como líder do grupo
operacional em Brasnorte/MT. Ademais, é possível que as movimentações
suspeitas tenham sido cooordenadas por ALESSANDRO, que, além de
participar na traficância, realizava ações de lavagem de dinheiro no
interesse de LUIZ CARLOS DA ROCHA.      

Apontou o MPF que o endereço de EUDES foi encontrado
em recibos/contratos extraídos do celular de LUIZ CARLOS DA ROCHA,
referentes à negociação com os irmãos ZANCHETIN. Entretanto, embora
pesquisas no google vinculassem aquele endereço a EUDES TARCÍSIO
AGUIAR, o endereço, na verdade, pertence à MADEIREIRA
IMPERATRIZ, da qual EUDES e ALESSANDRO são sócios (evento 1.1.,
p. 12/18).

Assim, por ora, entendo que o envolvimento de EUDES com
LUIZ CARLOS DA ROCHA e a organização criminosa deve ser melhor
esclarecida, o que não obsta posterior decretração de sua prisão preventiva
caso surjam novos indícios de efetivo risco à garantia da ordem pública
e/ou à garantia da instrução criminal.  



INDEFIRO, neste momento, a prisão preventiva
de EUDES TARCÍSIO DE AGUIAR.

7. MEDIDAS DE BUSCA E APREENSÃO

A busca e apreensão possui previsão legal no artigo 240 do
Código de Processo Penal, tendo por finalidade a obtenção de prova ou
apreensão de coisa, que tiverem relação com o fato em investigação.

Nesse sentido, para o seu deferimento são exigidos meros
indícios de materialidade e de autoria, notadamente porque são exatamente
os elementos probatórios para demonstrar a autoria e a materialidade que se
pretende alcançar com a medida.

Considerando os fortes indícios já analisados quanto à prática
de crimes de pertencimento à organização criminosa, tráfico internacional
de entorpecentes e lavagem de dinheiro, sendo provável que nas
residências e demais endereços relacionados aos investigados (endereços
de familiares ou empresas) possam ser encontrados dinheiro de origem
ilícita, documentos e informações (escritas e também em mídias) ligadas
aos fatos investigados, a busca e a apreensão nos endereços
especificados pela autoridade policial, revela-se como medida
imprescindível à colheita de provas e à identificação de outros
envolvidos.

Também é plenamente justificável a quebra do sigilo dos
dados armazenados nos computadores, celulares e equipamentos que
venham a ser apreendidos nos endereços em referência. Anota-se que as
diligências encontram respaldo nas disposições do artigo 5º, inciso XII, da
Constituição Federal, que excetua a inviolabilidade do sigilo de dados, nos
casos de ordem judicial, para fins de investigação criminal.

Portanto, considerando que o interesse público relacionado à
investigação criminal se sobrepõe ao interesse individual dos
investigados, defiro a representação de busca e apreensão, nos termos
postulados pela autoridade policial (evento 1) e pelo MPF (evento 5),
nos endereços devidamente especificados pela autoridade policial.

 Os mandados devem ter por objeto a colheita de provas dos
crimes investigados, especialmente:

a) a apreensão de dinheiro em espécie e bens de alto valor
sem origem lícita comprovada, em nome dos investigados ou de pessoas
interpostas;

b) a apreensão de títulos de propriedade, documentos
bancários, anotações que possam revelar atividades relacionadas aos fatos
investigados, documentos fiscais, contratos, extratos telefônicos,
fotografias que possam ser relevantes para prova dos fatos investigados;



c) agendas, telefones celulares, computadores, mídias
computacionais como compact disks, pen drives e memórias, que possam
conter informações relevantes sobre os fatos investigados;

d) a apreensão de veículos que forem encontrados, em nome
dos investigados ou em nome de terceiros, mas em relação aos quais haja
fundada suspeita de pertencerem aos investigados, segundo avaliação dos
executores dos mandados (nos termos da medida cautelar patrimonial
requerida pela autoridade policial);

No desempenho desta atividade, poderão as autoridades
acessar dados, arquivos eletrônicos e mensagens eletrônicas armazenadas
em eventuais computadores ou em dispositivos eletrônico de qualquer
natureza, inclusive smartphones, que forem encontrados, com a impressão
do que for encontrado e, se for necessário, a apreensão, nos termos acima,
de dispositivos de bancos de dados, disquetes, CDs, DVDs ou discos
rígidos. Autorizo desde logo o acesso pelas autoridades policiais do
conteúdo dos computadores e dispositivos no local das buscas e de
arquivos eletrônicos apreendidos, mesmo relativo a comunicações
eventualmente registradas.

8. AFASTAMENTO DO SIGILO BANCÁRIO E FISCAL 

Pleitearam a autoridade policial e o MPF a quebra do sigilo
bancário e fiscal de pessoas físicas e jurídicas ligadas aos investigados,
esclarecendo que com relação a ALESSANDRO e EUDES AGUIAR e a
empresa ESTRELA DO OESTE, já fora deferido o afastamento nos autos
50293037820174047000. 

A Constituição da República (art. 5º, X e XII, CF) estabelece
serem invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem, e
o sigilo da correspondência, comunicações telegráficas, de dados e das
comunicações telefônicas. Entretanto, esses direitos e garantias individuais
constitucionalmente assegurados não podem acobertar eventual prática
delitiva.

É por esta razão que não constituem direitos absolutos, mas
sim relativos que, diante das especiais circunstâncias do caso concreto,
podem ceder em prol de outros princípios igualmente importantes, como é
o caso da primazia do interesse público na apuração de práticas criminosas.

Acrescento que o acesso às informações bancárias e
fiscais para fins de investigação criminal encontra amparo nas disposições
constantes no artigo 1º, § 4º, da Lei Complementar nº 105/01, artigo 198, §
1º, I, do Código Tributário Nacional e artigo 3º, VI, da Lei nº 12.850/2013.

No caso em exame, encontram-se demonstrados os
fundados indícios da ocorrência de ilícitos e a utilidade das medidas para a
investigação, o que autoriza a quebra de sigilo de dados bancários e



fiscais para fins de investigação criminal.

A utilidade das medidas de quebra de sigilo de dados
bancários e fiscais é evidente diante da dinâmica de um possível esquema
de tráfico e lavagem de dinheiro.
O afastamento do sigilo bancário e fiscal mostra-se essencial e
imprescindível para que seja analisada a origem e o destino dos recursos
movimentados pelos investigados, bem como para que seja avaliada a
capacidade financeira e a evolução patrimonial dos alvos.

Assim, defiro os pedidos de quebra dos
sigilos bancário e fiscal nos termos formulados pela autoridade policial
no evento 1.

9. MEDIDAS CAUTELARES PATRIMONIAIS

A autoridade policial e o MPF requereram, também, a
decretação de indisponibilidade, apreensão, sequestro e bloqueio de bens e
valores relacionados aos investigados.

De fato, os indícios colhidos até o momento apontam que
MARCELO e ALESSANDRO integram organização criminosa voltada ao
tráfico internacional de entorpecentes e à lavagem de dinheiro. Também há
evidências da participação, ainda que de forma menos intensa, de EUDES
TARCÍSIO AGUIAR em operações de lavagem de dinheiro para o
grupo. Ademais, os investigados usam suas empresas, sejam elas
constituídas em seus próprios nomes ou em nome de terceiros, para
movimentar valores no interesse da organização criminosa. Ao que tudo
indica, o patrimônio que ostentam está relacionado a recursos advindos de
ações criminosas.

Em relação aos veículos do investigado MARCELO há o
risco de os bens sofrerem algum tipo de adulteração e serem
comercializados com documentos falsos caso permaneçam livres após a
deflagração da operação, haja vista as evidências de seu envolvimento com
o comércio de veículos furtados/roubados.

Assim, com fundamento no art. 4º da Lei nº 9.613/1998 e nos
arts. 125 e seguintes do Código de Processo Penal, determino as seguintes
medidas cautelares patrimoniais:

9.1. o sequestro de ativos, por meio de bloqueio
via BACENJUD, até o limite de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de
reais), dos seguintes investigados: ALESSANDRO ROGERIO DE
AGUIAR, KASSIA CAMPOS DE AGUIAR, EUDES TARCISO DE
AGUIAR, SHAMARA BORGES DE AGUIAR, H.B.PANIFICADORA
LTDA- ME, SHAMARA BORGES, MADEIREIRA IMPERATRIZ
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME, AGROPECUARIA
ESTRELA DO OESTE, ESTRELA IND E COM DE MADEIRAS



EIRELI, MARCELO JOSE GREGOLIN ANACLETO, ARIANNE
CAROLINA VIEIRA DA COSTA, MEGA BRASIL LOGISTICA
LTDA, WILSON ROBERTO DA COSTA, PAULO ALBERTO
GREGOLIN ANACLETO, ARIMAR TRANSPORTES E MADEIRAS
LTDA – ME, AMPS TRANSPORTES RODOVIARIO EIRELI, FAMA
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, FAMA COBRANCAS
ADMINISTRATIVAS LTDA, MAURO AUGUSTO LAURINDO DA
SILVA, MARIA DE FÁTIMA AZOIA PINOTI, INSTITUTO
BIODIVERSIDADE, JOSE CARLOS SILVEIRA.  

O bloqueio deverá incidir sobre valores iguais ou superiores a
R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$ 1.000.000.000,00 (um
bilhão de reais), restando desde logo autorizada a liberação das quantias
inferiores ao limite mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), assegurando,
assim, o custeio mínimo com as despesas de natureza alimentar dos
investigados e familiares.

9.2. o bloqueio cautelar (via RENAJUD) e a busca e
apreensão dos 30 veículos e equipamentos especificados nas págs. 84 a
89 da representação policial do evento 1.1.

9.3. o sequestro dos 02 (dois) bens imóveis especificados na
pág. 106 da representação policial evento 1.1.

9.4. o sequestro e indisponibilidade de bens imóveis via
Central Nacional de Indisponibilidade de Bens do CNJ registrados em
nome dos seguintes investigados: ALESSANDRO ROGERIO DE
AGUIAR, KASSIA CAMPOS DE AGUIAR, EUDES TARCISO DE
AGUIAR, SHAMARA BORGES DE AGUIAR, H.B.PANIFICADORA
LTDA- ME, SHAMARA BORGES, MADEIREIRA IMPERATRIZ
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME, AGROPECUARIA
ESTRELA DO OESTE, ESTRELA IND E COM DE MADEIRAS
EIRELI, MARCELO JOSE GREGOLIN ANACLETO, ARIANNE
CAROLINA VIEIRA DA COSTA, MEGA BRASIL LOGISTICA
LTDA, WILSON ROBERTO DA COSTA, PAULO ALBERTO
GREGOLIN ANACLETO, ARIMAR TRANSPORTES E MADEIRAS
LTDA – ME, AMPS TRANSPORTES RODOVIARIO EIRELI, FAMA
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, FAMA COBRANCAS
ADMINISTRATIVAS LTDA, MAURO AUGUSTO LAURINDO DA
SILVA, MARIA DE FÁTIMA AZOIA PINOTI, INSTITUTO
BIODIVERSIDADE, JOSE CARLOS SILVEIRA       .

10. CONCLUSÕES

10.1. Considerando a complexidade da operação e para que se
evite futuro tumulto processual, entendo pertinente que passem a tramitar
03 procedimentos criminais distintos, segundo a natureza das medidas



cautelares ora deferidas: a) pedidos de prisão preventiva e medidas de
busca e apreensão; b) medidas de sequestro e indisponibilidade de bens; c)
quebra de sigilo fiscal e bancário.

Deverão permanecer vinculadas aos presentes autos as
questões relacionadas aos pedidos de busca e apreensão.

À Secretaria para que distribua no sistema e-Proc, desde
logo, autos apartados de (a) sequestro - medidas assecuratórias; e (b)
pedido de quebra de sigilo, a serem distribuídos por urgência por
dependência a estes autos e tendo como peça inicial cópia da presente
decisão, acompanhada da representação policial (evento 1) e da promoção
ministerial (evento 5).

Decreto sigilo sobre os novos autos a serem distribuídos.

10.2. Autorizo, com base no artigo 8º, da Lei n.º 12.850/2013,
que a autoridade policial retarde a efetivação das prisões e buscas, visando
reservá-la para o momento mais propício à produção da prova, e
considerando a necessidade do devido planejamento. Não obstante, o
cumprimento não deverá exceder ao prazo de 60 dias contados desta
decisão.

10.3. O cumprimento das medidas de bloqueio e constrição
de bens somente deverá ser efetivado no dia da deflagração da operação, o
que deverá ser comunicado pela autoridade policial à Diretora de Secretaria
desta Vara.

10.4. Expeçam-se os mandados de busca e apreensão que
permanecerão vinculados aos presentes autos.

10.5. Os oficios de quebra de sigilo e os  expedientes
relacionados às  medidas de sequestro de bens deverão ser expedidos nos
novos processos eletrônicos a serem distribuídos.

10.6. Considerando que não se trata de prisão em flagrante,
mas do cumprimento de ordens de prisão emanadas por este juízo, fica
dispensada a audiência de custódia.

10.7. Desde logo, autorizo a autoridade policial a promover
a devolução de documentos e de equipamentos de informática se, após seu
exame, constatar que não interessam à investigação ou que não haja mais
necessidade de manutenção da apreensão, em decorrência do término dos
exames. Igualmente, fica autorizado a promover, havendo requerimento,
cópias dos documentos ou dos arquivos eletrônicos e a entregá-las aos
investigados, às expensas deles.
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10.8. Distribua-se o IPL 50511751820184047000 por
dependência ao pedido de quebra de sigilo nº 5002439-66.2018.4.04.7000,
devendo estar relacionados  estes e aos procedimentos a serem
distribuídos. 

10.9. Para melhor sistematização das futuras medidas de
investigação, considerando a grande quantidade de fatos investigados, fica
autorizada a instauração de novos inquéritos policiais, a serem
distribuídos por dependência no sistema e-Proc ao inquérito policial nº
50511751820184047000. Ciência à autoridade policial.

10.10. Intimem-se com urgência a autoridade policial e o
MPF do inteiro teor desta decisão.
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