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I – DOS FATOS 

 

I.1. Do início das investigações 

 

Em maio de 2017, durante as diversas diligências realizadas no 

curso das investigações da Operação Spectrum, foi possível verificar um 

encontro de LUIZ CARLOS DA ROCHA com dois homens, até então 

desconhecidos, no Shopping Iguatemi de São Paulo/SP, conforme algumas 

imagens abaixo, extraídas da Informação Policial 4/2017 (autos nº 5016157-

67.2017.404.7000, evento 36, INF3): 
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Imagens do circuito interno do Shopping Iguatemi, com CABEÇA BRANCA, de camisa azul 

escura e os dois associados também identificados por setas, momentos antes de conversarem. 
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Com a deflagração da Operação Spectrum, e análise do material 

apreendido, surgiram outras informações que auxiliaram na identificação desses 

homens que acompanhavam LUIZ CARLOS DA ROCHA, conforme será 

demonstrado.  
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Num dos celulares de LUIZ CARLOS DA ROCHA constava a 

seguinte mensagem: 

 

“De:  +556599065944  14/04/2014 15:05 +550112102010 agencia 0756-0 conta corrente 72158-1 
cnpj 08.240.925/0001-11 banco do brasil 
favorecido arimar transporte e maderas 
ltda.. 

De:  +556599065944  14/04/2014 14:55 +550112102010 Ola..boa tarde..decha comigo..outra coisa 
fechei o negocio com garotao...68000 a 
carreta os pneu 4X5548.75..” 

 

Como se vê, na primeira mensagem LUIZ CARLOS DA ROCHA 

informa ter fechado negócio com “GAROTÃO” pela compra de carreta e pneus, 

no valor de R$ 68.000,00 e, na sequência, passa o número da conta para 

depósito, a qual pertence à ARIMAR TRANSPORTE E MADEIRAS LTDA.  

 

A empresa ARIMAR TRANSPORTE E MADEIRAS LTDA tem 

como sócia ARIANNE CAROLINA VIEIRA DA COSTA ANACLETO (nome atual 

de casada), esposa de MARCELO JOSE GREGOLIM ANACLETO. 

 

Levantamentos sobre tais pessoas levou até a empresa MEGA 

BRASIL-LOGISTICA LTDA – ME (CNPJ 12832917000131), a qual tinha como 

sócios PAULO ALBERTO GREGOLIN ANACLETO e BRUNO EMERICK 

ANACLETO, respectivamente, irmão e filho de MARCELO JOSE GREGOLIM 

ANACLETO.  

 

Coincidentemente, a referida empresa MEGA BRASIL-

LOGISTICA LTDA – ME adquiriu o caminhão placas AML3349, 



 
MSP – POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ 

GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS EM 
LONDRINA 

8 

 

VOLVO/FH124204X2T, que estava registrado em nome de ROBSON DE 

OLIVEIRA SILVA (preso em flagrante, em 03/06/2016, na posse de cerca de 

uma tonelada de cocaína). 

 

Tal caminhão, sabe-se, pertencia a LUIZ CARLOS DA ROCHA, 

pois nas buscas realizadas na sua residência de Osasco/SP, foi encontrado o 

Certificado de Registro e Licenciamento do referido veículo. Frise-se que LUIZ 

CARLOS DA ROCHA confessou esse modo de agir em seu interrogatório (autos 

nº 50148533320174047000, evento 8, AQI1). Confira-se: 

 

 

 

 Paralelamente, na casa que LUIZ CARLOS DA ROCHA morava 

com a família atual, 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). 

 

A empresa AGROPECUÁRIA ESTRELA DO OESTE LTDA tem 

como sócios os irmãos ALESSANDRO ROGÉRIO DE AGUIAR e EUDES 

TARCISIO DE AGUIAR. 
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Além do fato do documento sobre tal fazenda ter sido encontrado 

na casa de LUIZ CARLOS DA ROCHA, o que, conforme tudo que já foi apurado, 

traz fortes indícios de se tratar de lavagem de dinheiro, ALESSANDRO AGUIAR 

declarou em seu imposto de renda, em 2017, que adquiriu tal fazenda de 

CLOVES MORAIS MASCARENHAS. 

 

CLOVES MORAIS MASCARENHAS já foi indiciado por lavar 

dinheiro para LUIZ CARLOS DA ROCHA e é cunhado de HAMILTON 

BRANDÃO e genro de PEDRO ARAÚJO, presos na Operação Efeito Dominó, 

exatamente por estarem lavando dinheiro para LUIZ CARLOS DA ROCHA por 

intermédio de fazendas. Confira-se trecho da Informação de Pesquisa e 

Investigação nº PR20170031 da Receita Federal do Brasil, juntada nos autos 

50293037820174047000: 

 

 

 

Sobre a empresa ESTRELA DO OESTE, cujos irmãos 

ALESSANDRO e EUDES são sócios, vale ressaltar, ainda, que análises 

preliminares da quebra bancária (autos 50293037820174047000) trazem outro 

forte indício de lavagem de dinheiro para LUIZ CARLOS DA ROCHA. Na conta 

corrente da referida empresa, pode-se verificar a seguinte movimentação: 
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Titular (CPF/CNPJ - Nome): 12.393.193/0001-77 - AGROPECUARIA ESTRELA DO OESTE 

LTDA 

Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A. 

Agência: 821 - COOP CRED LIVRE ADM ASSOC VALE JURUENA  (JUINA/MT) 

Conta: 594474  (Conta Corrente)  

Lin Data Tipo - Histórico Docum. Valor 
D

C 

Origem/Destino da operação Financeira 

CPF/CNPJ – Nome - Bco-Ag-Conta 

1 11/09/2015 209-TED 550284 175.000,00 C 20.277.817/0001-19 - INSTITUTO 

BIODIVERSIDADE - 001-9999-
99999999999999900000 

 

Conforme a anexa Informação Policial 40/2017, na casa de LUIZ 

CARLOS DA ROCHA, em Osasco/SP, foi apreendido o seguinte papel: 

 

 

Neste estágio da investigação, inclusive após a deflagração da 

Operação Efeito Dominó, o modo de agir da ORCRIM já é conhecido. Lembre-

se que foram encontradas diversas anotações de contas de pessoas físicas e 
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jurídicas nas buscas decorrentes da Operação Spectrum, já se tendo 

comprovado que tais contas eram usadas para lavar o dinheiro da ORCRIM. 

 

No presente caso, encontrou-se anotação do referido INSTITUTO 

BIODIVERSIDADE, o qual teria feito um depósito na conta da empresa de 

URSINHO e seu irmão, no valor de R$ 175.000,00, trazendo fortes indícios de 

que se trata de lavagem de dinheiro. Mesmo porque, pesquisando-se o referido 

INSTITUTO vê-se que possui como endereço registrado junto à Receita Federal 

do Brasil a Rua Santa Fé, s/n, Poconé/MT. Confira-se, abaixo, imagens do 

referido local: 
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 Naquela mesma residência de CABEÇA BRANCA, em 

Sorriso/MT, também foram encontrados e apreendidos: 

(i) procuração tendo como outorgado ALESSANDRO 

ROGÉRIO DE AGUIAR e outorgante em branco, com 

amplos poderes perante diversos órgãos públicos no Estado 

do Mato Grosso; 

(ii) 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; e 

(iii) celular Samsung GSM SM-J320H Galaxy J3 2016, IMEIs 

3577408465968/2 e 35377508465968/9 (Laudo Pericial nº 

1575/2017 – SETEC/SR/PF/PR), analisado na anexa 
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Informação Policial 60/2017, contendo as seguintes 

imagens: 

 

 
Imagem 1492087826977 

 
Imagem 1498579014777 

 

Abaixo, segue transcrição de trecho da referida Informação Policial 

60/2017, especialmente, quanto à análise das referidas imagens:  

“Trata-se de imagens de parte de folhas impressas, as quais aparentam ser um 

recibo/contrato ou modelo de recibo/contrato. Na imagem 1498579014777 consta 

o CPF 937.981.721-53 pertencente a FERNANDO HENRIQUE ZANCHETIN, 

endereço RUA TENENTE LIRA 111 SORRISO/MT. Quanto às demais partes, não 

é possível identificar. 

Contudo, tais dados apontam fortes indícios para uma transação de interesse do 

investigado LUIZ CARLOS DA ROCHA, mas que teria sido realizada por 
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interpostas pessoas, haja vista essas imagens terem sido encontradas no 

dispositivo móvel de sua propriedade. 

Foram realizadas pesquisas nos sistemas oficiais e fontes abertas para tentar 

esclarecer a que se referem tais imagens. Ao que foi observado, as mesmas 

seriam partes de dois recibos distintos, cujo valor alto chama a atenção. O 

primeiro no valor de R$ 968.831,89, e o outro no valor de R$ 1.993.347,44.   

Nas pesquisas sobre FERNANDO HENRIQUE ZANCHETIN (Imagem 

1498579014777) obtivemos as seguintes informações: 

Mãe: ELIR FATIMA ZAMBIAZZI ZANCHETIN 

D. N. 06/04/1982 

CPF 93798172153 

Endereço RUA TENENTE LIRA 111 SORRISO – MT Telefone (66) 35447776 

 

Irmãos de FERNANDO:  

Nome ANA PAULA ZANCHETIN 

Mãe ELIR FATIMA ZAMBIAZZI ZANCHETIN 

D. N. 12/04/1992 

CPF 04254352107 

SORRISO – MT 

 

Nome MORGANA ZANCHETIN 

Mãe ELIR FATIMA ZAMBIAZZI ZANCHETIN 

D. N. 15/11/1989 

CPF 02811722181 

SORRISO – MT 

 

Nome CARLA ZANCHETIN KRIEGER 

Mãe ELIR FATIMA ZAMBIAZZI ZANCHETIN 

D. N. 29/08/1986 

CPF 00579094154 

SAPEZAL – MT 

 

Quanto às pesquisas sobre transações imobiliárias de FERNANDO ZANCHETIN 

e familiares temos o seguinte resultado:  

Em pesquisa no sistema CENSEC não foram encontradas transações imobiliárias 

nos valores mencionados nas imagens. Contudo, o sistema nos revelou que sua 

irmã, MORGANA ZANCHETIN, assinou procuração no ano de 2012 em favor de 

seu pai, JOE LUIZ BERLATO ZNCHETIN, na qual informa como endereço a RUA 

BUENOS AIRES, 552, CUIABÁ/MT. 

https://infoseg.sinesp.gov.br/infoseg2/?q=mae%3AELIR%20FATIMA%20ZAMBIAZZI%20ZANCHETIN
https://infoseg.sinesp.gov.br/infoseg2/?q=mae%3AELIR%20FATIMA%20ZAMBIAZZI%20ZANCHETIN
https://infoseg.sinesp.gov.br/infoseg2/?q=mae%3AELIR%20FATIMA%20ZAMBIAZZI%20ZANCHETIN
https://infoseg.sinesp.gov.br/infoseg2/?q=mae%3AELIR%20FATIMA%20ZAMBIAZZI%20ZANCHETIN
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Na primeira imagem não aparece nenhum nome, mas é possível inferir que uma 

das partes é do sexo feminino pois que na terceira linha é referido como uma das 

partes sendo “solteira” e “portadora”. Já na linha seguinte consta como 

“domiciliada na rua Buenos Aires”, ou seja, o mesmo declarado por MORGANA 

ZANCHETIN na procuração citada acima, motivo pelo qual entendemos que 

MORGANA seja uma das partes do “contrato/recibo” em questão.  

Portanto, as partes desses contratos/recibos cujas imagens foram encontradas no 

aparelho telefônico utilizado por LUIZ CARLOS DA ROCHA seriam os irmãos 

FERNANDO HENRIQUE ZANCHETIN e MORGANA ZANCHETIN.  

Quanto a outra parte figurante do contrato, conseguimos algumas indicações a 

partir de pesquisas em fontes oficiais e abertas. Nesse sentido destacamos:  

1. o início da segunda linha indica que a outra parte seria uma pessoa residente no 

número 264, em BRASNORTE/MT. Como não há indicação de nome do 

logradouro, foi pesquisado no site de busca www.google.com.br a combinação 

desses dois termos: “264” e “BRASNORTE/MT”, o que resultou o seguinte nome:  

“EUDES T AGUIAR, rdv 170, 264, Brasnorte, Mato Grosso...”  

http://www.google.com.br/
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Este fato nos chama a atenção em razão de ter sido encontrados também na 

residência em SORRISO/MT de LUIZ CARLOS DA ROCHA diversos documentos 

da empresa AGROPECUÁRIA ESTRELA DO OESTE (item 46 RAPJ 03/2017), 

da qual são proprietários ALESSANDRO ROGÉRIO DE AGUIAR, CPF 

825.219.721-34 e EUDES TARCISIO DE AGUIAR, CPF 832.116.401-34. 

Os irmãos AGUIAR são sócios das seguintes empresas: 

AGROPECUARIA ESTRELA DO OESTE LTDA 

Nome Fantasia AGROPECUARIA ESTRELA DO OESTE 

CNPJ12393193000177 

RODOVIA MT 242 SN, KM 50 Bairro ZONA RURAL NOVA MARINGA/MT 

 

 

MADEIREIRA IMPERATRIZ IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME 
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Nome Fantasia MADEIREIRA IMPERATRIZ 

CNPJ01641862000166 

Endereço RODOVIA MT 170 S/N , KM 264 Bairro ZONA RURAL – 

BRASNORTE/MT 

 
 

Verifica-se então que o endereço da MADEIREIRA IMPERATRIZ, RODOVIA MT 

170, KM 264 - BRASNORTE/MT, é compatível com o que consta no fragmento de 

contrato/recibo, cujas fotos foram encontradas com LUIZ CARLOS DA ROCHA. 

 

 

 

2. Na primeira linha da imagem 1492087826977 reproduzida acima, analisando as 

letras e números que aparecem “cortados” é possível distinguir os primeiros 

quatro caracteres “n°”, “0”, “7”, “2”.  O sexto caractere aparentemente seria “0, 6 

ou 8”, o sétimo caractere “2”, os oitavo e nono  “0”, “6” ou “8”, depois o hífen, 

um dígito que aparentemente é 9, novo hífen e então SSP-MT. Ou seja, teríamos  

“n° 072_ 2_ _ -9 SSP/MT”, o que indicaria que esse número seria do registro geral 

(RG) da pessoa que seria a outra parte deste recibo/contrato.  

 

Ocorre que o número do RG de ALESSANDRO ROGÉRIO DE AGUIAR, sócio da 

AGROPECUÁRIA ESTRELA DO OESTE e MADEIREIRA IMPERATRIZ, é 

07282869-SSP/MT, como consta da procuração reproduzida no item 46.1 do 

RAPJ 03/2017 (fragmento abaixo).  

 
             

Ou seja, os números que foram possíveis de identificar seriam os mesmos do RG 

do ALESSANDRO; já os sexto, oitavo e nono dígito, que não foram identificados 

com exatidão, são compatíveis com os do RG do ALESSANDRO. 

imagem 1492087826977:  “n° 0 7 2 _ 2 _ _  - 9 - S S P / M T” 



 
MSP – POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ 

GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS EM 
LONDRINA 

18 

 

RG ALESSANDRO:            n° 0 7 2 8 2 8 6 – 9 - S S P / M T 

 

O conjunto dessas informações nos leva a crer que a outra parte 

deste contrato/recibo seria ALESSANDRO ROGÉRIO DE AGUIAR, cujos dados 

conhecidos são compatíveis com os fragmentos encontrados, pois que o provável 

endereço mencionado é o da MADEIREIRA IMPERATRIZ, e que o número do RG 

da parte no contrato é compatível com o RG de ALESSANDRO. Por fim, 

consoante a tal assertiva, temos o fato deste material ter sido encontrado na 

residência de LUIZ CARLOS DA ROCHA em SORRISO/MT.” 

 

Pesquisas na rede social Facebook, demonstraram vínculo de 

MARCELO ANACLETO e sua esposa ARIANNE COSTA – sócia da empresa 

ARIMAR TRANSPORTES E MADEIRA LTDA, que recebeu valores de LUIZ 

CARLOS DA ROCHA – com a família AGUIAR (sócios da AGROPECUÁRIA 

ESTRELA DO OESTE, cujos documentos foram encontrados na casa de LUIZ 

CARLOS DA ROCHA): 
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Da mesma rede social foram extraídas imagens de MARCELO 

ANACLETO e ALESSANDRO AGUIAR, as quais, comparadas com aquelas do 

encontro de LUIZ CARLOS DA ROCHA no Shopping Iguatemi em São Paulo, 

confirmaram serem eles os homens que o acompanhavam. Confira-se: 

 
Foto de ALESSANDRO 

AGUIAR, disponível no 

Facebook 

 

Foto do circuito interno do 

Shopping Iguatemi 

 

Foto do circuito interno do 
Shopping Iguatemi 
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Foto de MARCELO 

ANACLETO, disponível no 

Facebook 

 

Foto do circuito 
interno do Shopping Iguatemi 

 

Foto do circuito interno do 
Shopping Iguatemi 

Comparação das imagens 

 

A partir daí uma intensa análise de extratos telefônicos e ERBs 

(detalhados na representação de evento 1 dos autos da interceptação telefônica) 

concluíram que as pessoas de alcunhas “URSO PEQUENO” (URSINHO, 

PELÚCIA) e “GAROTÃO”, as quais apareceram em várias oportunidades no 

bojo das investigações da Operação Spectrum, eram ALESSANDRO ROGÉRIO 

DE AGUIAR e MARCELO JOSE GREGOLIM ANACLETO, respectivamente. 

 

Além disso, conforme também já tratado nos autos de 

interceptação telefônica 50024396620184047000, após a deflagração da 

Operação Spectrum, com a análise de parte das informações disponíveis no 

material apreendido, surgiram fortes indícios de que URSINHO1 e GAROTÃO 

chefiavam os dois núcleos operacionais da ORCRIM, responsáveis pelo 

suporte em operações de tráfico de drogas no Estado do Mato Grosso 

(região das cidades de Brasnorte e Campo Novo do Parecis) e Paraná.  

                                                 
1 Lembre-se que a Informação Policial 28/2017 (autos nº 50148533320174047000, evento 45, INF4) traz 

detalhes sobre planilha nomeada “URSINHO”, encontrada no computador de LUIZ CARLOS DA 

ROCHA. 
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Portanto, a identificação dos homens que se encontraram com 

LUIZ CARLOS DA ROCHA no Shopping Iguatemi, em São Paulo, e que 

permaneciam incógnitos como sendo MARCELO ANACLETO e ALESSANDRO 

AGUIAR, motivaram a denominação desta operação policial como “Operação 

Sem Saída”, no sentido de que todos aqueles que participaram da ORCRIM (ou 

de alguma forma se associaram à LUIZ CARLOS DA ROCHA) serão 

identificados e responsabilizados, pois todas as informações levantadas no 

curso das investigações são minuciosamente analisadas, não deixando saída 

para tais criminosos. 

 

I.2. Da Fase Pós-Interceptação 

 

Com a interceptação telefônica de GAROTÃO, URSINHO e 

familiares, foi possível comprovar os robustos indícios de envolvimento de 

ambos com a ORCRIM de LUIZ CARLOS DA ROCHA, bem como descortinar 

fortes indícios de crimes de lavagem de dinheiro, inclusive com a utilização de 

familiares e, mais recentemente, vinculá-los a uma remessa de cocaína pelo 

Porto de Paranaguá, conforme será demonstrado. 

 

Sobre essa operação de tráfico internacional de cocaína, a 

Informação Policial 40/2018, juntada nos autos da interceptação já referidos, 

conseguiu realizar um detalhado trabalho de análise de ERBs, bem como de 

mensagens de áudio e imagens encontradas em celular de LUIZ CARLOS DA 

ROCHA, apreendido quando da deflagração da Operação Spectrum.  

 

Além de mostrar como funcionava mais um dos esquemas de 

tráfico internacional de LUIZ CARLOS DA ROCHA, tais mensagens 

demonstram o “fio da meada” da violência existente nesse “mercado” e como 
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GAROTÃO e URSO PEQUENO participaram disso. Confira-se transcrição de 

alguns trechos da referida Informação Policial 40/2018: 

 

“Neste celular apreendido com LUIZ CARLOS DA ROCHA, na cidade de SORRISO/MT, foram 
encontradas mensagens de voz enviadas e recebidas pelo aplicativo WHASTAPP. Na análise do 
telefone como na ocasião não foi identificado nenhum dos interlocutores estas mensagens não 
foram transcritas. Mas com o início da interceptação dos telefones de MARCELO GREGOLIN 
ANACLETO e ALESSANDRO ROGERIO DE AGUIAR pudemos 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, é o GORDINHO, 
e de MARCELO ANACLETO GREGOLIN, é o GAROTÃO. Quanto a pessoa de apelido “DE 
ÓCULOS” ainda não temos informações de quem seria.   

   
Nestas mensagens temos a voz de quatro pessoas:  

 - mensagens de voz do próprio LUIZ CARLOS DA ROCHA;  
- mensagens de voz de pessoa que os interlocutores chamam pelo apelido “DE ÓCULOS”;  
- mensagens com a voz de ALESSANDRO ROGÉRIO DE AGUIAR; 
- mensagens com a voz de MARCELO ANACLETO GREGOLIN; 
 
Abaixo passamos a transcrever todas as mensagens de voz encontradas no aparelho de LUIZ 
CARLOS DA ROCHA: 

LEGENDAS: o nome do arquivo que contém o áudio é composto pela data da criação do arquivo 
como pode ser visto no áudio “AUD-20170319-WA0007” com padrão que começa pelo ano, 
seguido do mês e dia, neste caso -20170319- que no padrão normal corresponde ao dia 
19/03/2017, data da criação – no caso data do envio/ou recebimento da mensagem de voz. 

ÁUDIOS 

  
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 
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vai ser salva. Nesse momento aqui eu não estou conseguindo nem 
falar...eu só estou transmitindo isso e transmita lá pro Gordão, por 
que...o que eu falei pra você eu fiz, entendeu?Então mais uma vez 
eu te digo: quando homem tem palavra ele não precisa nem ter 
nome,  mas ele precisa ter palavra.  E eu sou uma pessoa de palavra, 
tá bom. 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.” 

 
Voz de ALESSANDRO ROGÉRIO DE AGUIAR: “Entendo. 

Você já pensou se 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. ” 

   ANÁLISE: Nesta mensagem ALESSANDRO faz expressamente ameaça “DE ÓCULOS”: 
empurrar o pessoal de lá e o teu pessoal aí. E você junto:. 

 

 
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. 
ANÁLISE: ALESSANDRO fala de pegar “meu dinheiro e meus 
objetos”. Quando fala “objetos” refere-se a droga. 
 

 
Voz de ALESSANDRO ROGÉRIO DE AGUIAR: Da aí eu não ia 
saber quem me roubou! E daí? Alguém ia ter me roubado aí eu ia 
pegar o meu pessoal de lá....resolve aí que eu resolvo aqui. Que daí 
não ia saber quem é...é assim que funciona! Ou então arrancando 
mão de nego, mão de um...mão de outro. Até que fala. Já 
aconteceu isso daí também. Aí nego fala. Aí quando vai 
fio...entrando na faca, muié, o capeta....Infelizmente é assim mas 
cê sabe o fio da meada.  Tá aí o fio da meada. Te dei  até o fio da 
meada. Então as vez você fala que aí cês trabalha assim, essa 
exigência nossa salvou vidas.  Pensa por esse lado que é bem 
melhor.” 

ANALISE -  aqui novamente ALESSANDRO 
expressamente faz ameaças. 
  

 
VOZ DO “DE ÓCULOS: “Pô primo, se eu to chamando ele aqui, é 
por que eu quero conversar, desculpa eu falar só com ele que essa 
porra tava sem sinal e eu não tava conseguindo e eu não tenho o 
zap para falar com você de outro telefone, entendeu mas....nem 
pense numa...numa....numa...numa idiotice dessa cara por 
que...aqui...é....eu acho que por mais é...é...é... cagada que tenha 
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dado eu já mostrei pra você quem eu sou cara, pelo amor de Deus 
não pensa um troço desse de mim meu irmão. Eu vou atrás de quem 
me deve e não quem de quem tá querendo me fazer  o bem, 
entendeu? Pô, nem conote uma possibilidade dessa por que eu tô 
falando isso...quero conversar com ele aqui depois ele vai explicar 
pra você direitinho, por que por zap não pra falar, entendeu? Ele já 
veio aqui várias vezes, já conversamos, já colocamos certas 
explicações e preciso que ele venha aqui pra depois ele levar pra 
você a situação como de fato foi, o que aconteceu e a possibilidade 
de nós  fazer novamente  outra operação pra que se conserte essa 
por que os segmentos que fizeram parte como não tem culpa do que 
houve, entendeu? E eles nem podem saber e nem podem passar 
pela cabeça do que houve essa situação por que senão eu perco 
a...a minha...as minhas portas, as portas se fecham pra mim. É por 
isso que eu quero repetir... (final da mensagem de voz). 
 

 
VOZ DE ALESSANDRO ROGERIO DE AGUIAR: Meu irmão: 
...primo está descendo aí, tá? É...pelo amor de Deus, que ele não 
sofra nem um aranhão, nem um aranhão, ele tá indo aí na tua 
confiança. Tá? Tá indo aí na tua confiança. Por mim ele não iria, ele 
pediu pra ir. Tá? Me dê explicações! Ele vai sentar com você aí e vai 
te falar o que que eu preciso. 
 

COMENTÁRIO: Nesta ligação ALESSANDRO fala que o 
primo “está descendo aí”, numa clara referência a uma 
pessoa “descer” até PARANGUA/PR a fim de conversar 
pessoalmente.  

 
 

 
VOZ DO “DE ÓCULOS: Infelizmente deu essa caca no 
primeiro trabalho mas graças ao bom Deus deu tempo ainda 
da gente resgatar a dignidade e a.....as meninas. 

 
VOZ DO “DE ÓCULOS: Tá tudo certo, já conversamos, ele 
vai passar tudo detalhadamente para você. Mais uma vez eu 
quero te agradecer a confiança depositada e dizer que aqui 
só existe a verdade e torço pela continuidade dos nossos 
trabalhos por que não só você precisa, eu preciso muito. Tá 
bom Gordinho? Muito obrigado e Deus te abençoe e nos 
proteja. Tenha uma boa noite. 

                   Até este momento só havia mensagens com a voz do “DE ÓCULOS” e de 
ALESSANDRO ROGÉRIO DE AGUIAR. Já na mensagem PTT-20170320-WA0000, abaixo, temos 
a voz de MARCELO GREGOLIN ANACLETO na qual diz que “já chegou”, ou seja, “desceu” a 
PARANAGUÁ, conforme disse ALESSANDRO ROGÉRIO DE AGUIAR no áudio AUD-20170319-
WA0007, transcrito acima.   
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                 Como falamos acima, este áudio é do dia 19/03/2017, já o áudio com a voz de 
MARCELO ANACLETO é do dia 20/03/2017, ou seja, no áudio AUD-20170319-WA0007, do dia 
19/03/2017, ALESSANDRO fala que “primo está descendo aí”; no dia seguinte, 20/03/2017, no 
áudio PTT-20170320-W0000 MARCELO diz que conversou com o “nosso amigo de óculos”, ou 
seja “desceu”, numa referencia a “descer” a PARANAGUÁ/PR. 

    Nesta mensagem MARCELO diz que fez o “romaneio da madeira”. 
ALESSANDRO falou “meus objetos”.  
 

 
Voz de MARCELO GREGOLIN ANACLETO: Patrão bom dia. Já 
cheguei, to com nosso amigo de óculos aqui, to indo fazer o 
romaneio da madeira, conferência, ver qualidade, é.... tudo 
certinho pra passar informações concretas aí pra vocês, tá bom. 
Aguarda aí que no máximo daqui instantes aí já...já te passo a 
relação tudo certinho. Obrigado.      

 

Como se vê, o contexto das conversas se refere a um 

carregamento de cocaína, pelo Porto de Paranaguá/PR, para o qual a ORCRIM 

de LUIZ CARLOS DA ROCHA teria contratado os “serviços” de “DE ÓCLOS” e 

que teria dado algum problema. URSINHO e GAROTÃO aparecem tentando 

resolver a situação, tendo este último, inclusive, ido ao local (Paranaguá) para 

tanto.  

 

Na última mensagem ele afirma que já está com o “DE ÓCULOS” 

e passará as informações concretas em instantes; a mensagem é de 20/3/17, às 

13:11h. No mesmo celular de LUIZ CARLOS DA ROCHA foram encontradas 

imagens que, como pode ser visto na parte inferior das mesmas, passaram a ser 

enviadas a partir das 13:38h até as 13:41h, ou seja, com fortes indícios de que 

GAROTÃO que tenha passado tais imagens. Confira-se: 
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Imagem 01 
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Imagem 02 

 
Imagem 03 
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Imagem 04 
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Imagem 05 
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Imagem 06 
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Imagem 07 
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Imagem 08 
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Imagem 09 

 
IMAGEM 10 
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IMAGEM 11 
 
 

 
IMAGEM 12 
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IMAGEM 13 
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IMAGEM 14 

 

Seguem outras mensagens, dando conta de que o problema 

continua. Confira-se transcrição de áudios com a voz de LUIZ CARLOS DA 

ROCHA: 

 

 
Voz de LUIZ CARLOS DA ROCHA: Então meu amigo, 
voltando a repetir, eu não acredito que essas informações foi 
eles que receberam das companhias. Eu acredito sim que 
eles devem ter inserido essas empresas transportadoras que 
emitiu BL frio a primeira vez pra nós...eu acredito sim que eles 
inseriu esse nome nessa relação, tá? Eles podem fazer isso 
facilmente. Se a empresa é deles eles podem colocar o carro 
o nome que eles quiserem, a data que eles quiserem. Então 
eu não acredito, vou aguardar até segunda-feira, é o último 
prazo e não tem mais conversa, tá bom meu amigo? Não fica 
chateado de eu te falar assim não. Não é você. Eu to bravo 
com o pessoal,  tá. Eu tenho certeza que se eu precisar de 
você você vai me ajudar a pegar um por um. Então é isso que 
eu to dizendo, tá? Pode deixar isso bem claro pra eles. Um 
grande abraço. 

 

 
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, não 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 
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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!” 

 

 

A detalhada Informação Policial 40/2018 ainda traz uma série de 

outras provas sobre o envolvimento de GAROTÃO e URSINHO nessa operação 

de tráfico internacional de cocaína, desde detalhada análise de ERBs, imagens 

encontradas em outros celulares de LUIZ CARLOS DA ROCHA, até declaração 

do corretor de imóveis que alugou o apartamento para GAROTÃO (usado para 

guardar a droga enquanto aguardava data para o novo carregamento).  

 

Ademais, recentemente, ao questionarmos a base GISE de 

Curitiba sobre as imagens acima, considerando sua forte atuação na região de 

Paranaguá/PR, Policiais imediatamente identificaram o homem que aparece na 

imagem 8 como sendo MARCOS LUIZ PINTO, vulgo MIKAKO, preso e 

condenado por tráfico internacional de drogas, no âmbito da Operação 

Flashback (autos 5001897-58.2017.4.04.7008/PR da 1ª Vara Federal de 

Paranaguá/PR). Confira-se o comparativo das imagens que nos foram passadas 

por aquela Base com a constante do celular de LUIZ CARLOS DA ROCHA: 
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Foto 01 – “DE ÓCULOS”                                                      Foto 2 - MIKAKO 

 
Foto 03 – “DE ÓCULOS”                                                             Foto 4 - MIKAKO 
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Foto 05 – “DE ÓCULOS”                                                      Foto 6 - MIKAKO 

 

 

 
Foto 07 – “DE ÓCULOS”                                                      Foto 8 - MIKAKO 

 

A fim de não pairar qualquer dúvida sobre tal identificação, foram 

encaminhados os áudios extraídos do celular apreendido de LUIZ CARLOS DA 

ROCHA, ligados ao então desconhecido “DE ÓCULOS”, para que fossem 

comparados com os áudios decorrentes da interceptação de MARCOS LUIZ 
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PINTO, vulgo MIKAKO, no âmbito daquela operação. O resultado também foi 

positivo, confirmando se tratar do mesmo traficante que atuava no Porto de 

Paranaguá. 

 

Portanto, está mais do que claro que MARCELO ANACLETO 

(GAROTÃO) e ALESSANDRO AGUIAR (URSINHO) participavam da ORCRIM 

de CABEÇA BRANCA coordenando a remessa de cocaína desde o Mato 

Grosso até o Porto de Paranaguá e, de lá, até a Europa.  

 

Tendo em vista os crimes antecedentes de tráfico internacional de 

droga e participação em ORCRIM, vejamos os diversos indícios de lavagem de 

dinheiro encontrados nessa complexa investigação. 

 

Logo no início das interceptações, pode-se constatar que 

URSINHO e GAROTÃO colocaram à venda máquinas agrícolas de propriedade 

de LUIZ CARLOS DA ROCHA (algumas adquiridas pelo seu conhecido testa de 

ferro HAMILTON BRANDÃO LIMA, lembrando que uma destas máquinas foi 

apreendida após a deflagração da Operação Efeito Dominó). Sobre tais 

máquinas, inclusive, há diálogos interceptados que demonstram que o irmão de 

URSINHO, EUDES TARCISIO AGUIAR, também tinha ciência do esquema. 

 

Além do fato de intermediarem a venda de bens oriundos do tráfico 

de drogas, objetos do crime de lavagem de dinheiro, um desses diálogos passa 

a trazer outros indícios de lavagem, além da suspeita de envolvimento de novos 

atores. Vejamos. 

 

Em diálogo com homem identificado como “QUINZE” tratando 

sobre a venda das referidas máquinas agrícolas (ACIT01), ALESSANDRO 

AGUIAR faz o seguinte comentário: “Fui viajar, tô...arrendando uma fazenda 
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grande lá prum cara, ganhei um monte de ferro velho de comissão, arrendei 

pros MANFROI”. 

 

Em outra conversa, constante do ACIT03, URSINHO aparece 

intermediando a venda de uma fazenda para homem identificado como 

RONALDO e comenta que possui uma fazenda de 5000 hectares. Confira-se 

trecho do referido ACIT03: 

 

“ÍNDICE: 9715719 

(...) 

OBSERVAÇÕES: ALESSANDRO X RONALDO-ALESSANDRO 
DIZ TER FAZ DE 5 MIL HECTARES 

TRANSCRIÇÃO: 

ALESSANDRO tenta intermediar venda de fazenda de vizinho a 
ronaldo, a fazenda pertence a Naor, tem cerca de 5 mil hectares, ronaldo 
diz que paga no máximo 16 milhões, uma à vista e duas parcelas, 
ALESSANDRO diz que tem uma fazenda de 5 mil hectares e planta 3 mil 
hectares. 

   Aos 00:08:00 minutos:  

......... 

RONALDO  - Ele fala que a área que ia abrir era dentro da área 
dele, até mandou um croqui , falou que o Badan tava fazendo pra ele,  
mas eu mandei nuns engenheiros meu  e falaram que acha que nã abre 
de jeito nenhum. 

ALESSANDRO - Eu acho que hoje é difícil.  

RONALDO - não abre, não abre. Isso aí pra abrir é difícil.  

.....inintelegível... 

RONALDO - .....tem que abrir tudo essa porra no peito. Quando 
eu abri que não deu nada. 
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ALESSANDRO - Então eu também abri a minha, a minha é 
5.000 hectares e planta 3.000.  

  

.....................continuam a conversa sobre a negociação da 
fazenda do NAOR. 

Comentário: Neste áudio ALESSANDRO conversa com pessoa 
de nome RONALDO  sobre a negociação de uma fazenda de pertencente 
a uma pessoa de nome NAOR. Essa fazenda teria 5.100 hectares sendo 
1.100 cultiváveis e o restante de mata nativa. Comentam da possibilidade 
de aumentar a área aberta. Comentam que o proprietário deveria ter 
derrubado a mata "no peito", neste momento ALESSANDRO fala que 
possui uma fazenda de 5.000 hectares sendo que cultiva 3.000 hectares 
pois "abriu no peito".” 

 

O que se extrai de tais áudios é que URSINHO afirma (i) arrendar 

uma fazenda para os MANFROI e (ii) possuir uma fazenda de 5.000 hectares. 

 

Pesquisas em banco de dados com o CNPJ da AGROPECUÁRIA 

ESTRELA DO OESTE indicam ser a mesma proprietária da Fazenda MAZA IV, 

localizado 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 possui pouco mais de 5.000 hectares. 

 

 

Levantamentos no local demonstram que a fazenda, arrendada 

para pessoa identificada como LUIZ CARLOS MANFROI (CPF 423.250.809-00), 

“desenvolve atividade de agricultura e pecuária, havendo pelo menos três 

residências aparentemente destinadas a funcionários, um barracão onde se 

encontravam 6 máquinas agrícolas (fotos abaixo) e uma pista ao lado da estrada 

que dá acesso à sede, aparentemente usada para pouso e decolagem de 

aeronaves de pequeno porte, conforme se percebe na imagem abaixo, extraída 

do Google Earth”. 
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MSP – POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ 

GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS EM 
LONDRINA 

45 

 

 

Coincidentemente, conforme a anexa Informação Policial 

5456661/2018-DPF/SIC/MT, parte da fazenda PARAÍSO DA AMAZÔNIA (objeto 

de sequestro nos autos 50390289120174047000), também está arrendada para 

ALCIDES MANFROI.  

 

Lembre-se que na cadeia de propriedade de tal fazenda já figurou 

CLOVES MORAES MASCARENHAS, indiciado nos autos do Inquérito Policial 

302/2007 SR/DPF/MS pelos crimes de lavagem de dinheiro e tráfico de 

entorpecentes (investigação que deu origem a Operação Fronteira, desenvolvida 

no início dos anos 2000 no Estado do Mato Grosso do Sul, na qual os 

investigados principais eram LUIZ CARLOS DA ROCHA e JORGE RAFAAT 

TOUMANI). Ademais, CLOVES MORAES MASCARENHAS é casado com 

DELIS BRANDÃO LIMA MASCARENHAS, que é irmã de HAMILTON 

BRANDÃO DE LIMA e filha de PEDRO ARAÚJO MENDES LIMA, presos e 

denunciados como membros da ORCRIM de CABEÇA BRANCA, tendo lavado 

milhões de reais em imóveis, dentre outros delitos. 

 

Com relação à FAZENDA SCENY, lembre-se que na casa onde 

LUIZ CARLOS DA ROCHA estava morando quando de sua prisão, em 

Sorriso/MT, foi apreendido um Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel 

Rural 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). 
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Policiais Federais entrevistaram ALVARO ANDRÉ GOMES, 

ostensivamente, em duas ocasiões. Na primeira, respondeu o que segue: 

 

“A FAZENDA SCENY foi comprada por FRANCISCO 
SPECIAN JÚNIOR (médico, domiciliado em Sinop/MT), logo após a 
compra alterou o nome para FAZENDA ICARAÍMA em referência a uma 
cidade do Estado do Paraná. Em 2001, ÁLVARO GOMES efetuou a 
compra da FAZENDA ICARAÍMA diretamente de FRANCISCO SPECIAN 
e alterou o nome para a atual SÃO JUDAS TADEU. ÁLVARO GOMES 
não soube precisar os valores negociados para compra na época. Após a 
aquisição da área, efetuou diversos fracionamentos/loteamentos 
denominando os novos lotes como SÃO JUDAS TADEU I, II e III. 

   

Na mesma época da compra da FAZENDA ICARAÍMA, 
ÁLVARO GOMES salienta que fez usucapião de área adjacente 
denominada FAZENDA SANTO ANDRÉ. Que loteou a área e em meados 
de 2005 vendeu parte da FAZ. SANTO ANDRÉ (polígono da imagem 01) 
para CLOVIS MASCARENHAS (para ser pago em cinco anos). Do 
montante negociado não soube precisar, pois boa parte da negociação 
também ocorreu com o recebimento de produtos oriundos da lavoura. 
Informou que não conhece detalhadamente CLOVIS MASCARENHAS, 
apenas que ele era do Mato Grosso do Sul, provavelmente de Campo 
Grande. Soube posteriormente que CLOVIS MASCARENHAS revendeu 
a área apara ALESSANDRO AGUIAR. Ressaltou que viu apenas uma vez 
a pessoa denominada ALESSANDRO AGUIAR, quando este visitou a 
área comprada, são sabendo informar onde ALESSANDRO mora ou 
trabalha.” 

 

Posteriormente, conforme a anexa Informação Policial 036/2018-

DPF/SIC/MT, ÁLVARO apresentou uma série de documentos e respondeu: 

 

“QUE atualmente, ele só tem como propriedade a Fazenda 
São Judas I; QUE a Fazenda Santo André é na realidade a junção das 
Fazendas São Judas II e III; QUE em 2005 vendeu para Cloves a Fazenda 
São Judas III, área de 650 hectares; QUE em 2008 vendeu, também para 
Cloves, a Fazenda São Judas II, área de 270 hectares; QUE muito embora 
as transações tenham ocorrido em 2005 e 2008, somente depois do ano 
de 2013 que isso foi formalizado no papel, mas que Cloves honrou o 
compromisso e pagou tudo devia, atrasando apenas um ou duas vezes. 
Questionado sobre o motivo de não conseguirmos falar com ele no 
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telefone, respondeu: QUE está com medo de Cloves, por ter ouvido falar 
que este conhece ou anda com traficantes de drogas e por isso, não 
atende números desconhecidos que ligam para ele no celular; 
Questionado a respeito de ele conhecer ou já ter visto na região senhor 
Hamilton Brandão (considerando ainda que ele disse na entrevista ao EPF 
Igarachi que nunca ouviu falar de Hamilton nem o conhecia), respondeu 
dessa vez QUE viu algumas vezes Hamilton em algumas festas ali em 
Tapurah em companhia de Cloves mas não o conhecia, apenas sabia que 
ele já havia conquistado alguns campeonatos de torneios de vaquejadas 
na região de Guarantã do Norte/MT; QUE disse não conhecê-lo a primeira 
vez que foi questionado porque não associou o nome Hamilton e esse 
cidadão, uma vez que ele o conhecia através do nome Brandão;” 

 

 

Agora, em 24/09/18, conforme a anexa Informação Policial 

240/2018 – NO/PF/SIC/MT, sob disfarce, Policiais Federais se deslocaram até a 

FAZENDA SÃO JUDAS TADEU II, onde, “percorrendo toda a extensão da 

propriedade, foi verificado que ela não possui construção alguma, salvo um 

pequeno barracão aparentemente abandonado”. Naquele local, encontraram um 

funcionário limpando o terreno com um trator, o qual informou “que quem o 

contratara para o serviço foi ALVARO GOMES, apontando onde este poderia ser 

localizado”. 

 

Os Policiais então encontraram ALVARO GOMES, o qual se 

“encontrava transportando sementes com um trator” (atividade estranha para o 

“dono” da fazenda), tendo indicado seu filho, ANDRÉ, para tratar dos assuntos 

que a história cobertura policial tratava. Nos termos da referida Informação 

Policial, ANDRÉ “informou que a família planta soja naquela área, confirmando, 

quando questionado, que a propriedade da família abrange a área da 

denominada Fazenda São Judas Tadeu II, local onde o funcionário havia sido 

entrevistado. Cabe ressaltar que tal informação vai de encontro ao que o 

próprio Álvaro declinou quando entrevistado ostensivamente pela equipe 

policial, conforme descrito na já citada informação policial: “QUE a Fazenda 
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Santo André é na realidade a junção das Fazendas São Judas II e III; [...] QUE 

em 2008 vendeu, também para Cloves, a Fazenda São Judas II [...]”. 

 

Por fim, registre-se que, conforme a Informação Policial sob 

análise, “durante as diligências no intuito de identificar a sede da São Judas 

Tadeu II, foi realizada entrevista com funcionários da Fazenda Paraíso, com 

sede localizada no ponto de coordenadas 12° 43' 24.78" S e 56° 43' 11.04" O. 

Chamou a atenção da equipe que, segundo informaram os funcionários, os 

proprietários da fazenda são os irmãos Edenilson Manfroi e Luiz Carlos Manfroi, 

e que, além daquela propriedade, eles possuem outras em Juara/MT e Brianorte 

(distrito de Nova Maringá/MT), totalizando aproximadamente 20.000 hectares. 

Informaram, ainda, que a Fazenda Paraíso faz divisa com a propriedade de 

Álvaro Gomes. Ressalta-se que Luiz Carlos Manfroi aparece como arrendatário 

da Fazenda Estrela Maza IV (Agropecuária Estrela do Oeste), já citada no 

presente relatório”. 

 

Frise-se que a “Fazenda Paraíso” acima referida, se trata da já 

conhecida FAZENDA PARAISO DA AMAZONIA, a qual já se encontra 

sequestrada nos autos 50390289120174047000. Portanto, se vê que membros 

da família MANFROI costumam arrendar as fazendas da ORCRIM. 

 

Além disso, dentre as planilhas encontradas no material 

apreendido na casa de LUIZ CARLOS DA ROCHA em Osasco/SP (anexa 

Informação Policial 28/2017), especialmente na planilha denominada 

“CHAPELUDO”, consta a seguinte informação: 

 

“CHAPELUDO 
.                  Emprestimo Antigo + Sd Deve                                             -   R$   1.700.000 
..........         Pagto Oscar                                                                                  -   R$   1.300.000 

..........       1.187 vacas + bezerros + novilhas HMT 

..........       Terrenos Lucas 
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..........        Esteira Khomatsu D-60                                                      +  R$      220.000 

..........       Tratores Valtra 185 e 180                                                  +  R$      230.000 

..........         Carreta Cacamba  e Screpe 

..........         Caminhao Mercedez  vermelho 

..........       Alvaro Gomes 26.000 scs soja ref 52 hec 

..........       Arrendto 2 ultimos anos 11.700 scs soja(ver ano transf p urso) 

..........       Pagto Sr Farina cf adiantamentos 8.000 scs soja  (confirmar qtdade-urso) 

..........       Tratores: Jhon Deere, Massey - Devolucao tratores Jhon Deere, Massey 

………..         Caminhao Mercedez  1938 (pagto Polaco)                                 R$      135.000 

..........         S cred cf transf 20.900 arrobas  ....ver valor com gordinho” (destaques nossos) 

 

 

Como se vê, há indicação de pagamento/dívida de LUIZ CARLOS 

DA ROCHA com ALVARO GOMES, reforçando-se a suspeita de que toda a 

então denominada FAZENDA SCENY (hoje São Judas Tadeu I, II e III) pertença 

a LUIZ CARLOS DA ROCHA, valendo-se da empresa AGROPECUÁRIA 

ESTRELA DO OESTE LTDA (que pertence a ALESSANDRO AGUIAR, vulgo 

URSINHO e EUDES AGUIAR), bem como de ALVARO GOMES como seus 

laranjas. 

 

Conforme já tratado no tópico inicial, na casa de LUIZ CARLOS DA 

ROCHA foi apreendido 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. 

Por outro lado, ALESSANDRO AGUIAR declarou, em 2015, no imposto de 

renda, ter adquirido a 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.  

 

Ora, como se vê, URSINHO teria adquirido a mesma propriedade 

duas vezes e de pessoas diferentes! 
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E mais, análise dos lançamentos referentes a planilha “URSINHO”, 

ano de 2016, que consta do mesmo material apreendido na casa de LUIZ 

CARLOS DA ROCHA em Osasco/SP (anexa Informação Policial 28/2017), 

identifica o seguinte lançamento: “20-07 Pgto Imp Renda cf ac n data  + 

70.000”, dando a entender que CABEÇA BRANCA pagou/devia R$ 70.000,00 

a URSINHO. Confira-se: 

 

 

 

Por outro lado, na declaração de imposto de renda de URSINHO 

de 2016, ano-calendário 2015 (autos 50293037820174047000), verifica-se 

lançamento de “imposto devido” no valor de R$ 70.784,27, decorrente de 

declarado lucro na exploração da FAZENDA JUARA II (conforme consta do 

anexo demonstrativo de atividade rural exercício 2016, ano calendário 2015). 

 



 
MSP – POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ 

GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS EM 
LONDRINA 

51 

 

Na linha do já conhecido modo de agir da ORCRIM, há fortes 

indícios de que LUIZ CARLOS DA ROCHA tenha reembolsado os R$ 70.000,00 

que URSINHO gastou por ser laranja de CABEÇA BRANCA em suas fazendas. 

 

Como já exaustivamente visto no bojo dessa investigação, desde a 

deflagração da Operação Spectrum, a ORCRIM se vale do subterfúgio de 

adquirir propriedades, mas não levar tais transações a registro. Ademais, já foi 

visto em diversas outras oportunidades, o arrendamento dessas propriedades a 

terceiros. Trata-se, portanto, de nítida operação de lavagem de dinheiro, não só 

a propriedade em si, mas dos lucros que o arrendamento traz à ORCRIM. 

 

Ainda sobre os irmãos AGUIAR, outro ponto de extrema suspeição 

refere-se ao relacionamento destes com as empresas FAMA SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS LTDA, FAMA COBRANCAS ADMINISTRATIVAS LTDA e 

FAMA FOMENTO MERCANTIL, cujo sócio proprietário é MAURO AUGUSTO 

LAURINDO DA SILVA (CPF 828.398.321-00) e sua esposa MARIA DE FÁTIMA 

AZOIA PINOTI. 

 

De início, informa-se que, conforme diversas notícias encontradas 

na internet, a empresa FAMA e seus sócios já estiveram envolvidos em 

operação policial, denominada “Bereré”, envolvendo esquema de corrupção no 

DETRAN/MS, conforme matérias abaixo colacionadas: 
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(http://www.folhamax.com/politica/pc-investiga-transferencias-ao-casal-bezerra-e-deputado-do-pt/156315) 

 

http://www.folhamax.com/politica/pc-investiga-transferencias-ao-casal-bezerra-e-deputado-do-pt/156315
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()()

 

(https://www.agoramt.com.br/2018/03/durante-depoimento-riva-diz-que-prefeita-usou-empresa-para-

receber-propina-na-assembleia/) 

 

Mais notícias podem ser vistas na internet, tais como 

https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/deputado-e-ex-chefe-da-casa-civil-

de-mt-sao-presos-em-operacao-do-gaeco-em-cuiaba.ghtml e 

https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/deputado-e-ex-chefe-da-casa-civil-de-mt-sao-presos-em-operacao-do-gaeco-em-cuiaba.ghtml
https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/deputado-e-ex-chefe-da-casa-civil-de-mt-sao-presos-em-operacao-do-gaeco-em-cuiaba.ghtml
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https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/operacao-contra-desvio-de-verba-

do-detran-mt-cumpre-mandados-nas-casas-de-dois-deputados.ghtml. 

 

 A citada prima da prefeita e sócia da FAMA, MARIA DE FÁTIMA 

AZOIA PINOTI, é esposa (ou ex-esposa) de MAURO AUGUSTO LAURINDO 

DA SILVA, o qual, recentemente, também foi detido por comunicação falsa de 

crime: 

 

 

 

(http://www.gazetadigital.com.br/editorias/policia/advogado-e-detido-em-cuiaba-ao-mentir-que-teve-

veiculo-de-luxo-furtado/522939) 

 

Pois bem, vejamos as “coincidências” desses fatos com a presente 

investigação. 

https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/operacao-contra-desvio-de-verba-do-detran-mt-cumpre-mandados-nas-casas-de-dois-deputados.ghtml
https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/operacao-contra-desvio-de-verba-do-detran-mt-cumpre-mandados-nas-casas-de-dois-deputados.ghtml
http://www.gazetadigital.com.br/editorias/policia/advogado-e-detido-em-cuiaba-ao-mentir-que-teve-veiculo-de-luxo-furtado/522939
http://www.gazetadigital.com.br/editorias/policia/advogado-e-detido-em-cuiaba-ao-mentir-que-teve-veiculo-de-luxo-furtado/522939
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Primeiramente, esclareça-se que dentre os vários comprovantes de 

depósitos encontrados durante as buscas da primeira fase da Operação 

Spectrum, alguns se referem à empresa FAMA SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS LTDA. Confira-se trechos da anexa Informação Policial 

27/2017, a qual analisou celular apreendido na residência de WILSON 

RONCARATTI, braço direito de LUIZ CARLOS DA ROCHA: 

 

4.6. “FAMA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA EPP – CNPJ 16.801.681/0001-27 – 

CUIABÁ/MT 

 Imagens 2004 e 2274 - COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE no 

Banco Bradesco, Agencia 2635-2, conta corrente 0024481-3, realizado no dia 

21/12/2016, às 14h38, tendo como favorecido a pessoa jurídica denominada FAMA 

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, no valor de R$ 29.998,00. 

 

 

 Imagem 2028 - Comprovante de depósito no Banco Bradesco, Agencia 2635-2, conta 

corrente 0024481-3, realizado no dia 20/12/2016, às 15:06h, tendo como favorecido 

FAMA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, no valor de R$ 7.500,00.  
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 Imagens 2050 E 2269 - Comprovante de depósito realizado no dia 21/12/2016, às 

14:43h, no valor de R$ 29.985,00, tendo como favorecido FAMA SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS LTDA, agencia 2635-2, conta corrente 0024481-3, Banco 

Bradesco.  
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 Imagens 2077, 2288 e 2292 - Comprovante de depósito realizado no dia 20/12/2016, às 

15:05h, no valor de R$ 5.500,00, tendo como favorecido FAMA SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS LTDA, agencia 2635-2, conta corrente 0024481-3, Banco Bradesco 

S/A.  

 

 

 Imagens 2100 e 2272 - Comprovante de depósito realizado no dia 20/12/2016, às 

14:36h, no valor de R$ 29.997,00, tendo como favorecido FAMA SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS LTDA, agencia 2635-2, conta corrente 0024481-3, Banco Bradesco 

S/A. 
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 Imagens 2123 e 2263 - Comprovante de depósito realizado no dia 21/12/2016, às 

14:42h, no valor de R$ 29.994,00, tendo como favorecido FAMA SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS LTDA, agencia 2635-2, conta corrente 0024481-3, Banco Bradesco 

S/A. 

 

 

 Imagens 2146, 2279 e 2295 - Comprovante de depósito realizado no dia 20/12/2016, às 

15:05h, no valor de R$ 7.000,00, tendo como favorecido FAMA SERVIÇOS 
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ADMINISTRATIVOS LTDA, agencia 2635-2, conta corrente 0024481-3, Banco Bradesco 

S/A. 

 

 

 Imagens 2248 e 2327 – 02 (dois) comprovantes de depósitos realizados no dia 

22/12/2016, às 14h45min e 14h48min, nos valores de R$ 25.180,33 e R$ 8.619,67, tendo 

como favorecido FAMA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, agencia 2635-2, conta 

corrente 0024481-3, Banco Bradesco S/A. 
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 Imagens 2260 e 2286 - Comprovante de depósito realizado no dia 21/12/2016, às 

14:41h, no valor de R$ 29.878,00, tendo como favorecido FAMA SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS LTDA, agencia 2635-2, conta corrente 0024481-3, Banco Bradesco 

S/A.  

 

 

 Imagens 2266 e 2280 - Comprovante de depósito realizado no dia 21/12/2016, às 

14:16h, no valor de R$ 60.148,00, tendo como favorecido FAMA SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS LTDA, agencia 2635-2, conta corrente 0024481-3, Banco Bradesco 

S/A.  
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 Imagem 2303 - Comprovante de depósito realizado no dia 20/12/2016, às 154:05h, no 

valor de R$ 6.000,00, tendo como favorecido FAMA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 

LTDA, agencia 2635-2, conta corrente 0024481-3, Banco Bradesco S/A. 

 

 

 Imagem 2304 - Comprovante de depósito realizado no dia 20/12/2016, às 154:05h, no 

valor de R$ 6.000,00, tendo como favorecido FAMA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 

LTDA, agencia 2635-2, conta corrente 0024481-3, Banco Bradesco S/A. 

 

 



 
MSP – POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ 

GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS EM 
LONDRINA 

62 

 

 Imagem 2319 - Comprovante de depósito realizado no dia 20/12/2016, às 15:05h, no 

valor de R$ 8.000,00, tendo como favorecido FAMA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 

LTDA, agencia 2635-2, conta corrente 0024481-3, Banco Bradesco S/A. 

 

 

No já conhecido modo de agir da ORCRIM, de efetivar depósitos 

para “laranjas”, visando à lavagem do dinheiro do tráfico, por intermédio de 

doleiros especializados em tal crime, conforme detalhadamente analisado no 

âmbito da Operação Efeito Dominó, somente analisando-se tais comprovantes, 

vê-se que, sequencialmente, entre os dias 20 e 22/12/16, a ORCRIM de LUIZ 

CARLOS DA ROCHA depositou R$ 283.990,20 para a empresa FAMA 

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. A referida Informação Policial, 

inclusive, detalha que analisando áudios encontrados nos celulares apreendidos, 

tal valor refere-se à operação de câmbio ilegal realizada.  

 

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 
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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. 

 

Pesquisa em fontes abertas identificou publicação no Jornal Oficial 

Eletrônico dos Municípios do Estado do Mato Grosso, de 23/10/2013, Ano VIII/nº 

1834, página 21, Ata de Registro de Preços 30/2013, da Prefeitura Municipal de 

Brasnorte/MT, em que consta este município representado pelo seu respectivo 

prefeito à época, EUDES TARCISO DE AGUIAR e a empresa FAMA 

SERVIÇOS ADMINSTRATIVOS LTDA EPP, representada por seu sócio 

MAURO AUGUSTO LAURINDO DA SILVA.   
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Conforme a anexa Informação Policial 64/2018, “verificamos que 

EDUARDO VINICIUS KUNST AGUIAR, filho de EUDES TARCISO DE 

AGUIAR, informou como endereço residencial para emissão de seu passaporte 

a RUA CASTELO BRANCO, 421 – ED RIO NEGRO, APTO 801 – QUILOMBO 

– CUIABÁ/MT, justamente o mesmo prédio que reside MAURO AUGUSTO 

LAURINDO DA SILVA. Em áudio interceptado no decorrer da investigação 
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temos também o investigado EUDES informando a uma empresa 

fornecedora de água mineral o respectivo endereço para entrega”. 

 

Considerando o áudio acima, que deixa claro que EUDES estava 

ocupando o citado apartamento 801 do Edifício Rio Negro, em recentes 

levantamentos de endereços para deflagração da fase ostensiva da operação, 

confirmou-se que tal imóvel pertence à MARIA DE FÁTIMA AZOIA PINOTI, 

esposa de MAURO, a qual reside no 12º andar do mesmo edifício (o qual, 

inclusive consta como endereço de MAURO na ata de registro de preços acima 

copiada).  

 

Portanto, além dos indícios claros de que a empresa FAMA lavou 

dinheiro para a ORCRIM, sua relação com EUDES AGUIAR precisa ser 

esclarecida, considerando os indícios de corrupção e lavagem de dinheiro já 

elencados. 

 

Ainda, há que se falar que os dois caminhões apreendidos quando 

da deflagração da Operação Spectrum, nos quais foi encontrada grande quantia 

de cocaína (aprox. 1,3 toneladas), estão registrados no endereço da empresa 

FAMA, conforme abaixo: 
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Por fim, frise-se que, recentemente, foram interceptados áudios 

dando conta de que os irmãos AGUIAR teriam adquirido duas caminhonetes 

Hilux, zero, no valor aproximado de R$ 280.000,00. 

 

Por todo o exposto, há fortes indícios de que o patrimônio de 

ALESSANDRO e EUDES AGUIAR seja proveniente de crimes, tais como tráfico 

de drogas, participação em ORCRIM e, possivelmente, corrupção. 

 

Com relação à GAROTÃO (MARCELO ANACLETO), as 

interceptações demonstram que ele costumeiramente registra bens em nome de 

interpostas pessoas, tal como veículos em nome de parentes, e que sua esposa, 

filho, irmão e sogro funcionaram como sócios-laranja das empresas MEGA e 

ARIMAR. 

 

Conforme áudios interceptados, GAROTÃO também conta com os 

serviços do contador LUIZ RENATO STIVAL, os quais demonstram que tais 

serviços possivelmente ultrapassaram a linha da legalidade. Apesar de nenhum 

indício concreto de crime por parte do referido contador, entende-se 

imprescindível a realização de busca em seus endereços, considerando que o 

mesmo arquiva tudo sobre seu cliente. 

 

Recentemente (ACIT10), pode-se confirmar que GAROTÃO 

também atua na venda de veículos dublês. GAROTÃO recebeu ligação de 
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pessoa identificada por JULIANO GARUTTI DE OLIVEIRA, narrando que um 

motorista que trabalha para ele havia sido parado pela Polícia Rodoviária 

Federal, os quais verificaram que o veículo que conduzia estava com 

documentação e chassis adulterados. GAROTÃO, talvez por um descuido que 

não foi observado ao longo desta medida, acaba falando: “Quando eu te 

entreguei, eu te entreguei pra você tudo certo, aí nós fizemos o documento, você 

sabe que o caminhão é um dublê, Juliano!”. Na tentativa de “resolver” a 

questão, GAROTÃO diz que vai arrumar um “laranja” para inserir como vendedor 

no contrato e liga para o contador LUIZ para tanto. Confira-se: 

“Índice : 11583437 

Operação : URSO PEQUENO 
Nome do Alvo : MARCELO GREGOLIN ANACLETO 
Fone do Alvo : 41999111151 
Localização do Alvo :  
Fone de Contato : 41998844157 
Localização do Contato :  
Data : 25/08/2018 
Horário : 10:53:31 
Observações : MARCELO X LUIZ/CONTADOR - CONTRATO COMPRA E VENDA CAMINHÃO 
 
Transcrição :LUIZ - Alô! 
MARCELO - O meu contador, bom dia. 
LUIZ - Bom dia Marcelo. Tudo bom? 
MARCELO - Tudo. E o senhor? Tá em Curitiba? 
LUIZ - Tô em Curitiba. Tô aqui num mecânico aqui vendo um probleminha de de caixa hidráulica. Direção hidráulica.  
MARCELO - Do carro? 
LUIZ - É.  
MARCELO - Tá bom. 
LUIZ - Mas digue.  
MARCELO - Deixa eu te falar, você lembra de uma vez fez um contrato pra mim, só redigiu o contrato de compra e 
venda de um caminhão e uma carreta?   
LUIZ - Lembro, tá lá comigo.  
MARCELO - Você passou pra mim. Você tem salvo lá no word lá? 
LUIZ - hum hum. 
MARCELO - Só alterar...aquele mesmo...o nome do vendedor, botar outro nome? Do mesmo jeito que tá lá, alterar 
aquilo lá. 
LUIZ - Tenho, tenho o contrato comigo, guardado. 
MARCELO - tá, deixa só te fazer uma pergunta. O senhor consegue fazer isso hoje, ou não?  
LUIZ - Consigo. Voltando pra casa já posso fazer. Só mandar pra mim os dados aí eu já.... 
MARCELO - Tá.  
LUIZ - Já...já acelero.  
MARCELO - Então tá bom, eu vou passar pra você e aí você manda no email daí, imprimo pra eu mandar lá pro 
rapaz que tá com problema, tentar resolver lá.  
LUIZ - Hum hum. Sem problema. Pode mandar os dados ali eu já faço. Voltando pra casa ali já faço. 
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MARCELO - Por que daí eu já vou tentar reconhecer firma hoje ainda entendeu? Pra deixar tudo certo. Eu vou 
passar pra você. Você não altera tudo, deixa do jeito que tá lá, a única coisa que você faz é alterar...alterar o nome 
do...do...vendedor.  
LUIZ - Tá bom então.  
MARCELO - Tá, beleza? Valeu. 
LUIZ - Beleza. Qual que é o caminhão mesmo?  
MARCELO - Eu vou te passar até o contrato que o senhor fez aqui pra mim...vou te passar... 
LUIZ - Sossegado então. 
MARCELO - Eu vou te passar o contrato você já vai localizar lá. Você fez aquela vez com certeza deixou arquivado. 
LUIZ - Não, deixo tudo arquivado. 
MARCELO - Então beleza. Obrigado. Um abraço. 
LUIZ - Beleza? Falou amigo. 
MARCELO - Tchau. 

 

Índice : 11583460 
Operação : URSO PEQUENO 
Nome do Alvo : MARCELO GREGOLIN ANACLETO 
Fone do Alvo : 41999111151 
Localização do Alvo :  
Fone de Contato : 41998844157 
Localização do Contato :  
Data : 25/08/2018 
Horário : 11:16:43 
Observações : MARCELO: PRECISA FAZER CONTRATO P/ LIBERAR CAMINHÃOA 
Transcrição :caminhão apreendido. 
 
LUIZ - Alo? 
MARCELO - O meu amigo, desculpa estar te incomodando, só que te passei aí vai mudar umas coisas....resumindo, 
que horas você vai estar em casa pra mim ir lá pra nós ver isso aí? 
LUIZ - Eu já estou voltando pra casa. 15 minutos...5...10 minutos tô lá já.  
MARCELO - Tá, aí eu vou te explicar o por que da minha agonia que o caminhão tá preso lá e eu tenho que fazer 
um contrato pra liberar  lá.  
LUIZ - Tá bom então, beleza. 
MARCELO - Tô chegando, tô indo lá, daqui uns trinta minutos que eu tô saindo aqui da  madeireira, estou indo lá. 
Daí a gente já vê. 
LUIZ - Tá bom então. Falou. 

MARCELO - Obrigado. Até, tchau.” 

 

Por fim, em outra conversa interceptada, GAROTÃO comenta com 

sua esposa que o patrimônio do casal pode beirar os R$ 5.000.000,00. 

 

Como se vê, há sérios indícios de que GAROTÃO e URSINHO 

fazem parte da ORCRIM, tendo atuando não só no tráfico internacional de 

drogas, mas na lavagem de dinheiro. Pior, continuam a realizar atividades ilícitas, 

inclusive no sentido de proteger o patrimônio ilícito da ORCRIM. 
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Além destes, familiares e pessoas próximas às respectivas famílias 

funcionam como apoio para realização de tais atividades ilícitas e, portanto, 

passam a ser de interesse para a presente investigação, entendendo-se 

imprescindível a realização das medidas a seguir representadas como forma de 

elucidar questões suspeitas e a dimensão de atuação de cada um. 

 

 

II - DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS 

 

 

II.1. Das prisões preventivas 

 

Na parte fática desta peça foi amplamente demonstrada a atuação 

de MARCELO ANACLETO e ALESSANDRO AGUIAR na ORCRIM de LUIZ 

CARLOS DA ROCHA, com robustas provas sobre a participação de ambos 

numa remessa de cocaína para a Europa, via porto de Paranaguá/PR, além de 

atos de lavagem de dinheiro que continuaram a realizar mesmo após a prisão de 

seu líder. 

 

Aliás, conforme já comentado, após a prisão de LUIZ CARLOS DA 

ROCHA, foram interceptados diálogos demonstrando que ambos intermediaram 

a venda de bens de seu chefe, que estariam em fazendas em nome de laranjas. 

Um desses bens (um pulverizador) foi, inclusive, apreendido numa loja, quando 

da deflagração da Operação Efeito Dominó. 

 

Ante o exposto, considerando (i) as robustas provas dos crimes de 

participação em organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o 

tráfico, lavagem de dinheiro, falsificação de documento público e adulteração de 
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sinal identificador de veículo automotor, bem como os robustos indícios de 

autoria dos respectivos crimes; (ii) a necessidade de segregação para uma 

regular instrução criminal, assegurando a aplicação da lei penal, pois mesmo 

após a prisão do líder da ORCRIM os investigados continuaram atuando, ao 

menos, na venda de patrimônio ilícito de seu chefe e na lavagem dos recursos 

que amealharam com o tráfico; e (iii) garantia da ordem pública, pois os 

investigados pertencem a uma ORCRIM transnacional e, como visto, valem-se 

de violência para realização de suas missões, como, aliás, é costumeiro nesse 

mercado, REPRESENTO pelas prisões preventivas de: 

 

ALESSANDRO ROGÉRIO DE AGUIAR, vulgo URSINHO, 

PELÚCIA, URSO PEQUENO – filho de Iole Polleto de Aguiar e 

Eudes de Aguiar, nascido aos 26/01/1976, CPF 825.219.721-34 e 

RG 07282869 SJ/MT; e 

 

MARCELO JOSE GREGOLIN ANACLETO, vulgo GAROTÃO, 

filho de Cleomar Gregolin e Nelson Jose Anacleto, nascido aos 

25/01/1978, CPF 914.719.821-49 e RG 09623183 SESP/MT. 

 

 

 

II.2. Das Buscas e Apreensões 
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Conforme os fatos narrados acima, estamos tratando dos líderes 

dos núcleos operacionais de tráfico de cocaína da ORCRIM liderada por LUIZ 

CARLOS DA ROCHA, vulgo CABEÇA BRANCA, sendo imprescindível a 

realização de busca e apreensão em todos os imóveis que guardem relação com 

os investigados acima citados, inclusive de seus familiares e terceiros que os 

apoiam nos atos de lavagem de dinheiro. 

 

Tal medida possibilitará a apreensão de documentos e mídias 

(smartphones, computadores etc) que podem revelar outros integrantes do 

esquema de tráfico, bem como rastros de lavagem de dinheiro, tais como 

escrituras públicas de imóveis pertencentes à ORCRIM, pessoas jurídicas de 

fachada e fictícias, contas bancárias no Brasil e no Exterior, ou seja, o rastro do 

dinheiro oriundo do tráfico de drogas. 

 

Mister ressaltar que foram realizadas diligências visando a 

confirmar os endereços atuais de residências e outros vinculados aos 

investigados, bem como relação de bens pertencentes a cada investigado, cujos 

resultados estão consolidados nas planilhas abaixo. 

 

Ressalta-se, ainda, que, considerando o dinamismo das atividades 

dos investigados, outras diligências continuam sendo desenvolvidas para 

localização de outros endereços e bens dos investigados, sendo que qualquer 

situação fática que altere os dados aqui fornecidos será imediatamente 

comunicada a este Juízo para eventuais retificações ou complementações. 

 

Assim, com base nos fatos e fundamentos anteriormente expostos e 

visando o êxito da investigação policial, REPRESENTO a Vossa Excelência, com 
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fundamento no art. 5º, inciso XI, da Constituição c/c art. 240 e seguintes do CPP, a fim 

de que seja autorizada a realização de busca e apreensão, com a expedição do 

respectivo Mandado, a ser cumprido nos endereços abaixo: 

 

INVESTIGADO ENDEREÇO 

EUDES TARCÍSIO DE 
AGUIAR 

Rua Curitiba,  689, Brasnorte/MT 
Coordenadas:        12° 7' 13.98" S  
                                  58° 0´ 21.59" O 

EUDES TARCÍSIO DE 
AGUIAR 

Rua Castelo Branco, nº 421, Edifício Rio Negro, 
apto 801 - Cuiabá/MT 

ALESSANDRO ROGÉRIO 
AGUIAR 

Rua Cascavel, s/n, Brasnorte/MT - ao lado de 
um terreno vazio e em frente à residência de 
n° 1409 
 
Coordenadas:         12° 7' 30.90" S 
                                  58° 00' 2.70" O 

MADEIREIRA 
IMPERATRIZ 
IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO 

Rodovia MT 170, Km 264 
 
Coordenadas      12° 7' 32.16" S  
                              58° 0' 26.49" O 

FAZENDA SÃO JUDAS 
TADEU I, II e III 

Coordenadas      12° 46' 20.59" S  
                              56° 40' 29.03" O 

 
FAZENDA JUARA II Coordenadas       11°  49' 9.09" S  

                               57° 34' 21.10" O    
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AGROPECUÁRIA 
ESTRELA DO OESTE  – 
FAZENDA MAZA IV 

Coordenadas      12° 12 0 85" S  
                              57° 38' 53.14" O 

 
MARCELO JOSÉ 
GREGOLIN ANACLETO 

Rua Domingos Gulin, nº 111 – casa 34 - 
Curitiba/ Pr 
Condomínio Reserva Alameda 

PAULO ALBERTO 
GREGOLIN ANACLETO 

Rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi, nº 4400 – Apto 
214 – Bloco 2B –Torre Iguaçu – Curitiba/Pr 

LUIZ RENATO STIVAL RUA ARTHUR BINDO, 485 – CURITIBA/PR 

MAURO AUGUSTO 
LAURINDO DA SILVA e 
MARIA DE FÁTIMA 
AZOIA PINOTI 

PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 421 - Apto 
1201 - CUIABA - MT 
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Visa-se à apreensão de quaisquer documentos (físicos e em mídia), 

bens, dinheiro em espécie, produtos e materiais ilícitos que guardem relação com o 

caso, além de que também nos seja dada autorização para que, na forma do que 

preceitua a Lei n.º 12.850/13 em seu art. 3º, possamos ter acesso a quaisquer bancos 

de dados informatizados que forem eventualmente arrecadados (celulares, PCs, 

tablets, smartphones, etc) objetivando o exame, conhecimento, análise e extração de 

dados que interessarem aos fatos em apuração. 

 

II.3. Do Afastamento do Sigilo Bancário e Fiscal 

 

Considerando todos os fatos já expostos que trazem fartos indícios de 

lavagem de dinheiro por parte dos investigados, inclusive com a utilização de parentes 

para tanto, imprescindível para as investigações e futura instrução penal o afastamento 

do sigilo bancário e fiscal dos envolvidos. 

 

Frise-se que, com relação a ALESSANDRO e EUDES AGUIAR e a 

empresa ESTRELA DO OESTE, já foi deferido o referido afastamento, nos autos 

50293037820174047000. Entretanto, diversos outros envolvidos ainda não foram 

objeto de tal medida. 

 

Deste modo, sendo tais medidas imprescindíveis para o 

prosseguimento da investigação, REPRESENTA-SE a Vossa Excelência, com 

fundamento no art. 1º, § 4º, II, III, VIII e IX da Lei Complementar 105/2001 e no 

art. 3º, VI, da Lei 12.850/2013, para que seja autorizado o acesso da Polícia 

Federal, para fins desta investigação, a dados, documentos e informações 

fiscais, bancárias, financeiras das pessoas físicas e jurídicas envolvidas com a 

organização criminosa, listados abaixo, nos seguintes termos: 
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a) AFASTAMENTO DO SIGILO FISCAL dos 

contribuintes abaixo relacionados desde o ano-

calendário de 2013 (exercício 2012), autorizando que a 

Receita Federal: a) forneça a relação mais recente de 

bens declarados pelas pessoas físicas; b) elabore 

relatórios com o cruzamento da renda e do patrimônio 

declarados pelos investigados, pessoas físicas e 

jurídicas, com sua movimentação bancária 

efetivamente verificada a partir do recolhimento da 

CMPF e, finalmente, com a análise dos “fatores 

relacionais” pela Receita Federal (Movimentação 

Financeira versus Total de Rendimentos Declarados, 

Variação Patrimonial versus Total de Rendimentos 

Declarados e outros cruzamentos); c) forneça 

informações sobre vínculos empregatícios e 

remunerações de todos os investigados pessoas-

físicas disponíveis nos bancos de dados da Previdência 

Social; d) forneça informações sobre a relação de 

empregados das pessoas jurídicas disponíveis nos 

mesmos bancos de dados; e) forneça informações 

sobre movimentações de cartões de crédito, de compra 

e venda de imóveis, de veículos e aeronaves; f) Os 

bens móveis e imóveis declarados no IRPF dos 

investigados são compatíveis com a renda declarada; 

g) A renda e patrimônio declarados pelos investigados 

é compatível com a movimentação bancária no período; 

h) O volume total de movimentação anual registrado no 

DECRED é compatível com a renda declarada; i) O 

volume anual de notas fiscais referentes à aquisição de 

produtos é compatível com a renda declarada; j) Houve 

coincidência de atuação de escritórios de contabilidade 

ou de identificação de IP’s/MAC Adress no 

preenchimento e envio das declarações; k) Em relação 
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às pessoas jurídicas envolvidas, há compatibilidade 

entre a movimentação financeira e o fluxo de notas 

fiscais expedidas no período?;l) Outras informações 

disponíveis no “dossiê integrado” da Receita Federal; 

 

b) AFASTAMENTO DO SIGILO BANCÁRIO dos 

contribuintes relacionados na tabela abaixo, com a 

expedição de ofício ao Banco Central do Brasil em 

Brasília/DF2 requisitando que se proceda a pesquisa no 

Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional 

(Circular n.º 3.287, de 21 de julho de 2005) em nome 

dos investigados relacionados na tabela abaixo e que 

sejam informadas de acordo com o disposto no Artigo 

17-C da Lei n.º 9.613/98 (Incluído pela Lei nº 12.683, de 

2012): a) as contas bancárias ou aplicações financeiras 

(bens, direitos ou valores) que constem dos registros do 

CCS e que guardem vínculos com as pessoas físicas e 

jurídicas abaixo relacionadas; b) a instituição financeira 

em que os investigados possuem o bem, direito ou valor 

depositado ou aplicado; c) a agência e a conta 

bancária; d) o tipo de vínculo do cliente com o bem, 

direito ou valor (titular, co-titular, procurador, 

representante, responsável etc.); e) a data do início e 

do fim do vínculo do cliente com o bem, direito ou valor; 

f) pessoas vinculadas ao cliente/investigado ou 

pessoas às quais o cliente/investigado é vinculado; g) 

tipo de vínculo da pessoa vinculada ao cliente ou da 

pessoa a qual o cliente é vinculado; h) data do início do 

vínculo com o bem, direito ou valor da pessoa vinculada 

ao cliente ou da pessoa a qual o cliente é vinculado; i) 

data do fim do vínculo com o bem, direito ou valor da 

                                                 
2 Banco Central do Brasil 
Departamento de Supervisão Indireta e Gestão de Informação 
Setor Bancário Sul, Quadra 3, Bloco B, Edifício Sede, 6º Andar, CEP: 70074-900, Brasília-DF 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art3
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pessoa vinculada ao cliente ou da pessoa a qual o 

cliente é vinculado. OBS.: Reforçar que a 

determinação de quebra de sigilo bancário também 

se estende a situações nas quais os investigados 

figurem como representantes, procuradores ou 

outros vínculos, com exceção das contas de 

titularidade de órgãos públicos. 

 

Caso seja deferido o afastamento do sigilo bancário dos 

investigados, solicito a Vossa Excelência que faça constar na decisão 

judicial a referência Código Identificador do Caso n.º 002-PF-003163-70, 

determinando que as instituições financeiras prestem as informações 

conforme o disposto na Carta Circular no. 3454/2010, do Banco Central do 

Brasil, que divulga leiaute para que as instituições financeiras prestem as 

devidas informações via rede mundial de computadores, utilizando-se dos 

programas VALIDADOR BANCÁRIO SIMBA e TRANSMISSOR BANCÁRIO 

SIMBA, disponibilizados no sitio http://www.pf.gov.br/simba. 

 

Nome CPF/CNPJ VÍNCULO 

KASSIA CAMPOS 
DE AGUIAR 

00413589960 Companheira 
de 

ALESSANDRO 
AGUIAR 

SHAMARA 
BORGES DE 
AGUIAR 

87143011134 Esposa de 
EUDES 
AGUIAR 

TARCISIO AGUIAR 05841446100 Filho de 
EUDES 
AGUIAR 

EDUARDO 
VINICIUS KUNST 
AGUIAR 

04255982171 Filho de 
EUDES 
AGUIAR 

H.B.Panificadora 
Ltda- ME 

04106764/0001-17 Sociedade que 
EUDES 

http://www.pf.gov.br/simba
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AGUIAR 
participa 

SHAMARA 
BORGES 

02083492000151 Pessoa jurídica 
da esposa de 

EUDES 
AGUIAR 

IOLE POLLETO DE 
AGUIAR 

82876533120 Mãe de 
EUDES e 

ALESSANDRO 
AGUIAR 

EUDES DE AGUIAR 02276674172 Pai de EUDES 
e 

ALESSANDRO 
AGUIAR 

MADEIREIRA 
IMPERATRIZ 
IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO 
LTDA - ME 

01641862/0001-66 Empresa dos 
irmãos 

AGUIAR 

AGROPECUARIA 
ESTRELA DO 
OESTE 

12393193000177 
e 

12.393.193/0002-
58 

Empresa dos 
irmãos 

AGUIAR 

ESTRELA IND E 
COM DE 
MADEIRAS EIRELI 

14.943.962/0001-
99 

Empresa do 
pai de EUDES 

e 
ALESSANDRO 

AGUIAR 

MARCELO JOSE 
GREGOLIN 
ANACLETO 

91471982149 e 
82321930187 

 

ARIANNE 
CAROLINA VIEIRA 
DA COSTA 

02938719906 Esposa de 
MARCELO 
ANACLETO 

MEGA BRASIL 
LOGISTICA LTDA 

12832917000131  

WILSON ROBERTO 
DA COSTA 

87955474872 Sócio da 
MEGA BRASIL 

E sogro de 
MARCELO 
ANACLETO 
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PAULO ALBERTO 
GREGOLIN 
ANACLETO 

754608158 Sócio da 
MEGA BRASIL  

e irmão de 
MARCELO 
ANACLETO 

ARIMAR 
TRANSPORTES E 
MADEIRAS LTDA – 
ME 

08.240.925-0001-
11 

Empresa de 
MARCELO 
ANACLETO 

AMPS 
TRANSPORTES 
RODOVIARIO 

EIRELI 

15.930.174/0001-
20 

Empresa em 
nome da mãe 
de MARCELO 

e PAULO 
ANACLETO 

CLEOMAR 
GREGOLIN 

33345848953 Sócia da 
AMPS e mãe 
de MARCELO 
ANACLETO 

FAMA SERVIÇOS 
ADMINISTRATIVOS 
LTDA 

16.801.681/0001-
27 

 

FAMA 
COBRANCAS 
ADMINISTRATIVAS 
LTDA 

10.469.354/0001-
33 

 

MAURO AUGUSTO 
LAURINDO DA 
SILVA 

828.398.321-00 Sócio da 
FAMA 

MARIA DE FÁTIMA 
AZOIA PINOTI 

405.567.861-49 Ex-sócia da 
FAMA e 

esposa de 
MAURO 

AUGUSTO 
LAURINDO DA 

SILVA 

INSTITUTO 
BIODIVERSIDADE 

20277817000119  

JOSE CARLOS 
SILVEIRA 

5686518122 Presidente do 
Instituto 
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II.4. Da Indisponibilidade de Bens 

 

As determinações contidas no artigo 6º, inciso II e no Artigo 240, 

§1º, “d”, ambos do Código de Processo Penal, são de clareza solar quanto à 

possibilidade (leia-se necessidade, pois se trata de um “poder/dever” da 

Autoridade Policial) da apreensão de bens móveis que guardem relação com o 

fato criminoso (art. 6º) ou que sejam utilizados para a prática de crime (art. 240). 

 

A legislação especial que trata dos crimes de tráfico ilícito de 

entorpecentes (Lei N.º 11.343/06), também prevê em seu artigo 60, “caput”, a 

possibilidade de apreensão de bens móveis que constituam proveito auferido 

com a prática dos crimes previstos naquele diploma legal. 

 

O artigo 4º, caput, da Lei 9.613/98 também estabelece que 

havendo indícios suficientes de infração penal, o Juiz poderá “decretar medidas 

assecuratórias de bens, direitos ou valores do investigado ou acusado, ou 

existentes em nome de interpostas pessoas, que sejam instrumento, produto ou 

proveito dos crimes previstos nesta Lei ou das infrações penais antecedentes.” 

 

Tomando-se por base as evidências coligidas durante as 

investigações, resta claro que a Organização Criminosa coordenada por LUIZ 

CARLOS DA ROCHA explorava atividades de tráfico internacional de 

entorpecentes e adota intrincado processo de lavagem do dinheiro obtido com o 

tráfico. 
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Outro importante fator a ser ressaltado e que justifica a 

indisponibilidade dos bens dos investigados (sequestros e buscas e apreensão) 

diz respeito aos indícios de ilicitude do patrimônio que ostentam, seja registrado 

em seus próprios nomes, seja em nome de interpostas pessoas, provavelmente 

adquiridos com dinheiro ilícito proveniente do lucro (comissões) obtido através 

de suas atividades criminosas. 

 

O fato é que ao longo da investigação alguns bens móveis 

(veículos) e imóveis adquiridos com o produto do crime de lavagem de dinheiro 

puderam ser identificados graças às diligências de campo aliadas ao 

afastamento de sigilo telefônico, telemático e pesquisas nos bancos de dados 

disponíveis. Entretanto, considerando os diversos subterfúgios utilizados pelos 

investigados para ocultar patrimônio, espera-se que com a deflagração da fase 

ostensiva desta operação ocorra a devida individualização desses bens e 

confirmação de suas origens ilícitas. 

 

Isto posto, com base nos fundamentos acima, REPRESENTO a 

Vossa Excelência, pela expedição de mandados de busca e apreensão em face 

dos bens móveis (veículos) abaixo relacionados, bem como de veículos que 

sejam encontrados nos locais de cumprimento dos MBs, haja vista a utilização 

de veículos em nome de interpostas pessoas e que não constam dos bancos de 

dados em nome dos investigados, com as respectivas averbações dos gravames 

junto ao Órgão especializado e competente de trânsito, bem como bloqueio no 

sistema RENAJUD, que somente deverá ocorrer por ocasião da deflagração 

da operação, visando não prejudicar as investigações: 
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ITEM INVESTIGADO ou 

PROPRIETÁRIO 

FORMAL 

PATRIMÔNIO VINCULAÇÃO 

01 PAULO ALBERTO 
GREGOLIN 
ANACLETO 

CPF: 00754608158 

I/TOYOTA HILUX 

CDSRVA2GF 

PLACAS BBZ5749 

Chassi 8AJGC8DD2J0102692 
COR PRETA 
ANO 2017/2018 
 
 

PROPRIETÁRIO 

02 PAULO ALBERTO 
GREGOLIN 
ANACLETO 

CPF: 00754608158 
 

CHEVROLET/ONIX 1.4MT LT 
Placa  BAP0214 
Chassi 
9BGKS48R0FG442565 
Ano: 2015/2015 
 
 

PROPRIETÁRIO 

03 MEGA BRASIL 

-LOGISTICA LTDA 

CNPJ 

12832917000131 

Placa DAH6994 
Marca/Modelo 
SR/RANDON SR CA 
Chassi 
9ADG062244M196784 
ANO 2004 
COR PRETA 

PROPRIETÁRIA 

04 MEGA BRASIL 

 

Placa DAH6982 
Marca/Modelo 
SR/RANDON SR CA 
Chassi 9ADG062244M196785 
ANO 2004 
Cor PRETA 

PROPRIETÁRIA 

05 MEGA BRASIL 

 

Placa NKN5831 
Marca/Modelo 
IVECO/STRALIHD  
Chassi 
93ZS2MRH088800776 
ANO 2008 
COR AZUL 
 

PROPRIETÁRIA 

06 MEGA BRASIL 

 

Placa MFG8634 
Marca/Modelo 
IVECO/STRALIHD 
Chassi 
93ZS2SSH088800878 
ANO 2008 

PROPRIETÁRIA 

07 MEGA BRASIL Placa KWF4055 
Marca/Modelo 

PROPRIETÁRIA 
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I/LR R.ROVER SPORT3.6 SE 

Chassi SALLSAA24AA227498 

ANO 2008/2009 

08 MEGA BRASIL Placa DAO9891 
Marca/Modelo 
SR/LIBRELATO SRCS 3E 
Chassi 
9A9CS2543CLDJ5596 
Cor preta 
Ano 2011/2012 

PROPRIETÁRIA 

09 MEGA BRASIL Placa DAO9892 
 Marca/Modelo 
SR/LIBRELATO SRCS 3E 
Chassi 9A9CS2573CLDJ5597 
 Ano 2011/2012 
Cor PRETA 

PROPRIETÁRIA 

10 MEGA BRASIL Placa ABP7999 
Marca/Modelo  
VOLVO/FH 520 6X4T 
Chassi 9BVAS50D9BE783916 
Ano 2011/2012 
Cor PRETA 

PROPRIETÁRIA 

11 MEGA BRASIL Placa OTD7261 
Marca/Modelo 
SR/LIBRELATO SRCS 3E 
Chassi  
9A9RFSRCABAET4410 
ANO 2011 
COR BRANCA 

PROPRIETÁRIA 

12 MEGA BRASIL Placa AVN3372 
Marca/Modelo 
VOLVO/FH 460 6X4T 
Chassi 
9BVAG20D9CE787374 
ANO 2011/2012 
COR BRANCA 

PROPRIETÁRIA 

13 MEGA BRASIL Placa OBS0316 
Marca/Modelo 
SCANIA/R 440 A6X4 
Cor VERMELHA 
Ano 2013/2013 
Chassi 9BSR6X400D3821399 

PROPRIETÁRIA 

14 MEGA BRASIL Placa ONB7194 
Marca/Modelo 
SR/GUERRA CHARGER CS 
Cor CINZA 

PROPRIETÁRIA 
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Ano 2013/2013 
Chassi 9AA07123GDC120145 

15 MEGA BRASIL Placa OAU2779 
Marca/Modelo  
SR/GUERRA AG GR 
Cor CINZA 
Ano 2013/2013 
Chassi 9AA07102GDC121771 

PROPRIETÁRIA 

16 EUDES 
TARCISO DE 
AGUIAR 

 

Placa QCX5162 
Marca/Modelo 
TOYOTA/ETIOS SD XLS15 
AT 
Cor PRATA 
Ano 2018/2019 
Chassi 
9BRB29BTXK2212581 

PROPRIETÁRIO 

17 AGROPECUARIA 
ESTRELA DO 
OESTE LTDA 

 

Placa QCA0025 
Marca/Modelo I/TOYOTA 
HILUX CDSRXA4FD 
Cor PRATA 
Ano 2016/2016 
Chassi 
8AJBA3CD9G1568112 

 

AGROPECUARIA 
ESTRELA DO 
OESTE LTDA 

CNPJ/CEI 

12393193000177 

 
18 AGROPECUARIA 

ESTRELA DO 
OESTE LTDA 

 

Placa QCO7291 
Marca/Modelo 
HONDA/NXR160 BROS 
ESDD 
Cor VERMELHA 
Ano 2017/2018 

 

AGROPECUARIA 
ESTRELA DO 
OESTE LTDA 

CNPJ/CEI 

12393193000177 

 
19 AGROPECUARIA 

ESTRELA DO 
OESTE LTDA 

 

Placa QCU0250 
Marca/Modelo 
I/TOYOTA HILUX CDSR 
A4FD 
Cor BRANCA 
Ano 2018/2018 
Chassi 
8AJKA8CDXJ3179097 

AGROPECUARIA 
ESTRELA DO 
OESTE LTDA 

CNPJ/CEI 

12393193000177 
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20 AGROPECUARIA 
ESTRELA DO 
OESTE LTDA 

 

Placa QCZ0250 
Marca/Modelo 
I/TOYOTA HILUX CDSR 
A4FD 
Cor PRETA 
Ano 2018/2018 
 
 

AGROPECUARIA 
ESTRELA DO 
OESTE LTDA 

CNPJ/CEI 

12393193000177 

 
21 AGROPECUARIA 

ESTRELA DO 
OESTE LTDA 

 

Placa QBI7980 
Marca/Modelo 
I/FORD RANGER XLS CD2 
25 Cor PRETA 
Ano 2014/2015 
Chassi 
8AFAR22FXFJ287821 
Combustível 
ALCOOL/GASOLINA 

 

 

22 ARIANNE 
CAROLINA 
VIEIRA DA 
COSTA 

CPF 
02938719906 

 

Placa MFW5238 
Marca/Modelo 
SR/LIBRELATO SRCS 3E 
Cor BRANCA 
Ano 2007/2008 
Chassi 
9A9CS42738LDJ5083 

 

 

23 ARIANNE 
CAROLINA 
VIEIRA DA 
COSTA 

CPF 
02938719906 

 

Placa MFW7568 
Marca/Modelo 
SR/LIBRELATO SRCS 3E 
Cor BRANCA 
Ano 2007/2008 
Chassi 
9A9CS42438LDJ5084 

 

 

24 ARIMAR 
TRANSPORTES 
E MADEIRAS 
LTDA 

CNPJ  

Placa MFT9831 
Marca/Modelo 
SR/RODOLINEA SRCAG 
BTD 
Cor CINZA 
Ano 2006/2006 
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08240925000111 

 

Chassi 
943CABTD261000360 
 
 

25 ARIMAR 
TRANSPORTES 
E MADEIRAS 
LTDA 

CNPJ 
08240925000111 

 

Placa MFT9841 
Marca/Modelo 

SR/RODOLINEA SRCAG 
BTT 

Cor CINZA 

Ano 2006/2006  

Chassi 
943CABTT261000361 

 

26 ARIMAR 
TRANSPORTES 
E MADEIRAS 
LTDA 

CNPJ  

08240925000111 

 

Placa NJB1556 
Marca/Modelo  
R/GUERRA AG DL 
Cor CINZA 
Ano 2008/2008 
Chassi 
9AA31062G8C078080 

 

27 ARIMAR 
TRANSPORTES 
E MADEIRAS 
LTDA 

CNPJ  

08240925000111 

 

Placa NJB1596 
Marca/Modelo  
SR/GUERRA AG GR 
Cor PRETA 
Ano 2008/2008 
Chassi 
9AA07092G8C078079 

 

 

 

28 ARIMAR 
TRANSPORTES 
E MADEIRAS 
LTDA 

CNPJ  

Placa NJJ0394 
Marca/Modelo  
SR/GUERRA AG GR 
Cor PRETA 
Ano 2009/2009 
Chassi 
9AA07092G9C084022 
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08240925000111 

 

 
 

29 ARIMAR 
TRANSPORTES 
E MADEIRAS 
LTDA 

CNPJ  

08240925000111 

 

Placa MIS9103 
Marca/Modelo 
SR/LIBRELATO SRCS 3E 
Cor VERMELHA 
Ano 2011/2011 
Chassi 
9A9CS4253BLDJ5882 
 
 

 

30 ARIMAR 
TRANSPORTES 
E MADEIRAS 
LTDA 

CNPJ  

08240925000111 

 

Placa MIS9583 
Marca/Modelo  
SR/LIBRELATO SRCS 3E 
Cor VERMELHA 
Ano 2011/2011 
Chassi 
9A9CS3553BLDJ5883 
 
 

 

 

No mesmo diapasão, REPRESENTO a Vossa Excelência pelo 

sequestro dos imóveis abaixo relacionados, com as respectivas averbações dos 

gravames junto aos cartórios de registro de imóveis competentes, o que 

somente deverá ocorrer por ocasião da deflagração da operação, visando 

não prejudicar as investigações: 

 

ITEM INVESTIGADO BENS VINCULAÇÃO 

1 ALESSANDRO 

e EUDES 

AGUIAR 

FAZENDA SÃO JUDAS 

TADEU II 

Matrícula 1.502 do 

1º Ofício de 

Registro de 

Imóveis, Títulos e 

Documentos da 
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Comarca de 

Tapurah/MT 

2 ALESSANDRO 
e EUDES 
AGUIAR 

FAZENDA MAZA IV Matrícula 6.493 do 

Ofício de Registro 

de Imóveis, Títulos 

e Documentos da 

Comarca de São 

José do Rio 

Claro/MT 

 

Com relação a outros imóveis, a fim de se manter o sigilo necessário às 

medidas, após a deflagração da fase ostensiva desta operação, serão oficiados os 

cartórios competentes para se verificar os proprietários e sua eventual ligação com os 

investigados. 

 

Por fim, REPRESENTO pelo bloqueio judicial de valores por ventura 

existentes nas contas dos investigados abaixo (via BECENJUD), bem como inserção 

dos mesmos no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB): 

 

Nome CPF/CNPJ VÍNCULO 

ALESSANDRO 
ROGERIO DE 
AGUIAR 

82521972134  

KASSIA CAMPOS 
DE AGUIAR 

00413589960 Companheira 
de 

ALESSANDRO 
AGUIAR 

EUDES TARCISO 
DE AGUIAR 

83211640134  
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SHAMARA 
BORGES DE 
AGUIAR 

87143011134 Esposa de 
EUDES 
AGUIAR 

H.B.Panificadora 
Ltda- ME 

04106764/0001-17 Sociedade que 
EUDES 
AGUIAR 
participa 

SHAMARA 
BORGES 

02083492000151 Pessoa jurídica 
da esposa de 

EUDES 
AGUIAR 

MADEIREIRA 
IMPERATRIZ 
IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO 
LTDA - ME 

01641862/0001-66 Empresa dos 
irmãos 

AGUIAR 

AGROPECUARIA 
ESTRELA DO 
OESTE 

12393193000177 
e 

12.393.193/0002-
58 

Empresa dos 
irmãos 

AGUIAR 

ESTRELA IND E 
COM DE 
MADEIRAS EIRELI 

14.943.962/0001-
99 

Empresa do 
pai de EUDES 

e 
ALESSANDRO 

AGUIAR 

MARCELO JOSE 
GREGOLIN 
ANACLETO 

91471982149 e 
82321930187 

 

ARIANNE 
CAROLINA VIEIRA 
DA COSTA 

02938719906 Esposa de 
MARCELO 
ANACLETO 

MEGA BRASIL 
LOGISTICA LTDA 

12832917000131  

WILSON ROBERTO 
DA COSTA 

87955474872 Sócio da 
MEGA BRASIL 

E sogro de 
MARCELO 
ANACLETO 

PAULO ALBERTO 
GREGOLIN 
ANACLETO 

754608158 Sócio da 
MEGA BRASIL  

e irmão de 
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MARCELO 
ANACLETO 

ARIMAR 
TRANSPORTES E 
MADEIRAS LTDA – 
ME 

08.240.925-0001-
11 

Empresa de 
MARCELO 
ANACLETO 

AMPS 
TRANSPORTES 
RODOVIARIO 

EIRELI 

15.930.174/0001-
20 

Empresa em 
nome da mãe 
de MARCELO 

e PAULO 
ANACLETO 

FAMA SERVIÇOS 
ADMINISTRATIVOS 
LTDA 

16.801.681/0001-
27 

 

FAMA 
COBRANCAS 
ADMINISTRATIVAS 
LTDA 

10.469.354/0001-
33 

 

MAURO AUGUSTO 
LAURINDO DA 
SILVA 

828.398.321-00 Sócio da 
FAMA 

MARIA DE FÁTIMA 
AZOIA PINOTI 

405.567.861-49 Ex-sócia da 
FAMA e 

esposa de 
MAURO 

AUGUSTO 
LAURINDO DA 

SILVA 

INSTITUTO 
BIODIVERSIDADE 

20277817000119  

JOSE CARLOS 
SILVEIRA 

5686518122 Presidente do 
Instituto 

 

Finalmente, solicito a Vossa Excelência que nenhuma das medidas 

restritivas aplicadas aos bens móveis e imóveis elencados no bojo da presente 

representação sejam efetivadas nos sistemas respectivos antes da data de 

deflagração, visando a evitar prejuízos à investigação. 

 



 
MSP – POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ 

GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS EM 
LONDRINA 

93 

 

Respeitosamente, 

 

 
ROBERTO BIASOLI 

DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL 

 

 

 

Anexos: 

 
- Informação Policial 545611/2018 – DPF/SIC/MT; 

- Informação Policial 036/2018 – DPF/SIC/MT; 

- Informação Policial 240/2018 – NO/PF/SIC/MT; 

- Informação Policial 028/2017 – GISE/LDA/PR; 

- Informação Policial 027/2017 – GISE/LDA/PR; 

- Informação Policial 064/2018 – GISE/LDA/PR; 

- Informação Policial 040/2017 – GISE/LDA/PR; 

- Informação Policial 060/2017 – GISE/LDA/PR 


