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OPERAÇÃO LA MURALLA 

 

IPL nº: 222/2014- SR/DPF/AM 

Processo nº: 5276-25.2015.4.01.3200 2ª VF/AM 

Cautelares: 5277-10.2015.4.01.3200 (interceptação telefônica) 

                     14995-31.2015.4.01.3200 (prisões preventivas) 

                     15008-30.2015.4.01.3200 (buscas domiciliares) 

                     15509-81.30.2015.4.01.3200 (bancário, fiscal e sequestro de bens) 

 

Início: 20/05/2014 

Término: 19/01/2016 

 

Indiciados presos:  Incidência penal: 

JOSÉ ROBERTO FERNANDES 

BARBOSA, vulgo “Z”, “DOIDO” 

“PERTUBADO”, “PERTUBA”, 

“MESSI” (fls. 553/558) 

Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, 

“caput”, 35, 36 e 40, I, todos da Lei 

11.343/2006, arts. 16 e 18 da lei 

10.826/2003, art. 1º da lei 9.613/98, art. 

1º da lei 9.455/97, art. 22, parágrafo 

único, primeira parte, da lei 7.492/1986, 

arts. 121, § 2º, 129, § 1º, 147, 148, 333 

e 354, todos do CPB. 

GELSON LIMA CARNAÚBA, vulgo 

“G”, “CARNAUBA” (fls.559) 

Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, 

“caput”, 35, 36 e 40, I, todos da Lei 

11.343/2006, arts. 16 e 18 da lei 

10.826/2003, art. 1º da lei 9.613/98, art. 

1º da lei 9.455/97, art. 22, parágrafo 

único, primeira parte, da lei 7.492/1986, 

arts. 121, § 2º, 129, § 1º, 147, 148, 333 

e 354, todos do CPB 

GEOMISON DE LIRA ARANTE, vulgo  

“ROQUE e/ou CANTOR” (fls.560/561) 

Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, 

“caput”, 35, 36 e 40, I, todos da Lei 

11.343/2006, arts. 16 e 18 da lei 

10.826/2003, art. 1º da lei 9.613/98, art. 

1º da lei 9.455/97, art. 22, parágrafo 

único, primeira parte, da lei 7.492/1986, 
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arts. 121, § 2º, 129, § 1º, 147, 148, 304 

e 333, todos do CPB. 

ALAN DE SOUZA CASTIMÁRIO, vulgo 

“PERNA”, “NANICO” e/ou 

“HOLANDÊS” (fls.562/568) 

Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, 

“caput”, 35, 36 e 40, I, todos da Lei 

11.343/2006, arts. 16 e 18 da lei 

10.826/2003, art. 1º da lei 9.613/98, art. 

1º da lei 9.455/97, art. 22, parágrafo 

único, primeira parte, da lei 7.492/1986, 

arts. 121, § 2º, 129, § 1º, 147, 148, 333 

e 354, todos do CPB. 

CLEOMAR RIBEIRO DE FREITAS, 

vulgo “COPINHO” e/ou “CP” 

(fls.569/578) 

Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, 

“caput”, 5, 36 e 40, I, todos da Lei 

11.343/2006, arts. 16 e 18 da lei 

10.826/2003, art. 1º da lei 9.613/98, art. 

1º da lei 9.455/97, art. 22, parágrafo 

único, primeira parte, da lei 7.492/1986, 

arts. 121, § 2º, 129, § 1º, 147, 148, 333 

e 354, todos do CPB. 

MARCOS ROBERTO MIRANDA DA 

SILVA, vulgo “MARCOS PARÁ” 

(fls.579/587) 

Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, 

“caput”, 35, 36 e 40, I, todos da Lei 

11.343/2006, arts. 16 e 18 da lei 

10.826/2003, art. 1º da lei 9.613/98, art. 

1º da lei 9.455/97, art. 22, parágrafo 

único, primeira parte, da lei 7.492/1986, 

arts. 121, § 2º, 129, § 1º, 147, 148, 333 

e 354, todos do CPB. 

CLAODECI FONSECA DA COSTA, 

vulgo “TODINHO” (fls.588/594) 

Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, 

“caput”, 35, 36 e 40, I, todos da Lei 

11.343/2006, arts. 16 e 18 da lei 

10.826/2003, art. 1º da lei 9.613/98, art. 

1º da lei 9.455/97, art. 22, parágrafo 

único, primeira parte, da lei 7.492/1986, 

arts. 121, § 2º, 129, § 1º, 147, 148, 333 

e 354, todos do CPB. 
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FRANCISCO ALVARO PEREIRA, 

vulgo “BICHO DO MATO” (fls.595/601) 

Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, 

“caput”, 35, 36 e 40, I, todos da Lei 

11.343/2006, arts. 16 e 18 da lei 

10.826/2003, art. 1º da lei 9.613/98, art. 

1º da lei 9.455/97, art. 22, parágrafo 

único, primeira parte, da lei 7.492/1986, 

arts. 121, § 2º, 129, § 1º, 147, 148, 333 

e 354, todos do CPB. 

JAIME GRANDES MACHUCA, vulgo 

“MACHUCA” (fls.602/605) 

Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, 

“caput”, 35, 36 e 40, I, todos da Lei 

11.343/2006, arts. 16 e 18 da lei 

10.826/2003, art. 1º da lei 9.613/98, art. 

1º da lei 9.455/97, art. 22, parágrafo 

único, primeira parte, da lei 7.492/1986, 

arts. 121, § 2º, 129, § 1º, 147, 148, 333 

e 354, todos do CPB. 

JORGE MOÇAMBITE DA SILVA, vulgo 

“MOÇAMBITE” (fls.606/612) 

Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, 

“caput”, 35, 36 e 40, I, todos da Lei 

11.343/2006, arts. 16 e 18 da lei 

10.826/2003, art. 1º da lei 9.613/98, art. 

1º da lei 9.455/97, art. 22, parágrafo 

único, primeira parte, da lei 7.492/1986, 

arts. 121, § 2º, 129, § 1º, 147, 148, 333 

e 354, todos do CPB. 

JORLEADES CELESTINO LOPES, 

vulgo “JIBA” ou “GIBA” (fls.613/620) 

Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, 

“caput”, 35, 36 e 40, I, todos da Lei 

11.343/2006, arts. 16 e 18 da lei 

10.826/2003, art. 1º da lei 9.613/98, art. 

1º da lei 9.455/97, art. 22, parágrafo 

único, primeira parte, da lei 7.492/1986, 

arts. 121, § 2º, 129, § 1º, 147, 148 e 333, 

todos do CPB. 

ANTONIO FERNANDO FERREIRA, 

vulgo “BOMBADO”, “NENÉM” ou 

“BIORANA” (fls.621/630) 

Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, 

“caput”, 35, 36 e 40, I, todos da Lei 

11.343/2006, art. 1º da lei 9.613/98 e art. 

22, parágrafo único, primeira parte, da lei 

7.492/1986 
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BRUNO VILHENA BLANCO, vulgo 

“BUNDÃO” (fls.631/640) 

Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, 

“caput”, 35, 36 e 40, I, todos da Lei 

11.343/2006, arts. 16 e 18 da lei 

10.826/2003, art. 1º da lei 9.613/98, art. 

22, parágrafo único, primeira parte, da lei 

7.492/1986, art. 333 do CPB 

EDUARDO BRUNO PORTELA LIMA, 

vulgo “BRUNINHO” (fls.641/651) 

Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, 

“caput”, 35, 36 e 40, I, todos da Lei 

11.343/2006, art. 1º da lei 9.613/98 e art. 

22, parágrafo único, primeira parte, da lei 

7.492/1986 

WILLIAMS RODRIGUES MAIA, vulgo 

“LOIRINHO” (fls.652/664) 

Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, 

“caput”, 35, 36 e 40, I, todos da Lei 

11.343/2006, art. 1º da lei 9.613/98 e art. 

333 do CPB 

FRANCINALDO DOS SANTOS DA 

SILVA, vulgo “CINTA LARGA” ou 

“INDIO” (fls.665/670) 

Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, 

“caput”, 35, 36 e 40, I, todos da Lei 

11.343/2006. 

CLEIBE GONZAGA DE LIMA, vulgo 

“JR” ou “LUCAS” (fls.671/677) 

Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, 

“caput”, 35, 36 e 40, I, todos da Lei 

11.343/2006. 

RAFAEL HENRIQUE CANUTO DE 

OLIVEIRA (fls.678/684) 

Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, 

“caput”, 35, 36 e 40, I, todos da Lei 

11.343/2006 

JOSE MARIA FIGUEIRÓ GOMES, 

vulgo REIZINHO DO PÓ e/ou PINTO 

DE OURO 

Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, 

“caput”, 35, 36 e 40, I, todos da Lei 

11.343/2006, art. 1º da lei 9.613/98 e art. 

22, parágrafo único, primeira parte, da lei 

7.492/1986 

PAMELA SABRINA DOS SANTOS 

DIAS, alcunha “NINA” (fls.685/694) 

Art. 2º da lei 12.850/2013, art. 1º da lei 

9.613/98 e art. 22, parágrafo único, 

primeira parte, da lei 7.492/1986 

LUCIANE ALBUQUERQUE DE LIMA 

(fls.695/705) 

Art. 2º da lei 12.850/2013 e art. 1º da lei 

9.613/98 

PAMELA NUNES PEREIRA 

(fls.706/714) 

Art. 2º da lei 12.850/2013, art. 1º da lei 

9.613/98 e art. 333 do CPB. 

ANDREIA DO CARMO FEITOSA 

(fls.715/724) 

Art. 2º da lei 12.850/2013 e art. 1º da lei 

9.613/98. 
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BRAULIO CARLOS SANCHEZ 

RENDON, vulgo “BRAULIO” 

(fls.725/734) 

Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, 

“caput”, 35, 36 e 40, I, todos da Lei 

11.343/2006, arts. 16 e 18 da lei 

10.826/2003, art. 1º da lei 9.613/98, art. 

22, parágrafo único, primeira parte, da lei 

7.492/1986. 

LUIZ ORLANDO LEON OBANDO, 

vulgo “LUCHO”, “ANGELO” e/ou 

“PERRO” (fls.735/743) 

Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, “caput”, 

35, 36 e 40, I, todos da Lei 11.343/2006, art. 

1º da lei 9.613/98, art. 22, parágrafo único, 

primeira parte, da lei 7.492/1986. 

MELLKA SALES DE CARVALHO, 

vulgo “MEL” (fls.744/752) 

Art. 2º da lei 12.850/2013, art. 1º da lei 

9.613/98, art. 22, parágrafo único, 

primeira parte, da lei 7.492/1986. 

GABRIELLE MENEZES DOS SANTOS 

(fls.756/765) 

Art. 2º da lei 12.850/2013, art. 1º da lei 

9.613/98, art. 22, parágrafo único, 

primeira parte, da lei 7.492/1986. 

ANDRÉ SAID DE ARAÚJO, vulgo 

FLAMENGO (fls.766/774) 

Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, 

“caput”, 35, 36 e 40, I, todos da Lei 

11.343/2006, art. 1º da lei 9.613/98 e art. 

22, parágrafo único, primeira parte, da lei 

7.492/1986. 

JUAN ANGEL OCAMPO CRUZ, vulgo 

“CHINES” (fls.775/782) 

Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, 

“caput”, 35, 36 e 40, I, todos da Lei 

11.343/2006, arts. 16 e 18 da lei 

10.826/2003, art. 1º da lei 9.613/98, art. 

22, parágrafo único, primeira parte, da lei 

7.492/1986 

PAULO ROBERTO MACELINO DE 

CASTRO, vulgo “PAULÃO” e/ou 

“GORDINHO NAS PISTA” (fl.783) 

Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, 

“caput”, 35, 36 e 40, I, todos da Lei 

11.343/2006, arts. 16 e 18 da lei 

10.826/2003, art. 1º da lei 9.613/98, art. 

22, parágrafo único, primeira parte, da lei 

7.492/1986 

OSMERINO MUCA DE SOUZA, vulgo 

“MUCA” (fl.784) 

Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, 

“caput”, 35, 36 e 40, I, todos da Lei 

11.343/2006, arts. 16 e 18 da lei 

10.826/2003, art. 1º da lei 9.613/98, art. 

22, parágrafo único, primeira parte, da lei 

7.492/1986 
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LOURIVAL MARTINIANO ARAUJO 

NETO, vulgo “LORYS” e/ou “TREM 

BALA” (fls.785/788) 

Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, 

“caput”, 35, 36 e 40, I, todos da Lei 

11.343/2006, arts. 16 e 18 da lei 

10.826/2003, art. 1º da lei 9.455/97, arts. 

121, § 2º, 129, § 1º, 147 e 148 do CPB 

LENON OLIVEIRA DO CARMO, vulgo 

“BILENO” (fls.789/794) 

Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, 

“caput”, 35, 36 e 40, I, todos da Lei 

11.343/2006 

JOHNSON ALVES BARBOSA, vulgo 

“PLAYBOY”, “PEQUENO”, “PQD”, 

“CALANGUINHO” (fls.795/800) 

Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, 

“caput”, 35, 36 e 40, I, todos da Lei 

11.343/2006 

ANDRE ALVES DOS SANTOS, vulgo 

“ARAPAPÁ” (fls.801/802) 

Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, 

“caput”, 35, 36 e 40, I, todos da Lei 

11.343/2006 

DERNILSON JULIO FERREIRA DA 

SILVA, vulgo “SASSÁ” (fls.803/809) 

Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, 

“caput”, 35, 36 e 40, I, todos da Lei 

11.343/2006 

LEONARDO DA COSTA ANDRADE, 

vulgo “MACACO” (fls.810/817) 

Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, 

“caput”, 35, 36 e 40, I, todos da Lei 

11.343/2006 

EDILSON BARROSO BORGES, vulgo 

“LORO” (fls.818/832) 

Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, 

“caput”, 35, 36 e 40, I, todos da Lei 

11.343/2006 

JOCICLEI BRAGA DE MOURA, vulgo 

“DOTE” (fl.833) 

Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, 

“caput”, 35, 36 e 40, I, todos da Lei 

11.343/2006 e art. 1º da lei 9.613/98 

FRANCISCO SIDINEY MARQUES 

CARIOCA, vulgo NEYZINHO 

(fls.834/839) 

Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, 

“caput”, 35, 36 e 40, I, todos da Lei 

11.343/2006, art. 121, § 2º do CPB 

SUSAN BRITO D’ALMEIDA, vulgo 

“PRINCEZINHA” (fl.840) 

Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, 

“caput”, 35, 36 e 40, I, todos da Lei 

11.343/2006, arts. 16 e 18 da lei 

10.826/2003, art. 1º da lei 9.613/98, art. 

22, parágrafo único, primeira parte, da lei 

7.492/1986 

JOÃO FREDY POLANIA BARROS, 

vulgo “ROLEX” (fls.841/845) 

Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, 

“caput”, 35, 36 e 40, I, todos da Lei 

11.343/2006, arts. 16 e 18 da lei 
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10.826/2003, art. 1º da lei 9.613/98, art. 

22, parágrafo único, primeira parte, da lei 

7.492/1986 

BRUNO HENRIQUE ASSIS BEZERRA, 

vulgo PARAZINHO (fl.846) 

Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, 

“caput”, 35, 36 e 40, I, todos da Lei 

11.343/2006 

ROLAND LEON OBANDO, vulgo 

SOMBRA e/ou ROLO (fls.847/859) 

Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, 

“caput”, 35, 36 e 40, I, todos da Lei 

11.343/2006, art. 1º da lei 9.613/98, art. 

22, parágrafo único, primeira parte, da lei 

7.492/1986 

NELSON FLORES COLLANTES, vulgo 

“ACUARIO” 

Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, 

“caput”, 35, 36 e 40, I, todos da Lei 

11.343/2006, arts. 16 e 18 da lei 

10.826/2003, art. 1º da lei 9.613/98, art. 

22, parágrafo único, primeira parte, da lei 

7.492/1986 

WILDER CHUQUIZUTA VELAYARSE, 

vulgo “TRONCO”, “TRONQUITO” ou 

“T” 

Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, 

“caput”, 35, 36 e 40, I, todos da Lei 

11.343/2006, arts. 16 e 18 da lei 

10.826/2003, art. 1º da lei 9.613/98, art. 

22, parágrafo único, primeira parte, da lei 

7.492/1986 

RENATO MOREIRA TRAJANO, vulgo 

“PINTADO”, “ONÇA D’ÁGUA” e/ou 

“ONÇA DO RIO” (fl.860) 

Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, 

“caput”, 35, 36 e 40, I, todos da Lei 

11.343/2006 e arts. 16 e 18 da lei 

10.826/2003 

FRANCISCO DOS SANTOS 

(fls.861/867) 

Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, 

“caput”, 35, 36 e 40, I, todos da Lei 

11.343/2006 e arts. 16 e 18 da lei 

10.826/2003 

JESUS ANTONIO POLANCO 

HERNANDEZ, vulgo “CHUCHO” 

(fls.868/875) 

Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, 

“caput”, 35, 36 e 40, I, todos da Lei 

11.343/2006, arts. 16 e 18 da lei 

10.826/2003, art. 1º da lei 9.613/98, art. 

22, parágrafo único, primeira parte, da lei 

7.492/1986 
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RUBE MAY VALENTE (fls.876/883) Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, 

“caput”, 35, 36 e 40, I, todos da Lei 

11.343/2006 

JORGE HENRIQUE DE ALMEIDA, 

vulgo “HENRIQUE” (fls.884/889) 

Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, 

“caput”, 35, 36 e 40, I, todos da Lei 

11.343/2006, art. 1º da lei 9.455/97, art. 

129, § 1º, 147 e 148, todos do CPB. 

MARCIO RAMALHO DIOGO, vulgo 

“GARROTE” ou “GT” (fls.890/895) 

Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, 

“caput”, 35, 36 e 40, I, todos da Lei 

11.343/2006, arts. 16 e 18 da lei 

10.826/2003, art. 1º da lei 9.455/97, art. 

129, § 1º, 147 e 148, todos do CPB. 

ANDRE FILGUEIRA DO REMEDIO 

(fl.896) 

Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, 

“caput”, 35, 36 e 40, I, todos da Lei 

11.343/2006 e arts. 16 e 18 da lei 

10.826/2003. 

ALEXANDRE GOMES PALMA (fl.897) Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, 

“caput”, 35, 36 e 40, I, todos da Lei 

11.343/2006 e arts. 16 e 18 da lei 

10.826/2003. 

ALEX SANDRO FERNANDES 

BEZERRA, vulgo “FEDERAL” 

(fls.898/906) 

Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, 

“caput”, 35, 36 e 40, I, todos da Lei 

11.343/2006 e arts. 16 e 18 da lei 

10.826/2003. 

ZACARIAS ICHPAS CURO, vulgo 

“CUCHARA” (fls.907/914) 

Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, 

“caput”, 35, 36 e 40, I, todos da Lei 

11.343/2006 e arts. 16 e 18 da lei 

10.826/2003 

WANDERLAN MARINHO DOS 

SANTOS (fls.915/923) 

Art. 2º da lei 12.850/2013, art. 299 e 304 

do CPB 

JONCKLER VALLADARES ALVAREZ, 

vulgo “GATO NEGRO”, 

“CARRAMANQUINO” e/ou “CHILENO 

(fls.924/932) 

Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, 

“caput”, 35, 36 e 40, I, todos da Lei 

11.343/2006 

ROMARIO CORVELO FONSECA, 

vulgo ROMARINHO (fls.933/940) 

Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, 

“caput”, 35, 36 e 40, I, todos da Lei 

11.343/2006, arts. 16 e 18 da lei 
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10.826/2003, art. 1º da lei 9.455/97, arts. 

121, § 2º, 129, § 1º, 147 e 148 do CPB 

BALTAZAR ROCHA MOREIRA (fl.941) Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, “caput”, 

35, 36 e 40, I, todos da Lei 11.343/2006 

PAULO BERNAL LORES (fls.942/951) Art. 2º da lei 12.850/2013, art. 1º da lei 

9.613/98 e art. 22, parágrafo único, 

primeira parte, da lei 7.492/86 

LEONARDO RAYMUNDO ROJAS 

GABRIEL (fls.952/963) 

Art. 2º da lei 12.850/2013, art. 1º da lei 

9.613/98 e art. 22, parágrafo único, 

primeira parte, da lei 7.492/86 

JOHNNYEL BATISTA DE FREITAS 

(fls.964/972) 

Art. 2º da lei 12.850/2013, art. 1º da lei 

9.613/98 e art. 22, parágrafo único, 

primeira parte, da lei 7.492/86 

NAIRA RODRIGUES CRUZ 

(fls.973/981) 

Art. 2º da lei 12.850/2013, art. 1º da lei 

9.613/98 e art. 22, parágrafo único, 

primeira parte, da lei 7.492/86 

RADSON ALVES DE SOUZA 

(fls.982/988) 

Art. 2º da lei 12.850/2013, art. 1º da lei 

9.613/98 e art. 22, parágrafo único, 

primeira parte, da lei 7.492/86 

KELLY CRISTINA SILVA RAMOS 

(fls.989/998) 

Art. 2º da lei 12.850/2013, art. 1º da lei 

9.613/98 e art. 22, parágrafo único, 

primeira parte, da lei 7.492/86 

ELISSANDRA LEAL SIMÕES 

(fls.1002/1011) 

Art. 2º da lei 12.850/2013 e art. 1º da lei 

9.613/98 

DENILSON RIBEIRO AREVALO 

(fls.1012/1020) 

Art. 2º da lei 12.850/2013, art. 1º da lei 

9.613/98 e art. 22, parágrafo único, 

primeira parte, da lei 7.492/86 

ANTÔNIA BROTA RIBEIRO AREVALO 

(fls.1021/1029) 

Art. 2º da lei 12.850/2013, art. 1º da lei 

9.613/98 e art. 22, parágrafo único, 

primeira parte, da lei 7.492/86 

JOSÉ IRANNYELSON PINHEIRO 

MALAQUIAS (fls.1030/1039) 

Art. 2º da lei 12.850/2013, art. 1º da lei 

9.613/98 

MARCIEL BEZERRA DE OLIVEIRA 

(fls.1040/1050) 

Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, 

“caput”, 35, 36 e 40, I, todos da Lei 

11.343/2006 e art. 1º da lei 9.613/98 

WIVYANE MARTINS BEZERRA MAIA 

(fls.1051/1057) 

Art. 2º da lei 12.850/2013 e art. 1º da lei 

9.613/98 
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JOÃO MIGUEL CARDOSO DA SILVA 

(fls.1058/1064) 

Art. 2º da lei 12.850/2013, art. 1º da lei 

9.613/98 

MILENA MARTINS BEZERRA DA 

MAIA (fls.1065/1071)  

Art. 2º da lei 12.850/2013, art. 1º da lei 

9.613/98 

ROSIMERY PINHEIRO DOS SANTOS 

(fls.1072/1080) 

Art. 2º da lei 12.850/2013, art. 1º da lei 

9.613/98 

GLAUCINÉIA DA SILVA GUIMARÃES 

(fls.1081/1089) 

Art. 2º da lei 12.850/2013, art. 1º da lei 

9.613/98 

TATIANE DOS SANTOS TEIXEIRA 

(fls.1090/1098) 

Art. 2º da lei 12.850/2013, art. 1º da lei 

9.613/98 e art. 22, parágrafo único, 

primeira parte, da lei 7.492/86 

ANGELA MÁRCIA CELESTINO DOS 

SANTOS (fls.1099/1107) 

Art. 2º da lei 12.850/2013, art. 1º da lei 

9.613/98 e art. 22, parágrafo único, 

primeira parte, da lei 7.492/86 

JANAINA VERÍSSIMO DOS SANTOS 

(fls.1108/1118) 

Art. 2º da lei 12.850/2013, art. 1º da lei 

9.613/98 

WELLDSON CORREA LIMA 

(fls.1120/1128) 

Art. 2º da lei 12.850/2013, art. 1º da lei 

9.613/98 

KLAUS ESTIVENS LIMA SALAZAR 

(fls.1129/1137) 

Art. 2º da lei 12.850/2013, art. 1º da lei 

9.613/98 e art. 22, parágrafo único, 

primeira parte, da lei 7.492/86 

SÁVIO COELHO MAGALHÃES, 

“GORDO” e/ou “DEPUTADO” 

(fls.1138/1146) 

Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, 

“caput”, 35, 36 e 40, I, todos da Lei 

11.343/2006, art. 1º da lei 9.613/98 e art. 

22, parágrafo único, primeira parte, da lei 

7.492/1986 

LUCIMAR VIDINHA GOMES, vulgo 

“BAR”, “BAR VIDINHA” e/ou “FLOR 

DE LIZ” (fls.1147/1165) 

Art. 2º da lei 12.850/2013, arts. 332 e 333 

do CPB 

JANDERSON FERNANDES RIBEIRO, 

vulgo “PROFESSOR” (fls.1166/1172) 

Art. 2º da lei 12.850/2013, arts. 332 e 333 

do CPB 

LUIZ SÉRGIO VIEIRALVES DONATO 

LOPES FILHO, vulgo “LUIZITO” 

(fls.1173/1184) 

Art. 2º da lei 12.850/2013, art. 1º da lei 

9.613/98, arts. 332 e 333 do CPB 

ROSÂNGELA AMORIM DA SILVA 

(fls.1185/1197) 

Art. 2º da lei 12.850/2013, arts. 304, 332, 

333 e 347, parágrafo único, todos do 

CPB 
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ALDEMIR DA ROCHA SILVA JUNIOR 

(fls.1198/1211) 

Art. 2º da lei 12.850/2013, arts. 304, 332, 

333 e 347, parágrafo único, todos do 

CPB 

SULENE SOCORRO CARVALHO 

VERÍSSIMO (fls.1212/1223) 

Art. 2º da lei 12.850/2013, arts. 332 e 333 

do CPB 

JOSIAS CRUZ BARROSO, vulgo 

“MÃO BRANCA” e/ou “MB” (fl.1224) 

Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, 

“caput”, 35, 36 e 40, I, todos da Lei 

11.343/2006 

 

Indiciados foragidos:  Incidência penal: 

JOÃO PINTO CARIOCA, vulgo “JOÃO 

BRANCO”, “JB” ou “POTÊNCIA 

MÁXIMA” 

Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, 

“caput”, 35, 36 e 40, I, todos da Lei 

11.343/2006, arts. 16 e 18 da lei 

10.826/2003, art. 1º da lei 9.613/98, art. 

1º da lei 9.455/97, art. 22, parágrafo 

único, primeira parte, da lei 7.492/1986, 

arts. 121, § 2º, 129, § 1º, 147, 148, 333 e 

354, todos do CPB. 

ZAQUEU DA MOTA ARAGÃO, vulgo 

“MONTANHA” 

Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, 

“caput”, 35, 36 e 40, I, todos da Lei 

11.343/2006, arts. 16 e 18 da lei 

10.826/2003, art. 1º da lei 9.613/98, art. 

1º da lei 9.455/97, art. 22, parágrafo 

único, primeira parte, da lei 7.492/1986, 

arts. 121, § 2º, 129, § 1º, 147, 148, 333 e 

354, todos do CPB. 

CLOVES FERNANDES BARBOSA, 

vulgo APOLÔNIO, GORGO e/ou 

CLOVINHO 

Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, 

“caput”, 35, 36 e 40, I, todos da Lei 

11.343/2006, arts. 16 e 18 da lei 

10.826/2003, art. 1º da lei 9.613/98, art. 

1º da lei 9.455/97, art. 22, parágrafo 

único, primeira parte, da lei 7.492/1986, 

arts. 121, § 2º, 129, § 1º, 147, 148 e 333, 

todos do CPB. 

 

ERIK LEAL SIMÕES, vulgo “CD” 

Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, 

“caput”, 35, 36 e 40, I, todos da Lei 

11.343/2006, arts. 16 e 18 da lei 

10.826/2003, art. 1º da lei 9.613/98, art. 
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1º da lei 9.455/97, art. 22, parágrafo 

único, primeira parte, da lei 7.492/1986, 

arts. 121, § 2º, 129, § 1º, 147, 148 e 333, 

todos do CPB. 

DIEGO FERNANDES DE OLIVEIRA, 

vulgo “CACHEADO” 

Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, 

“caput”, 35, 36 e 40, I, todos da Lei 

11.343/2006. 

FRANCISCO CLEUTER MACHA-DO 

ARAÚJO, vulgo “SANTO” e/ou 

“SERAFIM” 

Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, 

“caput”, 35, 36 e 40, I, todos da Lei 

11.343/2006, art. 1º da lei 9.613/98 e art. 

22, parágrafo único, primeira parte, da lei 

7.492/1986 

KELISON REGO DA SILVA, vulgo 

“LOIRINHO” 

Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, 

“caput”, 35, 36 e 40, I, todos da Lei 

11.343/2006. 

EDUARDO QUEIROZ DE ARAUJO, 

vulgo “FOGUINHO” e/ou “CADU” 

Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, 

“caput”, 35, 36 e 40, I, todos da Lei 

11.343/2006, arts. 16 e 18 da lei 

10.826/2003, art. 1º da lei 9.455/97, arts. 

121, § 2º, 129, § 1º, 147 e 148, todos do 

CPB. 

GREGORIO GRAÇA ALVES, vulgo 

“GREG” 

Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, 

“caput”, 35, 36 e 40, I, todos da Lei 

11.343/2006 e art. 333 do CPB 

MAGAIVEL FERREIRA PEREIRA, 

vulgo MAGAIVER 

Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, 

“caput”, 35, 36 e 40, I, todos da Lei 

11.343/2006, arts. 16 e 18 da lei 

10.826/2003, art. 1º da lei 9.455/97, arts. 

121, § 2º, 129, § 1º, 147 e 148, todos do 

CPB. 

KETHLEEN TEIXEIRA BASTOS, 

alcunha “CREIO” 

Art. 2º da lei 12.850/2013 e art. 1º da lei 

9.613/98 

LUCIANA UCHOA CARDOSO Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, 

“caput”, 35, 36 e 40, I, todos da Lei 

11.343/2006 e art. 1º da lei 9.613/98. 

LENIVALDO ALVES DE FREITAS, 

vulgo “LELEI”, “BX”, “BAIXINHO”, 

“CHATO” 

Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, 

“caput”, 35, 36 e 40, I, todos da Lei 

11.343/2006, arts. 16 e 18 da lei 
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10.826/2003, art. 1º da lei 9.613/98 e 

art. 22, parágrafo único, primeira parte, 

da lei 7.492/1986. 

JOSE CARLOS DE FREITAS, vulgo 

“VERDINHO” 

Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, 

“caput”, 35, 36 e 40, I, todos da Lei 

11.343/2006, arts. 16 e 18 da lei 

10.826/2003, art. 1º da lei 9.613/98 e art. 

22, parágrafo único, primeira parte, da lei 

7.492/1986. 

DANIEL RODRIGUES OROSCO, vulgo 

“RIQUELME”, “TATARETO”, 

“SAMUEL” e/ou “RELAMPAGO” 

Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, 

“caput”, 35, 36 e 40, I, todos da Lei 

11.343/2006, art. 1º da lei 9.613/98 e art. 

22, parágrafo único, primeira parte, da lei 

7.492/1986 

LUCIANO DA SILVA BARBOSA Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, 

“caput”, 35, 36 e 40, I, todos da Lei 

11.343/2006 

ADRIANO ROLIM DA SILVA, vulgo 

“DRI” 

Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, 

“caput”, 35, 36 e 40, I, todos da Lei 

11.343/2006 

JULIO CEZAR PINTO CRUZ, vulgo 

“URSO BRANCO” 

Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, 

“caput”, 35, 36 e 40, I, todos da Lei 

11.343/2006, arts. 16 e 18 da lei 

10.826/2003, art. 1º da lei 9.613/98, art. 

22, parágrafo único, primeira parte, da lei 

7.492/1986 

MANOEL IVANI PINTO CARIOCA, 

vulgo “ZICO” 

Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, “caput”, 

35, 36 e 40, I, todos da Lei 11.343/2006 

FABIANO BARROSO DE SOUZA, 

vulgo “BINHO” 

Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, 

“caput”, 35, 36 e 40, I, todos da Lei 

11.343/2006 

AFONSO CELSO CALDAS JUNIOR, 

vulgo “CELSO” 

Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, 

“caput”, 35, 36 e 40, I, todos da Lei 

11.343/2006 

JOHAN MAURICIO TAVERA GARCIA Art. 2º da lei 12.850/2013, art. 1º da lei 

9.613/98 e art. 22, parágrafo único, 

primeira parte, da lei 7.492/86 
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JAMES DA SILVA FERREIRA Art. 2º da lei 12.850/2013, art. 1º da lei 

9.613/98 e art. 22, parágrafo único, 

primeira parte, da lei 7.492/86 

DAIANE CRISTINA DA SILVA 

GORGONIA 

Art. 2º da lei 12.850/2013, art. 1º da lei 

9.613/98 e art. 22, parágrafo único, 

primeira parte, da lei 7.492/86 

SANDRA DA SILVA FERREIRA Art. 2º da lei 12.850/2013, art. 1º da lei 

9.613/98 e art. 22, parágrafo único, 

primeira parte, da lei 7.492/86 

JORGE HENRIQUE PRADO PAREDES Art. 2º da lei 12.850/2013, art. 1º da lei 

9.613/98 e art. 22, parágrafo único, 

primeira parte, da lei 7.492/86 

JAIRO DE ABREU VALENTE Art. 2º da lei 12.850/2013, art. 1º da lei 

9.613/98 e art. 22, parágrafo único, 

primeira parte, da lei 7.492/86 

NIXON SAAVEDRA CASTELO 

BRANCO 

Art. 2º da lei 12.850/2013, art. 1º da lei 

9.613/98 e art. 22, parágrafo único, 

primeira parte, da lei 7.492/86 

MARIA REGINA MOURA DE SOUZA Art. 2º da lei 12.850/2013, art. 1º da lei 

9.613/98 e art. 22, parágrafo único, 

primeira parte, da lei 7.492/86 

CLAUDIA PATRICIA RAMOS 

HERREIRA 

Art. 2º da lei 12.850/2013, art. 1º da lei 

9.613/98 e art. 22, parágrafo único, 

primeira parte, da lei 7.492/86 

ROSA PAIVA DOS SANTOS Art. 2º da lei 12.850/2013, art. 1º da lei 

9.613/98 e art. 22, parágrafo único, 

primeira parte, da lei 7.492/86 

RAIMUNDA BARROSO VAZ Art. 2º da lei 12.850/2013, art. 1º da lei 

9.613/98 

ANDRY ESPANHA MANGABEIRA Art. 2º da lei 12.850/2013, art. 1º da lei 

9.613/98 e art. 22, parágrafo único, 

primeira parte, da lei 7.492/86 

KARINA ALVES GARZON Art. 2º da lei 12.850/2013, art. 1º da lei 

9.613/98 e art. 22, parágrafo único, 

primeira parte, da lei 7.492/86 

FRANCISCA MARQUES PINTO Art. 2º da lei 12.850/2013, art. 1º da lei 

9.613/98 e art. 22, parágrafo único, 

primeira parte, da lei 7.492/86 
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KAREN DEL AGUILA SILVA Art. 2º da lei 12.850/2013, art. 1º da lei 

9.613/98 e art. 22, parágrafo único, 

primeira parte, da lei 7.492/86 

MARCELO FREITAS MENDONÇA Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, 

“caput”, 35, 36 e 40, I, todos da Lei 

11.343/2006 

MIGUEL ANGEL LOPEZ RUIZ, vulgo 

“DRAKER” ou “POCHER” 

Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, 

“caput”, 35, 36 e 40, I, todos da Lei 

11.343/2006, art. 1º da lei 9.613/98, art. 

22, parágrafo único, primeira parte, da lei 

7.492/1986 

 

 

RELATÓRIOFINAL 
 

 

Senhor Juiz Federal, 

Senhor Procurador da República, 

 

1. HISTÓRICO DA OPERAÇÃO 

Trata-se de inquérito policial instaurado em 20/05/2014, mediante 

portaria da Autoridade Policial, com o escopo de se desarticular uma possível 

organização criminosa - ORCRIM, que estaria sediada na cidade de Manaus/AM, 

voltada para a prática dos crimes de tráfico internacional de drogas, de lavagem de 

dinheiro, de evasão de divisas, dentre outros, especializada no transporte de grandes 

quantidades de cocaína produzida na região da tríplice fronteira entre Brasil, Peru e 

Colômbia para a cidade de Manaus/AM, com posterior remessa de enormes quantias 

de dinheiro de origem ilícita, em espécie e de maneira oculta, às regiões produtoras. 

Os indícios de existência de tal grupo criminoso começaram a se tornar 

visíveis após a apreensão R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), em espécie, realizada 

pela Polícia Federal no dia 04/04/2014, durante fiscalização de rotina na lancha a jato 
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GLÓRIA DE DEUS III, valor este que havia sido despachado como carga para a 

tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru, oculto e/ou dissimulado no interior de 

um aparelho de ar condicionado. 

Nenhuma pessoa foi presa naquela ocasião, tendo em vista que os 

valores sem procedência foram enviados para a fronteira como carga. Sem embargo, 

juntamente com o aparelho de ar condicionado no qual estava oculto, também foi 

despachado um notebook marca Acer, cuja análise pericial foi o ponto de partida da 

presente investigação. 

A partir de uma análise minimalista do material probatório coletado 

durante a apreensão dos 200 mil reais que deu origem à presente investigação, e 

cruzamento com as informações produzidas em pelo menos outras cinco grandes 

apreensões de dinheiro e drogas realizadas pela Polícia Federal do Amazonas, restou 

claramente demonstrado a existência de uma identidade de fornecedores e de 

destinatários, aportando fortíssimos indícios de eram fruto da atuação de uma 

verdadeira organização criminosa - ORCRIM, estruturada e caraterizada pela divisão 

de tarefas, que estaria sediada no município de Manaus/AM, mas com braço 

operacional no município de Tabatinga/AM, especializada no transporte de grandes 

quantidades de cocaína produzida na região da tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia 

e Peru para a capital amazonense. 

Este grupo teria como principal cabeça em Manaus o narcotraficante 

GEOMILSON DE LIRA ARANTE, vulgo “ROQUE” e/ou “CANTOR”, conhecido 

criminoso deste Estado, com diversos antecedentes criminais pela prática de crimes 

de tráfico de drogas, roubo, tentativa de homicídio e outros.  

Na outra ponta, atuando como um dos principais fornecedores de drogas 

na fronteira, foram inicialmente identificados os irmãos peruanos ROLAND LEON 

OBANDO, conhecido pela alcunha de “SOMBRA”, e LUIS ORLANDO LEON 

OBANDO, conhecido no mundo do crime pelas alcunhas “LUCHO” e/ou “PERRO”. 
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Conforme destacado na informação nº 225/2015 – DRE/SR/DPF/AM 

(informação inicial), nos últimos 02 anos a Polícia Federal apreendeu 

aproximadamente 850 Kg de cocaína pura, avaliados em mais de 8 milhões de reais, 

além de grande quantidade de dinheiro em espécie e armas de grosso calibre, que 

seriam relacionadas diretamente à atuação criminosa de GEOMISON DE LIRA 

ARANTE e dos IRMÃOS OBANDO.  

Além do grande potencial econômico, o grupo teria desenvolvido um 

modus operandi próprio, no qual a droga era transportada em compartimentos 

especialmente preparados em embarcações de grande porte (podendo citar as 

embarcações BANDEIRANTES II, BANDEIRANTES III, BANDEIRANTES V e NOVA 

ERA), inclusive com a utilização de armas de grosso calibre e adoção de medidas de 

contra inteligência, como a utilização de aplicativos de troca de mensagens 

instantâneas e do sistema Blackberry Mensager – BBM, para comunicação.  

Neste contexto, iniciou-se a presente investigação tendo como escopo 

inicial a desarticulação do grupo criminoso liderado por GEOMISON DE LIRA 

ARANTE, vulgo “ROQUE”, que notadamente teria ultrapassado os limites do tráfico 

local, e ao se associar a grandes fornecedores da tríplice fronteira, como os “IRMÃOS 

OBANDO” e outros, teria se tornado um dos principais distribuidores de drogas do 

Estado do Amazonas.  

Ocorre que, com o desenrolar dos trabalhos investigativos, restou 

demonstrado que o grupo criminoso liderado por “ROQUE” seria apenas uma 

importante engrenagem de uma complexa estrutura criminosa autointitulada FAMÍLIA 

DO NORTE – FDN, sendo inevitável a expansão controlada do objeto da presente 

investigação de maneira a se alcançar todas as suas principais lideranças.  

Não se pode dizer que a existência FDN foi uma descoberta da presente 

investigação, sendo certo que existe farta literatura sobre possíveis ações do grupo 

nos cadernos policiais da imprensa amazonense. Até então, muito se dizia sobre a 

liderança exercida de dentro dos presídios por folclóricas figuras criminosas do 
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Estado, mas efetivamente pouco se sabia sobre a sua real extensão, grau de 

estruturação e potencial lesivo, sendo esta a primeira investigação da Polícia Federal 

que efetivamente se dedicou a coletar elementos de informação e de prova a respeito 

da atuação  

 

2. PRINCIPAIS ELEMNTOS DE INFORMAÇÂO E DE PROVA 

COLETADOS  

Logo no início dos trabalhos investigativos sobre o grupo de GEOMISON 

DE LIRA ARANTE, vulgo “ROQUE” e/ou CANTOR”, foi possível comprovar que o 

mesmo de fato fazia parte de uma organização criminosa ainda maior, intitulada 

FAMÍLIA DO NORTE – FDN, que estaria estruturada como uma facção criminosa, nos 

moldes do Primeiro Comando da Capital – PCC e do Comando Vermelho – CV, 

possuindo inclusive estatuto próprio, e composta por conhecidos criminosos do 

Estado do Amazonas, que respondem a diversos processos criminais pela prática de 

todo tipo de crimes, nas Justiças Estadual e Federal, sendo considerados pelas forças 

de segurança pública como de alta periculosidade.  

Neste passo, com a expansão do objeto da presente investigação e a 

inclusão dos terminais telefônicos utilizados pelos principais membros da facção, 

muito se evoluiu na compreensão de sua estrutura extremamente organizada e 

hierarquizada. 

Em pouco mais de 06 meses de investigações, foram interceptadas e 

analisadas mais de 1 milhão e cem mil mensagens e chamadas telefônicas 

relacionadas a todo tipo de práticas criminosas, sendo coletados importantes 

elementos de informação e de prova de crimes como tráfico internacional de drogas, 

tráfico de armas, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, homicídios, sequestros, 

torturas, corrupção de autoridades públicas e outros conexos, que são praticados e/ou 

planejados diariamente por praticamente por seus membros. 
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Desde o início das investigações, foram realizados pelos menos 11 

grandes apreensões de drogas pertencentes a alvos da presente operação, com a 

prisão de 27 membros e pessoas associadas à ORCRIM investigada, e apreensão 

de aproximadamente 2,2 TONELADAS de drogas, avaliadas em mais de 18 

milhões de reais, além de armas de fogo de grosso calibre, que incluem 

submetralhadoras 9mm e granadas explosivas de mão, dinheiro em espécie, 

instrumentos e artigos de luxo proveito do crime, que constituem farta prova de 

materialidade dos crimes aqui investigados. 

Por óbvio objeto da presente operação não pôde se expandir 

ilimitadamente com o escopo de alcançar todos os membros e contatos da FDN, sob 

pena de perder seu foco e tornar-se inexecutável.   

E dado o volume absurdo de elementos de informação e prova coletados 

no período, para a não ser repetitivo, passaremos agora a análise pormenorizada dos 

fatos e elementos de informação e de prova mais relevantes coletados, que 

demonstraram claramente existência de uma estrutura paralela de poder comandada 

por uma grande organização criminosa chamada FAMÍLIA DO NORTE – FDN, que 

demanda uma atuação diferenciada do Estado para sua desarticulação.    

 

2.1. RELACIONADOS À ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA 

ORCRIM “FAMÍLIA DO NORTE – FDN” 

Desde o início dos trabalhos de interceptação telefônica objeto da 

cautelar nº 5277-10.2015.4.01.3200 2ª VF/AM, bem como nas inúmeras informações 

policiais elaboradas no período, muito se evoluiu na compreensão da estrutura 

organizada e hierarquizada da organização criminosa autointitulada “FAMÍLIA DO 

NORTE – FDN”. 

A FAMÍLIA DO NORTE – FDN nasceu da união de GELSON LIMA 
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CARNAÚBA, vulgo “G” e JOSÉ ROBERTO FERNANDES BARBOSA, vulgo “Z”, 

“MESSI” e/ou “PERTUBA”, conhecidos criminosos do Estado do Amazonas, que 

após passarem uma temporada cumprindo pena em presídios federais, retornaram 

para Manaus determinados (ou orientados) a se estruturarem como uma facção 

criminosa, nos moldes do Primeiro Comando da Capital – PCC e do Comando 

Vermelho – CV. 

O primeiro passo foi adotado pelos criminosos elaborar em um 

“ESTATUTO” próprio, contendo regras e rígidos pilares de hierarquia e disciplina, para 

difusão através de extrema violência aos detentos do sistema prisional amazonense 

(cópia existente na informação inicial). 

 
 

1ª página do estatuto da FDN. Versão completa integra os anexos da Informação 225/2015   
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Nas regras e pilares de hierarquia e disciplina existentes em seu 

estatuto, a FAMÍLIA DO NORTE – FDN rapidamente se estruturou e se sustenta, 

sendo que a regra número um é que nada é feito ou definido sem a ordem ou 

aprovação de seus fundadores e principais lideranças, quais sejam, GELSON LIMA 

CARNAÚBA, vulgo “G” e JOSÉ ROBERTO FERNANDES BARBOSA, antigo 

traficante do bairro COMPENSA, conhecido pelas alcunhas de “Z”, “MESSI” e/ou 

“PERTUBA”, que integrariam o “COMANDO”, possuindo a palavra final sobre todos 

os assuntos da organização.  

 Em um segundo escalão de comando, mas não menos conhecidos que 

os primeiros, figuram o investigado GEOMISON DE LIRA ARANTE, vulgo “ROQUE” 

e/ou CANTOR”, além de CLEOMAR RIBEIRO DE FREITAS, vulgo “COPINHO” e/ou 

“CP”, ALAN DE SOUZA CASTIMÁRIO, vulgo “NANICO” e/ou “PERNA DE 

ALICATE”, e JOÃO PINTO CARIOCA, vulgo “JOÃO BRANCO”, “JB” ou 

“POTÊNCIA MÁXIMA”, integram o apelidado “CONSELHO”, e discutem com as 

lideranças do “COMANDO” todos os principais assuntos da facção, recebendo, por 

delegação destes, a incumbência de “resolver” os problemas e demandas. 
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Não é demais relembrar que todos os alvos supracitados são 

considerados criminosos de alta periculosidade, e respondem a diversos processos 

nas Justiças Estadual e Federal pela prática de todo tipo de crimes, especialmente 

homicídios e tráfico de drogas, sendo que JOÃO BRANCO é considerado o criminoso 

mais procurado do Estado do Amazonas, por ser o principal suspeito do assassinato 

do Delegado da PC/AM OSCAR CARDOSO, ocorrido no dia 09/03/2014, com mais 

de 20 tiros. 

Juntos, os 06 indivíduos supracitados seriam os “PILARES” de 

sustentação da FDN, e ditam as regras de atuação dos criminosos dentro e fora dos 

presídios, amparados por rígidos pilares de hierarquia e disciplina, difundidos aos 

criminosos da base através de extrema violência.  

Cada membro da facção tem seu papel muito bem definido, sendo certo 

que nada é feito ou definido sem a ordem ou aprovação das lideranças que compõem 
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o comando e o conselho. A título ilustrativo, transcrevo “salve geral” enviado em 

21/05/2015 pelo “CONSELHO” a todos os membros da ORCRIM: 

ID: 1638 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150522000050_full.zip 

Data / Hora: 21/05/2015 12:48:56 

Direção: Recebida 

Alvo: GEOMISSON DE LIRA ARANTE - ROCK - 795658d2 

Contato: (*CL*APOCALIPSE 081022*CL*) - 289117c9 

Observações: ORGX 

Mensagem: Estou repassando: SALVE GERAL a todos os irmãos da 

FDN,CV apartir de hj esta proibido o consumo de cocaina dentros 

dos sistemas carcerarios do amazonas pois isso e para melhoria de 

todos so esta liberado a maconha e o skank ! Ass conselho da 

FDN,CV  

Sobre o CONSELHO da FDN, bem elucidativa é a mensagem enviada 

por CLOVES FERNANDES BARBOSA, vulgo “CLOVINHO” e/ou “APOLÔNIO”, irmão 

de JOSÉ ROBERTO, que quando perguntado se o mesmo faria parte do “conselho” 

da FDN, responde que o conselho é composto por JOSÉ ROBERTO, GELSON 

CARNAÚBA, ALAN CASTIMÁRIO, JOÃO BRANCO e GENILDO SARAIVA, vulgo 

“TIO CANDIRU” (falecido).  

ID: 260814 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150720172908.zip 

Data / Hora: 20/07/2015 14:22:13 

Direção: Recebida 

Alvo: CORINGA e APOLLO(CONTATO ZÉ ROBERTO) - 

GJR(Coringa apollo fdn ate o fim.) - 27c3479a 

Contato: (Firmeza FDN) - 24ec4c26 

Observações: ORGX - FAMILIA DO NORTE @@ 

Mensagem: Mano você faz parte do conselho irmão da família? 

 
ID: 260817 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150720172908.zip 

Data / Hora: 20/07/2015 14:29:00 

Direção: Originada 

Alvo: CORINGA e APOLLO(CONTATO ZÉ ROBERTO) - 

GJR(Coringa apollo fdn ate o fim.) - 27c3479a 

Contato: (Firmeza FDN) - 24ec4c26 
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Observações: ORGX - FAMILIA DO NORTE @@ 

Mensagem: Mano o conselho e ze,gelson,joao perna e tio 

candiru....ai depois vem nos.    

Não é dado olvidar que todos os integrantes do CONSELHO da FDN são 

conhecidos criminosos do Estado do Amazonas, e considerados de alta 

periculosidade pelas forças de segurança pública. 

O mais antigo e respeitado de todos é JOSÉ ROBERTO FERNANDES 

BARBOSA, algumas vezes chamado de “irmão mais velho”, que estaria no mundo do 

crime há mais de 31 anos, conforme declarou em conversas com JOÃO BRANCO, na 

qual relembra sua trajetória de vida. Vejamos alguns trechos:  

ID: 244784 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150719023501.zip 

Data / Hora: 18/07/2015 23:25:45 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: Pq tou casando de CRIME 

 
ID: 244785 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150719023501.zip 

Data / Hora: 18/07/2015 23:26:15 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: E muitos anos nesta vida nem mano 

 
ID: 244787 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150719023501.zip 

Data / Hora: 18/07/2015 23:26:38 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: Pq ser for da votade de DEUS. Mano eu nao vou pa 

nem um lugar 

 
ID: 244788 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150719023501.zip 
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Data / Hora: 18/07/2015 23:26:55 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: Por mano eu tou no Crime des 12 anos 

 
ID: 244790 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150719023501.zip 

Data / Hora: 18/07/2015 23:27:08 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: Comecei com 25 gamas 

 
ID: 244792 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150719023501.zip 

Data / Hora: 18/07/2015 23:27:38 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: Estou ligado mano 

 
ID: 244794 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150719023501.zip 

Data / Hora: 18/07/2015 23:27:51 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: 15 anos eu ja tinha uma casa de madeira mais tinha 

uma casa e morava com mae do luciano 

 
ID: 244795 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150719023501.zip 

Data / Hora: 18/07/2015 23:28:00 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: Conheço muita gente das antiga q fala de vc 

 
ID: 244796 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150719023501.zip 

Data / Hora: 18/07/2015 23:28:20 
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Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: E luciano nao tinha nem ano tinha so mes 

 
ID: 244798 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150719023501.zip 

Data / Hora: 18/07/2015 23:28:38 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: Vou completa 43. Anos 

 
ID: 244800 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150719023501.zip 

Data / Hora: 18/07/2015 23:28:51 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: So de CRIME. 31. 

 
ID: 244802 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150719023501.zip 

Data / Hora: 18/07/2015 23:28:54 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: E muito tempo  

O discurso de JOSÉ ROBERTO de que estaria “cansando do CRIME” 

em nada condiz com a realidade. Na prática, estando GELSON CARNAÚBA 

incomunicável em um presídio Federal, JOSÉ ROBERTO segue como principal 

cabeça da FDN, atuando fortemente em todo tipo de crimes, conforme restou 

demonstrado nos elementos de informação e prova coletados na cautelar nº 5277-

10.2015.4.01.3200 2ª VF/AM. 

Esse longo tempo no crime e histórico de prisões de todos os principais 

membros da FDN os permitiu alcançar um elevado grau de organização e 

especialização, inclusive com o desenvolvimento de um modus operandi próprio para 
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transporte de grandes cargas de drogas, que inclui a utilização de armas de grosso 

calibre, e adoção de medidas de contra inteligência.  

Como principal medida de contra inteligência, a organização criminosa 

investigada utiliza, praticamente de maneira exclusiva, aplicativos de troca de 

mensagens instantâneas para comunicação entre seus membros, como WHATSAPP 

o sistema BLACKBERRY MENSAGER – BBM, por acreditarem que seria impossível 

de se interceptar.   

Tamanha é a confiança na impossibilidade de monitoramento e/ou 

interceptação do sistema, que as conversas entre os membros da ORCRIM 

interceptadas são diretas, sem qualquer tipo de código ou mensagens ocultas, o que 

nos permitiu, em apenas 05 períodos de monitoramento, a coleta de fartos e 

importantíssimos elementos de informação e de prova que corroboram o vínculo 

associativo entre os investigados e sua vinculação com diversas para práticas 

criminosas, especialmente tráfico internacional de drogas, de armas, evasão de 

divisas, lavagem de dinheiro, homicídios, corrupção entre outros crimes conexos. 

Em conversas com JOÃO BRANCO, JOSÉ ROBERTO destaca que a 

FDN seria hoje a terceira maior facção criminosa do Brasil, atrás somente do 

Comando Vermelho – CV e do Primeiro Comando da Capital, sendo conhecida e 

respeitada no mundo do crime, e com atuação totalmente independente destas 

últimas (fls. 62/67 do AC nº 03/2015). Vejamos alguns trechos:    

ID: 262698 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150720211352.zip 

Data / Hora: 20/07/2015 18:02:56 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Observações: ORGX - FACCAO CRIMINOSA @@ 

Mensagem: Qual e outra Faccao do Brasil 

 
ID: 262700 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150720211352.zip 
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Data / Hora: 20/07/2015 18:03:08 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Observações: ORGX - FACCAO CRIMINOSA @@ 

Mensagem: Dps do Pcc. CV. No Brasil 

 
ID: 262702 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150720211352.zip 

Data / Hora: 20/07/2015 18:03:39 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Observações: ORGX - FACCAO CRIMINOSA @@ 

Mensagem: E uma Faccao msm e tem Comando e caxinha e e 

organizada sim viu 

 
ID: 262704 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150720211352.zip 

Data / Hora: 20/07/2015 18:04:01 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Observações: ORGX - FACCAO CRIMINOSA @@ 

Mensagem: Tds q e Bandido q conhece a FDN. Respeita 

 
ID: 262706 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150720211352.zip 

Data / Hora: 20/07/2015 18:04:19 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Observações: ORGX - FACCAO CRIMINOSA @@ 

Mensagem: Pq nem outro estado Faz o q nos Faz viu 

 
ID: 262708 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150720211352.zip 

Data / Hora: 20/07/2015 18:04:47 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 
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Observações: ORGX - FACCAO CRIMINOSA @@ 

Mensagem: Pq outras faccao em outros estado depedi dos cara 

 
 

ID: 262710 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150720211352.zip 

Data / Hora: 20/07/2015 18:04:57 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Observações: ORGX - FACCAO CRIMINOSA @@ 

Mensagem: E nos nao nos corre ataz 

 
ID: 262712 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150720211352.zip 

Data / Hora: 20/07/2015 18:05:13 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Observações: ORGX - FACCAO CRIMINOSA @@ 

Mensagem: E aqui Estado tudo e FDN 

 
ID: 262714 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150720211352.zip 

Data / Hora: 20/07/2015 18:05:31 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Observações: ORGX - FACCAO CRIMINOSA @@ 

Mensagem: Outros Estado e pcc. Cv. 

 
ID: 262716 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150720211352.zip 

Data / Hora: 20/07/2015 18:05:47 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: Aqui e so nos 

 

[...]  
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ID: 262724 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150720211352.zip 

Data / Hora: 20/07/2015 18:07:07 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Observações: ORGX - FACCAO CRIMINOSA @@ 

Mensagem: Onde q tu ver outra faccao sem ser CV. Pcc. Que ajuda 

nas Federal 

 
ID: 262726 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150720211352.zip 

Data / Hora: 20/07/2015 18:07:29 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Observações: ORGX - FACCAO CRIMINOSA @@ 

Mensagem: Que cotatou 9 advogado pa da apoio nas cadeias 

 
ID: 262733 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150720211352.zip 

Data / Hora: 20/07/2015 18:07:56 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: So aqui msm a FDN. Mano 

 
 

Diversas mensagens interceptadas deixam claro que a FDN possui uma 

forte relação ou aliança com o COMANDO VERMELHO – CV, facção criminosa do 

Estado do Rio de Janeiro, e uma espécie de rixa com os membros da facção 

PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL – PCC, existindo, inclusive, planos para o 

assassinato de todos os membros desta organização criminosa paulista que se 

encontram presos em Manaus (pelo menos 03 das principais lideranças do PCC foram 

brutalmente assassinados nos últimos meses pela FDN dentro do sistema, conforme 

se verá mais adiante).  
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A aliança entre as facções FDN e CV teria sido fechada no presídio 

federal de CAMPO GRANDE, pelas lideranças GELSON CARNAÚBA, representando 

a FDN, e CAÇULA, representando o CV, conforme explicado por JOSÉ ROBERTO 

nas mensagens abaixo transcritas: 

ID: 1188139 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151003223846460.zip 

Data / Hora: 03/10/2015 19:31:14 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 2bd4e4ae 

Contato: AMARELINHO(EQUIP TALIBÃ) - 5929febc 

Observações: ORGX - ALIANCA FDN E CV @@ 

Mensagem: Pq nos feixemos essa Alianca foi feixado com casula 

 
[...] 

 

ID: 1200581 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151004001703155.zip 

Data / Hora: 03/10/2015 21:05:11 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 2bd4e4ae 

Contato: ALAN CASTIMÁRIO - GNANICO(HOLANDES ! Gloria a 

DEUS gloria ao senhor JESUS CRISTO) - 26cc2c4f 

Observações: ORGX - ALIANCA FDN E CV @@ 

Mensagem: Pq foi feixada uma Alianca 

 
ID: 1200582 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151004001703155.zip 

Data / Hora: 03/10/2015 21:05:12 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 2bd4e4ae 

Contato: ALAN CASTIMÁRIO - GNANICO(HOLANDES ! Gloria a 

DEUS gloria ao senhor JESUS CRISTO) - 26cc2c4f 

Observações: ORGX - ALIANCA FDN E CV @@ 

Mensagem: Em Campo grande 

 
ID: 1200586 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151004001703155.zip 

Data / Hora: 03/10/2015 21:05:13 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 2bd4e4ae 
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Contato: ALAN CASTIMÁRIO - GNANICO(HOLANDES ! Gloria a 

DEUS gloria ao senhor JESUS CRISTO) - 26cc2c4f 

Observações: ORGX - ALIANCA FDN E CV @@ 

Mensagem: Qd gelson tv 

 
ID: 1200588 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151004001703155.zip 

Data / Hora: 03/10/2015 21:05:14 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 2bd4e4ae 

Contato: ALAN CASTIMÁRIO - GNANICO(HOLANDES ! Gloria a 

DEUS gloria ao senhor JESUS CRISTO) - 26cc2c4f 

Observações: ORGX - ALIANCA FDN E CV @@ 

Mensagem: Lar 

 

Todavia, está claro que não existe nenhuma relação de submissão da 

facção amazonense ao CV e/ou PCC, sendo este o grande diferencial da FDN em 

relação às demais organizações criminosas do Brasil.  

Conforme destacado por JOSÉ ROBERTO em diversas passagens 

destacadas na cautelar de interceptação, não será admitida qualquer tentativa destas 

ou de qualquer outra organização criminosa de interferir no domínio absoluto dos 

presídios Amazonenses ou de se intrometer, de qualquer forma, nos assuntos e 

decisões da FDN.  

Neste ponto, não é dado olvidar as palavras rotineiramente repetidas por 

JOSÉ ROBERTO, nas quais expressa seu orgulho dizendo “nos samos o CRIME do 

estado do Amazonas” (sic, mensagem ID 48638). Na sequência, algumas 

mensagens ilustrativas trocadas entre as lideranças:   

ID: 48376 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150617005357.zip 
Data / Hora: 16/06/2015 21:53:47 
Direção: Originada 
Alvo: GEOMISSON DE LIRA ARANTE - ROCK @#(MARAVILHOSO 
DEUS ETERNO !!!) - 52da4d37 
Contato: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 
2bd4e4ae 
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Observações: ORGX @@ 
Mensagem: Mano esses cara que vestiram a camisa do pcc aqui 
são umá vergonha pro crime pra FDN e até mesmo pro pcc porque 
são todos safados que já deviam o crime 

 
ID: 48377 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150617005357.zip 
Data / Hora: 16/06/2015 21:53:57 
Direção: Recebida 
Alvo: GEOMISSON DE LIRA ARANTE - ROCK @#(MARAVILHOSO 
DEUS ETERNO !!!) - 52da4d37 
Contato: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 
2bd4e4ae 
Observações: ORGX @@ 
Mensagem: Q nos nao tem nd conta Pcc 

 
ID: 48623 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150617010758.zip 
Data / Hora: 16/06/2015 21:54:25 
Direção: Recebida 
Alvo: GEOMISSON DE LIRA ARANTE - ROCK @#(MARAVILHOSO 
DEUS ETERNO !!!) - 52da4d37 
Contato: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 
2bd4e4ae 
Observações: ORGX @@ 
Mensagem: Que os cara de. SP. Sao criminos 

 
ID: 48624 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150617010758.zip 
Data / Hora: 16/06/2015 21:54:44 
Direção: Recebida 
Alvo: GEOMISSON DE LIRA ARANTE - ROCK @#(MARAVILHOSO 
DEUS ETERNO !!!) - 52da4d37 
Contato: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 
2bd4e4ae 
Observações: ORGX @@ 
Mensagem: Mais essas imudice q ser diz pcc q mora em segunro 

 
ID: 48625 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150617010758.zip 
Data / Hora: 16/06/2015 21:54:55 
Direção: Recebida 
Alvo: GEOMISSON DE LIRA ARANTE - ROCK @#(MARAVILHOSO 
DEUS ETERNO !!!) - 52da4d37 
Contato: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 
2bd4e4ae 
Observações: ORGX @@ 
Mensagem: Esses nos vamos mata e tudo 
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ID: 48628 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150617010758.zip 
Data / Hora: 16/06/2015 21:55:46 
Direção: Recebida 
Alvo: GEOMISSON DE LIRA ARANTE - ROCK @#(MARAVILHOSO 
DEUS ETERNO !!!) - 52da4d37 
Contato: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 
2bd4e4ae 
Observações: ORGX @@ 
Mensagem: Aqui nas cadeias e Estado nos que samos dicipina em 
tudo 

 
ID: 48629 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150617010758.zip 
Data / Hora: 16/06/2015 21:55:57 
Direção: Recebida 
Alvo: GEOMISSON DE LIRA ARANTE - ROCK @#(MARAVILHOSO 
DEUS ETERNO !!!) - 52da4d37 
Contato: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 
2bd4e4ae 
Observações: ORGX @@ 
Mensagem: E boto eles tds no lugar 

 
ID: 48630 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150617010758.zip 
Data / Hora: 16/06/2015 21:56:13 
Direção: Recebida 
Alvo: GEOMISSON DE LIRA ARANTE - ROCK @#(MARAVILHOSO 
DEUS ETERNO !!!) - 52da4d37 
Contato: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 
2bd4e4ae 
Observações: ORGX @@ 
Mensagem: Deles pq aqui ja tem comando q e a FDN 

 
ID: 48634 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150617010758.zip 
Data / Hora: 16/06/2015 21:56:49 
Direção: Recebida 
Alvo: GEOMISSON DE LIRA ARANTE - ROCK @#(MARAVILHOSO 
DEUS ETERNO !!!) - 52da4d37 
Contato: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 
2bd4e4ae 
Observações: ORGX @@ 
Mensagem: Na reuniao 

 
ID: 48635 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150617010758.zip 
Data / Hora: 16/06/2015 21:56:56 
Direção: Recebida 
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Alvo: GEOMISSON DE LIRA ARANTE - ROCK @#(MARAVILHOSO 
DEUS ETERNO !!!) - 52da4d37 
Contato: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 
2bd4e4ae 
Observações: ORGX @@ 
Mensagem: Aqui qd eu faco 

 
ID: 48636 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150617010758.zip 
Data / Hora: 16/06/2015 21:57:08 
Direção: Recebida 
Alvo: GEOMISSON DE LIRA ARANTE - ROCK @#(MARAVILHOSO 
DEUS ETERNO !!!) - 52da4d37 
Contato: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 
2bd4e4ae 
Observações: ORGX @@ 
Mensagem: Aqui no Amazonas 

 
ID: 48637 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150617010758.zip 
Data / Hora: 16/06/2015 21:57:18 
Direção: Recebida 
Alvo: GEOMISSON DE LIRA ARANTE - ROCK @#(MARAVILHOSO 
DEUS ETERNO !!!) - 52da4d37 
Contato: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 
2bd4e4ae 
Observações: ORGX @@ 
Mensagem: Quem mada e a FDN. 

 
ID: 48638 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150617010758.zip 
Data / Hora: 16/06/2015 21:57:41 
Direção: Recebida 
Alvo: GEOMISSON DE LIRA ARANTE - ROCK @#(MARAVILHOSO 
DEUS ETERNO !!!) - 52da4d37 
Contato: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 
2bd4e4ae 
Observações: ORGX @@ 
Mensagem: Que nos samos o CRIME do estado do Amazonas 

 
 
[...] 
 
ID: 49299 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150617012158.zip 
Data / Hora: 16/06/2015 22:12:55 
Direção: Recebida 
Alvo: GEOMISSON DE LIRA ARANTE - ROCK @#(MARAVILHOSO 
DEUS ETERNO !!!) - 52da4d37 
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Contato: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 
2bd4e4ae 
Observações: ORGX @@ 
Mensagem: Aqui tudo e nos q comanda tudo mano 

 
ID: 49300 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150617012158.zip 
Data / Hora: 16/06/2015 22:13:06 
Direção: Recebida 
Alvo: GEOMISSON DE LIRA ARANTE - ROCK @#(MARAVILHOSO 
DEUS ETERNO !!!) - 52da4d37 
Contato: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 
2bd4e4ae 
Observações: ORGX @@ 
Mensagem: Tds as cadeias e FDN 

 
ID: 49301 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150617012158.zip 
Data / Hora: 16/06/2015 22:13:08 
Direção: Recebida 
Alvo: GEOMISSON DE LIRA ARANTE - ROCK @#(MARAVILHOSO 
DEUS ETERNO !!!) - 52da4d37 
Contato: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 
2bd4e4ae 
Observações: ORGX @@ 
Mensagem: Tds msm 

 
ID: 49302 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150617012158.zip 
Data / Hora: 16/06/2015 22:13:17 
Direção: Recebida 
Alvo: GEOMISSON DE LIRA ARANTE - ROCK @#(MARAVILHOSO 
DEUS ETERNO !!!) - 52da4d37 
Contato: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 
2bd4e4ae 
Mensagem: Eu xeguei aqui mano 

 
ID: 49303 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150617012158.zip 
Data / Hora: 16/06/2015 22:13:32 
Direção: Recebida 
Alvo: GEOMISSON DE LIRA ARANTE - ROCK @#(MARAVILHOSO 
DEUS ETERNO !!!) - 52da4d37 
Contato: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 
2bd4e4ae 
Observações: ORGX @@ 
Mensagem: Botei pa cadasta tds as cadeias 
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Conforme destacado por JOSÉ ROBERTO na última mensagem acima, 

a FDN vem realizando um cadastro de seus membros, com nome, bairro e crimes aos 

quais se dedica. Para ser cadastrado como membro da FDN, é necessário a que uma 

das lideranças seja seu “padrinho”, ou seja, faça a indicação para o “comando” aprovar 

o cadastro.  

Desta forma, cada um dos membros da base da FDN está vinculado a 

uma das lideranças, tendo a obrigação de seguir suas determinações, contribuir para 

o “progresso da família” (caixinha) e prestar contas, passando a fazer parte de sua 

equipe. 

Este cadastro não está limitado apenas aos traficantes, sendo decretado 

pela FDN que todos os criminosos devem se cadastrar e contribuir para a “caixinha”, 

enaltecendo o lema de que "ou eh nos ou contra nos" (ID`s 1214164 e 1214332): 

ID: 1214148 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151005022823737.zip 

Data / Hora: 04/10/2015 23:22:04 

Direção: Recebida 

Alvo: ALAN CASTIMÁRIO - GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS 

gloria ao senhor JESUS CRISTO) - 26cc2c4f 

Contato: BAGDÁ - CT CASTIMÁRIO(RL'' Zona sul!Compensao 

mauazinho2015\=D/ FDN CV RJ *callme*) - 27947be8 

Observações: ORGX - 8 

Mensagem: Mano outra coisa a pessoa não sendo cadastrada mais 

e firme no crime não tem problema não ner ? 

 
ID: 1214164 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151005022823737.zip 

Data / Hora: 04/10/2015 23:26:16 

Direção: Originada 

Alvo: ALAN CASTIMÁRIO - GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS 

gloria ao senhor JESUS CRISTO) - 26cc2c4f 

Contato: BAGDÁ - CT CASTIMÁRIO(RL'' Zona sul!Compensao 

mauazinho2015\=D/ FDN CV RJ *callme*) - 27947be8 

Observações: ORGX - 8 

Mensagem: Tem q cadastrar se esta no crime ou eh nos ou e contra 

nos 
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ID: 1214332 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151005024226672.zip 

Data / Hora: 04/10/2015 23:28:58 

Direção: Originada 

Alvo: ALAN CASTIMÁRIO - GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS 

gloria ao senhor JESUS CRISTO) - 26cc2c4f 

Contato: BAGDÁ - CT CASTIMÁRIO(RL'' Zona sul!Compensao 

mauazinho2015\=D/ FDN CV RJ *callme*) - 27947be8 

Observações: ORGX - 8 

Mensagem: Rob e todos ai tem q pagar caixinha 

 

Após o cadastro, cada novo membro recebe uma senha única, que seria 

uma espécie de “número de identidade” na facção. Diversas mensagens interceptadas 

deixam claro que um preso de nome RAFAEL, identificado como sendo RAFAEL 

HENRIQUE CANUTO DE OLIVEIRA, técnico em informática, que residiria na cela de 

JOSÉ ROBERTO, é responsável por controlar este cadastro, possuindo um aparelho 

BLACKBERRY exclusivo para recebimento das indicações.  

Ao que tudo indica, existe inclusive um laptop dentro do presídio, 

operado por RAFAEL, exclusivamente para manutenção do cadastro de membros da 

facção. 
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Cela do Comando da FDN no COMPAJ 

 

Em razão disso, a FDN vem crescendo de maneira assustadoramente 

rápida, sendo certo que os “batismos” de novos membros são praticamente diários. 

Mister se faz ressaltar que cada novo integrante recebe um número e 

senha de identificação, para atuação no mundo do crime em obediência e sob a 

proteção de seus “padrinhos”. A título ilustrativo, podemos citar as mensagens abaixo 

transcritas, relacionadas ao cadastramento na FDN de ANTONIO SILVA DE 

OLIVEIRA, vulgo “Gordo Pitbull”:   

ID: 373105 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150728175150.zip 

Data / Hora: 28/07/2015 14:45:59 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSÉ ROBERTO – GJR(BARCELONA . COMPENSAO) – 

2b93adf5 
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Contato: (FDN CV ATE A MORTE) – 26ª7f6c6 

Observações: ## 

Mensagem: Mano,o gordo pitbull pediu pra ser batizado na FDN,ele 

ja ligou aqui pros mano e avisou ele que ia entrar pra FDN,ele fecha 

mil grau com a gente,cadastra ele mano,ele e verdadeiro com a 

gente e e uma forca pra mim aqui cadast,vou mamdar os dados dele 

e se faltar você me fala. Nome:ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA. 

Bairro: jardin eldorado,rua:cadast calmon. Artigo:157 e 121. Vulgo: 

gordo pitbull. Foragido. E nois mano 

 
ID: 373308 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150728183356.zip 

Data / Hora: 28/07/2015 15:21:59 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO – GJR(BARCELONA . COMPENSAO) – 

2b93adf5 

Contato: (FDN CV ATE A MORTE) – 26ª7f6c6 

Observações: ## 

Mensagem: Tai a senha do Gordo pit bulll. SENHA (303-010) 

 
ID: 373309 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150728183356.zip 

Data / Hora: 28/07/2015 15:22:38 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO – GJR(BARCELONA . COMPENSAO) – 

2b93adf5 

Contato: (FDN CV ATE A MORTE) – 26ª7f6c6 

Observações: ## 

Mensagem: Padrinho deli. EU. Gelson. Joao Branco. Perna. Gilma 

 
ID: 373310 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150728183356.zip 

Data / Hora: 28/07/2015 15:23:06 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO – GJR(BARCELONA . COMPENSAO) – 

2b93adf5 

Contato: (FDN CV ATE A MORTE) – 26ª7f6c6 

Observações: ## 

Mensagem: Data de hj ele foi cadastrado 
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Com a filiação, vem, é claro, a obrigatoriedade de contribuir para o caixa 

único da facção, apelidado de “CAIXINHA”. Todos os membros da facção são 

obrigados a pagar um valor ou contribuição mensal, do maior ao menor, para custear 

despesas da ORCRIM.  

Conforme destacado por JOSÉ ROBERTO, somente com essa 

contribuição mensal, a FDN arrecadaria em torno de 100 mil reais mensais, sendo que 

os planos da facção são que até o final do ano arrecadação seja aumentada para 1 

milhão de reais mensais pagos todo dia 10, sendo esta somente mais uma das muitas 

provas do enorme potencial econômico da ORCRIM investigada. Vejamos algumas 

mensagens ilustrativas:      

ID: 128965 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150622172354.zip 

Data / Hora: 22/06/2015 14:15:12 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: Essa caxinha tem q almeta ella pa 500mil tds dia 10. Ou 

ate 1milhao mes viu

 

ID: 128967 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150622172354.zip 

Data / Hora: 22/06/2015 14:15:47 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: Pq tds tem q ajuda do maio ao meno 

 

ID: 128969 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150622172354.zip 

Data / Hora: 22/06/2015 14:17:39 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: Sim isto q e cento 
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Esta caixinha atualmente já possui inclusive contas bancárias próprias. 

Vejamos mais algumas mensagens ilustrativas sobre o tema, enviadas pelos cabeças 

da facção:   

ID: 369948 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150728005408.zip 

Data / Hora: 27/07/2015 21:46:38 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: ALAN CASTIMÁRIO - GNANICO(HOLANDES ! Gloria a 

DEUS gloria ao senhor JESUS CRISTO!) - 26cc2c4f 

Observações: ## 

Mensagem: Ja tem borba 5 mil. Dj. 10 mil. Thiago 10 mil. Nei 5mil. 

Bileno. 15 mil. Danielzinho. 10 mil. Gregorio 10 mil. Macaco 5mil. 

Sandrinho 5 mil. Total 75 mil esses irmaos querem dar esse valor 

cada mano 

[...] 

ID: 416499 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150811235522.zip 

Data / Hora: 11/08/2015 20:51:15 

Direção: Originada 

Alvo: ALAN CASTIMÁRIO - GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS 

gloria ao senhor JESUS CRISTO!) - 26cc2c4f 

Contato: CELSO(*AM* *BR* *US* CABECA equipe holandes*AM* 

*BR*) - 22b93e5d 

Observações: FINX - CONTA DA CAIXINHA 

Mensagem: Banco itaú. Conta corrente:18291-2. Agencia:8519. 

José irannyelson pinheiro malaquias. CPF:059.746.344.11 conta da 

caixinha 

[...]  

ID: 473613 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150813234951.zip 

Data / Hora: 13/08/2015 20:49:34 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: Eu mandei esta msg hoje. Boa tarde a todos venho 

comunica quem nao contribuiu para caixinha esta e hora muito todo 
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dia mandava bom dia depois q passei conta da caixinha leu as msg 

nao respondeu este dinheiro da caixinha nao e para nos do conselho 

nao isto e para paga advogado compra armas isto quando um 

membro da FDN esta precisado ele pode pedi ajuda da caixinha mas 

muitos membro da família som precisa da família para sim beneficia 

mas nao ajuda ng isto tudo pode muda pq quem nao esta com FDN 

esta contra nos boa tarde para todos 

[...] 

ID: 611163 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150818165811.zip 

Data / Hora: 18/08/2015 13:57:02 

Direção: Originada 

Alvo: ALAN CASTIMÁRIO - GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS 

gloria ao senhor JESUS CRISTO!) - 26cc2c4f 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: Quem paga caixinha p mim e apenas arapa , mineiro , 

sasa , bileno , DJ, borba , gregorio , nelson , Dri , 

O dinheiro arrecado na caixinha é comumente utilizado para 

reinvestimento nos negócios da família, especialmente aquisição de armas de drogas. 

Contudo, atualmente a maior parte do dinheiro vem sendo utilizada para pagar 

despesas com advogados e auxiliar os presos e seus familiares, especialmente 

aqueles que se encontram nos presídios federais, da FDN e CV.   

Esta contribuição é também utilizada para amenizar as duras condições 

de vida dos presos no sistema amazonense, reforçando a autoridade e respeito das 

lideranças da FDN no seio da massa carcerária. 

Prova disto é que a FDN promove rotineiramente campeonatos internos 

de futebol, sendo que cada uma das equipes é financiada por uma das lideranças, 

levando assim seu nome. Abaixo, fotos de alguns uniformes patrocinados por JOSÉ 

ROBERTO e JOÃO PINTO CARIOCA, vulgo “JB” e/ou “POTÊNCIA MÁXIMA”, que 

circularam em diversas mensagens interceptadas no atual período.   
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Além de financiar os campeonatos internos de futebol, a FDN financia 

também em equipes que disputam campeonatos oficias, sendo o principal exemplo a 

equipe de futebol “COMPENSÃO”, de propriedade de JOSÉ ROBERTO (registrada 

por este há aproximadamente 07 anos). 

 

Durante mensagens trocadas com a advogada do comando LUCIMAR 

VIDINHA, JOSÉ ROBERTO informa que o time do “COMPENSÃO” representa a FDN 

e todo o crime no Estado do Amazonas, sendo que o escudo da agremiação criminosa 

estaria em todas as cadeias amazonenses, conforme mensagens abaixo: 

 

ID: 652550 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150819233936.zip 

Data / Hora: 19/08/2015 20:29:32 

Direção: Originada 
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Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: BAR VIDINHA (ADVOGADA DO COMANDO) - GJR(Jesus) 

- 2358df17 

Observações: COMPENSAO @@ 

Mensagem: Mana o Time do COMPENSAO Represeta td o CRIME 

no Estado do Amazonas. Represeta a. FDN. E Represeta tds as 

Cadeias do Amazonas 

 
ID: 652568 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150819233936.zip 

Data / Hora: 19/08/2015 20:31:30 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: BAR VIDINHA (ADVOGADA DO COMANDO) - GJR(Jesus) 

- 2358df17 

Observações: COMPENSAO @@ 

Mensagem: Ate o pastor la. Da igreja comentou comigo 

 
ID: 652576 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150819233936.zip 

Data / Hora: 19/08/2015 20:31:57 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: BAR VIDINHA (ADVOGADA DO COMANDO) - GJR(Jesus) 

- 2358df17 

Observações: COMPENSAO @@ 

Mensagem: Que ele ficou impactado quando chegou na sete e viu o 

escudo do compensao 

 
ID: 652578 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150819233936.zip 

Data / Hora: 19/08/2015 20:32:22 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: BAR VIDINHA (ADVOGADA DO COMANDO) - GJR(Jesus) 

- 2358df17 

Observações: COMPENSAO @@ 

Mensagem: Tds as cadeias mana 

 
ID: 652580 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150819233936.zip 

Data / Hora: 19/08/2015 20:32:45 
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Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: BAR VIDINHA (ADVOGADA DO COMANDO) - GJR(Jesus) 

- 2358df17 

Observações: COMPENSAO @@ 

Mensagem: O Compensao Represeta o Crime e a FDN 

 

Em conversas com o sicário EDUARDO QUEIROZ DE ARAÚJO, vulgo 

“FOGUINHO”, JOSÉ ROBERTO informa que já teria gasto mais de 320 mil reais 

somente nos últimos meses para que o COMPENSÃO dispute o campeonato de 

futebol amador amazonense “PELADÃO”, difundindo o nome e poder econômico da 

facção: 

ID: 1600686 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151017121435434.zip 

Data / Hora: 17/10/2015 09:01:38 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 2bd4e4ae 

Contato: EDUARDO QUEIROZ DE ARAÚJO, vulgo 

FOGUINHO(CADU COMPENSAO) - 2b14db1c 

Observações: ## 

Mensagem: Eu gasto muito mano 

 
ID: 1600688 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151017121435434.zip 

Data / Hora: 17/10/2015 09:01:51 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 2bd4e4ae 

Contato: EDUARDO QUEIROZ DE ARAÚJO, vulgo 

FOGUINHO(CADU COMPENSAO) - 2b14db1c 

Observações: ## 

Mensagem: Com time do COMPENSAO 

 
ID: 1600690 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151017121435434.zip 

Data / Hora: 17/10/2015 09:02:05 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 2bd4e4ae 

Contato: EDUARDO QUEIROZ DE ARAÚJO, vulgo 



 
POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO AMAZONAS 

DRE - DELEGACIA DE REPRESSÃO A ENTORPECENTES 

 

48 

 

FOGUINHO(CADU COMPENSAO) - 2b14db1c 

Observações: ## 

Mensagem: É gasta né mano 

 
ID: 1600692 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151017121435434.zip 

Data / Hora: 17/10/2015 09:02:07 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 2bd4e4ae 

Contato: EDUARDO QUEIROZ DE ARAÚJO, vulgo 

FOGUINHO(CADU COMPENSAO) - 2b14db1c 

Observações: ## 

Mensagem: Eu ja tou gastado ja 320mil 

 
ID: 1600694 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151017121435434.zip 

Data / Hora: 17/10/2015 09:02:37 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 2bd4e4ae 

Contato: EDUARDO QUEIROZ DE ARAÚJO, vulgo 

FOGUINHO(CADU COMPENSAO) - 2b14db1c 

Observações: ## 

Mensagem: So a primeira faze do peladao em 2 time do peladao 

 
ID: 1600695 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151017121435434.zip 

Data / Hora: 17/10/2015 09:02:39 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 2bd4e4ae 

Contato: EDUARDO QUEIROZ DE ARAÚJO, vulgo 

FOGUINHO(CADU COMPENSAO) - 2b14db1c 

Observações: ## 

Mensagem: Todos menino ficao comentando k vc já gastou uns 500 

mil 

 
ID: 1600697 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151017121435434.zip 

Data / Hora: 17/10/2015 09:02:50 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 2bd4e4ae 

Contato: EDUARDO QUEIROZ DE ARAÚJO, vulgo 

FOGUINHO(CADU COMPENSAO) - 2b14db1c 
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Observações: ## 

Mensagem: Isso 

 
ID: 1600699 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151017121435434.zip 

Data / Hora: 17/10/2015 09:03:04 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 2bd4e4ae 

Contato: EDUARDO QUEIROZ DE ARAÚJO, vulgo 

FOGUINHO(CADU COMPENSAO) - 2b14db1c 

Observações: ## 

Mensagem: Esse Ano ja tou gastado 320mil 

 
ID: 1600700 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151017121435434.zip 

Data / Hora: 17/10/2015 09:03:06 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 2bd4e4ae 

Contato: EDUARDO QUEIROZ DE ARAÚJO, vulgo 

FOGUINHO(CADU COMPENSAO) - 2b14db1c 

Observações: ## 

Mensagem: Ja 

 
ID: 1600702 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151017121435434.zip 

Data / Hora: 17/10/2015 09:03:08 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 2bd4e4ae 

Contato: EDUARDO QUEIROZ DE ARAÚJO, vulgo 

FOGUINHO(CADU COMPENSAO) - 2b14db1c 

Observações: ## 

Mensagem: Tbem mano e um Time maio do k dos empresario 

 
ID: 1600706 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151017121435434.zip 

Data / Hora: 17/10/2015 09:03:11 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 2bd4e4ae 

Contato: EDUARDO QUEIROZ DE ARAÚJO, vulgo 

FOGUINHO(CADU COMPENSAO) - 2b14db1c 

Observações: ## 

Mensagem: Ate agora 
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ID: 1600707 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151017121435434.zip 
Data / Hora: 17/10/2015 09:03:38 
Direção: Recebida 
Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 2bd4e4ae 
Contato: EDUARDO QUEIROZ DE ARAÚJO, vulgo 
FOGUINHO(CADU COMPENSAO) - 2b14db1c 
Observações: ## 
Mensagem: Tbem d comida e sapado e vali 

 
ID: 1600708 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151017121435434.zip 
Data / Hora: 17/10/2015 09:03:41 
Direção: Originada 
Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 2bd4e4ae 
Contato: EDUARDO QUEIROZ DE ARAÚJO, vulgo 
FOGUINHO(CADU COMPENSAO) - 2b14db1c 
Observações: ## 
Mensagem: Compensao e Time q Representa o CRIME no 
Amazonas 

 
ID: 1600710 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151017121435434.zip 
Data / Hora: 17/10/2015 09:03:48 
Direção: Originada 
Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 2bd4e4ae 
Contato: EDUARDO QUEIROZ DE ARAÚJO, vulgo 
FOGUINHO(CADU COMPENSAO) - 2b14db1c 
Observações: ## 
Mensagem: Represeta a. FDN 

 
ID: 1600712 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151017121435434.zip 
Data / Hora: 17/10/2015 09:04:04 
Direção: Originada 
Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 2bd4e4ae 
Contato: EDUARDO QUEIROZ DE ARAÚJO, vulgo 
FOGUINHO(CADU COMPENSAO) - 2b14db1c 
Observações: ## 
Mensagem: Represeta tds os presidio do Amazonas 

 
ID: 1600713 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151017121435434.zip 
Data / Hora: 17/10/2015 09:04:04 
Direção: Recebida 
Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 2bd4e4ae 
Contato: EDUARDO QUEIROZ DE ARAÚJO, vulgo 
FOGUINHO(CADU COMPENSAO) - 2b14db1c 
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Observações: ## 
Mensagem: Represeta mesmo e bonito 

 
 

Nos dias de jogos, são enviados os famosos “salves” conclamando todos 

os membros da FDN e seus familiares a apoiarem, que comparecem em massa 

munidos ainda de faixas e mensagens alusivas às principais lideranças da FDN e ao 

crime organizado, como ilustrado na foto abaixo, na qual se vê uma saudação a JOÃO 

PINTO CARIOCA, vulgo “JB” e/ou “POTÊNCIA MÁXIMA”, levada para um dos jogos 

por LOURIVAL MARTINIANO ARAÚJO NETO, vulgo “LORYS”, também apelidado de 

“trem bala” por ser um dos maiores assassinos a serviço da facção.      
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Em diversas passagens interceptadas, JOSÉ ROBERTO se vangloria do 

fato de comandar uma facção organizada, que possuiria mais de 200 mil homens 

cadastrados e com senha, detendo o controle de todas as ruas e bairros da capital 

(que estariam mapeadas pela facção), além do domínio de todo o Sistema Prisional 

do Estado do Amazonas. Vejamos alguns trechos sobre o tema: 

ID: 370398 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150728013617.zip 

Data / Hora: 27/07/2015 22:31:55 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Contato: (FDN CV ATE A MORTE) - 26a7f6c6 

Observações: ## 

Mensagem: Nos tem uma aliaca com Casula e CV 

 
ID: 370399 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150728013617.zip 

Data / Hora: 27/07/2015 22:32:05 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Contato: (FDN CV ATE A MORTE) - 26a7f6c6 

Observações: ## 

Mensagem: E nao com beira mar 

 
ID: 370626 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150728020422.zip 

Data / Hora: 27/07/2015 23:00:51 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Contato: (FDN CV ATE A MORTE) - 26a7f6c6 

Observações: ## 

Mensagem: Aqui nos Samos 200mil integantes e tudo oganizado 

 
ID: 370629 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150728020422.zip 

Data / Hora: 27/07/2015 23:01:46 

Direção: Originada 
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Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Contato: (FDN CV ATE A MORTE) - 26a7f6c6 

Observações: ## 

Mensagem: Aqui nos Samos e o Crime mano 

 
ID: 370630 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150728020422.zip 

Data / Hora: 27/07/2015 23:01:53 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Contato: (FDN CV ATE A MORTE) - 26a7f6c6 

Observações: ## 

Mensagem: Nao comedia 

 
ID: 370631 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150728020422.zip 

Data / Hora: 27/07/2015 23:02:35 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Contato: (FDN CV ATE A MORTE) - 26a7f6c6 

Observações: ## 

Mensagem: Aqui nas Rua bairros sao tudo Mapiado pela FDN 

 
ID: 370635 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150728020422.zip 

Data / Hora: 27/07/2015 23:02:54 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Contato: (FDN CV ATE A MORTE) - 26a7f6c6 

Observações: ## 

Mensagem: Tds os iteriores sao tudo da FDN 

 
ID: 370637 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150728020422.zip 

Data / Hora: 27/07/2015 23:03:38 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 
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Contato: (FDN CV ATE A MORTE) - 26a7f6c6 

Observações: ## 

Mensagem: Aqui te 200mil homens tudo codastado com suas 

Senhas 

 
ID: 370768 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150728023226.zip 

Data / Hora: 27/07/2015 23:19:18 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Contato: (FDN CV ATE A MORTE) - 26a7f6c6 

Observações: ## 

Mensagem: Aqui mano tds cadeias e FDN. CV. 

 
 

A capital amazonense de fato foi toda dividida pela facção, e cada uma 

das lideranças possui sua área de atuação, podendo levar seus negócios por conta 

própria, desde que contribua sempre para os negócios comuns da família, e atue nos 

limites impostos.  

Tal constatação pode ser extraída da análise conjunta das mensagens 

acima transcritas, com na colacionada abaixo, enviada por GEOMISON ao comparsa 

“Surfista”, usuário do pin 2b9c5e7c, na qual esclarece que JOSÉ ROBERTO (“Z”), 

ALAN CASTIMÁRIO (“PERNA”) e JOÃO BRANCO (“JB”) estão vendendo o crack 

(“pedra”) a 8 mil reais o quilo em suas áreas de atuação. Vejamos:   

ID: 276 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150522000050_full.zip 

Data / Hora: 20/05/2015 21:34:41 

Direção: Originada 

Alvo: GEOMISSON DE LIRA ARANTE - ROCK (MARAVILHOSO 

DEUS ETERNO !!!) - 52da4d37 

Contato: (Surfista) - 2b9c5e7c 

Observações: DGX 

Mensagem: O Z o perna e o jb tão vendendo de 8 mil a pedra tá tu 

ligado né pra alguns o Z vende de 7500”  
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Desta forma, a FDN controla praticamente todos os pontos de vendas 

de drogas, as chamadas bocas de fumo, da cidade de Manaus, sendo comum 

encontrar em praticamente todos os bairros da cidade ruas e muros pichados com as 

letras "FDN", causando grande terror entre os moradores, tema que já foi objeto de 

diversas matérias nos periódicos amazonenses:  
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Assim, cada uma das principais lideranças possui seu próprio pessoal, 

forma e local de atuação, e mediante comunicações através do sistema 

BLACKBERRY MENSAGER – BBM, levam a cabo suas atividades criminosas, 

seguros de que permanecerão impunes. 

Convém ressaltar que cada uma das principais lideranças possui 

diversos pins, sendo alguns exclusivos para conversarem entre si e/ou com os 
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membros de maior importância da ORCRIM, e outros para comunicação com os de 

menor escalão, que integram a base da ORCRIM.   

Nas mensagens interceptadas, diversos membros da ORCRIM deixam 

claro em seu “nickname” a qual “equipe” (liderança) estão subordinados, podendo ser 

destacadas, como exemplo: 

a) EQUIPE “POTÊNCIA MÁXIMA”: pessoal vinculado a JOÃO PINTO 

CARIOCA, vulgo “JOÃO BRANCO” e/ou “JB”, que tradicionalmente 

utiliza atualmente o nickname “POTÊNCIA MAXIMA”; 

b) EQUIPE “HOLANDÊS”: pessoal vinculado a ALAN DE SOUZA 

CASTIMÁRIO, vulgo “NANICO” e/ou “PERNA DE ALICATE”, que 

tradicionalmente utiliza o nickname “HOLANDES”; 

c) “NÃO IMPORTA A EQUIPE SE FOR FDN É O SUFICIENTE !!!”: 

pessoal vinculado a GEOMISON DE LIRA ARANTE, vulgo “ROQUE” 

e/ou CANTOR”; 

d) EQUIPE “CORINGA APOLLO/APOLLONIO”: pessoal vinculado a 

CLOVES FERNANDES BARBOSA, vulgo APOLONIO, GORGO ou 

CLOVINHO (irmão de JOSÉ ROBERTO);   

Na prática, após receberam alguma determinação do “COMANDO”, 

como por exemplo, a determinação para assassinar algum desafeto ou criminoso que 

não esteja respeitando os limites e regras impostas pela FDN, os “conselheiros” 

encarregam o pessoal de sua “equipe”, chamados de apadrinhados ou de soldados, 

de executarem o serviço.   

Dentro do sistema prisional, cada unidade possui representantes (ou 

“xerifes”) indicados pela facção, responsáveis por aplicar as determinações (ou 

“sentenças”) das lideranças, sob pena de punição, e que devem ser respeitados por 

todos os detentos. Essa forma de controle do sistema fica muito clara nas mensagens 
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destacadas nas páginas 27/61 e 160/276 do AC nº 04/2015, nas quais JOSÉ 

ROBERTO discute temas relacionados ao controle do Presídio de Parintins e sobre a 

transferência e/ou substituição dos detentos de alcunha “JACA”, “PUPUNHA” e 

“DEZENOVE”, indicados como lideranças da FDN nas cadeias da capital. 

Ainda em mensagens trocadas com JOÃO BRANCO, JOSÉ ROBERTO 

ressalta também que cada unidade prisional respeita o representante indicado por ele, 

e deixa claro que caso conseguisse o benefício da prisão domiciliar (ou mesmo fosse 

transferido para um presídio federal), já estaria determinado quem seriam seus 

substitutos no controle do COMPAJ, sendo os detentos “BICHO” (FRANCISCO 

ÁLVARO PEREIRA, vulgo “BICHO DO MATO”), “COPO (CLEOMAR RIBEIRO DE 

FREITAS, vulgo “COPO”, “CP” ou “COPINHO”) e “M. PARÁ” (MARCOS ROBERTO 

MIRANDA DA SILVA, vulgo “MARCOS PARÁ).  

ID: 245424 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150719035922.zip 

Data / Hora: 19/07/2015 00:54:51 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: E tds respeitao tds represetante que eu botei 

  ID: 245432 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150719035922.zip 

Data / Hora: 19/07/2015 00:56:01 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: Eu treino os meninos dps lango ele pa ser 

representantes

 

ID: 245435 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150719035922.zip 

Data / Hora: 19/07/2015 00:56:50 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 
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Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: Kkkkkk un dia que eu fui pa casa ne 

 
ID: 245437 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150719035922.zip 

Data / Hora: 19/07/2015 00:57:02 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: Ai fiz Reuniao geral ne aqui 

 
ID: 245438 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150719035922.zip 

Data / Hora: 19/07/2015 00:57:31 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: Ai eu falei q Deus tava me dado essa oputunidade de 

passa 30 dia em casa 

 
 

ID: 245441  

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150719035922.zip 

Data / Hora: 19/07/2015 00:58:05 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: Ai falei quem ia fica na Geral. Bicho. Dps. Copo. E dps. 

M. Para 

 

 

Conforme destacado por JOSÉ ROBERTO, cada uma das unidades 

prisionais da capital e cadeias das principais cidades do interior possui um 

representante ou xerife da FDN, que são escolhidos e treinados pelo próprio JOSÉ 

ROBERTO e demais membros do conselho.  

Em consulta à Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos - 

SEJUS, do Governo do Estado do Amazonas, responsável por administrar o sistema 
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penitenciário estadual, foi possível definir o seguinte quadro de representantes e/ou 

xerifes da FDN (dados de 29/09/2015): 

a) COMPLEXO PENITENCIÁRIO ANÍSIO JOBIM – COMPAJ 

(FECHADO): Tem como representante geral o próprio JOSÉ 

ROBERTO FERNANDES BARBOSA, e principais co-representantes 

ou xerifes FRANCISCO ÁLVARO PEREIRA, vulgo “BICHO DO 

MATO”, MARCOS ROBERTO MIRANDA DA SILVA, vulgo 

“MARCOS PARÁ, BRUNO HENRIQUE A. BEZERRA, vulgo 

“PARAZINHO”, JAIME GRANDES MACHUCA, vulgo “MACHUCA” e 

MARCIO RAMALHO DIOGO, vulgo GARROTE; 

b) UNIDADE PRISIONAL DO PURAQUEQUARA – UPP: Tem como 

representante geral ALAN DE SOUZA CASTIMÁRIO, vulgo “PERNA” 

ou “NANICO”, e como principais co-representantes JORGE 

HENRIQUE DE ALMEIDA, vulgo “HENRIQUE”, FRANCINALDO 

DOS SANTOS SILVA, vulgo “CINTA LARGA”, JORGE MOÇAMBITE 

DA SILVA, vulgo “MOÇAMBITE” e FRANCISCO SIDNEY MARQUES 

CARIOCA, vulgo “NEYZINHO CARIOCA”; 

c) INSTITUTO PENAL ANTÔNIO TRINDADE - IPAT: teria como 

representante ou xerife o detento ZAQUE DA MOTA ARAGÃO, vulgo 

“MONTANHA”, braço direito (sicário) de JOÃO BRANCO e 

JOHNSON ALVES BARBOSA, vulgo “PLAYBOY”; 

d) CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA MASCULINO – CDPM: 

teria como representante ou xerife o detento CLAODECI FONSECA 

DA COSTA, vulgo “TODINHO”; 

e) CADEIA PÚBLICA DESEMBARGADOR RAIMUNDO VIDAL 

PESSOA - CPDRVP (conhecida como “SETE”): teria como 
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representantes ou xerifes os detentos DENY ALEX DA SILVA e ALEX 

BRUNO MANTEIRO LIMA; 

f) COMPAJ SEMIABERTO: teria como representantes ou xerifes os 

detentos EDILSON BARROS BORGES, vulgo “LORO”, CLEOMAR 

RIBEIRO DE FREITAS, vulgo “COPINHO” ou “CP”, JOSÉ MARIA 

FIGUERÓ, vulgo “REIZINHO DO PÓ” e HENRIQUE PEREIRA 

BARRETO, vulgo “HENRIQUEA” e GEOVÁ CAMPOS DE SOUZA, 

vulgo “LORINHO”  

As informações acima foram atualizadas em 30/09/2015, sendo possível 

que algum dos detentos acima já tenham sido removidos ou até mesmo já estejam 

em liberdade. Todavia, a grande maioria manteve contato com as lideranças da FDN, 

para receber ordens e prestar informações, desempenhando papel fundamental em 

crimes praticados dentro e fora dos presídios, especialmente homicídios e torturas, 

bem como na manutenção da hierarquia e disciplina dos detentos, permitindo um 

controle quase que total do Sistema. 

A difusão da doutrina, ideologia e determinações da fação de alcance 

geral são feitos através de mensagens apelidadas de “salve”, que são encaminhadas 

para todos os aparelhos telefônicos de seus membros e colaboradores. Em relação 

aos membros da ORCRIM que se encontram presos e que não possuem celular, ou 

mesmo em relação àqueles que ainda não são membros, os representantes e/ou 

xerifes se encarregam de transcrever em uma folha de papel e difundir a mensagem, 

conforme ilustrado nas folhas 276/304 do AC nº 04/2015. 

Como exemplo, transcrevemos abaixo as mensagens encaminhadas 

para detentos do Estado do Pará, com o objetivo de difundir a ideologia da facção e 

angariar novos membros:  

ID: 487922 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150814000039_full.zip 

Data / Hora: 13/08/2015 21:20:52 
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Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: JOSE EDUARDO DE ABREU SILVA - 

GJR(Luto!*b*"G.L.K"DEUS PROVERA"FREEDOM") - 2265f1fd 

Observações: ORGX - POSSIVEL FUGA PRESIDIO PA @@ 

Mensagem: Reflexão A F.D.N e C.V. Não desviara jamais do 

caminho de lutar! Que nos libertará para sempre dos instrumentos e 

sequelas do autoritarismo que assola nosso facção. Enquanto existir 

opressão estaremos sendo cruéis iniquiocimpiedoso,porem juntos na 

peleja para eliminar imposições dos arbiticios da injuria e da 

prepotência através da batalha pelo sadio e verdadeiro desejo de 

progresso,seguiremos avante e optimista , acreditando que ainda em 

vida, ou ao menos nas proximas gerações, o objetivo da F.D.N e C.V 

; que e progresso, sera lançada para esse espaço maior e sera 

alcançado, priorizado e ética do crime, o respeito e os direitos iguais 

para todas sementes, assim o produtos das sementes plantadas 

produzirão efeitos, eficaz e positivas e beneficiar o crime e aos 

milhares de nossos irmãos que darão a continuidade do crime, dando 

a própria. Vida pela causa maior da nossa organização dentro ou 

fora dos nossos territórios, todos os nossos sacrifícios, 

sofrimentos,complexidade e compreensão 

 

ID: 487926 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150814000039_full.zip 

Data / Hora: 13/08/2015 21:21:32 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: JOSE EDUARDO DE ABREU SILVA - 

GJR(Luto!*b*"G.L.K"DEUS PROVERA"FREEDOM") - 2265f1fd 

Observações: ORGX - POSSIVEL FUGA PRESIDIO PA @@ 

Mensagem: Cada meta e o progresso , ela e uma ponte entre os 

sonhos e a realidade. Uma ponte que nos implusiona pelas luzes da 

esperança e nos estimula a não esmorecer jamais . Quando nossas 

vozes não são ouvidas, o crime e a melhor opção para que ela venha 

a fazer eco e surtir efeito no presente e para. Futuras gerações que 

continuarão morrendo todos. Dias , por conta de. Uma nociva 

canetada das autoridades tiranicas que só visam seus próprios 

interesses. E nem sequer. Sabem. Distinguir o certo. E o errado. 

Unidos. Venceremos essas praticas. Opressivas , seremos 

implacáveis dentro. E fora dos presididos , no combate a. Seus 
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hábitos perniciosas , de quem quer que seja . Nosso compromisso 

primeiramente e com o certo, com razão e com o crime que e o obvio 

o caminho , e longe a ponte entre se acordar ou morrer lutando, o 

crime nos da convicção de. Que todas as nossas bravuras pelo 

progresso, o esforço e os méritos farão de. Nos vitoriosos. POIS 

SOMOS O LADO CERTO DA VIDA ERRADA. Seguir a causa da. 

F.D.N e C.V e a nossa. Vocação .C.V.L.R.L.J.U. 

      

Uma estrutura como esta permitiu à FDN obter o controle absoluto dos 

presídios amazonenses, e consequentemente, o domínio de todos aqueles que 

trabalham em uma das maiores rotas de escoamento de drogas do mundo, a  

chamada “ROTA SOLIMÕES” (percurso entre TABATINGA/AM, na região da tríplice 

fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru, a MANAUS/AM, pelo navegando pelo Rio 

Solimões), alcançando quase que o monopólio da distribuição de drogas no Estado 

do Amazonas. 

Isto porque, diariamente, todos os traficantes presos pelas polícias são 

levados para entrevista com as lideranças da FDN imediatamente após darem entrada 

no sistema prisional, sendo obrigados a revelar todos os detalhes sobre sua forma de 

operar, especialmente para quem trabalham, seus fornecedores, distribuidores, 

destinatários finais, rotas,  etc. E daquele momento em diante, os mesmos são 

cientificados do dever de se filiar a FDN e seguir as suas regras, fornecendo o 

entorpecente exclusivamente para a facção, que se encarregará de distribuí-lo, sob 

pena de serem sumariamente executados.  

Diversas são as mensagens interceptadas nas quais JOSÉ ROBERTO 

envia “salves gerais” relembrando que todos devem trabalhar exclusivamente para a 

FDN, e que aqueles que forem flagrados adquirindo e distribuindo entorpecentes à 

revelia do comando da facção, arcarão com as consequências. 

Nas mensagens abaixo transcritas, JOSÉ ROBERTO explica para 

PAMELA NUNES PEREIRA (esposa de GELSON CARNAÚBA) a forma como a FDN 

vem trabalhando para alcançar tal monopólio:   
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ID: 1327673 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151010000042082_full.zip 

Data / Hora: 09/10/2015 20:50:26 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 2bd4e4ae 

Contato: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos pés de 

Jesus) - 2bda953d 

Mensagem: Ser nos descobri 

 
ID: 1327674 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151010000042082_full.zip 

Data / Hora: 09/10/2015 20:50:41 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 2bd4e4ae 

Contato: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos pés de 

Jesus) - 2bda953d 

Mensagem: Q peruano colombiano 

 
ID: 1327676 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151010000042082_full.zip 

Data / Hora: 09/10/2015 20:50:49 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 2bd4e4ae 

Contato: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos pés de 

Jesus) - 2bda953d 

Mensagem: Tao derespeitado 

 
ID: 1327678 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151010000042082_full.zip 

Data / Hora: 09/10/2015 20:50:57 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 2bd4e4ae 

Contato: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos pés de 

Jesus) - 2bda953d 

Mensagem: O COMANDO 

 
ID: 1327681 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151010000042082_full.zip 

Data / Hora: 09/10/2015 20:51:10 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 2bd4e4ae 

Contato: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos pés de 
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Jesus) - 2bda953d 

Mensagem: Vim bota material em nosso 

 
ID: 1327682 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151010000042082_full.zip 

Data / Hora: 09/10/2015 20:51:14 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 2bd4e4ae 

Contato: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos pés de 

Jesus) - 2bda953d 

Mensagem: Estado 

 
ID: 1327685 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151010000042082_full.zip 

Data / Hora: 09/10/2015 20:51:24 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 2bd4e4ae 

Contato: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos pés de 

Jesus) - 2bda953d 

Mensagem: Sem xega em nos vao 

 
ID: 1327686 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151010000042082_full.zip 

Data / Hora: 09/10/2015 20:51:34 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 2bd4e4ae 

Contato: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos pés de 

Jesus) - 2bda953d 

Mensagem: Comesa a morre 

 
ID: 1327689 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151010000042082_full.zip 

Data / Hora: 09/10/2015 20:51:43 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 2bd4e4ae 

Contato: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos pés de 

Jesus) - 2bda953d 

Mensagem: Pa ele apede respeita 

 
ID: 1327692 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151010000042082_full.zip 

Data / Hora: 09/10/2015 20:51:56 
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Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 2bd4e4ae 

Contato: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos pés de 

Jesus) - 2bda953d 

Mensagem: Pq aqui quem bota material 

 
ID: 1327694 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151010000042082_full.zip 

Data / Hora: 09/10/2015 20:52:01 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 2bd4e4ae 

Contato: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos pés de 

Jesus) - 2bda953d 

Mensagem: E a FDN 

 
ID: 1327697 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151010000042082_full.zip 

Data / Hora: 09/10/2015 20:52:05 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 2bd4e4ae 

Contato: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos pés de 

Jesus) - 2bda953d 

Mensagem: E nao eles 

 
ID: 1327699 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151010000042082_full.zip 

Data / Hora: 09/10/2015 20:52:20 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 2bd4e4ae 

Contato: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos pés de 

Jesus) - 2bda953d 

Mensagem: E ser irmao da FDN 

 
ID: 1327701 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151010000042082_full.zip 

Data / Hora: 09/10/2015 20:52:34 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 2bd4e4ae 

Contato: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos pés de 

Jesus) - 2bda953d 

Mensagem: Q fica tabalhado com esse colobiano 
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ID: 1327704 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151010000042082_full.zip 

Data / Hora: 09/10/2015 20:52:38 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 2bd4e4ae 

Contato: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos pés de 

Jesus) - 2bda953d 

Mensagem: E peruano 

 
ID: 1327705 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151010000042082_full.zip 

Data / Hora: 09/10/2015 20:53:02 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 2bd4e4ae 

Contato: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos pés de 

Jesus) - 2bda953d 

Mensagem: Nao for transparente com nos vao ser afastado e punido 

 
ID: 1327707 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151010000042082_full.zip 

Data / Hora: 09/10/2015 20:53:36 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 2bd4e4ae 

Contato: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos pés de 

Jesus) - 2bda953d 

Mensagem: Pq esses cara tavao tudo muito avotade 

 
ID: 1327710 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151010000042082_full.zip 

Data / Hora: 09/10/2015 20:53:41 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 2bd4e4ae 

Contato: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos pés de 

Jesus) - 2bda953d 

Mensagem: Esses bicho 

 
ID: 1327711 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151010000042082_full.zip 

Data / Hora: 09/10/2015 20:53:48 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 2bd4e4ae 

Contato: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos pés de 
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Jesus) - 2bda953d 

Mensagem: Venedo escudido 

 
ID: 1327714 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151010000042082_full.zip 

Data / Hora: 09/10/2015 20:54:02 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 2bd4e4ae 

Contato: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos pés de 

Jesus) - 2bda953d 

Mensagem: Ganhado dinheiro a nossas custas 

 
ID: 1327715 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151010000042082_full.zip 

Data / Hora: 09/10/2015 20:54:11 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 2bd4e4ae 

Contato: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos pés de 

Jesus) - 2bda953d 

Mensagem: E nos Ganhado so FAMA 

 
ID: 1327718 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151010000042082_full.zip 

Data / Hora: 09/10/2015 20:54:20 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 2bd4e4ae 

Contato: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos pés de 

Jesus) - 2bda953d 

Mensagem: E ser broquiador 

 
ID: 1327720 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151010000042082_full.zip 

Data / Hora: 09/10/2015 20:54:33 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 2bd4e4ae 

Contato: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos pés de 

Jesus) - 2bda953d 

Mensagem: Meu nome e td dia na midia 

 
ID: 1327722 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151010000042082_full.zip 

Data / Hora: 09/10/2015 20:54:43 
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Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 2bd4e4ae 

Contato: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos pés de 

Jesus) - 2bda953d 

Mensagem: Tudo q acotece SO EU 

 
ID: 1327723 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151010000042082_full.zip 

Data / Hora: 09/10/2015 20:55:17 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 2bd4e4ae 

Contato: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos pés de 

Jesus) - 2bda953d 

Mensagem: Verdade mano. 

 
ID: 1327726 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151010000042082_full.zip 

Data / Hora: 09/10/2015 20:55:45 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 2bd4e4ae 

Contato: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos pés de 

Jesus) - 2bda953d 

Mensagem: Ai ja falei colombiano 

 
ID: 1327727 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151010000042082_full.zip 

Data / Hora: 09/10/2015 20:55:48 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 2bd4e4ae 

Contato: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos pés de 

Jesus) - 2bda953d 

Mensagem: Peruano 

 
ID: 1327729 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151010000042082_full.zip 

Data / Hora: 09/10/2015 20:55:55 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 2bd4e4ae 

Contato: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos pés de 

Jesus) - 2bda953d 

Mensagem: Q cair na cadeia 
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ID: 1327732 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151010000042082_full.zip 

Data / Hora: 09/10/2015 20:56:04 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 2bd4e4ae 

Contato: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos pés de 

Jesus) - 2bda953d 

Mensagem: E nao feixa com a FDN 

 
ID: 1327734 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151010000042082_full.zip 

Data / Hora: 09/10/2015 20:56:12 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 2bd4e4ae 

Contato: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos pés de 

Jesus) - 2bda953d 

Mensagem: Nao vai te espaco 

 
ID: 1327735 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151010000042082_full.zip 

Data / Hora: 09/10/2015 20:56:16 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 2bd4e4ae 

Contato: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos pés de 

Jesus) - 2bda953d 

Mensagem: Mais aqui 

 
ID: 1327738 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151010000042082_full.zip 

Data / Hora: 09/10/2015 20:56:25 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 2bd4e4ae 

Contato: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos pés de 

Jesus) - 2bda953d 

Mensagem: E em nem uma cadeia 

 
ID: 1327740 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151010000042082_full.zip 

Data / Hora: 09/10/2015 20:56:41 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 2bd4e4ae 

Contato: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos pés de 
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Jesus) - 2bda953d 

Mensagem: Ai eles tds tao ser ligado agora 

 
ID: 1327744 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151010000042082_full.zip 

Data / Hora: 09/10/2015 20:57:12 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 2bd4e4ae 

Contato: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos pés de 

Jesus) - 2bda953d 

Mensagem: Pq tao muito avotades esses cara so Ganhado dinheiro 

e NOS. SO. FAMA 

 
 

Em conversa com um de seus distribuidores, o alvo JORLEADES, vulgo 

“JIBA” dá a dimensão real do controle que JOSÉ ROBERTO exerce sobre a 

criminalidade manauara, mais especificamente sobre o tráfico ilícito de entorpecentes, 

uma vez que todo e qualquer entorpecente que chegue na cidade, deverá ser 

obrigatoriamente apresentada ao "Conselho" da ORCRIM, que por sua vez dita o 

preço que seu fornecedor deverá lhe repassar a droga, bem como o preço de venda 

a seus distribuidores ou donos de "territórios", deixando claro que até mesmo 

importantes membros da ORCRIM se sentem “extorquidos” pela facção. Vejamos 

trechos:  

 
ID: 1786364 
Pacote: BRCR-150511-001_054-
2015_20151021160838281.zip 
Data / Hora: 21/10/2015 12:57:39 
Direção: Recebida 
Alvo: JORLEADES CELESTINO - GIBA(FDN.CV teu 
lado 10 mil a tua. Direita mais nao seras atingido) - 
24df91dc 
Contato: JOSUE MORAES DE ALMEIDA - CT 
GIBA(Deus é pai amem) - 2ab5b11c 
Observações: ORGX - CIDADE DO ZÉ 
Mensagem: E o zé mais e assim mesmo mano ele é o 
dono da cidade né mano 

 



 
POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO AMAZONAS 

DRE - DELEGACIA DE REPRESSÃO A ENTORPECENTES 

 

72 

 

ID: 1786366 
Pacote: BRCR-150511-001_054-
2015_20151021160838281.zip 
Data / Hora: 21/10/2015 12:57:42 
Direção: Originada 
Alvo: JORLEADES CELESTINO - GIBA(FDN.CV teu 
lado 10 mil a tua. Direita mais nao seras atingido) - 
24df91dc 
Contato: JOSUE MORAES DE ALMEIDA - CT 
GIBA(Deus é pai amem) - 2ab5b11c 
Observações: ORGX - CIDADE DO ZÉ 
Mensagem: Po mano nao adianta mais fala nao mano 
crime viro extorsao 

 

Como resultado, atualmente praticamente todas as negociações de 

drogas realizadas no estado do Amazonas possuem algum tipo de vínculo com 

integrantes da facção criminosa conhecida pelo nome de FAMÍLIA DO NORTE - FDN.  

Milhares foram as comunicações relacionadas à compra e distribuição 

de drogas e armas promovidas por todos os membros da facção, movimentando 

diariamente grandes quantidades de drogas e centenas de milhares de reais.    

Mas isto não é o pior! Desde o primeiro período de monitoramento, 

diversos crimes ainda mais graves do que o tráfico de drogas foram praticados pelos 

membros da facção criminosa FDN, por determinação ou, no mínimo, com o 

consentimento das lideranças. Dada a complexidade e seriedade de tais delitos, os 

mesmos serão abordados na sequência, em tópicos apartados. 

 

2.2. DO TRIBUNAL DO CRIME  

Desde o início dos trabalhos de monitoramento, foram interceptadas 

mensagens que comprovam que praticamente TODOS OS DIAS são levados a 

conhecimento das lideranças diversas petições para prática de crimes gravíssimos 

como ASSASSINATOS, ROUBOS COM VIOLÊNCIA, SEQUESTROS, TORTURA, 
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dentre outros, que conforme já amplamente demonstrado, não podem, em hipótese 

alguma, ser praticados sem o aval e consentimento das lideranças.  

Conforme detalhado nas representações policiais que instruem a 

cautelar de interceptação, todas as decisões passam pelo crivo do conselho e do 

comando, que instituíram um verdadeiro "TRIBUNAL DO CRIME" dentro dos 

presídios, que decide sobre os crimes que podem ser praticados ou não, e 

especialmente sobre a vida daqueles que contrariam ou não se sujeitam às regras e 

controles da FACÇÃO, ditando verdadeiras sentenças de morte de dentro dos 

presídios. 

É de ser revelado que atualmente as lideranças da FDN exercem forte 

controle sobre os crimes que podem ser cometidos nesta capital, e sobre a forma 

como devem ser praticados. 

Em um passado recente, diversos excessos foram cometidos nas ações 

criminosas levadas a cabo pela facção, especialmente nas execuções e/ou 

assassinatos por acerto de contas do tráfico. Diversos crimes foram praticados com 

extrema violência e requintes de crueldade, levando ainda a assinatura da facção, 

podendo ser citado como exemplo um duplo homicídio no mês de novembro de 2014, 

no qual um das vítimas tinha a sigla FDN riscado a faca nas costas.  

Tais fatos que repercutiram muito nos meios de comunicação e 

chocaram a sociedade, atraindo todos os holofotes sobre a crueldade como atuam os 

sicários (assassinos) que atuam a mando da FDN.  
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Fonte: http://acritica.uol.com.br/manaus/encontrados-mortos-veiculo-seguiam-
desova_0_1245475457.html, consultado em 10/07/2015. 

http://acritica.uol.com.br/manaus/encontrados-mortos-veiculo-seguiam-desova_0_1245475457.html
http://acritica.uol.com.br/manaus/encontrados-mortos-veiculo-seguiam-desova_0_1245475457.html
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Hoje, as lideranças exercem este rígido controle sobre os crimes que 

podem ou ser praticados, com o objetivo de evitar atrair a atenção das forças de 

segurança pública para facção, especialmente pelo fato de que as lideranças temem 

ser responsabilizados e transferidos para cumprimento de pena em presídios federais. 

Diversas foram as passagens interceptadas nas quais as principais 

lideranças da facção solidificam em seus associados a ideia de que nenhum crime 

pode ser praticado sem a ordem ou autorização dos cabeças, sob pena de rigorosa 

retaliação com reciprocidade ou equivalência ao crime praticado. 

Essa lógica da antiga “Lei de Talião” que vigora na FDN fica muito clara 

nas mensagens trocadas entre as lideranças JOSÉ ROBERTO, ALAN CASTIMÁRIO 

e JOÃO BRANCO, destacadas nas páginas 476/496 do AC nº 04/2015, nas quais 

discutem sobre um duplo homicídio ocorrido no Conjunto Viver Melhor e outros crimes. 

Este rígido controle, frise-se, se deve ao temor das principais lideranças 

de serem enviadas para cumprimento de pena em presídios federais, sendo esta a 

única circunstância que de fato lhes causam temor.   

Este “TRIBUNAL DO CRIME” contribuiu sobremaneira para transformar 

Manaus em uma das cidades mais violentas do país. 

Conforme relatório estatístico de homicídios dolosos da Secretaria de 

Segurança Pública do Amazonas, dos 800 homicídios praticados nesta capital durante 

o ano de 2015 (atualizado até o dia 19/10/2015), pelo menos 266 teriam sido 

motivados por acertos de contas do tráfico de drogas, sendo fortíssimos os indícios, 

por tudo que foi apurado até aqui, que tais assassinatos foram determinados, ou no 

mínimo consentidos/autorizados, pelas lideranças da facção, salvo melhor juízo.   
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Em todos os períodos de monitoramento telefônico foram coletados 

elementos de informação e de prova de dezenas de crimes de homicídio, tortura e 

sequestro, que foram planejados, executados e/ou em ainda em vias de execução, 

todos determinados ou no mínimo autorizados pelo chamado “Tribunal do Crime”, 

instituído pelas lideranças da facção, podendo ser destacados:  

 Tratativas para homicídios de DIEGO e JHONINHO, detentos do 

UPP (fls. 61 e seguintes do AC 02/2015); 

  Tratativas para homicídios de FABIO MATOS (PIUPIU), 

RONAIRON NEGREIROS e WINCHESTER UCHOA (CHESTER) 

– fls. 40 e seguintes do AC nº 02/2015; 

 Homicídio de ANTÔNIO VANDERLEY DOS SANTOS (homicídio 

nº 423 do relatório estatístico de homicídios dolosos da SSP/AM), 

de 26 anos, praticado no dia 14/06/2015 pelo usuário do pin 

2bcdec01, com nick “*fist* Th / luta hoje! Vitória amanhã”, 

comparsa de GEOMISON DE LIRA ARANTE, vulgo ROQUE; 

 Homicídio de ALDEMIR PICANÇO DE OLIVEIRA, vulgo “DECO”, 

assassinado (decapitado) na tarde do dia 10/07/2015 no pavilhão 

01 do CDPM. DECO era um dos representantes do PCC em 

Manaus; 
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 Homicídio de HUDSON DE SOUZA LOPES, vulgo “GIGANTE”, 

assassinado (decapitado) na tarde da sexta-feira dia 17/07/2015 

na área de triagem do Instituto Penal Antônio Trindade – IPAT. 

“GIGANTE” também era um dos representantes do PCC em 

Manaus; 

 

 Assassinato de WINCHESTER UCHOA CARDOSO, vulgo 

“CHESTER”, integrante da facção rival “Família Esparta 300”, que 

terminou decapitado no dia 06/07/2015 por membros da FDN logo 

após dar entrada no Complexo Penitenciário Anísio Jobim;  

 Homicídio de ARLEY (fls. 121 e seg. do AC 03/2015); 

 Homicídio de HNI “CHUVA” (fls. 93 e seg. do AC nº 03/2015); 

 Homicídio de HNI ex detento que teria abusado sexualmente do 

filho de um comparsa de JOÃO BRANCO (fls. 467 e seg. do AC 

nº 04/2015); 

 Duplo homicídio ocorrido no condomínio VIVER MELHOR (fls. 

476 e seg. do AC 04/2015); 

 Tratativas para homicídio de HNIs “ARLEY”, “PITTI”, “NEGO”, 

“GADELHA” e outro, encomendados por ALAN CASTIMÁRIO 

(item 9.2 do AC 03 e fls. 489 e seg. do AC 04/2015); 

 Tratativas para homicídio de HNIs “KIKO”, “CHEIK”, “HILMAR”, 

“SÉRGIO”, “MURILO”, “CABACO” e “RAI”, que supostamente 

seriam membros do PCC no presídio de Boa Vista/RR (fls. 532 e 

seg. do AC nº 04/2015); 

  Homicídio de HNI “PIPOCA” (fls. 15/34 do AC nº 05/2015); 
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 Execução de “ANJINHO” e comparsas (fls. 111/124 do AC nº 

05/2015, e fls. 810/858 e 916/926 do AC nº 05/2015 - 

COMPLEMENTAR); 

 Execução de “PIRATAS” em Manacapuru (fls. 124/141 do AC nº 

05/2015); 

 Homicídio de ANDERSON DA SILVA RODRIGUES, vulgo 

“BATATA” e HERCULANO DA SILVA, vulgo “MAMA” (fls. 155/315 

do AC nº 05/2015) 

 Homicídio de “CACIQUINHO” e “SAMUEL” (fls. 329/343 do AC nº 

05/2015); 

 Homicídio de “LUANA” e familiares (fls. 675/696 do AC nº 

05/2015); 

 Sequestro de “MAIKE PAULISTA” (fls. 841/847 do AC nº 

05/2015); 

 Tortura de “VELHO” (fls. 847/852 do AC nº 05/2015); 

 Homicídio de “PELADINHO” (fl. 853 do AC nº 05/2015); 

 Homicídio de FRABRICIO ALESSANDRO SILVA DA ROCHA, 

vulgo “SAÇI”, WESLEY SANTOS DOS SANTOS, vulgo 

“GORDINHO”, WENDELL QUARLENS SOARES RODRIGUES, 

vulgo “MACACO” (fls. 84/260 do AC nº 05/2015, fls. 858/864, 

1045/1145 do AC nº 05/2015 - COMPLEMENTAR); 

 Sequestro, tortura e homicídio de “DECINHO” e “MONRAH” (fls. 

388/426 do AC nº 05/2015); 
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 Homicídio de “ROBSON PREGO” (fls. 491/509 do AC nº 

05/2015); 

 Sequestro e homicídio de FABRICIO DECIO DAMASCENO LIMA 

e seus comparsas SIDNEY e REGIS, que teriam roubado 100 mil 

reais da FDN (fls.926/939 e 979/998 do AC nº 05/2015 – 

COMPLEMENTAR); 

 Homicídio de “BRUNO PEZÃO” (fls. 1058/1145 e 1684/1721 do 

AC nº 05/2015 - COMPLEMENTAR); 

 Plano de assassinato de agentes penitenciários do IPAT (fls. 

1064/1065 e 1131/1134 do AC nº 05/2015 – COMPLEMENTAR); 

 Homicídio de JOÃO VITOR FIGUEIREDO PASSOS, detento do 

UPP (fls. 15/42 e 160/174 do AC nº 07/2015).     

Na sequência, destacaremos alguns apenas para ilustrar a forma de 

atuação da facção, sendo certo que todas as demais situações se encontram 

detalhadas nos autos circunstanciados de interceptação telefônica.  

Em princípio, no domingo dia 14/06/2015, ocorreu o assassinato de uma 

pessoa de nome WANDERLEY, promovido pela facção. Conforme mensagens 

enviadas pelo usuário do pin 2bcdec01, com nick “*fist* Th / luta hoje! Vitória amanhã”, 

a GEOMISON DE LIRA ARANTE, vulgo ROQUE, o homicídio teria sido praticado por 

determinação do conselho, ou no mínimo com o aval de seus integrantes: 

ID: 52211 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150617151815.zip 

Data / Hora: 17/06/2015 12:16:56 

Direção: Recebida 

Alvo: GEOMISON DE LIRA ARANTE - ROCK @#(MARAVILHOSO 

DEUS ETERNO !!!) - 52da4d37 

Contato: (*fist* Th / luta hoje! Vitória amanhã) - 2bcdec01 



 
POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO AMAZONAS 

DRE - DELEGACIA DE REPRESSÃO A ENTORPECENTES 

 

80 

 

Mensagem: Mano eu lhe falei que o vanderley ia cair

 

ID: 52852 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150617161419.zip 

Data / Hora: 17/06/2015 13:08:12 

Direção: Recebida 

Alvo: GEOMISON DE LIRA ARANTE - ROCK @#(MARAVILHOSO 

DEUS ETERNO !!!) - 52da4d37 

Contato: (*fist* Th / luta hoje! Vitória amanhã) - 2bcdec01 

Observações: CRIX@@ 

Mensagem: Menos um safado

 

ID: 52855 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150617161419.zip 

Data / Hora: 17/06/2015 13:14:02 

Direção: Originada 

Alvo: GEOMISON DE LIRA ARANTE - ROCK @#(MARAVILHOSO 

DEUS ETERNO !!!) - 52da4d37 

Contato: (*fist* Th / luta hoje! Vitória amanhã) - 2bcdec01 

Observações: CRIX@@ 

Mensagem: Tou ligado mano 

 
ID: 52856 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150617161419.zip 

Data / Hora: 17/06/2015 13:14:11 

Direção: Originada 

Alvo: GEOMISON DE LIRA ARANTE - ROCK @#(MARAVILHOSO 

DEUS ETERNO !!!) - 52da4d37 

Contato: (*fist* Th / luta hoje! Vitória amanhã) - 2bcdec01 

Observações: CRIX@@ 

Mensagem: Tu mesmo que pegou ele 

 
ID: 52858 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150617161419.zip 

Data / Hora: 17/06/2015 13:14:26 

Direção: Recebida 

Alvo: GEOMISON DE LIRA ARANTE - ROCK @#(MARAVILHOSO 

DEUS ETERNO !!!) - 52da4d37 

Contato: (*fist* Th / luta hoje! Vitória amanhã) - 2bcdec01 

Observações: CRIX@@ 
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Mensagem: Foi meu irmão

 

ID: 53110 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150617162819.zip 

Data / Hora: 17/06/2015 13:15:04 

Direção: Recebida 

Alvo: GEOMISON DE LIRA ARANTE - ROCK @#(MARAVILHOSO 

DEUS ETERNO !!!) - 52da4d37 

Contato: (*fist* Th / luta hoje! Vitória amanhã) - 2bcdec01 

Observações: CRIX@@ 

Mensagem: Eu levantei ele aí fiquei de campana sábado só que ele 

apareceu só domingo aí foi uns pessoal do neyzinho e meu irmão

 

ID: 53111 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150617162819.zip 

Data / Hora: 17/06/2015 13:15:20 

Direção: Originada 

Alvo: GEOMISON DE LIRA ARANTE - ROCK @#(MARAVILHOSO 

DEUS ETERNO !!!) - 52da4d37 

Contato: (*fist* Th / luta hoje! Vitória amanhã) - 2bcdec01 

Mensagem: Kkk 

 
ID: 53112 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150617162819.zip 

Data / Hora: 17/06/2015 13:15:22 

Direção: Originada 

Alvo: GEOMISON DE LIRA ARANTE - ROCK @#(MARAVILHOSO 

DEUS ETERNO !!!) - 52da4d37 

Contato: (*fist* Th / luta hoje! Vitória amanhã) - 2bcdec01 

Observações: CRIX@@ 

Mensagem: Já é mano

 

ID: 53113 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150617162819.zip 

Data / Hora: 17/06/2015 13:15:26 

Direção: Originada 

Alvo: GEOMISON DE LIRA ARANTE - ROCK @#(MARAVILHOSO 

DEUS ETERNO !!!) - 52da4d37 

Contato: (*fist* Th / luta hoje! Vitória amanhã) - 2bcdec01 
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Observações: CRIX@@ 

Mensagem: Menos um 

 
ID: 53114 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150617162819.zip 

Data / Hora: 17/06/2015 13:15:51 

Direção: Recebida 

Alvo: GEOMISON DE LIRA ARANTE - ROCK @#(MARAVILHOSO 

DEUS ETERNO !!!) - 52da4d37 

Contato: (*fist* Th / luta hoje! Vitória amanhã) - 2bcdec01 

Observações: CRIX@@ 

Mensagem: Te liga mano ele foi mora perto da casa da minha 

família

 

ID: 53116 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150617162819.zip 

Data / Hora: 17/06/2015 13:16:20 

Direção: Recebida 

Alvo: GEOMISON DE LIRA ARANTE - ROCK @#(MARAVILHOSO 

DEUS ETERNO !!!) - 52da4d37 

Contato: (*fist* Th / luta hoje! Vitória amanhã) - 2bcdec01 

Observações: CRIX@@ 

Mensagem: Foi pra toca da onca

 

ID: 53117 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150617162819.zip 

Data / Hora: 17/06/2015 13:19:48 

Direção: Originada 

Alvo: GEOMISON DE LIRA ARANTE - ROCK @#(MARAVILHOSO 

DEUS ETERNO !!!) - 52da4d37 

Contato: (*fist* Th / luta hoje! Vitória amanhã) - 2bcdec01 

Observações: CRIX@@ 

Mensagem: Kkkkk 

 
ID: 53118 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150617162819.zip 

Data / Hora: 17/06/2015 13:19:54 

Direção: Originada 

Alvo: GEOMISON DE LIRA ARANTE - ROCK @#(MARAVILHOSO 

DEUS ETERNO !!!) - 52da4d37 

Contato: (*fist* Th / luta hoje! Vitória amanhã) - 2bcdec01 
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Observações: CRIX@@ 

Mensagem: Queria morrer mesmo

 

ID: 53124 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150617162819.zip 

Data / Hora: 17/06/2015 13:20:55 

Direção: Recebida 

Alvo: GEOMISON DE LIRA ARANTE - ROCK @#(MARAVILHOSO 

DEUS ETERNO !!!) - 52da4d37 

Contato: (*fist* Th / luta hoje! Vitória amanhã) - 2bcdec01 

Observações: CRIX@@ 

Mensagem: Vc viu a foto dele

 

ID: 53125 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150617162819.zip 

Data / Hora: 17/06/2015 13:21:25 

Direção: Originada 

Alvo: GEOMISON DE LIRA ARANTE - ROCK @#(MARAVILHOSO 

DEUS ETERNO !!!) - 52da4d37 

Contato: (*fist* Th / luta hoje! Vitória amanhã) - 2bcdec01 

Observações: CRIX@@ 

Mensagem: Vi não

 

ID: 53135 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150617162819.zip 

Data / Hora: 17/06/2015 13:24:50 

Direção: Recebida 

Alvo: GEOMISON DE LIRA ARANTE - ROCK @#(MARAVILHOSO 

DEUS ETERNO !!!) - 52da4d37 

Contato: (*fist* Th / luta hoje! Vitória amanhã) - 2bcdec01 

Observações: CRIX@@ 

Mensagem: Tá no portal do Holanda 

 
ID: 53136 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150617162819.zip 

Data / Hora: 17/06/2015 13:25:00 

Direção: Recebida 

Alvo: GEOMISON DE LIRA ARANTE - ROCK @#(MARAVILHOSO 

DEUS ETERNO !!!) - 52da4d37 

Contato: (*fist* Th / luta hoje! Vitória amanhã) - 2bcdec01 
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Observações: CRIX@@ 

Mensagem: Acabo com a cara dele 

 
ID: 53137 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150617162819.zip 

Data / Hora: 17/06/2015 13:25:34 

Direção: Recebida 

Alvo: GEOMISON DE LIRA ARANTE - ROCK @#(MARAVILHOSO 

DEUS ETERNO !!!) - 52da4d37 

Contato: (*fist* Th / luta hoje! Vitória amanhã) - 2bcdec01 

Observações: CRIX@@ 

Mensagem: Caixão fechado

 

ID: 53139 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150617162819.zip 

Data / Hora: 17/06/2015 13:27:10 

Direção: Recebida 

Alvo: GEOMISON DE LIRA ARANTE - ROCK @#(MARAVILHOSO 

DEUS ETERNO !!!) - 52da4d37 

Contato: (*fist* Th / luta hoje! Vitória amanhã) - 2bcdec01 

Observações: CRIX@@ 

Mensagem: Foi muita bala 

Analisando o relatório de estatísticas de homicídios da SSP/AM, no dia 

14/06/2015 consta o assassinato de ANTÔNIO VANDERLEY DOS SANTOS 

(homicídio nº 423), de 26 anos, praticado no bairro Morro da Liberdade mediante 

emprego de arma de fogo. 

Notícias publicadas nos jornais amazonenses, relatam que ANTÔNIO 

VANDERLEY DOS SANTOS era ex-presidiário, e respondia a pelo menos 03 

processos criminais no Estado do Amazonas, por crimes como receptação e tráfico 

de drogas. Conforme noticiado, foi executado com 17 tiros, sendo pelo menos 04 na 

cabeça, não havendo dúvidas que se trata do mesmo VANDERLEY relatado nas 

mensagens interceptadas, que teria sido assassinado pelo pessoal do “Neyzinho”, 

apelido de FRANCISCO SIDNEY MARQUES CARIOCA, sobrinho de JOÃO 

BRANCO, juntamente com o irmão do interlocutor não identificado de ROQUE.   
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Fonte: http://new.d24am.com/noticias/amazonas/presidiario-morto-17-tiros-prosamim-bairro-

santa-luzia/135539, consultado em 09/07/2015. 

No dia 20/06/2015, o usuário do Pin 2BCDEC01, agora utilizando o 

nickname “*first*>=O SAMURAY X=O)/TH! Jorge Texas”, volta a fazer contato com 

ROQUE, que lhe envia diversas fotos de toda a turma de amigos do finado 

VANDERLEI. O contato lhe solicita que confirme a ordem se é pra matar todos, e 

ROQUE responde que não sabe se são todos, que sabe que uns sim e outros apenas 

http://new.d24am.com/noticias/amazonas/presidiario-morto-17-tiros-prosamim-bairro-santa-luzia/135539
http://new.d24am.com/noticias/amazonas/presidiario-morto-17-tiros-prosamim-bairro-santa-luzia/135539
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para “quebrar”. As conversas que se seguiram nos dias seguintes mostram que os 

alvos guardam relação de estreita amizade, e ainda negociam a troca e/ou compra de 

armas. Vejamos algumas:    

ID: 106172 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150620190545.zip 

Data / Hora: 20/06/2015 15:55:55 

Direção: Recebida 

Alvo: GEOMISON DE LIRA ARANTE - ROCK @#(MARAVILHOSO 

DEUS ETERNO !!!) - 52da4d37 

Contato: (*fist* >=O samuray /Th! Jorge Texas) - 2bcdec01 

Mensagem: Mano me manda a foto dos pessoal do finado vanderley 

 
ID: 106173 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150620190545.zip 

Data / Hora: 20/06/2015 15:56:02 

Direção: Recebida 

Alvo: GEOMISON DE LIRA ARANTE - ROCK @#(MARAVILHOSO 

DEUS ETERNO !!!) - 52da4d37 

Contato: (*fist* >=O samuray /Th! Jorge Texas) - 2bcdec01 

Mensagem: Aquelas que vc mando pra mim 

 
ID: 106174 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150620190545.zip 

Data / Hora: 20/06/2015 15:56:24 

Direção: Recebida 

Alvo: GEOMISON DE LIRA ARANTE - ROCK @#(MARAVILHOSO 

DEUS ETERNO !!!) - 52da4d37 

Contato: (*fist* >=O samuray /Th! Jorge Texas) - 2bcdec01 

Mensagem: Quero pegar uns deles 

 
[...] 

ID: 106188 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150620190545.zip 

Data / Hora: 20/06/2015 15:59:20 

Direção: Originada 

Alvo: GEOMISON DE LIRA ARANTE - ROCK @#(MARAVILHOSO 

DEUS ETERNO !!!) - 52da4d37 

Contato: (*fist* >=O samuray /Th! Jorge Texas) - 2bcdec01 

Mensagem: Tái a turma dele 
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ID: 106189 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150620190545.zip 

Data / Hora: 20/06/2015 16:02:41 

Direção: Recebida 

Alvo: GEOMISON DE LIRA ARANTE - ROCK @#(MARAVILHOSO 

DEUS ETERNO !!!) - 52da4d37 

Contato: (*fist* >=O samuray /Th! Jorge Texas) - 2bcdec01 

Mensagem: Todos são sal ne

 

ID: 108503 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150620200147.zip 

Data / Hora: 20/06/2015 16:50:18 

Direção: Recebida 

Alvo: GEOMISON DE LIRA ARANTE - ROCK @#(MARAVILHOSO 

DEUS ETERNO !!!) - 52da4d37 

Contato: (*fist* >=O samuray /Th! Jorge Texas) - 2bcdec01 

Mensagem: ?

 

ID: 108519 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150620200147.zip 

Data / Hora: 20/06/2015 16:52:32 

Direção: Originada 

Alvo: GEOMISON DE LIRA ARANTE - ROCK @#(MARAVILHOSO 

DEUS ETERNO !!!) - 52da4d37 

Contato: (*fist* >=O samuray /Th! Jorge Texas) - 2bcdec01 

Mensagem: Mano não sei se são todos 

 
ID: 108520 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150620200147.zip 

Data / Hora: 20/06/2015 16:52:51 

Direção: Originada 

Alvo: GEOMISON DE LIRA ARANTE - ROCK @#(MARAVILHOSO 

DEUS ETERNO !!!) - 52da4d37 

Contato: (*fist* >=O samuray /Th! Jorge Texas) - 2bcdec01 

Mensagem: Mas sei que são uns e outros pra quebrar

 

ID: 108522 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150620200147.zip 
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Data / Hora: 20/06/2015 16:54:48 

Direção: Recebida 

Alvo: GEOMISON DE LIRA ARANTE - ROCK @#(MARAVILHOSO 

DEUS ETERNO !!!) - 52da4d37 

Contato: (*fist* >=O samuray /Th! Jorge Texas) - 2bcdec01 

Mensagem: Os que era mais perto dele né 

 
ID: 109352 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150620215357.zip 

Data / Hora: 20/06/2015 18:40:42 

Direção: Originada 

Alvo: GEOMISON DE LIRA ARANTE - ROCK @#(MARAVILHOSO 

DEUS ETERNO !!!) - 52da4d37 

Contato: (*fist* >=O samuray /Th! Jorge Texas) - 2bcdec01 

Mensagem: Isso 

Durante toda a investigação, um dos assuntos mais comentados pelas 

lideranças foi o plano de assassinar os criminosos desafetos “RONAIRON”, “PIU PIU” 

e “CHESTER”, integrantes da facção rival “Família Esparta 300”. 

RONAIRON MOREIRA NEGREIROS, vulgo “RONAIRON”, FABIO 

DIEGO MATOS DE OLIVEIRA, vulgo “PIU PIU” e WINCHESTER UCHOA CARDOSO, 

vulgo “CHESTER”, são conhecidos criminosos do Estado do Amazonas, que 

respondem a diversos processos na Justiças Federal e Estadual.  

Os mesmos foram durante muito tempo membros da FDN, mas contudo, 

teriam se rebelado contra as normas impostas pela facção e criado um grupo 

criminoso rival, denominado “Família Esparta 300”, em alusão a que seriam 300 

criminosos dissidentes, unidos contra milhares da FDN.  

Uma verdadeira guerra foi travada nos últimos meses entre criminosos 

ligados especialmente a JOÃO BRANCO, da FDN, e criminosos ligados a 

RONAIRON, pelo controle de território, acarretando diversas mortes.  
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“RONAIRON”, “PIU PIU” e “CHESTER” se mudaram então para a cidade 

do Rio de Janeiro, e passaram a negociar diretamente com o COMANDO VERMELHO 

– CV.  

Ocorre que, em abril de 2015, os 03 criminosos foram presos na cidade 

do Rio de Janeiro, por tráfico de drogas. No dia 19/06/2015, “RONAIRON” e 

“CHESTER” foram transferidos para o sistema prisional do Amazonas, fato 

amplamente noticiado nos jornais locais. 

 

Após a transferência, este assunto dominou as mensagens enviadas 

pelas lideranças. Em diversas passagens, JOSÉ ROBERTO, JOÃO BRANCO, ALAN 

CASTIMÁRIO e GEOMISON deixaram claro a decisão tomada pelo conselho e 

comando de que RONAIRON, PIU PIU e CHESTER, além de qualquer outra pessoa 

vinculada à “Família Esparta 300”, seriam assassinados na primeira oportunidade. 

Vejamos algumas:  
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ID: 48281 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150617002019.zip 

Data / Hora: 16/06/2015 21:12:39 

Direção: Recebida 

Alvo: ALAN DE SOUZA CASTIMARIO - GJR(Holandes GLÓRIA A 

DEUS GLÓRIA AO SENHOR JESUS CRISTO!) - 2babe36d 

Contato: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Mensagem: Porra de ESPATA 300 

 
ID: 48223 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150617002019.zip 

Data / Hora: 16/06/2015 21:12:51 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Contato: ALAN DE SOUZA CASTIMARIO - GJR(Holandes GLÓRIA 

A DEUS GLÓRIA AO SENHOR JESUS CRISTO!) - 2babe36d 

Mensagem: Tem q acaba com esse fescura

 

ID: 48283 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150617002019.zip 

Data / Hora: 16/06/2015 21:14:05 

Direção: Recebida 

Alvo: ALAN DE SOUZA CASTIMARIO - GJR(Holandes GLÓRIA A 

DEUS GLÓRIA AO SENHOR JESUS CRISTO!) - 2babe36d 

Contato: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Mensagem: De porra de Espata.300 

 
ID: 48225 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150617002019.zip 

Data / Hora: 16/06/2015 21:14:15 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Contato: ALAN DE SOUZA CASTIMARIO - GJR(Holandes GLÓRIA 

A DEUS GLÓRIA AO SENHOR JESUS CRISTO!) - 2babe36d 

Mensagem: Ou e nos ou e inimigo
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ID: 48640 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150617010758.zip 
Data / Hora: 16/06/2015 21:57:55 
Direção: Recebida 
Alvo: GEOMISSON DE LIRA ARANTE - ROCK @#(MARAVILHOSO 
DEUS ETERNO !!!) - 52da4d37 
Contato: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 
2bd4e4ae 
Observações: ORGX @@ 
Mensagem: Idagora eu xeguei no perna 

 
ID: 48642 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150617010758.zip 
Data / Hora: 16/06/2015 21:58:16 
Direção: Recebida 
Alvo: GEOMISSON DE LIRA ARANTE - ROCK @#(MARAVILHOSO 
DEUS ETERNO !!!) - 52da4d37 
Contato: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 
2bd4e4ae 
Observações: ORGX @@ 
Mensagem: Por perna da um papo Reto pa esse DRI. E. DJ 

 
ID: 48647 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150617010758.zip 
Data / Hora: 16/06/2015 21:59:26 
Direção: Recebida 
Alvo: GEOMISSON DE LIRA ARANTE - ROCK @#(MARAVILHOSO 
DEUS ETERNO !!!) - 52da4d37 
Contato: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 
2bd4e4ae 
Mensagem: Ai tinha uma foto de um murro pixado assim 

 
ID: 48648 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150617010758.zip 
Data / Hora: 16/06/2015 21:59:43 
Direção: Recebida 
Alvo: GEOMISSON DE LIRA ARANTE - ROCK @#(MARAVILHOSO 
DEUS ETERNO !!!) - 52da4d37 
Contato: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 
2bd4e4ae 
Mensagem: FDN. CV. ESPATA.300 

 
ID: 48650 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150617010758.zip 
Data / Hora: 16/06/2015 22:00:06 
Direção: Recebida 
Alvo: GEOMISSON DE LIRA ARANTE - ROCK @#(MARAVILHOSO 
DEUS ETERNO !!!) - 52da4d37 
Contato: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 
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2bd4e4ae 
Mensagem: La no bairro da Uniao 

 
ID: 48652 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150617010758.zip 
Data / Hora: 16/06/2015 22:00:25 
Direção: Originada 
Alvo: GEOMISSON DE LIRA ARANTE - ROCK @#(MARAVILHOSO 
DEUS ETERNO !!!) - 52da4d37 
Contato: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 
2bd4e4ae 
Mensagem: Mano ainda tem gente do ronario aí pelas berada 

 
ID: 48656 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150617010758.zip 
Data / Hora: 16/06/2015 22:01:10 
Direção: Originada 
Alvo: GEOMISSON DE LIRA ARANTE - ROCK @#(MARAVILHOSO 
DEUS ETERNO !!!) - 52da4d37 
Contato: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 
2bd4e4ae 
Mensagem: União é bairro do dri mano 

 
ID: 48657 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150617010758.zip 
Data / Hora: 16/06/2015 22:01:21 
Direção: Recebida 
Alvo: GEOMISSON DE LIRA ARANTE - ROCK @#(MARAVILHOSO 
DEUS ETERNO !!!) - 52da4d37 
Contato: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 
2bd4e4ae 
Mensagem: Dado bom dia falado familia ESPATA.300 

 
ID: 48658 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150617010758.zip 
Data / Hora: 16/06/2015 22:01:35 
Direção: Recebida 
Alvo: GEOMISSON DE LIRA ARANTE - ROCK @#(MARAVILHOSO 
DEUS ETERNO !!!) - 52da4d37 
Contato: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 
2bd4e4ae 
Mensagem: Ai madei perna da papo Reto 

 
ID: 48659 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150617010758.zip 
Data / Hora: 16/06/2015 22:01:43 
Direção: Recebida 
Alvo: GEOMISSON DE LIRA ARANTE - ROCK @#(MARAVILHOSO 
DEUS ETERNO !!!) - 52da4d37 
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Contato: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 
2bd4e4ae 
Mensagem: Ser nao e nos e inimigo 

 
ID: 48660 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150617010758.zip 
Data / Hora: 16/06/2015 22:01:54 
Direção: Recebida 
Alvo: GEOMISSON DE LIRA ARANTE - ROCK @#(MARAVILHOSO 
DEUS ETERNO !!!) - 52da4d37 
Contato: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 
2bd4e4ae 
Mensagem: E inimigo nos Mata e tudo 

 
ID: 48661 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150617010758.zip 
Data / Hora: 16/06/2015 22:02:23 
Direção: Recebida 
Alvo: GEOMISSON DE LIRA ARANTE - ROCK @#(MARAVILHOSO 
DEUS ETERNO !!!) - 52da4d37 
Contato: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 
2bd4e4ae 
Mensagem: E pa ele apaga tudo essas porra q tive de ESPATA. 

 
ID: 48667 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150617010758.zip 
Data / Hora: 16/06/2015 22:04:08 
Direção: Recebida 
Alvo: GEOMISSON DE LIRA ARANTE - ROCK @#(MARAVILHOSO 
DEUS ETERNO !!!) - 52da4d37 
Contato: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 
2bd4e4ae 
Observações: ORGX @@ 
Mensagem: Ser tive msm tive povra vai morre DJ. Tbm 

 
ID: 48668 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150617010758.zip 
Data / Hora: 16/06/2015 22:04:26 
Direção: Recebida 
Alvo: GEOMISSON DE LIRA ARANTE - ROCK @#(MARAVILHOSO 
DEUS ETERNO !!!) - 52da4d37 
Contato: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 
2bd4e4ae 
Observações: ORGX @@ 
Mensagem: Pa nunca mais agir com trairagem 

 
ID: 48673 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150617010758.zip 
Data / Hora: 16/06/2015 22:05:41 
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Direção: Recebida 
Alvo: GEOMISSON DE LIRA ARANTE - ROCK @#(MARAVILHOSO 
DEUS ETERNO !!!) - 52da4d37 
Contato: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 
2bd4e4ae 
Mensagem: Vacila com nos eu mado marta na Hora 

 
ID: 48674 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150617010758.zip 
Data / Hora: 16/06/2015 22:06:04 
Direção: Recebida 
Alvo: GEOMISSON DE LIRA ARANTE - ROCK @#(MARAVILHOSO 
DEUS ETERNO !!!) - 52da4d37 
Contato: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 
2bd4e4ae 
Observações: ORGX @@ 
Mensagem: DJ. E DRI tao pagado caxinha 

 
ID: 48678 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150617010758.zip 
Data / Hora: 16/06/2015 22:06:42 
Direção: Recebida 
Alvo: GEOMISSON DE LIRA ARANTE - ROCK @#(MARAVILHOSO 
DEUS ETERNO !!!) - 52da4d37 
Contato: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 
2bd4e4ae 
Observações: ORGX @@ 
Mensagem: Ser for inimigo vao morre 

 
ID: 48679 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150617010758.zip 
Data / Hora: 16/06/2015 22:06:54 
Direção: Originada 
Alvo: GEOMISSON DE LIRA ARANTE - ROCK @#(MARAVILHOSO 
DEUS ETERNO !!!) - 52da4d37 
Contato: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 
2bd4e4ae 
Observações: ORGX @@ 
Mensagem: Poise mano ele me falou que tá pagando a caixinha 

 
ID: 48680 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150617010758.zip 
Data / Hora: 16/06/2015 22:07:09 
Direção: Recebida 
Alvo: GEOMISSON DE LIRA ARANTE - ROCK @#(MARAVILHOSO 
DEUS ETERNO !!!) - 52da4d37 
Contato: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 
2bd4e4ae 
Observações: ORGX @@ 
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Mensagem: Pq ser cai na cadeia nos marta tive na cidade ser nos 
axa e sal 

 
ID: 48681 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150617010758.zip 
Data / Hora: 16/06/2015 22:07:38 
Direção: Originada 
Alvo: GEOMISSON DE LIRA ARANTE - ROCK @#(MARAVILHOSO 
DEUS ETERNO !!!) - 52da4d37 
Contato: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 
2bd4e4ae 
Observações: ORGX @@ 
Mensagem: Tou lhe falando porque eu falo com dj mano com dri falo 
não 

 
ID: 48682 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150617010758.zip 
Data / Hora: 16/06/2015 22:07:43 
Direção: Recebida 
Alvo: GEOMISSON DE LIRA ARANTE - ROCK @#(MARAVILHOSO 
DEUS ETERNO !!!) - 52da4d37 
Contato: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 
2bd4e4ae 
Observações: ORGX @@ 
Mensagem: Mais como falei por perna q ele ta pagado a caxinha 
nao q dizer nd 

 
ID: 49290 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150617012158.zip 
Data / Hora: 16/06/2015 22:08:18 
Direção: Recebida 
Alvo: GEOMISSON DE LIRA ARANTE - ROCK @#(MARAVILHOSO 
DEUS ETERNO !!!) - 52da4d37 
Contato: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 
2bd4e4ae 
Observações: ORGX @@ 
Mensagem: Tao tem que ser. FDN. Ate amorte msm 

 
ID: 49292 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150617012158.zip 
Data / Hora: 16/06/2015 22:08:53 
Direção: Recebida 
Alvo: GEOMISSON DE LIRA ARANTE - ROCK @#(MARAVILHOSO 
DEUS ETERNO !!!) - 52da4d37 
Contato: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 
2bd4e4ae 
Observações: ORGX @@ 
Mensagem: Pq ser nos descobri. Que ele ta falado com esse 
Ronario vai morre 
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ID: 49293 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150617012158.zip 
Data / Hora: 16/06/2015 22:09:12 
Direção: Recebida 
Alvo: GEOMISSON DE LIRA ARANTE - ROCK @#(MARAVILHOSO 
DEUS ETERNO !!!) - 52da4d37 
Contato: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 
2bd4e4ae 
Observações: ORGX @@ 
Mensagem: Pq Ronario a hora q nos pega vai morre 

 
ID: 49294 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150617012158.zip 
Data / Hora: 16/06/2015 22:09:14 
Direção: Originada 
Alvo: GEOMISSON DE LIRA ARANTE - ROCK @#(MARAVILHOSO 
DEUS ETERNO !!!) - 52da4d37 
Contato: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 
2bd4e4ae 
Observações: ORGX @@ 
Mensagem: É mano cara tem que saber o que tá fazendo porque 
tem que vesti só uma camisa 

 
ID: 49297 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150617012158.zip 
Data / Hora: 16/06/2015 22:12:25 
Direção: Originada 
Alvo: GEOMISSON DE LIRA ARANTE - ROCK @#(MARAVILHOSO 
DEUS ETERNO !!!) - 52da4d37 
Contato: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 
2bd4e4ae 
Mensagem: Aqui já tem FDN mano esses verme aqui não entra mas 
não se conspirar vai pro sacolao mesmo 

 
 

Conversas interceptadas entre JOSÉ ROBERTO, JOÃO BRANCO e 

ALAN CASTIMÁRIO, nos dias 16 a 19/06/2015, demonstram que a FDN recebeu um 

comunicado ou um “salve” do CV, dizendo que não poderiam matar RONAIRON, PIU 

PIU E CHESTER. As lideranças ponderam que “GELSON CARNAÚBA” faria contato 

com “CAÇULA”, uma das principais lideranças do CV, possivelmente filho de “ELIAS 

MALUCO”, que também se encontra cumprindo pena em presídio federal, para 

esclarecer a situação, mas JOSÉ ROBERTO deixa claro que quem manda no 
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Amazonas é a FDN, e que até romperiam se aliança se fosse necessário, pois a morte 

dos três já havia sido decretada. 

ID: 49749 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150617015846.zip 

Data / Hora: 16/06/2015 22:51:06 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Contato: ALAN DE SOUZA CASTIMARIO - GJR(Holandes GLÓRIA 

A DEUS GLÓRIA AO SENHOR JESUS CRISTO!) - 2babe36d 

Mensagem: La na cadeia ele batizarao esses 3 na cadeia

 

ID: 49875 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150617015846.zip 

Data / Hora: 16/06/2015 22:51:40 

Direção: Recebida 

Alvo: ALAN DE SOUZA CASTIMARIO - GJR(Holandes GLÓRIA A 

DEUS GLÓRIA AO SENHOR JESUS CRISTO!) - 2babe36d 

Contato: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Mensagem: Sedo q eles erao da FDN. E nao pode batiza 

 
ID: 49876 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150617015846.zip 

Data / Hora: 16/06/2015 22:51:50 

Direção: Recebida 

Alvo: ALAN DE SOUZA CASTIMARIO - GJR(Holandes GLÓRIA A 

DEUS GLÓRIA AO SENHOR JESUS CRISTO!) - 2babe36d 

Contato: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Mensagem: Duas veses em dois comando

 

ID: 49879 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150617015846.zip 

Data / Hora: 16/06/2015 22:52:20 

Direção: Recebida 

Alvo: ALAN DE SOUZA CASTIMARIO - GJR(Holandes GLÓRIA A 

DEUS GLÓRIA AO SENHOR JESUS CRISTO!) - 2babe36d 

Contato: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 
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2b93adf5 

Mensagem: E que nos samos o Crime aqui e sabemos quem pesta 

e quem nao pesta

 

ID: 49881 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150617015846.zip 

Data / Hora: 16/06/2015 22:53:02 

Direção: Recebida 

Alvo: ALAN DE SOUZA CASTIMARIO - GJR(Holandes GLÓRIA A 

DEUS GLÓRIA AO SENHOR JESUS CRISTO!) - 2babe36d 

Contato: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Mensagem: E nao irmao do Rio acredita em 3 cara q nao apitao em 

nd nao tem vos ativa aqui de nd

 

ID: 49882 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150617015846.zip 

Data / Hora: 16/06/2015 22:53:25 

Direção: Recebida 

Alvo: ALAN DE SOUZA CASTIMARIO - GJR(Holandes GLÓRIA A 

DEUS GLÓRIA AO SENHOR JESUS CRISTO!) - 2babe36d 

Contato: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Mensagem: Tao eles forao excruido pq errarao aqui 

 
ID: 49756 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150617015846.zip 

Data / Hora: 16/06/2015 22:53:48 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Contato: ALAN DE SOUZA CASTIMARIO - GJR(Holandes GLÓRIA 

A DEUS GLÓRIA AO SENHOR JESUS CRISTO!) - 2babe36d 

Mensagem: E nos nao feixa com nd de errado tao nos decretemos 

eles 

 
ID: 49883 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150617015846.zip 

Data / Hora: 16/06/2015 22:53:49 

Direção: Recebida 

Alvo: ALAN DE SOUZA CASTIMARIO - GJR(Holandes GLÓRIA A 
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DEUS GLÓRIA AO SENHOR JESUS CRISTO!) - 2babe36d 

Contato: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Mensagem: E nos nao feixa com nd de errado tao nos decretemos 

eles

 

ID: 49757 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150617015846.zip 

Data / Hora: 16/06/2015 22:54:08 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Contato: ALAN DE SOUZA CASTIMARIO - GJR(Holandes GLÓRIA 

A DEUS GLÓRIA AO SENHOR JESUS CRISTO!) - 2babe36d 

Mensagem: E os problema da. FDN. Quem rezover e nos

 

ID: 49759 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150617015846.zip 

Data / Hora: 16/06/2015 22:54:51 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Contato: ALAN DE SOUZA CASTIMARIO - GJR(Holandes GLÓRIA 

A DEUS GLÓRIA AO SENHOR JESUS CRISTO!) - 2babe36d 

Mensagem: Pq eu ja madei a esposa do. G 

 
ID: 49760 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150617015846.zip 

Data / Hora: 16/06/2015 22:55:16 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Contato: ALAN DE SOUZA CASTIMARIO - GJR(Holandes GLÓRIA 

A DEUS GLÓRIA AO SENHOR JESUS CRISTO!) - 2babe36d 

Mensagem: Fala por. G. Ser nao rezoverem nd sobre esse Ronario

 

ID: 49761 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150617015846.zip 

Data / Hora: 16/06/2015 22:55:48 

Direção: Originada 



 
POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO AMAZONAS 

DRE - DELEGACIA DE REPRESSÃO A ENTORPECENTES 

 

100 

 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Contato: ALAN DE SOUZA CASTIMARIO - GJR(Holandes GLÓRIA 

A DEUS GLÓRIA AO SENHOR JESUS CRISTO!) - 2babe36d 

Mensagem: E nos tamos so esperado a resposta do CASULA qual 

vai ser 

 
ID: 49762 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150617015846.zip 

Data / Hora: 16/06/2015 22:55:59 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Contato: ALAN DE SOUZA CASTIMARIO - GJR(Holandes GLÓRIA 

A DEUS GLÓRIA AO SENHOR JESUS CRISTO!) - 2babe36d 

Mensagem: Ai ser acredita nesses 3 

 
ID: 49764 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150617015846.zip 

Data / Hora: 16/06/2015 22:56:27 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Contato: ALAN DE SOUZA CASTIMARIO - GJR(Holandes GLÓRIA 

A DEUS GLÓRIA AO SENHOR JESUS CRISTO!) - 2babe36d 

Mensagem: Nos vamos acaba com essa alianca 

 
ID: 49766 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150617015846.zip 

Data / Hora: 16/06/2015 22:56:46 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Contato: ALAN DE SOUZA CASTIMARIO - GJR(Holandes GLÓRIA 

A DEUS GLÓRIA AO SENHOR JESUS CRISTO!) - 2babe36d 

Mensagem: Ai vamos espera. G. Fala com casula 

 
ID: 49767 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150617015846.zip 

Data / Hora: 16/06/2015 22:57:20 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 
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2b93adf5 

Contato: ALAN DE SOUZA CASTIMARIO - GJR(Holandes GLÓRIA 

A DEUS GLÓRIA AO SENHOR JESUS CRISTO!) - 2babe36d 

Mensagem: Pq casula esse cara do Rio tao madado as coisa td 

errada por casula

 

ID: 49768 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150617015846.zip 

Data / Hora: 16/06/2015 22:57:38 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Contato: ALAN DE SOUZA CASTIMARIO - GJR(Holandes GLÓRIA 

A DEUS GLÓRIA AO SENHOR JESUS CRISTO!) - 2babe36d 

Mensagem: Ai tem q xega a verdade msm por casula 

Os conselheiros da FDN redigiram uma carta de resposta ao Comando 

Vermelho, conforme se observa na mensagem abaixo:  

ID: 126634 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150622031926.zip 

Data / Hora: 22/06/2015 00:16:24 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: ALAN CASTIMÁRIO(HOLANDES ! Gloria a DEUS gloria ao 

senhor JESUS CRISTO!) - 26cc2c4f 

Mensagem: 1 carta FDN Prezados companheiros e irmãos do CV 

venho através desta carta informar aos pilares do conselho 

permanente matrix RJ, que nos conselheiros da família do norte 

enviamos as provas para a matrix RJ com intuito de provar e 

esclarecer de uma forma justa transparente e veridica, o porque de 

nossa decisao ao decretado ronairon. Porém nos do conselho da 

FDN buscamos o entendimento e a sintonia e não obtivemos retorno 

que ansiavamos ter, causando a falta de transparência para a 

solução, entretanto as provas foram enviadas comprovando a 

conspiração e os erros do mesmo na data 13 de maio de 2015, no 

qual nos informou que iria passar aos demais conselheiros CV RJ, e 

o porta voz matrix RJ entrou em contato de outra linha depois de 6 

dias, transmitindo a nos a perca de seu outro aparelho celular 

anterior, porém não obtivemos retorno do mesmo a respeito das 

provas enviadas. Desde ja deixamos bem claro e transparente, que 
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nos da FDN temos uma aliança que foi feita, fechada e selada com o 

irmão CACULA, mais nos conselheiros temos toda autonomia 

referente as nossas decisões dentro do estado do amazonas, onde 

predomina nossa facção FAMILIA DO NORTE na qual já vem 

lutando aproximadamente a quase 20 anos contra, covardia, 

conspirações, patifarias, atos desonestos e deselegante etc... 

Contudo trabalhamos e tomamos uma decisão com 100% de 

certeza, quando um integrante membro de nossa família se desvia e 

foge de nossas regras, disciplina e doutrinas que regem nosso 

estatuto, pois nos conselheiros e pilares da FDN, também estaremos 

comunicando nosso irmão CACULA referente a esses decretados 

por nos. No qual já foi comunicado a matrix RJ no dia 6 de maio de 

2015. Entretanto esses decretados saíram do estado do AM devido a 

seus erros, pois e os mesmo estavam em fortaleza, obviamente ja se 

escondendo. Em relação disso, em nenhum momento ronairon 

buscou provar sua inocência perante as acusações que existe contra 

ele nem aqui em manaus-AM, nem Fortaleza-CE e nem no RJ.

 

ID: 126637 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150622031926.zip 

Data / Hora: 22/06/2015 00:17:10 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: ALAN CASTIMÁRIO(HOLANDES ! Gloria a DEUS gloria ao 

senhor JESUS CRISTO!) - 26cc2c4f 

Mensagem: Continuação. Além disso, o mesmo teve várias 

oportunidades de esclarecer os fatos ocorridos em manaus-AM, 

deixando e mostrando bem claro e transparente a FDN que e 

culpado.pois sabemos q todo integrante,membro de facção não pode 

integrar uma outra facção,obviamente foge da ideologia de qualquer 

facção criminosa do brasil e do mundo ass: conselho FDN    

No dia seguinte, JOSÉ ROBERTO envia mensagens para ALAN 

CASTIMÁRIO, deixando bem claro que, apesar dos apelos do CV, sua decisão já 

estava tomada, sendo “sal” para todos:   

ID: 66939 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150618020447.zip 

Data / Hora: 17/06/2015 22:59:20 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 
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2b93adf5 

Contato: ALAN DE SOUZA CASTIMARIO - GJR(Holandes GLÓRIA 

A DEUS GLÓRIA AO SENHOR JESUS CRISTO!) - 2babe36d 

Mensagem: Vai ser sal mano 

 
ID: 66940 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150618020447.zip 

Data / Hora: 17/06/2015 22:59:40 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Contato: ALAN DE SOUZA CASTIMARIO - GJR(Holandes GLÓRIA 

A DEUS GLÓRIA AO SENHOR JESUS CRISTO!) - 2babe36d 

Mensagem: Pq esses bicho sao nosso inimigo 

No dia 22/06/2015, a advogada da FACÇÃO LUCIMAR VIDINHA 

GOMES, alcunha “BAR”, OAB AM 9318, usuária do Pin 2358df17 de nick “Bar 

vidinha”, informa para JOSÉ ROBERTO que havia se encontrado com a advogada de 

RONAIRON no Fórum, e que a mesma havia comentado que havia sido ameaçada. 

JOSÉ ROBERTO esclarece que não tem nada contra a advogada, e que apenas a 

morte de seus clientes já estava decretada. José Roberto explica as razões de sua 

sentença de morte para a advogada, que responde “você ta certo mano” (ID 131149). 

Vejamos trechos:   

ID: 131119 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150622234255.zip 

Data / Hora: 22/06/2015 20:34:28 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Contato: ADVOGADA DO COMANDO(Bar vidinha) - 2358df17 

Mensagem: Hoje la no forum tinha uma advogada muito nervosa 

 
ID: 131120 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150622234255.zip 

Data / Hora: 22/06/2015 20:35:21 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 
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Contato: ADVOGADA DO COMANDO(Bar vidinha) - 2358df17 

Mensagem: E ela e advogada do Ronario ai um outro advogado 

comentou que ela foi ameaçada

 

ID: 131123 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150622234255.zip 

Data / Hora: 22/06/2015 20:36:40 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Contato: ADVOGADA DO COMANDO(Bar vidinha) - 2358df17 

Mensagem: Mana vc fala pa essa advogada 

 
ID: 131124 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150622234255.zip 

Data / Hora: 22/06/2015 20:36:49 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Contato: ADVOGADA DO COMANDO(Bar vidinha) - 2358df17 

Mensagem: Ta Falado e Meda viu 

 
ID: 131125 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150622234255.zip 

Data / Hora: 22/06/2015 20:37:11 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Contato: ADVOGADA DO COMANDO(Bar vidinha) - 2358df17 

Mensagem: Pq EU vou mata Ronario piu-piu msm

 

ID: 131127 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150622234255.zip 

Data / Hora: 22/06/2015 20:37:36 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Contato: ADVOGADA DO COMANDO(Bar vidinha) - 2358df17 

Mensagem: Mais eles nao tem nd aver com Ela viu
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ID: 131129 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150622234255.zip 

Data / Hora: 22/06/2015 20:37:58 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Contato: ADVOGADA DO COMANDO(Bar vidinha) - 2358df17 

Mensagem: Pq ela nao tem nd aver

 

ID: 131130 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150622234255.zip 

Data / Hora: 22/06/2015 20:38:21 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Contato: ADVOGADA DO COMANDO(Bar vidinha) - 2358df17 

Mensagem: Pq esse Ronario safado esse piu-piu tao no seguro 

 
ID: 131131 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150622234255.zip 

Data / Hora: 22/06/2015 20:38:22 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Contato: ADVOGADA DO COMANDO(Bar vidinha) - 2358df17 

Mensagem: Sim mano

 

ID: 131133 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150622234255.zip 

Data / Hora: 22/06/2015 20:38:44 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Contato: ADVOGADA DO COMANDO(Bar vidinha) - 2358df17 

Mensagem: Pois e mano 

 
ID: 131134 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150622234255.zip 

Data / Hora: 22/06/2015 20:38:52 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 
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2b93adf5 

Contato: ADVOGADA DO COMANDO(Bar vidinha) - 2358df17 

Mensagem: Eles trairam vcs

 

ID: 131135 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150622234255.zip 

Data / Hora: 22/06/2015 20:39:13 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Contato: ADVOGADA DO COMANDO(Bar vidinha) - 2358df17 

Mensagem: A mulher do Gelson veio vem me da um recado dela 

falei q nao quero papo com essa advogada 

 
ID: 131136 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150622234255.zip 

Data / Hora: 22/06/2015 20:39:15 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Contato: ADVOGADA DO COMANDO(Bar vidinha) - 2358df17 

Mensagem: Não

 

ID: 131139 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150622234255.zip 

Data / Hora: 22/06/2015 20:39:45 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Contato: ADVOGADA DO COMANDO(Bar vidinha) - 2358df17 

Mensagem: Pq nos nao ameaca nos Faz mana

 

ID: 131141 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150622234255.zip 

Data / Hora: 22/06/2015 20:40:05 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Contato: ADVOGADA DO COMANDO(Bar vidinha) - 2358df17 
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Mensagem: Ser nos quezeci marta ela ja tava morta

 

ID: 131142 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150622234255.zip 

Data / Hora: 22/06/2015 20:40:20 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Contato: ADVOGADA DO COMANDO(Bar vidinha) - 2358df17 

Mensagem: Ta certo mano 

 
ID: 131143 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150622234255.zip 

Data / Hora: 22/06/2015 20:40:24 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Contato: ADVOGADA DO COMANDO(Bar vidinha) - 2358df17 

Mensagem: So que nos nao samos covande com ninguem nao 

mana 

 
ID: 131144 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150622234255.zip 

Data / Hora: 22/06/2015 20:40:57 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Contato: ADVOGADA DO COMANDO(Bar vidinha) - 2358df17 

Mensagem: Como esse Ronario safado q md marta filha do bicho do 

mato pa fica com Boca

 

ID: 131145 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150622234255.zip 

Data / Hora: 22/06/2015 20:41:16 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Contato: ADVOGADA DO COMANDO(Bar vidinha) - 2358df17 

Mensagem: Forao outros irmao q esses safado vinha matado
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ID: 131146 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150622234255.zip 

Data / Hora: 22/06/2015 20:41:39 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Contato: ADVOGADA DO COMANDO(Bar vidinha) - 2358df17 

Mensagem: Ai excruiemos eles da. FDN. Nao faz mais parte

 

ID: 131147 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150622234255.zip 

Data / Hora: 22/06/2015 20:41:52 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Contato: ADVOGADA DO COMANDO(Bar vidinha) - 2358df17 

Mensagem: E ta decretado. Pa morre msm 

ID: 131149 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150622234255.zip 

Data / Hora: 22/06/2015 20:42:46 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Contato: ADVOGADA DO COMANDO(Bar vidinha) - 2358df17 

Mensagem: Você ta certo mano

 

ID: 131150 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150622234255.zip 

Data / Hora: 22/06/2015 20:42:53 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Contato: ADVOGADA DO COMANDO(Bar vidinha) - 2358df17 

Mensagem: Tao esses ai acabarao a carreira deles aqui

 

ID: 131279 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150622235659.zip 

Data / Hora: 22/06/2015 20:43:18 

Direção: Originada 
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Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Contato: ADVOGADA DO COMANDO(Bar vidinha) - 2358df17 

Mensagem: So cobramos alguem qd e gavre msm 

 
ID: 131280 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150622235659.zip 

Data / Hora: 22/06/2015 20:43:33 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Contato: ADVOGADA DO COMANDO(Bar vidinha) - 2358df17 

Mensagem: Ai sangue vai paga com sangue

 

ID: 131292 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150622235659.zip 

Data / Hora: 22/06/2015 20:52:10 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Contato: ADVOGADA DO COMANDO(Bar vidinha) - 2358df17 

Mensagem: So criente safado dela 

 
ID: 131293 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150622235659.zip 

Data / Hora: 22/06/2015 20:52:28 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Contato: ADVOGADA DO COMANDO(Bar vidinha) - 2358df17 

Mensagem: Que ele nos Vamos marta 

 
ID: 131294 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150622235659.zip 

Data / Hora: 22/06/2015 20:52:38 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Contato: ADVOGADA DO COMANDO(Bar vidinha) - 2358df17 

Mensagem: Ele martava icubado
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ID: 131295 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150622235659.zip 

Data / Hora: 22/06/2015 20:53:00 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Contato: ADVOGADA DO COMANDO(Bar vidinha) - 2358df17 

Mensagem: Nos nao Marta e nao escodi não

 

ID: 131296 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150622235659.zip 

Data / Hora: 22/06/2015 20:53:12 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Contato: ADVOGADA DO COMANDO(Bar vidinha) - 2358df17 

Mensagem: Pq td amazonas sabi

 

ID: 131297 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150622235659.zip 

Data / Hora: 22/06/2015 20:53:57 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Contato: ADVOGADA DO COMANDO(Bar vidinha) - 2358df17 

Mensagem: Que eles agora nao faz mais parte da. FDN. E onde cai 

qualque cadeia e SAL. Sai pa RUA nos pega tbm 

E assim foi feito. No dia 06/07/2015, WINCHESTER UCHÔA CARDOSO 

foi assassinado (decapitado) por membros da FDN logo após dar entrada no 

Complexo Penitenciário Anísio Jobim, sendo o fato amplamente noticiado em todos 

os meios de comunicação como “assassinato anunciado”.  
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Nos dias seguintes ao assassinato de “CHESTER”,  chegamos ao ápice 

da violência nesta capital, com o absurdo número de 38 (trinta e oito) pessoas 

assassinadas período compreendido entre sexta feira dia 17 a segunda dia 

20/07/2015,, além de dezenas de feridos, todos mediante emprego de arma de fogo, 

em um episódio que terminou conhecido como “FINAL DE SEMANA SANGRENTO”, 

com repercussão internacional, sendo matéria inclusive no jornal NEW YORK TIMES,  

objeto de especial destaque na representação policial que encaminha os resultados 

obtidos no segundo terceiro período de monitoramento.  

 

DO “FINAL DE SEMANA SANGRENTO” (17 a 20/07/2015) 

Entre a tarde de sexta feira dia 17 e a manhã de segunda-feira dia 

20/07/2015, uma onda de crimes de homicídio tomou conta da cidade de Manaus, 

resultando em 38 (trinta e oito) pessoas assassinadas, além de dezenas de feridos, 

todos mediante emprego de arma de fogo, em um episódio que terminou 

nacionalmente conhecido como “FINAL DE SEMANA SANGRENTO”.  

Para melhor compreensão das possíveis causas que ocasionaram essa 

onda de assassinatos, faz-se necessário relembrar alguns fatos destacados nas 

representações anteriores.  

Desde o início dos trabalhos de monitoramento das lideranças da FDN, 

diversas mensagens já destacadas deixaram claro que a facção amazonense possui 

uma forte relação com o COMANDO VERMELHO – CV, facção criminosa do Estado 

do Rio de Janeiro, e uma espécie de rixa com os membros da facção paulista 

PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL – PCC, e do grupo criminoso amazonense 

“FAMÍLIA ESPARTA 300”, liderada por RONAIRON MOREIRA NEGREIROS, vulgo 

“RONAIRON”.  
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Uma verdadeira guerra foi travada nos últimos meses entre criminosos 

ligados especialmente a JOÃO BRANCO, da FDN, e criminosos ligados a 

RONAIRON, da “ESPARTA 300”, pelo controle de território, acarretando diversas 

mortes.  

A interceptação das comunicações revelou os planos da “FDN” para o 

assassinato de todos os membros das organizações criminosas “PCC” e “FAMÍLIA 

ESPARTA 300”, que se encontram presos em Manaus. 

O único obstáculo até então existente se devia ao fato de todos os 

presidiários de Manaus que possuíam vínculos com os referidos grupos criminosos 

estavam custodiados em ala própria no Centro de Detenção Provisória – CDPM, 

pavilhões 01 e 02, apelidados de “seguro”, sob forte proteção policial.  

Nas semanas anteriores ao “final de semana sangrento”, foram objeto 

colacionadas informações de diversos homicídios praticados pela FDN, como:   

a) Assassinato de ANTÔNIO VANDERLEY DOS SANTOS (homicídio nº 

423 do relatório estatístico de homicídios dolosos da SSP/AM), de 26 

anos, praticado no dia 14/06/2015 pelo usuário do pin 2bcdec01, com 

nick “*fist* Th / luta hoje! Vitória amanhã”, comparsa de GEOMISON 

DE LIRA ARANTE, vulgo ROQUE. No dia 20/06/2015, esta mesma 

pessoa volta a fazer contato com ROQUE, que lhe envia diversas 

fotos de toda a turma de amigos do finado VANDERLEY, que também 

deveriam ser assassinados; 

b) Assassinato de RUBENS RODRIGUES MARQUES JUNIOR, o 

“Rubão da Praça 14, um dos lideres do PCC, que foi assassinado em 

sua cela no CDPM no dia 28/06/2015; 

c) Assassinato de WINCHESTER UCHOA CARDOSO, vulgo 

“CHESTER”, integrante da facção rival “Família Esparta 300”, que 
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terminou decapitado no dia 06/07/2015 por membros da FDN logo 

após dar entrada no Complexo Penitenciário Anísio Jobim, sendo o 

fato amplamente noticiado em todos os meios de comunicação como 

“assassinato anunciado”.  

Na semana anterior ao “final de semana sangrento”, pelo menos outros 

dois membros do PCC, que se encontravam presos no “seguro” do Centro de 

Detenção Provisória Masculino - CDPM em Manaus, foram brutalmente assassinados 

(decapitados), sendo: 

a) ALDEMIR PICANÇO DE OLIVEIRA, vulgo “DECO”, assassinado 

(decapitado) na tarde do dia 10/07/2015 no pavilhão 01 do CDPM. 

DECO era um dos representantes do PCC em Manaus; 

b) HUDSON DE SOUZA LOPES, vulgo “GIGANTE”, assassinado 

(decapitado) na tarde da sexta-feira dia 17/07/2015 na área de 

triagem do Instituto Penal Antônio Trindade – IPAT. “GIGANTE” 

também era um dos representantes do PCC em Manaus; 
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Ainda na semana anterior ao fatídico episódio, mais precisamente na 

tarde de sexta feira dia 10/07/2015, também foi assassinado o Sargento da Polícia 

Militar AFONSO CAMACHO, que reagiu em um assalto a banco (saidinha de banco), 

gerando enorme comoção e revolta de familiares e membros das forças de segurança 

pública.  

A onda de assassinatos começou na noite de sexta-feira dia 17/07/2015, 

e tomou conta de Manaus. Somente de sexta-feira para sábado, foram contabilizadas 

22 mortes violentas por armas de fogo. No domingo, outras quatro, e de domingo para 

segunda-feira pelo menos outras 12 pessoas foram executadas. A secretaria de 

Segurança do Amazonas informou que quase todas as vítimas teriam ficha na polícia, 

e determinou a criação de uma força tarefa para investigar o caso. 

Ainda não se sabe ao certo quais assassinatos foram decorrentes da 

guerra entre facções criminosas (FDN, PCC e ESPARTA 300), e os que 

eventualmente sejam fruto de uma vingança orquestrada por Policiais Militares pelo 

assassinato do sargento CAMACHO, mas certo é que os eventos acima apontados 

atuaram como catalisador (ou detonador) desta onda de assassinatos. 

Com a continuidade dos trabalhos de monitoramento, foi possível coletar 

importantes elementos de informação e prova a respeito dos assassinatos ocorridos 

entre os dias 17 e 20/07/2015, que nos permitem afirmar que pelo menos parte destes 

foi determinada pelas lideranças da FDN e executada por seus membros ou soldados, 

conforme passaremos a detalhar. 

Por volta das 15hrs do dia 17/07/2015 (sexta-feira), JOSÉ ROBERTO 

conversa com JOÃO BRANCO e se mostra preocupado com o assassinato de 

HUDSON, vulgo “GIGANTE”, pois teria receio de ser responsabilizado pelas diversas 

mortes que estavam acontecendo na cadeia. JOSÉ ROBERTO determina que nada 

seja feito agora, ou que, no máximo, o preso fosse pendurado (enforcado) em sua 

cela, trancando-se a porta após o crime, de maneira a se simular um suicídio: Vejamos 

trechos:  
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ID: 221727 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150717182414.zip 

Data / Hora: 17/07/2015 15:13:16 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: E essa parada dessi Gigante 

 
ID: 221729 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150717182414.zip 

Data / Hora: 17/07/2015 15:13:46 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: Ser nos fica matado na cadeia eu vou acaba levrado 

uma pedada 

 
ID: 221732 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150717182414.zip 

Data / Hora: 17/07/2015 15:14:03 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: E secretario ficou de vim fala comigo 

 
ID: 221733 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150717182414.zip 

Data / Hora: 17/07/2015 15:14:21 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: E ai ele vai vim nao sei que dia 

 
ID: 221735 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150717182414.zip 

Data / Hora: 17/07/2015 15:14:32 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: Tao ja morreu muita gente 
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ID: 221737 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150717182414.zip 

Data / Hora: 17/07/2015 15:14:41 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: Vou fala com os meninos la pra nao fazer nada nem 

 
ID: 221738 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150717182414.zip 

Data / Hora: 17/07/2015 15:14:50 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: Essas monte tudo pega so pa mim 

 
ID: 221744 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150717182414.zip 

Data / Hora: 17/07/2015 15:15:20 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: Ai ser. Pidura ele tao vez nao pega nd 

 
ID: 221746 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150717182414.zip 

Data / Hora: 17/07/2015 15:15:31 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: Qd tranca a cela 

 
ID: 221748 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150717182414.zip 

Data / Hora: 17/07/2015 15:15:56 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: Ai e anoite trancado ai diz q ele msm fez com ele 

 
ID: 221751 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150717182414.zip 
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Data / Hora: 17/07/2015 15:16:16 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: E a cadeia ta tranca nao tem como pega pa ninguem 

 
ID: 221752 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150717182414.zip 

Data / Hora: 17/07/2015 15:16:35 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: Sim 

 
ID: 221753 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150717182414.zip 

Data / Hora: 17/07/2015 15:16:38 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: Agora ser fura e massa so vai pega pa mim 

  

Às 17hrs e 40 min do dia 10/07/2015, JOSÉ ROBERTO autoriza o pleito 

do investigado JORLEADES CELESTINO LOPES, vulgo “GIBA”, usuário do pin 

2b9c9a84, de assassinar uma pessoa de alcunha “robsom prego”, suposto membro 

do PCC, condicionando a que as famílias não fossem afetadas. No dia seguinte, o 

mesmo “GIBA” solicita autorização para matar também uma pessoa de alcunha 

“chuva”, e informa que irá atuar “no talento”.   

ID: 223136 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150717205828.zip 

Data / Hora: 17/07/2015 17:49:37 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: GIBA (CT ZÉ ROBERTO) - GJR(Sansao DEUS e 

PODEROSO) - 2b9c9a84 

Mensagem: Senhor vou fala com esse irmao la de itacoatiara pa 

levanta robsom prego que eles tao la se dizem pcc.
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ID: 223137 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150717205828.zip 

Data / Hora: 17/07/2015 17:50:12 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: GIBA (CT ZÉ ROBERTO) - GJR(Sansao DEUS e 

PODEROSO) - 2b9c9a84 

Mensagem: Tavam no impat na epoca dakela rebeliao la que 

astiarao bandeira do pcc. 

 
ID: 223138 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150717205828.zip 

Data / Hora: 17/07/2015 17:50:27 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: GIBA (CT ZÉ ROBERTO) - GJR(Sansao DEUS e 

PODEROSO) - 2b9c9a84 

Mensagem: Robsom prego sao pa frente. 

 
ID: 223139 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150717205828.zip 

Data / Hora: 17/07/2015 17:50:57 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: GIBA (CT ZÉ ROBERTO) - GJR(Sansao DEUS e 

PODEROSO) - 2b9c9a84 

Mensagem: Ai to passando senhor que se eles tiver la vou manda 

da sal 

 
ID: 223140 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150717205828.zip 

Data / Hora: 17/07/2015 17:51:51 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: GIBA (CT ZÉ ROBERTO) - GJR(Sansao DEUS e 

PODEROSO) - 2b9c9a84 

Mensagem: Sei que senhor ja tem varios problemas mais to lhe 

passando pois nao faco nada sem antes comunica senhor 

 
ID: 223141 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150717205828.zip 

Data / Hora: 17/07/2015 17:55:42 
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Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: GIBA (CT ZÉ ROBERTO) - GJR(Sansao DEUS e 

PODEROSO) - 2b9c9a84 

Mensagem: Esse pegro nos pega e Sal

 

ID: 223146 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150717205828.zip 

Data / Hora: 17/07/2015 17:57:06 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: GIBA (CT ZÉ ROBERTO) - GJR(Sansao DEUS e 

PODEROSO) - 2b9c9a84 

Mensagem: Poise ele tem casa itacoatiara tudo irmao tio tudo mora 

la ele que ta dando apOio a robsom la 

 
ID: 223225 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150717211229.zip 

Data / Hora: 17/07/2015 17:59:48 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: GIBA (CT ZÉ ROBERTO) - GJR(Sansao DEUS e 

PODEROSO) - 2b9c9a84 

Mensagem: Tao se pega e Sal

 

ID: 223227 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150717211229.zip 

Data / Hora: 17/07/2015 18:00:39 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: GIBA (CT ZÉ ROBERTO) - GJR(Sansao DEUS e 

PODEROSO) - 2b9c9a84 

Mensagem: Mais nao familia nao so nos Safado msm 

 
ID: 223228 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150717211229.zip 

Data / Hora: 17/07/2015 18:01:52 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: GIBA (CT ZÉ ROBERTO) - GJR(Sansao DEUS e 

PODEROSO) - 2b9c9a84 
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Mensagem: Nao pode deixa senhor. Tio dele ou eo irmao dele e do 

movimento la mais o alvo so prego robsom 

Às 18hrs e 50min de sexta dia 10/07/2015, JOSÉ ROBERTO recebe de 

JOÃO BRANCO a confirmação do assassinato e decapitação de HUDSON, vulgo 

“GIGANTE”. O responsável pelo assassinato teria sido ZAQUE DA MOTA ARAGÃO, 

vulgo “MONTANHA”, xerife da FDN no IPAT, causando revolta em JOSÉ ROBERTO 

pelo fato de sua ordem ter sido descumprida. JOÃO BRANCA relembra a JOSÉ 

ROBERTO que já haviam “batido o martelo” em relação a este assassinato, e justifica 

que não houve tempo hábil para contraordem.  

 
ID: 223595 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150717215432.zip 

Data / Hora: 17/07/2015 18:50:12 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: Mano montanha nao respondeu e estão chegado em 

mim q gigante ja foi 

 
ID: 223596 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150717215432.zip 

Data / Hora: 17/07/2015 18:50:46 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: E mais eu lher falei pa vc 

 
ID: 223599 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150717215432.zip 

Data / Hora: 17/07/2015 18:51:09 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: Ser forci fazer ERA. Pa ser ifocado na cela anoite 

 
ID: 223601 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150717215432.zip 

Data / Hora: 17/07/2015 18:51:30 

Direção: Originada 
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Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: Ai nao e pa acotece mais nd com ninguem 

 
ID: 223602 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150717215432.zip 

Data / Hora: 17/07/2015 18:51:31 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: Eu acho q foi no isolado 

 
ID: 223603 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150717215432.zip 

Data / Hora: 17/07/2015 18:51:43 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: Deixa sabe direito 

 
ID: 223604 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150717215432.zip 

Data / Hora: 17/07/2015 18:51:46 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: So vai ser SAL. Ser eu md 

 
ID: 223606 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150717215432.zip 

Data / Hora: 17/07/2015 18:51:57 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: Pq tudo so pega pa mim 

 
ID: 223608 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150717215432.zip 

Data / Hora: 17/07/2015 18:52:03 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 
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Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: Sim 

 
ID: 223609 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150717215432.zip 

Data / Hora: 17/07/2015 18:52:06 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: E vc ta na libedade 

 
ID: 223612 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150717215432.zip 

Data / Hora: 17/07/2015 18:52:34 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: E outro como madarao da SAL no cara se nao tinhao 

xegado em mim 

 
ID: 223613 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150717215432.zip 

Data / Hora: 17/07/2015 18:53:07 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: Ai vc xegou em mim eu lher falei so era pa da SAL ser 

forci ifocado e anoite 

 
ID: 223615 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150717215432.zip 

Data / Hora: 17/07/2015 18:53:14 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: Vc Lembra q nos ja tia batido martelo onde ele chega 

era sal 

 
ID: 223616 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150717215432.zip 

Data / Hora: 17/07/2015 18:53:27 

Direção: Originada 
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Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: Tao secretario ta vem aqui 

 
ID: 223619 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150717215432.zip 

Data / Hora: 17/07/2015 18:53:46 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: Ta nos Batemos o matelo so q tem q xega em mim 

 
ID: 223621 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150717215432.zip 

Data / Hora: 17/07/2015 18:53:56 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: Tao nao era pa te feito nd 

 
ID: 223622 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150717215432.zip 

Data / Hora: 17/07/2015 18:54:05 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: Antes de te falado comigo 

 
ID: 223624 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150717215432.zip 

Data / Hora: 17/07/2015 18:54:35 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: Deixa eu sabe mano direito eles pode tem lido mia msg 

ja 

 
ID: 223711 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150717220832.zip 

Data / Hora: 17/07/2015 18:54:55 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 
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Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: Pq os irmao do IPAT. Matarao pq alguem deu a ondem 

eu nao dei pq eu vim sabe qd falei com vc 

 
ID: 223713 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150717220832.zip 

Data / Hora: 17/07/2015 18:55:16 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: Tao agora vou md Breca Morte nas cadeias tds agora 

 
ID: 223716 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150717220832.zip 

Data / Hora: 17/07/2015 18:55:27 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: Pq so quem sefodi aqui e EU 

 
ID: 223717 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150717220832.zip 

Data / Hora: 17/07/2015 18:55:57 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: Deixa eu sabe mesmo mano como foi pq quem esta 

falado e os meninos do CDP 

 
ID: 223719 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150717220832.zip 

Data / Hora: 17/07/2015 18:57:36 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: Foi sal ja foi de estocada 

 
ID: 223720 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150717220832.zip 

Data / Hora: 17/07/2015 18:57:54 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 



 
POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO AMAZONAS 

DRE - DELEGACIA DE REPRESSÃO A ENTORPECENTES 

 

128 

 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: Isto q todinho mandou agora pra mim. Mano agorinha 

os alciulio.e a direcao derao o salve pra nos aqui que decapitarao ele 

la mano um tal d gigante 

 
ID: 223721 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150717220832.zip 

Data / Hora: 17/07/2015 18:58:14 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: Puta meda 

 
ID: 223722 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150717220832.zip 

Data / Hora: 17/07/2015 18:59:36 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: Quando ele mandou msg falado q ele estava la eu 

avisei vc e perna ai perna falou q era sal 

 
ID: 223723 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150717220832.zip 

Data / Hora: 17/07/2015 19:00:03 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: Eu falei pra montanha q onde q nos tia era sal nele 

 
ID: 223724 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150717220832.zip 

Data / Hora: 17/07/2015 19:00:40 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: Ta mano 

 
ID: 223726 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150717220832.zip 

Data / Hora: 17/07/2015 19:00:44 

Direção: Recebida 
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Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: Ai falei com vc ai do jeito q vc mim falou mandei pra ele 

mas ai nao leu mas a msg 

 
ID: 223731 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150717220832.zip 

Data / Hora: 17/07/2015 19:01:06 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: Ai perna falou q eles tia chave do isolado la

 

ID: 223829 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150717222234.zip 

Data / Hora: 17/07/2015 19:11:37 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: Ai ja acoteceu nao tem mais Volta. So que ta proibido 

montes em tds as cadeia agora 

 
ID: 223831 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150717222234.zip 

Data / Hora: 17/07/2015 19:11:55 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: Vai te Becado mortes na cadeias agora 

 
ID: 223834 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150717222234.zip 

Data / Hora: 17/07/2015 19:12:39 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: Se emfoci nao ia pega quazer nd mais assim ja pega pa 

mim 

 
ID: 223835 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150717222234.zip 

Data / Hora: 17/07/2015 19:12:51 
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Direção: Recebida 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: Mano eu falei q onde q nos tia era q eles tudo era sal ai 

avisei vc e perna ai perna respondeu logo q era sal quando vc mim 

respondeu q vc mim falou como era pra fazer eu mandei logo pra 

eles la como era pra fazer mas pin dele som ficou aquele símbolo da 

niki 

 
ID: 223837 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150717222234.zip 

Data / Hora: 17/07/2015 19:14:07 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: So que perna falou que era SaL. Mais so podia da SAL 

qd eu dessi essa ondem 

 
ID: 223838 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150717222234.zip 

Data / Hora: 17/07/2015 19:14:28 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR - 2bd4e4ae 

Contato: JB - 25cdad8d 

Arquivo: Imagens\bbm__1436776843497.tmp 
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Ainda na noite de sexta dia 17/07/2015, ALAN CASTIMÁRIO cobra de 

EDUARDO QUEIROZ DE ARAÚJO, vulgo “FOGUINHO” e/ou “CADU”, usuário do PIN 

2864989a (nickname “CADU”) o assassinato de 05 pessoas, cujos nomes estariam 

em uma lista de morte, que teria disso decretada pela FDN pelo fato de supostamente 

terem estuprado e matado a mãe de um comparsa de alcunha “URSO”.  

As 21hrs e 19 min, CADU responde que já está na ativa, e às 02hrs e 

53min de sábado, informa a ALAN CASTIMÁRIO que havia acabado de matar o “aley 

da rua D”, e que o próximo seria o “pitti”. CADU envia a ALAN, inclusive, fotos das 

armas do crime. ALAN CASTIMÁRIO concorda e em seguida demonstra toda sua 

crueldade e periculosidade, solicitando vá também atrás de um criminoso que havia 

cumprido pena no “seguro” do CDP, por estupro, cuja morte deveria filmada e 

executada com faca. Vejamos trechos da conversa:     

ID: 229032 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150718001501.zip 

Data / Hora: 17/07/2015 21:06:13 

Direção: Originada 

Alvo: ALAN CASTIMÁRIO - GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS 

gloria ao senhor JESUS CRISTO!) - 26cc2c4f 

Contato: FOGUINHO (CT NANICO)(CADU) - 2864989a 

Mensagem: Boa noite mano nada ainda mano 

 
ID: 229034 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150718001501.zip 

Data / Hora: 17/07/2015 21:06:38 

Direção: Originada 

Alvo: ALAN CASTIMÁRIO - GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS 

gloria ao senhor JESUS CRISTO!) - 26cc2c4f 

Contato: FOGUINHO (CT NANICO)(CADU) - 2864989a 

Mensagem: Você não resolveu nenhum ainda mano daqueles 

vermes q fizeram aquela mostruosidade cm nossa tia

 

ID: 229036 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150718001501.zip 

Data / Hora: 17/07/2015 21:06:53 

Direção: Originada 
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Alvo: ALAN CASTIMÁRIO - GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS 

gloria ao senhor JESUS CRISTO!) - 26cc2c4f 

Contato: FOGUINHO (CT NANICO)(CADU) - 2864989a 

Mensagem: Dar uma resposta p nos mano estamos esperando por 

você todos nos

 

ID: 229078 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150718002903.zip 

Data / Hora: 17/07/2015 21:19:14 

Direção: Recebida 

Alvo: ALAN CASTIMÁRIO - GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS 

gloria ao senhor JESUS CRISTO!) - 26cc2c4f 

Contato: FOGUINHO (CT NANICO)(CADU) - 2864989a 

Mensagem: Na hora mano 

 
ID: 229079 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150718002903.zip 

Data / Hora: 17/07/2015 21:20:04 

Direção: Recebida 

Alvo: ALAN CASTIMÁRIO - GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS 

gloria ao senhor JESUS CRISTO!) - 26cc2c4f 

Contato: FOGUINHO (CT NANICO)(CADU) - 2864989a 

Mensagem: Já estou na ativa

 

ID: 231102 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150718060556.zip 

Data / Hora: 18/07/2015 02:53:17 

Direção: Recebida 

Alvo: ALAN CASTIMÁRIO - GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS 

gloria ao senhor JESUS CRISTO!) - 26cc2c4f 

Contato: FOGUINHO (CT NANICO)(CADU) - 2864989a 

Observações: CRIX - HOMICIDIO @@ 

Mensagem: Mano eu acabei d marta o aley da rua D

 

ID: 231103 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150718060556.zip 

Data / Hora: 18/07/2015 02:53:29 

Direção: Recebida 

Alvo: ALAN CASTIMÁRIO - GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS 

gloria ao senhor JESUS CRISTO!) - 26cc2c4f 
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Contato: FOGUINHO (CT NANICO)(CADU) - 2864989a 

Observações: CRIX - HOMICIDIO @@ 

Mensagem: Com 8 tiro

 

ID: 231107 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150718060556.zip 

Data / Hora: 18/07/2015 02:54:38 

Direção: Originada 

Alvo: ALAN CASTIMÁRIO - GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS 

gloria ao senhor JESUS CRISTO!) - 26cc2c4f 

Contato: FOGUINHO (CT NANICO)(CADU) - 2864989a 

Observações: CRIX - HOMICIDIO @@ 

Mensagem: Manda a foto 

 
ID: 231108 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150718060556.zip 

Data / Hora: 18/07/2015 02:54:57 

Direção: Originada 

Alvo: ALAN CASTIMÁRIO - GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS 

gloria ao senhor JESUS CRISTO!) - 26cc2c4f 

Contato: FOGUINHO (CT NANICO)(CADU) - 2864989a 

Observações: CRIX - HOMICIDIO @@ 

Mensagem: Era do bando daqueles vermes mano 

 
ID: 231109 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150718060556.zip 

Data / Hora: 18/07/2015 02:55:16 

Direção: Recebida 

Alvo: ALAN CASTIMÁRIO - GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS 

gloria ao senhor JESUS CRISTO!) - 26cc2c4f 

Contato: FOGUINHO (CT NANICO)(CADU) - 2864989a 

Observações: CRIX - HOMICIDIO @@ 

Mensagem: So amanhan mano que eu estou na fuga 

 
ID: 231110 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150718060556.zip 

Data / Hora: 18/07/2015 02:55:17 

Direção: Originada 

Alvo: ALAN CASTIMÁRIO - GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS 

gloria ao senhor JESUS CRISTO!) - 26cc2c4f 

Contato: FOGUINHO (CT NANICO)(CADU) - 2864989a 
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Observações: CRIX - HOMICIDIO @@ 

Mensagem: Pede p alguem ir la tirar a foto 

 
ID: 231111 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150718060556.zip 

Data / Hora: 18/07/2015 02:55:22 

Direção: Originada 

Alvo: ALAN CASTIMÁRIO - GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS 

gloria ao senhor JESUS CRISTO!) - 26cc2c4f 

Contato: FOGUINHO (CT NANICO)(CADU) - 2864989a 

Observações: CRIX - HOMICIDIO @@ 

Mensagem: Blz mano 

 
ID: 231112 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150718060556.zip 

Data / Hora: 18/07/2015 02:55:24 

Direção: Recebida 

Alvo: ALAN CASTIMÁRIO - GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS 

gloria ao senhor JESUS CRISTO!) - 26cc2c4f 

Contato: FOGUINHO (CT NANICO)(CADU) - 2864989a 

Observações: CRIX - HOMICIDIO @@ 

Mensagem: Sim mano 

 
ID: 231113 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150718060556.zip 

Data / Hora: 18/07/2015 02:55:29 

Direção: Originada 

Alvo: ALAN CASTIMÁRIO - GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS 

gloria ao senhor JESUS CRISTO!) - 26cc2c4f 

Contato: FOGUINHO (CT NANICO)(CADU) - 2864989a 

Observações: CRIX - HOMICIDIO @@ 

Mensagem: Mais vai na manha q ja ganhou viu 

 
ID: 231114 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150718060556.zip 

Data / Hora: 18/07/2015 02:55:49 

Direção: Originada 

Alvo: ALAN CASTIMÁRIO - GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS 

gloria ao senhor JESUS CRISTO!) - 26cc2c4f 

Contato: FOGUINHO (CT NANICO)(CADU) - 2864989a 

Observações: CRIX - HOMICIDIO @@ 

Mensagem: Blz mano tranquilidade 
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ID: 231115 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150718060556.zip 

Data / Hora: 18/07/2015 02:56:28 

Direção: Originada 

Alvo: ALAN CASTIMÁRIO - GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS 

gloria ao senhor JESUS CRISTO!) - 26cc2c4f 

Contato: (='( ='( LUTO*TOTAL * >=-o PABLO ESCOBAR >=-o ~=-) 

*LUTO* ='( =') - 27b13a1e 

Mensagem: Boa noite filho pegamos o aley foi 8 tiros era do bando 

da rua D foguinho pegou ele ainda pouco viu 

 
ID: 231120 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150718060556.zip 

Data / Hora: 18/07/2015 02:57:41 

Direção: Recebida 

Alvo: ALAN CASTIMÁRIO - GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS 

gloria ao senhor JESUS CRISTO!) - 26cc2c4f 

Contato: FOGUINHO (CT NANICO)(CADU) - 2864989a 

Observações: CRIX - HOMICIDIO @@ 

Mensagem: Mano amanha certo estou indo atraz do pitti 

 
ID: 231121 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150718060556.zip 

Data / Hora: 18/07/2015 02:57:45 

Direção: Recebida 

Alvo: ALAN CASTIMÁRIO - GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS 

gloria ao senhor JESUS CRISTO!) - 26cc2c4f 

Contato: FOGUINHO (CT NANICO)(CADU) - 2864989a 

Observações: CRIX - HOMICIDIO @@ 

Mensagem: Amannha tem outro 

 
ID: 231122 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150718060556.zip 

Data / Hora: 18/07/2015 02:57:58 

Direção: Recebida 

Alvo: ALAN CASTIMÁRIO - GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS 

gloria ao senhor JESUS CRISTO!) - 26cc2c4f 

Contato: FOGUINHO (CT NANICO)(CADU) - 2864989a 

Observações: CRIX - HOMICIDIO @@ 

Mensagem: Ta mano 
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ID: 231123 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150718060556.zip 

Data / Hora: 18/07/2015 02:58:08 

Direção: Originada 

Alvo: ALAN CASTIMÁRIO - GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS 

gloria ao senhor JESUS CRISTO!) - 26cc2c4f 

Contato: (121. Elevo meus olhos para os montes de onde virá meu 

socorro) - 2bbbc952 

Mensagem: Avisa o urso q o foguinho pegou o aley la rua D do 

bando dos vermes q fizeram a mostruosidade cm a nossa tia mae do 

ursao 

 
ID: 231124 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150718060556.zip 

Data / Hora: 18/07/2015 02:58:13 

Direção: Originada 

Alvo: ALAN CASTIMÁRIO - GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS 

gloria ao senhor JESUS CRISTO!) - 26cc2c4f 

Contato: (121. Elevo meus olhos para os montes de onde virá meu 

socorro) - 2bbbc952 

Mensagem: Amanha vamos pegar outro 

 
ID: 231125 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150718060556.zip 

Data / Hora: 18/07/2015 02:58:50 

Direção: Recebida 

Alvo: ALAN CASTIMÁRIO - GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS 

gloria ao senhor JESUS CRISTO!) - 26cc2c4f 

Contato: FOGUINHO (CT NANICO)(CADU) - 2864989a 

Observações: CRIX - HOMICIDIO @@ 

Mensagem: Sim mano entedi 

 
ID: 231126 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150718060556.zip 

Data / Hora: 18/07/2015 02:58:55 

Direção: Originada 

Alvo: ALAN CASTIMÁRIO - GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS 

gloria ao senhor JESUS CRISTO!) - 26cc2c4f 

Contato: FOGUINHO (CT NANICO)(CADU) - 2864989a 

Observações: CRIX - HOMICIDIO @@ 

Mensagem: Isso msm ai tem aquele la q estava no seguro do CDP q 

ja puxou por estupro esse nos tem que ver se pega vivo ai poe o 
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capu na cabeca p nos fazer um vídeo entendeu

 

ID: 231127 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150718060556.zip 

Data / Hora: 18/07/2015 02:59:14 

Direção: Originada 

Alvo: ALAN CASTIMÁRIO - GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS 

gloria ao senhor JESUS CRISTO!) - 26cc2c4f 

Contato: FOGUINHO (CT NANICO)(CADU) - 2864989a 

Observações: CRIX - HOMICIDIO @@ 

Mensagem: Matando ele de faca

 

ID: 231131 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150718060556.zip 

Data / Hora: 18/07/2015 03:00:10 

Direção: Originada 

Alvo: ALAN CASTIMÁRIO - GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS 

gloria ao senhor JESUS CRISTO!) - 26cc2c4f 

Contato: FOGUINHO (CT NANICO)(CADU) - 2864989a 

Mensagem: Esses vermes não vao mais matar e estuprar nenhuma 

senhora vamos acabar cm todos eles na sua quebrada viu

 

ID: 231138 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150718060556.zip 

Data / Hora: 18/07/2015 03:01:40 

Direção: Recebida 

Alvo: ALAN CASTIMÁRIO - GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS 

gloria ao senhor JESUS CRISTO!) - 26cc2c4f 

Contato: FOGUINHO (CT NANICO)(CADU) - 2864989a 

Observações: CRIX - HOMICIDIO @@ 

Mensagem: Eu martei ele na boca do mano gtinho na rua G não vai 

pega pa niquem que fumo d morto 

 
ID: 231139 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150718060556.zip 

Data / Hora: 18/07/2015 03:02:28 

Direção: Originada 

Alvo: ALAN CASTIMÁRIO - GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS 

gloria ao senhor JESUS CRISTO!) - 26cc2c4f 

Contato: FOGUINHO (CT NANICO)(CADU) - 2864989a 
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Observações: CRIX - HOMICIDIO @@ 

Mensagem: Isso msm mano 

 
ID: 231140 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150718060556.zip 

Data / Hora: 18/07/2015 03:03:22 

Direção: Originada 

Alvo: ALAN CASTIMÁRIO - GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS 

gloria ao senhor JESUS CRISTO!) - 26cc2c4f 

Contato: FOGUINHO (CT NANICO)(CADU) - 2864989a 

Observações: CRIX - HOMICIDIO @@ 

Mensagem: Se tiver outro p pegar pega logo amanha msm pq 

passei ai sao 5 naquela lista viu vamos pegar todos os 5 viu 

 
ID: 231141 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150718060556.zip 

Data / Hora: 18/07/2015 03:03:33 

Direção: Recebida 

Alvo: ALAN CASTIMÁRIO - GNANICO - 26cc2c4f 

Contato: FOGUINHO (CT NANICO) - 2864989a 

Arquivo: Imagens\Manaus-20150717-00171.jpg 

 

 
ID: 231143 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150718060556.zip 

Data / Hora: 18/07/2015 03:04:12 

Direção: Recebida 

Alvo: ALAN CASTIMÁRIO - GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS 

gloria ao senhor JESUS CRISTO!) - 26cc2c4f 

Contato: FOGUINHO (CT NANICO)(CADU) - 2864989a 

Observações: CRIX - HOMICIDIO @@ 
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Mensagem: Vou sim mano pega um d manha cerdo uma 8 horas da 

manha 

 
ID: 231144 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150718060556.zip 

Data / Hora: 18/07/2015 03:04:55 

Direção: Recebida 

Alvo: ALAN CASTIMÁRIO - GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS 

gloria ao senhor JESUS CRISTO!) - 26cc2c4f 

Contato: FOGUINHO (CT NANICO)(CADU) - 2864989a 

Observações: CRIX - HOMICIDIO @@ 

Mensagem: Esse maquinazinha que eu tenho aqui mais quebra um 

galho ater uma arvore 

 
ID: 231145 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150718060556.zip 

Data / Hora: 18/07/2015 03:04:58 

Direção: Recebida 

Alvo: ALAN CASTIMÁRIO - GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS 

gloria ao senhor JESUS CRISTO!) - 26cc2c4f 

Contato: FOGUINHO (CT NANICO)(CADU) - 2864989a 

Observações: CRIX - HOMICIDIO @@ 

Mensagem: Kkkkkkkk 

 
ID: 231146 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150718060556.zip 

Data / Hora: 18/07/2015 03:05:49 

Direção: Recebida 

Alvo: ALAN CASTIMÁRIO - GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS 

gloria ao senhor JESUS CRISTO!) - 26cc2c4f 

Contato: FOGUINHO (CT NANICO)(CADU) - 2864989a 

Observações: CRIX - HOMICIDIO @@ 

Mensagem: Sim mano falta 4 agora daqui pa amanha ta na mao 

 
ID: 231206 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150718063359.zip 

Data / Hora: 18/07/2015 03:21:50 

Direção: Recebida 

Alvo: ALAN CASTIMÁRIO - GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS 

gloria ao senhor JESUS CRISTO!) - 26cc2c4f 

Contato: FOGUINHO (CT NANICO)(CADU) - 2864989a 
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Mensagem: Ta mano amanha manda as foto dele morto e vivo e 

agunizando 

 

 

O assassinato de “pitti” foi confirmado por “CADU” a ALAN CASTIMÁRIO 

no domingo dia 19/07/2015: 

ID: 248984 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150719224645.zip 

Data / Hora: 19/07/2015 19:35:54 

Direção: Recebida 

Alvo: ALAN CASTIMÁRIO - GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS 

gloria ao senhor JESUS CRISTO!) - 26cc2c4f 

Contato: FOGUINHO (CT NANICO)(CADU) - 2864989a 

Mensagem: Mntei mai um 

 
ID: 248987 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150719224645.zip 

Data / Hora: 19/07/2015 19:35:54 

Direção: Recebida 

Alvo: ALAN CASTIMÁRIO - GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS 

gloria ao senhor JESUS CRISTO!) - 26cc2c4f 

Contato: FOGUINHO (CT NANICO)(CADU) - 2864989a 

Mensagem: Acbou d moree 

 
ID: 248985 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150719224645.zip 

Data / Hora: 19/07/2015 19:35:54 

Direção: Recebida 

Alvo: ALAN CASTIMÁRIO - GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS 

gloria ao senhor JESUS CRISTO!) - 26cc2c4f 

Contato: FOGUINHO (CT NANICO)(CADU) - 2864989a 

Mensagem: Pitti já foi 

 
ID: 248990 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150719224645.zip 

Data / Hora: 19/07/2015 19:35:57 

Direção: Recebida 

Alvo: ALAN CASTIMÁRIO - GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS 

gloria ao senhor JESUS CRISTO!) - 26cc2c4f 
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Contato: FOGUINHO (CT NANICO)(CADU) - 2864989a 

Mensagem: Vamoz pega d po um 

 

ID: 249018 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150719224645.zip 

Data / Hora: 19/07/2015 19:45:50 

Direção: Recebida 

Alvo: ALAN CASTIMÁRIO - GNANICO - 26cc2c4f 

Contato: FOGUINHO (CT NANICO) - 2864989a 

Arquivo: Imagens\20150719_180445-0.jpg 

   

ID: 249019 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150719224645.zip 

Data / Hora: 19/07/2015 19:45:54 

Direção: Recebida 

Alvo: ALAN CASTIMÁRIO - GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS 

gloria ao senhor JESUS CRISTO!) - 26cc2c4f 

Contato: FOGUINHO (CT NANICO)(CADU) - 2864989a 

Mensagem: Já foi o pitti tbem 
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ID: 249020 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150719224645.zip 

Data / Hora: 19/07/2015 19:45:55 

Direção: Recebida 

Alvo: ALAN CASTIMÁRIO - GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS 

gloria ao senhor JESUS CRISTO!) - 26cc2c4f 

Contato: FOGUINHO (CT NANICO)(CADU) - 2864989a 

Mensagem: ESse eo pitti 

 

As vítimas “ALEY” e “PITTI”, assassinadas por “CADU a mando da FDN, 

a julgar pelas circunstâncias e mecânica exposta nas mensagens, seriam, 

respectivamente, HARLEY DUQUE PROTAZIO, 33 anos, e ELISSANDRO DAS 

NEVES LIMA, ambos assassinados na Rua G, bairro Armando mendes, na zona leste 

da cidade.   

Voltando um pouco à tarde de sábado dia 18/07/2015, mesmo após as 

diversas mortes da madrugada, JOSÉ ROBERTO autoriza “GIBA” a matar pelo menos 

mais uma pessoa, de alcunha “chuva”, mas solicita cautela pois estariam matando 

muita gente em função da morte do policial militar.    

ID: 235295 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150718220815.zip 

Data / Hora: 18/07/2015 18:58:04 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: GIBA (CT ZÉ ROBERTO) - GJR(Sansao DEUS e 

PODEROSO) - 2b9c9a84 

Mensagem: Ai pai dele chuva falo que ia matar daniel ai vou ripa 

esse chuva senhor 

 
ID: 235296 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150718220815.zip 

Data / Hora: 18/07/2015 18:58:19 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: GIBA (CT ZÉ ROBERTO) - GJR(Sansao DEUS e 
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PODEROSO) - 2b9c9a84 

Mensagem: Ele vai matar daniel nao vai primeiro 

 
ID: 235297 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150718220815.zip 

Data / Hora: 18/07/2015 18:58:34 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: GIBA (CT ZÉ ROBERTO) - GJR(Sansao DEUS e 

PODEROSO) - 2b9c9a84 

Mensagem: Ai quero so sua ordem vou no talento.

 

ID: 235302 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150718220815.zip 

Data / Hora: 18/07/2015 19:02:57 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: GIBA (CT ZÉ ROBERTO) - GJR(Sansao DEUS e 

PODEROSO) - 2b9c9a84 

Mensagem: Ja eh tem q fazer msm 

 
 

ID: 235304 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150718220815.zip 

Data / Hora: 18/07/2015 19:03:30 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: GIBA (CT ZÉ ROBERTO) - GJR(Sansao DEUS e 

PODEROSO) - 2b9c9a84 

Mensagem: Pq aqui morreu um PM. Ai tao matado muita gente 

 
ID: 235305 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150718220815.zip 

Data / Hora: 18/07/2015 19:03:44 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: GIBA (CT ZÉ ROBERTO) - GJR(Sansao DEUS e 

PODEROSO) - 2b9c9a84 

Mensagem: Morreu 25 pessoas de ontem pa hj 

 
ID: 235306 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150718220815.zip 
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Data / Hora: 18/07/2015 19:03:58 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: GIBA (CT ZÉ ROBERTO) - GJR(Sansao DEUS e 

PODEROSO) - 2b9c9a84 

Mensagem: Ai tem q fazer e sabe viu 

 

Já na noite de sábado dia 11/07/2015, JOSÉ ROBERTO e JOÃO 

BRANCO conversam sobre a onda de assassinatos em andamento na cidade, e 

reconhecem que pelo menos parte poderia ser retaliação do PCC e dos “300”. Abaixo, 

alguns trechos mais relevantes:   

ID: 235303 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150718220815.zip 

Data / Hora: 18/07/2015 19:03:10 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: Deixa lhe fala desde ontem ja foi morto 22 irmão e 

amigo e inocente família esta chegado em mim pra toma uma 

providencia dos policia esta matado ser sabe quem matou este 

policia e nos nao pode fica calado eu vc e perna antao nos nao vai 

sai matado pq vc e perna esta prezo mas nos temos q bola uma msg 

pra passa pra família nao fazer nada eu creio q nos temos q passa 

um salve para todos fica alerta e armando sim chega nas loja pra 

mata eles ai eles abre fogo contra quem for q vc fala disto

 

ID: 235449 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150718222216.zip 

Data / Hora: 18/07/2015 19:14:13 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: Isto e os policia mesmo mano 

 
ID: 235450 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150718222216.zip 

Data / Hora: 18/07/2015 19:14:33 

Direção: Originada 
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Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: Ou pode ser algum safados

 

ID: 235452 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150718222216.zip 

Data / Hora: 18/07/2015 19:14:46 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: Sim 

 
ID: 235453 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150718222216.zip 

Data / Hora: 18/07/2015 19:17:01 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Mensagem: ATENÇÃO MANAUS Ontem o Sargento PM Camacho 

foi assassinado em um assalto no bairro de Educandos, isso 

deflagrou uma guerra entre bandidos e polícia. Desde então, 24 

corpos (contagem até 11:30h de hoje, 18/07) foram encontrados em 

várias zonas da cidade. Entre eles, muitos bandidos conhecidos, mas 

infelizmente alguns inocentes e até policiais. Em grupos do whatsapp 

da polícia o que se comenta é que isso é culpa de um possível 

acordo feito entre Governo e líderes de facções criminosas durante o 

período eleitoral, o que gerou um caos na Segurança. Muito cuidado 

ao trafegarem pelas ruas da cidade, mantenham a calma em 

abordagens policiais e por favor, evitem trafegar em áreas mais 

isoladas de Manaus. Tomem um cuidado especial com motoqueiros 

com garupa! ATENÇÃO: Não é corrente, se tiver dúvidas leia as 

notícias nos jornais locais! Repassando de outro grupo... 

 
ID: 235627 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150718225022.zip 

Data / Hora: 18/07/2015 19:42:24 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: O serjo forte tava falado no jonal 
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ID: 235628 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150718225022.zip 

Data / Hora: 18/07/2015 19:42:31 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: Aqui idagorinha 

 
 

ID: 235630 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150718225022.zip 

Data / Hora: 18/07/2015 19:43:55 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: Ai falou q essas monte pode te vindo dos presidio pq 

pela montes dos 300 

 
ID: 235632 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150718225022.zip 

Data / Hora: 18/07/2015 19:44:10 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: Ai nos tbm tem q ta espeto tbm 

 
ID: 235634 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150718225022.zip 

Data / Hora: 18/07/2015 19:44:48 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: Pq o Gigante era PCC. Ai eles pode te se ajuntado e 

madarao da esses atack 

 
ID: 235636 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150718225022.zip 

Data / Hora: 18/07/2015 19:45:05 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: Nao mano foi nao 
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ID: 235637 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150718225022.zip 

Data / Hora: 18/07/2015 19:45:14 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: Isto foi policia mesmo 

 
ID: 235744 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150718230423.zip 

Data / Hora: 18/07/2015 20:04:15 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: Sim esta pq pcc nao ter ng ai pra fazer isto 

 
ID: 235845 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150718231828.zip 

Data / Hora: 18/07/2015 20:06:29 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: Tem sim anjinho safado. Esses verme do segunro. 

Esse. R. Piu-piu safados tv junto co passarinho. E outros safado 

 
ID: 235846 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150718231828.zip 

Data / Hora: 18/07/2015 20:07:10 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: Pq pa sai martado que tiver pela fetri e muito facil 

 
ID: 235848 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150718231828.zip 

Data / Hora: 18/07/2015 20:07:23 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: So q pa mim tbm e policia tbm 
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Preocupados com eventual responsabilização pelas mortes, a cúpula da 

FDN decide pedir a familiares para entrarem em sites e fazerem comentários de que 

são apenas os policiais que estão promovendo essa onda de assassinatos, bem como 

divulgar um “SALVE GERAL”, alertando aos “boqueiros” para se defenderem. 

Vejamos algumas mensagens:   

JOSÉ ROBERTO x ALAN CASTIMÁRIO 

ID: 235740 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150718230423.zip 

Data / Hora: 18/07/2015 20:02:06 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: ALAN CASTIMÁRIO - GNANICO(HOLANDES ! Gloria a 

DEUS gloria ao senhor JESUS CRISTO!) - 26cc2c4f 

Mensagem: Mano temos que dar o salve geral mano p nos pedir 

mano p nossos familiares e conhecidos entrar do site desses jornais 

e fazer comentarios que sao esse policia mano q mataram varios 

mano aqui tem um msg em um grupo no qual eles dizem que vao 

matar esta aqui msg em grupo o mano neizinho tem acesso atraves 

de um cunhado dele q diz que os vermes vao sair p matar 

vagabundagem 

 

JOSÉ ROBERTO x JOÃO BRANCO 

 

ID: 248139 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150719201229.zip 

Data / Hora: 19/07/2015 17:11:26 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: Tem que md salve geral mano 

 
ID: 248140 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150719201229.zip 

Data / Hora: 19/07/2015 17:11:54 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 
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Mensagem: Que esses cara tao xegado na boca matado noiado.

 

ID: 248162 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150719202629.zip 

Data / Hora: 19/07/2015 17:12:53 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: Ai os cara da boca tem q ta sempre espeto. E armado

 

ID: 248294 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150719204032.zip 

Data / Hora: 19/07/2015 17:37:35 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR - 2bd4e4ae 

Contato: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Observações: SALVE GERAL 

Mensagem: SALVE GERAL. DA FDN. Boa tarde todos da FDN 

venho através deste comunicado avisa para todos q estão matado 

inocente em varias parte da cidade estão chegado nas comunidade e 

atirado então nos temos q da proteção para nossa comunidade peso 

q todos sim arme e fique esperado sim estes safado q estão fazendo 

isto chega pode reagi mata para nao morre vamos sim defende ng 

vai sai matado qualquer um mas tb sim puxa para qualquer um pode 

atira primeiro ASS os pilares da FDN. 

Com a enorme repercussão da “onda de assassinatos”, na segunda-feira 

dia 20/07/2015, os “pilares” da FDN demonstram grande preocupação com um 

possível envio daqueles que se encontram presos para cumprimento de pena em 

presídios federais.  

Diversas medidas e estratégias foram discutidas, sendo a primeira a 

elaboração de uma nota para divulgação para a imprensa e sociedade em geral, na 

qual repudiam qualquer participação na onda de assassinatos (mesmo cientes de que 

ordenaram e/ou autorizaram diversos homicídios no período). In verbis:    
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ID: 272148 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150721003038.zip 

Data / Hora: 20/07/2015 21:18:31 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: ALAN CASTIMÁRIO - GNANICO(HOLANDES ! Gloria a 

DEUS gloria ao senhor JESUS CRISTO!) - 26cc2c4f 

Mensagem: E com grande tristeza que vinhemos informar a 

todos,que o que esta acontecendo em nossa cidade e um ato de 

covardia,desumano por parte de alguns policia safado no qual foge 

de seus limites no qual sua profissao permite e que tbm se diz 

defensor da sociedade,mas que esta fazendo famílias sofrerem por 

perda de seus entes queridos que morreram e estão morrendo pelo 

fato da policia injusta incorreta enfrigindo a lei e cometendo crimes , 

incapaz de solucionar um caso de um assalto no qual morreu um 

policial,porem estão matando pessoas inocentes por vingança deste 

fato,pondo culpa e risco a sociedade ao invés de estarem 

protegendo,fazendo assim justiça com as próprias mãos(que policia 

essa)que se diz servir e proteger a sociedade,e acaba matando seus 

filhos covardemente? Contudo as autoridades de seguranca publica, 

e obvio que estao ciente dos fatos ocorridos, porem estão passando 

a sociedade brigas de faccoes querendo descartar a policia destes 

acontecimentos no qual eles mesmo estao tomandos essas atitudes 

covardes e praticando esses atos com seus proprios armamentos de 

trabalho, fazendo assim vista grossa para grupo de exterminio desta 

instituição (segurança publica). Afinal e inadimicivel essa barbarie 

que ocorreu e esta ocorrendo em nossa cidade de manaus, pelo fato 

de não haver transparência das autoridades que tenta mas uma vez 

encobrir essas violações perante a justiça e a sociedade. Entretanto 

nos da FAMILIA DO NORTE temos o objetivo de progredir onde sera 

lançado para este espaço maior e sera alcançado priorizando apenas 

a etica. Porem nosso compromisso primeiramente e com o certo e 

com a razão. Portanto jamais compactuamos com atitudes covardes, 

incorretas e deselegantes. Ou seja, morte de pessoas inocentes que 

se tem visto nestes últimos dias após a morte de um policial. Então 

deixamos bem claro a sociedade em geral que jamais desviaremos 

de nossa ideologia,disciplina e de nossas regras conforme constitui a 

FAMILIA DO NORTE. 

 
 

ID: 272157 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150721003038.zip 
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Data / Hora: 20/07/2015 21:20:23 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: ALAN CASTIMÁRIO - GNANICO(HOLANDES ! Gloria a 

DEUS gloria ao senhor JESUS CRISTO!) - 26cc2c4f 

Mensagem: 2 parte. Neste momento de tamanha tristeza para todo e 

ate difícil falar ou tentar consolar as famílias das vitimas deste 

massacre, mas neste momento peçamos por todos, que Deus os 

conforte, os dê muita força para superar este momento de tamanha 

tristeza, medo e insegurança. Deixamos nossos pêsames as famílias 

que perderam seus anjos, que hoje estão ao lado de Deus. Manaus, 

20 de julho de 2015. 

 
 

Outra estratégia muito discutida entre as lideranças foi a possibilidade 

de execução de policiais e a realização de rebeliões nos presídios, caso JOSÉ 

ROBERTO e ALAN CASTIMÁRIO fosse transferidos para cumprimento de pena em 

presídios federais (vide fls. 27/32 do AC nº 03/2015). 

No dia 21/07/2015, JOSÉ ROBERTO FERNANDES BARBOSA é 

chamado para reunião com o Secretário de Justiça e Direitos Humanos – SEJUS, 

Coronel LOUISMAR BONATES, e decide “aceitar”, como se não fosse obrigado.  

Neste ponto, é de ser revelado que em diversas passagens anteriores 

JOSÉ ROBERTO e ALAN CASTIMÁRIO simplesmente se negaram a comparecer a 

qualquer reunião com as autoridades do sistema, e sempre se vangloriavam de ter 

enviado um mero representante sempre que convocados (no caso de JOSÉ 

ROBERTO, envia o condenado conhecido pela alcunha de “BICHO DO MATO”, seu 

braço direito na cadeia), demonstrando total desprezo e o quão refém se encontra o 

Estado nas mãos destes criminosos. 

ID: 231731 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150718120454.zip 

Data / Hora: 18/07/2015 08:58:54 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 
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Contato: ALAN CASTIMÁRIO - GNANICO(HOLANDES ! Gloria a 

DEUS gloria ao senhor JESUS CRISTO!) - 26cc2c4f 

Mensagem: E isso vou md da alo por secretario que eu vou fala com 

Ele 

 
ID: 231732 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150718120454.zip 

Data / Hora: 18/07/2015 08:59:14 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: ALAN CASTIMÁRIO - GNANICO(HOLANDES ! Gloria a 

DEUS gloria ao senhor JESUS CRISTO!) - 26cc2c4f 

Mensagem: Pq ele vem quere fala comigo eu md so bicho 

 
ID: 231733 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150718120454.zip 

Data / Hora: 18/07/2015 08:59:47 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: ALAN CASTIMÁRIO - GNANICO(HOLANDES ! Gloria a 

DEUS gloria ao senhor JESUS CRISTO!) - 26cc2c4f 

Mensagem: Isso msm essa eh a hora de você falar mano 

Neste caso, atendendo a apelo de sua esposa, e tomado pelo medo de 

ser enviado para cumprimento de pena em um presídio federal, JOSÉ ROBERTO 

aceitou comparecer ao encontro, que ao que tudo indica ocorreu na biblioteca do 

COMPAJ. 

Conforme se depreende das mensagens interceptadas, na reunião 

JOSÉ ROBERTO recebeu a garantia do coronel de que não seria enviado para um 

presídio federal, e ainda conseguiu que finalmente fosse atendido seu antigo pleito de 

extinção do “seguro” (pavilhões 01 e 02) do Centro de Detenção Provisória Masculino 

– CDPM, último reduto do PCC, garantido controle total da FDN sobre o sistema 

prisional, em troca de manter as paz nas cadeias. Este episódio se encontra detalhado 

no tópico 1.4 do AC nº 03/2015 (fls. 32 a 52). Vejamos aqui alguns trechos:      
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JOSÉ ROBERTO X LUCIANE 

 

ID: 276967 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150721163936.zip 

Data / Hora: 21/07/2015 13:30:36 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: COMPANHEIRA - ZÉ ROBERTO - GJR(Deus toma conta  

Mensagem: O diretor madou me fala aqui secretario ta vindo fala 

comigo 1.30 

 
ID: 276968 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150721163936.zip 

Data / Hora: 21/07/2015 13:30:44 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: COMPANHEIRA - ZÉ ROBERTO - GJR(Deus toma conta  

Mensagem: Que fala so comigo 

 
ID: 276969 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150721163936.zip 

Data / Hora: 21/07/2015 13:39:29 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: COMPANHEIRA - ZÉ ROBERTO - GJR(Deus toma conta  

Mensagem: Vai la 

 
ID: 277111 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150721165336.zip 

Data / Hora: 21/07/2015 13:40:18 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: COMPANHEIRA - ZÉ ROBERTO - GJR(Deus toma conta 

Mensagem: Por favor 

 
 

ID: 277113 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150721165336.zip 

Data / Hora: 21/07/2015 13:48:14 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 
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Contato: COMPANHEIRA - ZÉ ROBERTO - GJR(Deus toma conta 

Mensagem: Eu vou lar ver o que ele tem pa me fala 

 
 

ID: 277115 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150721165336.zip 

Data / Hora: 21/07/2015 13:49:02 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: COMPANHEIRA - ZÉ ROBERTO - GJR(Deus toma conta 

Mensagem: Humildemente

 

ID: 277116 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150721165336.zip 

Data / Hora: 21/07/2015 13:49:15 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: COMPANHEIRA - ZÉ ROBERTO - GJR(Deus toma conta 

Mensagem: Peca p ele te ajudar

 

ID: 277119 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150721165336.zip 

Data / Hora: 21/07/2015 13:50:24 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: COMPANHEIRA - ZÉ ROBERTO - GJR(Deus toma conta 

Mensagem: Por favor 

 
ID: 277120 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150721165336.zip 

Data / Hora: 21/07/2015 13:50:28 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: COMPANHEIRA - ZÉ ROBERTO - GJR(Deus toma conta 

Mensagem: Seja humilde 

 
ID: 277121 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150721165336.zip 

Data / Hora: 21/07/2015 13:50:34 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 
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Contato: COMPANHEIRA - ZÉ ROBERTO - GJR(Deus toma conta 

Mensagem: Seja bonzinho 

 

JOSÉ ROBERTO x JOÃO BRANCO 

ID: 277227 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150721170737.zip 

Data / Hora: 21/07/2015 14:04:08 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: O bonante md dizer q vem fala comigo. 1.30 

 
ID: 277229 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150721170737.zip 

Data / Hora: 21/07/2015 14:04:22 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: So comigo la na Bribioteca 

 
ID: 277231 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150721170737.zip 

Data / Hora: 21/07/2015 14:04:55 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Observações: Reunião José Roberto e Bonates 

Mensagem: Ser Deus quizer vou ver q ele vai me dizer 

 
 

JOÃO BRANCO X MARCOS PARÁ (utilizando BBM de JOSÉ 

ROBERTO) 

ID: 277881 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150721184557.zip 

Data / Hora: 21/07/2015 15:40:34 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 
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Mensagem: Mano aqui e o Para

 

ID: 277883 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150721184557.zip 

Data / Hora: 21/07/2015 15:41:12 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Observações: Reunião José Roberto e Bonates 

Mensagem: Veja bem mano o secretario veio aqui fala com o mano 

Z para manter a Paz dentro e fora dos sistema

 

ID: 277886 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150721184557.zip 

Data / Hora: 21/07/2015 15:41:45 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Observações: Reunião José Roberto e Bonates 

Mensagem: Ai o mano deu a palavra dele pro secretario q nao vai 

acontecer nada dentro da cadeia

 

ID: 277889 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150721184557.zip 

Data / Hora: 21/07/2015 15:42:20 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Observações: Reunião José Roberto e Bonates 

Mensagem: Ai o mano Z ganhou o pavilhao 1 e 2 la do CDP onde 

era dos PCC vai fica pessoal nosso la nesses 2 pavilhao

 

ID: 278020 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150721185959.zip 

Data / Hora: 21/07/2015 15:47:18 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 
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Mensagem: E o secretario deu o campo de futebol para nos aqui 

para nos ajeita para joga bola 

 
ID: 278021 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150721185959.zip 

Data / Hora: 21/07/2015 15:47:18 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Observações: Reunião José Roberto e Bonates 

Mensagem: E o secretario deu o campo de futebol para nos aqui 

para nos ajeita para joga bola 

 
ID: 278022 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150721185959.zip 

Data / Hora: 21/07/2015 15:48:08 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Observações: Reunião José Roberto e Bonates 

Mensagem: Kkkkkkk e mesmo q este safado esta querendo nesta 

guerra toda ele dado as coisas 

 

JOSÉ ROBERTO X ALAN CASTIMÁRIO 

ID: 278641 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150721194202.zip 

Data / Hora: 21/07/2015 16:35:42 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: ALAN CASTIMÁRIO - GNANICO(HOLANDES ! Gloria a 

DEUS gloria ao senhor JESUS CRISTO!) - 26cc2c4f 

Mensagem: Mano secretario veio aqui hj comigo indagorinha 

 
ID: 278643 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150721194202.zip 

Data / Hora: 21/07/2015 16:36:08 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: ALAN CASTIMÁRIO - GNANICO(HOLANDES ! Gloria a 
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DEUS gloria ao senhor JESUS CRISTO!) - 26cc2c4f 

Mensagem: Ai mano q ele disse mano 

 
ID: 278644 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150721194202.zip 

Data / Hora: 21/07/2015 16:36:33 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: ALAN CASTIMÁRIO - GNANICO(HOLANDES ! Gloria a 

DEUS gloria ao senhor JESUS CRISTO!) - 26cc2c4f 

Mensagem: Você disse p ele q não temos nada haver cm essas 

mortes ai mano nas ruas

 

ID: 278646 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150721194202.zip 

Data / Hora: 21/07/2015 16:37:32 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: ALAN CASTIMÁRIO - GNANICO(HOLANDES ! Gloria a 

DEUS gloria ao senhor JESUS CRISTO!) - 26cc2c4f 

Mensagem: Eu disse pa ele mano q nos nao tem nd aver 

 
ID: 278647 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150721194202.zip 

Data / Hora: 21/07/2015 16:37:37 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: ALAN CASTIMÁRIO - GNANICO(HOLANDES ! Gloria a 

DEUS gloria ao senhor JESUS CRISTO!) - 26cc2c4f 

Mensagem: Blz mano 

 
ID: 278648 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150721194202.zip 

Data / Hora: 21/07/2015 16:38:00 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: ALAN CASTIMÁRIO - GNANICO(HOLANDES ! Gloria a 

DEUS gloria ao senhor JESUS CRISTO!) - 26cc2c4f 

Mensagem: Dei real pa ele 

 
ID: 278649 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150721194202.zip 
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Data / Hora: 21/07/2015 16:38:23 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: ALAN CASTIMÁRIO - GNANICO(HOLANDES ! Gloria a 

DEUS gloria ao senhor JESUS CRISTO!) - 26cc2c4f 

Mensagem: Acabemos com segunro do CDP 

 
ID: 278651 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150721194202.zip 

Data / Hora: 21/07/2015 16:38:55 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: ALAN CASTIMÁRIO - GNANICO(HOLANDES ! Gloria a 

DEUS gloria ao senhor JESUS CRISTO!) - 26cc2c4f 

Mensagem: E ganhemos CAMPO aqui na jobim 

 
ID: 278652 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150721194202.zip 

Data / Hora: 21/07/2015 16:39:05 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: ALAN CASTIMÁRIO - GNANICO(HOLANDES ! Gloria a 

DEUS gloria ao senhor JESUS CRISTO!) - 26cc2c4f 

Mensagem: Isso msm mano você pediu algum beneficio 

 
ID: 278653 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150721194202.zip 

Data / Hora: 21/07/2015 16:39:10 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: ALAN CASTIMÁRIO - GNANICO(HOLANDES ! Gloria a 

DEUS gloria ao senhor JESUS CRISTO!) - 26cc2c4f 

Mensagem: Mano sobre os dias de entrega de material tem q 

aumentar os dias ai p fechado pq eles querem diminuir aqui e muita 

gente não vai dar não mano 

 
ID: 278654 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150721194202.zip 

Data / Hora: 21/07/2015 16:39:23 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: ALAN CASTIMÁRIO - GNANICO(HOLANDES ! Gloria a 
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DEUS gloria ao senhor JESUS CRISTO!) - 26cc2c4f 

Mensagem: So que ele falou q tao doido pa mim md pa Federal 

 
ID: 278655 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150721194202.zip 

Data / Hora: 21/07/2015 16:39:52 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: ALAN CASTIMÁRIO - GNANICO(HOLANDES ! Gloria a 

DEUS gloria ao senhor JESUS CRISTO!) - 26cc2c4f 

Mensagem: So que ele falou la na reuniao 

 
ID: 278658 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150721194202.zip 

Data / Hora: 21/07/2015 16:40:03 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: ALAN CASTIMÁRIO - GNANICO(HOLANDES ! Gloria a 

DEUS gloria ao senhor JESUS CRISTO!) - 26cc2c4f 

Mensagem: Que eu tou de Boa 

 
ID: 278659 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150721194202.zip 

Data / Hora: 21/07/2015 16:40:25 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: ALAN CASTIMÁRIO - GNANICO(HOLANDES ! Gloria a 

DEUS gloria ao senhor JESUS CRISTO!) - 26cc2c4f 

Mensagem: E ser md podi fica doido aqui 

 
ID: 278660 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150721194202.zip 

Data / Hora: 21/07/2015 16:40:51 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: ALAN CASTIMÁRIO - GNANICO(HOLANDES ! Gloria a 

DEUS gloria ao senhor JESUS CRISTO!) - 26cc2c4f 

Mensagem: Ele falou q eu nao vou pa federal nao 

 
ID: 278661 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150721194202.zip 

Data / Hora: 21/07/2015 16:41:06 
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Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: ALAN CASTIMÁRIO - GNANICO(HOLANDES ! Gloria a 

DEUS gloria ao senhor JESUS CRISTO!) - 26cc2c4f 

Mensagem: Mais que vai gente pa federal 

 
ID: 278662 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150721194202.zip 

Data / Hora: 21/07/2015 16:41:11 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: ALAN CASTIMÁRIO - GNANICO(HOLANDES ! Gloria a 

DEUS gloria ao senhor JESUS CRISTO!) - 26cc2c4f 

Mensagem: Nao sei quem 

 
ID: 278663 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150721194202.zip 

Data / Hora: 21/07/2015 16:41:17 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: ALAN CASTIMÁRIO - GNANICO(HOLANDES ! Gloria a 

DEUS gloria ao senhor JESUS CRISTO!) - 26cc2c4f 

Mensagem: Ai eu falei 

 
ID: 278823 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150721195602.zip 

Data / Hora: 21/07/2015 16:43:17 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: ALAN CASTIMÁRIO - GNANICO(HOLANDES ! Gloria a 

DEUS gloria ao senhor JESUS CRISTO!) - 26cc2c4f 

Mensagem: Que nos tamos de Boa q acadeia vai fica tudo na PAZ 

 
ID: 278993 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150721201003.zip 

Data / Hora: 21/07/2015 16:57:36 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 

2bd4e4ae 

Contato: ALAN CASTIMÁRIO - GNANICO(HOLANDES ! 

Gloria a DEUS gloria ao senhor JESUS CRISTO!) - 26cc2c4f 

Mensagem: E nos Tamos no cotolher de tudo 
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ID: 278994 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150721201003.zip 

Data / Hora: 21/07/2015 16:58:11 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 

2bd4e4ae 

Contato: ALAN CASTIMÁRIO - GNANICO(HOLANDES ! 

Gloria a DEUS gloria ao senhor JESUS CRISTO!) - 26cc2c4f 

Mensagem: Ele nao tem mais nem um Pavilhao pq esses 

vermes tinhao 2 pavilhao 

 
ID: 278995 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150721201003.zip 

Data / Hora: 21/07/2015 16:58:31 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 

2bd4e4ae 

Contato: ALAN CASTIMÁRIO - GNANICO(HOLANDES ! 

Gloria a DEUS gloria ao senhor JESUS CRISTO!) - 26cc2c4f 

Mensagem: Agora nos da FDN. Tamos no cotolhe de toda a 

Cadeia 

 

JOSÉ ROBERTO X JOÃO BRANCO 

ID: 280170 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150721220216.zip 

Data / Hora: 21/07/2015 18:57:30 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Observações: ORGX - CONTROLE DO PAVILHAO 1 @@ 

Mensagem: Ai Ele me Falou q eu nao vou pa federal nao 

 
ID: 280171 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150721220216.zip 

Data / Hora: 21/07/2015 18:57:31 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 
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Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: Ai Ele me Falou q eu nao vou pa federal nao 

 
ID: 280172 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150721220216.zip 

Data / Hora: 21/07/2015 18:57:54 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Observações: ORGX - CONTROLE DO PAVILHAO 1 @@ 

Mensagem: Q querem me md mais ele falou por goveno nao mexe 

comigo 

 
ID: 280173 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150721220216.zip 

Data / Hora: 21/07/2015 18:57:55 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: Q querem me md mais ele falou por goveno nao mexe 

comigo 

 
ID: 280175 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150721220216.zip 

Data / Hora: 21/07/2015 18:58:13 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: Pq ser eu for e problema q eu tou so na minha 

 
ID: 280174 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150721220216.zip 

Data / Hora: 21/07/2015 18:58:13 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Observações: ORGX - CONTROLE DO PAVILHAO 1 @@ 

Mensagem: Pq ser eu for e problema q eu tou so na minha 

 
ID: 280176 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150721220216.zip 

Data / Hora: 21/07/2015 18:58:41 
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Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Observações: ORGX - CONTROLE DO PAVILHAO 1 @@ 

Mensagem: Ai falou q vai te transferecia So q EU. Nao vou 

 
ID: 280177 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150721220216.zip 

Data / Hora: 21/07/2015 18:58:41 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: Ai falou q vai te transferecia So q EU. Nao vou 

Com o fim do chamado “seguro” do CDPM (pavilhões 01 e 02), último 

reduto até então dominado pelo PCC, e a garantia do Secretário BONATES de que 

JOSÉ ROBERTO não será enviado para cumprimento de pena em um presídio 

federal, pode-se dizer que a FDN saiu fortalecida deste lamentável episódio, 

alcançando o domínio absoluto do Sistema Prisional, e deixando o Estado ainda mais 

refém de suas decisões e vontades. 

Mas as repercussões do “final de semana sangrento” não pararam por 

aí.  

 Nos dias que se seguiram, em resposta ao “FINAL DE SEMANA 

SANGRENTO”, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas – SSP/AM, 

capitaneada pelo Secretário SÉRGIO LUCIO MAR DOS SANTOS FONTES, 

organizou uma vistoria surpresa no Complexo Penitenciário Anísio Jobim – COMPAJ, 

sem o conhecimento e/ou autorização do Coronel LOUISMAR BONATES, chefe da 

Secretaria de Administração Penitenciária – SEAP/AM (vide fls. 61/90 do AC nº 

04/2015). 

A revista surpresa foi realizada na manhã do dia 29/07/2015, com 

emprego de grande efetivo da SSP/AM e Exército Brasileiro, em uma ação classificada 

pela imprensa como verdadeira “operação de guerra”. 
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Ocorre que, a vistoria, que deveria ser surpresa, não foi tão surpresa 

assim, tendo em vista que na noite anterior (dia 28/07/2015) JOSÉ ROBERTO foi 

alertado por seu comparsa ERICK, vulgo “CD” da possível operação policial que 

ocorreria na manhã dia seguinte. 

ID: 374280 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150728224631.zip 

Data / Hora: 28/07/2015 19:45:47 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Contato: CD (CT ZÉ ROBERTO) - GJR(FILHO DO REI B-)) - 

28915011 

Observações: ## 

Mensagem: Mano amanha vai ter revista mas o vermi la não sabi 

aonde e ainda ai eli vai aviza so as 5 horas da manha tem que deixa 
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ai alguem pra eu aviza mano se for ai 

 

ID: 374367 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150728230033.zip 

Data / Hora: 28/07/2015 19:52:56 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Contato: CD (CT ZÉ ROBERTO) - GJR(FILHO DO REI B-)) - 

28915011 

Observações: ## 

Mensagem: So que eli so vai saber as 5 horas da manha na hora 

que elis sairem do batalhão

 

ID: 380773 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150729012058.zip 

Data / Hora: 28/07/2015 22:07:30 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Contato: CD (CT ZÉ ROBERTO) - GJR(FILHO DO REI B-)) - 

28915011 

Observações: ## 

Mensagem: Ta bom mano eu avizo quem hk as 5 horas da manha 

na hora que o vermi la da o alo mano aonde vai ser a revista 

 
ID: 380774 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150729012058.zip 

Data / Hora: 28/07/2015 22:08:19 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Contato: CD (CT ZÉ ROBERTO) - GJR(FILHO DO REI B-)) - 

28915011 

Observações: ## 

Mensagem: Vc avisa garronte 

 
ID: 380776 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150729012058.zip 

Data / Hora: 28/07/2015 22:08:35 

Direção: Originada 
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Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Contato: CD (CT ZÉ ROBERTO) - GJR(FILHO DO REI B-)) - 

28915011 

Observações: ## 

Mensagem: E garronte avisa aqui no Radio

 

ID: 380779 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150729012058.zip 

Data / Hora: 28/07/2015 22:08:54 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Contato: CD (CT ZÉ ROBERTO) - GJR(FILHO DO REI B-)) - 

28915011 

Observações: ## 

Mensagem: Eu axo q vai ser no CDP 

 
ID: 380781 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150729012058.zip 

Data / Hora: 28/07/2015 22:09:12 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Contato: CD (CT ZÉ ROBERTO) - GJR(FILHO DO REI B-)) - 

28915011 

Observações: ## 

Mensagem: Pq eu covensei com secretario 

 
ID: 380783 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150729012058.zip 

Data / Hora: 28/07/2015 22:09:48 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Contato: CD (CT ZÉ ROBERTO) - GJR(FILHO DO REI B-)) - 

28915011 

Observações: ## 

Mensagem: E vai acaba com segunro espalha esses safado do 

seguro nas cadeias 
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ID: 380786 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150729012058.zip 

Data / Hora: 28/07/2015 22:10:10 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Contato: CD (CT ZÉ ROBERTO) - GJR(FILHO DO REI B-)) - 

28915011 

Observações: ## 

Mensagem: Ai pode ser isso ou pode ser aqui 

 
ID: 380791 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150729012058.zip 

Data / Hora: 28/07/2015 22:11:34 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Contato: CD (CT ZÉ ROBERTO) - GJR(FILHO DO REI B-)) - 

28915011 

Observações: ## 

Mensagem: Mano eli ja avizo aqui vai ser ai mesmo mano 

 
ID: 380793 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150729012058.zip 

Data / Hora: 28/07/2015 22:11:51 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Contato: CD (CT ZÉ ROBERTO) - GJR(FILHO DO REI B-)) - 

28915011 

Observações: ## 

Mensagem: Mande guarda tudo bem guardado 

Após receber a confirmação da operação policial no COMPAJ, JOSÉ 

ROBERTO determinou aos comparsas que espalhassem a notícia e preparassem 

tudo para a revista, escondendo todas as armas, celulares e demais objetos 

importantes. Vejamos algumas mensagens interceptadas sobre o tema:  

ID: 380802 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150729012058.zip 

Data / Hora: 28/07/2015 22:15:25 
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Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: MACHUCA(Deus e FIEL...) - 2b9c5334 

Observações: ## 

Mensagem: Vc guanda tudo ai hj 

 
ID: 380803 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150729012058.zip 

Data / Hora: 28/07/2015 22:15:27 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: MACHUCA(Deus e FIEL...) - 2b9c5334 

Mensagem: Cedo 

 
ID: 380804 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150729012058.zip 

Data / Hora: 28/07/2015 22:15:46 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: MACHUCA(Deus e FIEL...) - 2b9c5334 

Observações: ## 

Mensagem: Que amanha vai te revista aqui viu 

 
ID: 380805 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150729012058.zip 

Data / Hora: 28/07/2015 22:15:51 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: MACHUCA(Deus e FIEL...) - 2b9c5334 

Observações: ## 

Mensagem: Ok chefe.

 

ID: 380853 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150729013459.zip 

Data / Hora: 28/07/2015 22:21:16 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Contato: ARI (PRIMO ZÉ ROBERTO) - GJR(ARI FLAMENGO E 

COMPENSAO) - 2b9c5a0d 

Mensagem: Q pareci q vai te revista amanha aqui
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ID: 380797 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150729012058.zip 

Data / Hora: 28/07/2015 22:16:32 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Contato: MARCOS PARA - GJR(ESCOLHIDO POR DEUS 016-001 

ALVORADA) - 2bbe5f3e 

Mensagem: Vc md guanda tudo ai viu 

 
ID: 380798 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150729012058.zip 

Data / Hora: 28/07/2015 22:16:57 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Contato: MARCOS PARA - GJR(ESCOLHIDO POR DEUS 016-001 

ALVORADA) - 2bbe5f3e 

Mensagem: Pq vai te revista aqui amanha viu 

 
ID: 380799 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150729012058.zip 

Data / Hora: 28/07/2015 22:17:18 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Contato: MARCOS PARA - GJR(ESCOLHIDO POR DEUS 016-001 

ALVORADA) - 2bbe5f3e 

Mensagem: Ai vamos guada tudo hj 

 
ID: 380880 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150729013459.zip 

Data / Hora: 28/07/2015 22:33:04 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Contato: MARCOS PARA - GJR(ESCOLHIDO POR DEUS 016-001 

ALVORADA) - 2bbe5f3e 

Mensagem: Fica so caverao 

 
ID: 380881 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150729013459.zip 
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Data / Hora: 28/07/2015 22:33:18 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Contato: MARCOS PARA - GJR(ESCOLHIDO POR DEUS 016-001 

ALVORADA) - 2bbe5f3e 

Mensagem: Ai na hora guanda o caverao 

 
ID: 380882 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150729013459.zip 

Data / Hora: 28/07/2015 22:33:29 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Contato: MARCOS PARA - GJR(ESCOLHIDO POR DEUS 016-001 

ALVORADA) - 2bbe5f3e 

Mensagem: Beleza mano pode deixa 

 
ID: 380887 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150729013459.zip 

Data / Hora: 28/07/2015 22:34:31 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Contato: MARCOS PARA - GJR(ESCOLHIDO POR DEUS 016-001 

ALVORADA) - 2bbe5f3e 

Mensagem: Beleza mano quando for 4 horas vou fica de pe pra fica 

no caverao 

Conforme destacado nas folhas 61/75 do AC nº 04/2015, JOSÉ 

ROBERTO esclarece em conversa com JOÃO BRANCO que os responsáveis por 

vasar a informação sobre a operação para JOSÉ ROBERTO teriam sido dois policiais 

militares da ROCAM, ainda não identificados, que estariam envolvidos na escolta de 

JOSÉ ROBERTO para realização de fisioterapia em clínica externa. 

Com o alerta, a facção teve tempo mais do que suficiente para se 

preparar, sendo que somente armas brancas e objetos de pouca relevância (que não 

puderam ser escondidos) foram encontrados e apreendidos.  
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Ainda assim, a diligência policial foi de extrema importância, pois 

escancarou as benesses e luxos incompatíveis concedidos pela administração do 

sistema à facção, fatos amplamente divulgados pela mídia, causando indignação da 

população.    

 

Mas os resultados da revista no COMPAJ foram muito além da 

indignação popular, e em verdade acabaram gerando uma verdadeira crise 

institucional no Amazonas.  

Ao ser questionado sobre as regalias e celas de luxo supostamente 

concedidas ao alto comando da FDN, o Secretário de Administração Penitenciária Cel. 

LOUISMAR BONATES declarou à imprensa que o titular da SSP/AM não conhece os 

presídios, e que tais celas existem há mais de 03 anos, tendo sido construídas com a 

autorização do Juiz de Direito titular da Vara de Execuções Penais do Amazonas, Dr. 

LUÍS CARLOS VALOIS.  
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 O titular da VEP, sua vez, reagiu em entrevista afirmando que revistas 

em presídios só poderiam voltar a acontecer com seu expresso consentimento. 

 

Após o ocorrido, JOSÉ ROBERTO, certo de que a fação é inatingível, 

comemora e demonstra sua satisfação com as declarações prestadas pelo Coronel 

BONATES e pelo Juiz de Direito VALOIS perante a imprensa. Neste sentido, vejamos 

alguns trechos de mensagens interceptadas tendo como interlocutor JOÃO BRANCO:  

ID: 392418 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150730122923.zip 

Data / Hora: 30/07/2015 09:21:07 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 
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Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: Esta fd este sérgio fortes 

 
ID: 392423 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150730122923.zip 

Data / Hora: 30/07/2015 09:21:45 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: Juiz falou q agora so vai te revista com conhecimento 

deli 

 
ID: 392425 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150730122923.zip 

Data / Hora: 30/07/2015 09:21:55 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: Ele nao gostou muito nao 

 
ID: 392427 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150730122923.zip 

Data / Hora: 30/07/2015 09:22:15 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: Juiz falou q esses motel tem mais de 15 anos 

 
ID: 392430 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150730122923.zip 

Data / Hora: 30/07/2015 09:22:21 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: Foi mesmo mano o juiz falou isto no jornal foi 

 
ID: 392432 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150730122923.zip 

Data / Hora: 30/07/2015 09:22:31 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 
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Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: E bonante tbm 

 
ID: 392435 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150730122923.zip 

Data / Hora: 30/07/2015 09:22:42 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: Pagou bacana pa inpensa 

 
ID: 392437 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150730122923.zip 

Data / Hora: 30/07/2015 09:22:51 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: Que e ondem do juiz 

 
ID: 392439 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150730122923.zip 

Data / Hora: 30/07/2015 09:22:59 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: E q nao vai tira nd 

 

[...]  

 

ID: 392449 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150730122923.zip 

Data / Hora: 30/07/2015 09:24:19 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: Ai juiz ficou punto pq o secretario e de seguranca 

 
ID: 392452 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150730122923.zip 

Data / Hora: 30/07/2015 09:24:42 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 
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Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: E nao e secretario peneteciario 

 
ID: 392454 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150730122923.zip 

Data / Hora: 30/07/2015 09:25:11 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: Ai serjo fontes msm fez essa Revista passado por cima 

do secretario 

 
ID: 392455 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150730122923.zip 

Data / Hora: 30/07/2015 09:25:20 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: Pois e mano este safado esta sim metendo em tudo 

 
ID: 392457 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150730122923.zip 

Data / Hora: 30/07/2015 09:25:30 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: E queredo fazer secretario cai 

 
ID: 392459 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150730122923.zip 

Data / Hora: 30/07/2015 09:25:47 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: So secretario pagou bacana na inpensa 

 
ID: 392461 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150730122923.zip 

Data / Hora: 30/07/2015 09:26:10 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 
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Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: Falou q isso e uzado como motel e nao e cela nao 

 

 

Apesar de tranquilizarem a cúpula da facção, as declarações prestadas 

pelo coronel da SEAP e pelo Juiz titular da VEP repercutiram muito mal, e ambos 

passaram a ser muito questionados em todas as esferas.  Em conversas interceptadas 

no dia 12/08/2015, a advogada da facção Dra. LUCIMAR VIDINHA GOMES, vulgo 

“BAR VIDINHA”, informa para JOSÉ ROBERTO o Juiz de Direito titular da VEP está 

solicitando apoio dos presos para permanecer no cargo, e que para isso a FDN 

deveria se unir para derrubar o coronel BONATES. JOSÉ ROBERTO discorda, 

dizendo que a culpa não é do Cel. BONATES, pois ele não “mexeria com ninguém”, e 

sim do secretário de Segurança SÉRGIO FONTES. Vejamos trechos:    

D: 459547 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150813011350.zip 

Data / Hora: 12/08/2015 22:03:03 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Boa noite mana 

 
ID: 459549 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150813011350.zip 

Data / Hora: 12/08/2015 22:03:31 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Mano o Valois disse p uma amiga minha advogada que 

se o Bonates continuar como secretario ele vai sair da vep 

 
ID: 459552 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150813011350.zip 

Data / Hora: 12/08/2015 22:03:54 
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Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Foi msm mana 

 
ID: 459553 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150813011350.zip 

Data / Hora: 12/08/2015 22:04:06 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Que vao ter que fazer uma escolha pq esse Bonates 

quer complicar a vida dos presos 

 
ID: 459555 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150813011350.zip 

Data / Hora: 12/08/2015 22:04:10 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Foi mano 

 
ID: 459557 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150813011350.zip 

Data / Hora: 12/08/2015 22:04:36 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Tem que unir forcas p derrubar esse homem pq o Valois 

e por vcs 

 
ID: 459560 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150813011350.zip 

Data / Hora: 12/08/2015 22:05:00 
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Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Mana mais bonantes 

 
ID: 459561 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150813011350.zip 

Data / Hora: 12/08/2015 22:05:07 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Ele ainda ficou chateado com a gente pq ele disse que 

ninguem apoiou ele 

 
ID: 459564 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150813011350.zip 

Data / Hora: 12/08/2015 22:05:13 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Nao mexi com ninguem aqui 

 
ID: 459566 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150813011350.zip 

Data / Hora: 12/08/2015 22:05:27 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Ai nos vamos la dizer que estamos com ele 

 
ID: 459568 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150813011350.zip 

Data / Hora: 12/08/2015 22:05:50 

Direção: Originada 
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Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Ele ta com Raiva do Bonante e 

 
ID: 459570 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150813011350.zip 

Data / Hora: 12/08/2015 22:05:58 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Sim mano 

 
ID: 459572 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150813011350.zip 

Data / Hora: 12/08/2015 22:06:16 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Ele disse que essa confusao toda surgiu por causa dele 

 
ID: 459574 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150813011350.zip 

Data / Hora: 12/08/2015 22:06:42 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Como assim 

 
ID: 459575 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150813011350.zip 

Data / Hora: 12/08/2015 22:06:55 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 
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Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Foi armacao do Bonante 

 
ID: 459578 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150813011350.zip 

Data / Hora: 12/08/2015 22:07:06 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Essa confusao das celas ai 

 
ID: 459580 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150813011350.zip 

Data / Hora: 12/08/2015 22:07:23 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Bonante nao tem nd aver 

 
ID: 459582 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150813011350.zip 

Data / Hora: 12/08/2015 22:07:25 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Nao 

 
ID: 459584 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150813011350.zip 

Data / Hora: 12/08/2015 22:07:36 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 
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COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Ele nem sabia de cela 

 
ID: 459586 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150813011350.zip 

Data / Hora: 12/08/2015 22:07:37 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Mano acredito que sim pq o Valois ta com raiva dele 

 
ID: 459588 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150813011350.zip 

Data / Hora: 12/08/2015 22:08:09 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Valoas ta com Raiva pq ta pegado pa ele 

 
ID: 459590 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150813011350.zip 

Data / Hora: 12/08/2015 22:08:10 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: E agora o ministerio publico ta em cima do valois direto 

 
ID: 459592 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150813011350.zip 

Data / Hora: 12/08/2015 22:08:23 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Tds dois nao tem nd aver 
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ID: 459594 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150813011350.zip 

Data / Hora: 12/08/2015 22:08:36 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Ele disse que vai largar a vep 

 
ID: 459596 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150813011350.zip 

Data / Hora: 12/08/2015 22:08:37 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Quem fez isso foi serjo fontes 

 
ID: 459598 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150813011350.zip 

Data / Hora: 12/08/2015 22:08:58 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: E mano esse sergio fontes e um safado 

 
ID: 459599 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150813011350.zip 

Data / Hora: 12/08/2015 22:09:16 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Ele que Fez tudo isso 
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Nos dias que se seguiram, a pressão continuou sobre o Cel. BONATES 

e sobre o Juiz de Direito VALOIS. Ventilou-se na imprensa a saída de BONATES da 

SEAP, o que não se efetivou. No dia 16/08/2015, JOSÉ ROBERTO e a advogada 

LUCIMAR VIDINHA voltam a conversar sobre o pedido de apoio de VALOIS, e 

discutem a possibilidade de elaboração de um abaixo assinado por todos os presos. 

JOSÉ ROBERTO determina à advogada do comando que converse pessoalmente 

com o DR. VALOIS, e que se for isso mesmo que ele quer e precisa, daria a ordem. 

Vejamos alguns trechos ilustrativos: 

ID: 561412 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816222451.zip 

Data / Hora: 16/08/2015 19:11:59 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Mano temos que fazer alguma coisa p manter o valois 

 
ID: 561414 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816222451.zip 

Data / Hora: 16/08/2015 19:12:07 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Ele vai largar a vep 

 
ID: 561420 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816222451.zip 

Data / Hora: 16/08/2015 19:12:40 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Se ele sair mano tudo vai ficar mais dificil p presos do 

fechado 
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ID: 561421 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816222451.zip 

Data / Hora: 16/08/2015 19:12:51 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Ele disse que os 

 
ID: 561423 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816222451.zip 

Data / Hora: 16/08/2015 19:13:10 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Alguem tem que apoiar ele pq ta caindo tudo p cima 

dele 

 
ID: 561426 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816222451.zip 

Data / Hora: 16/08/2015 19:13:28 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: E ele nao esta tendo apoio de ninguem 

 
ID: 561427 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816222451.zip 

Data / Hora: 16/08/2015 19:13:29 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Mais alguem quem mana 
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ID: 561429 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816222451.zip 

Data / Hora: 16/08/2015 19:13:48 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Pq Valoas e Juiz 

 
ID: 561431 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816222451.zip 

Data / Hora: 16/08/2015 19:14:02 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Ele tem q ter apoiu de quem 

 
ID: 561434 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816222451.zip 

Data / Hora: 16/08/2015 19:14:09 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Nos Samos preso 

 
ID: 561436 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816222451.zip 

Data / Hora: 16/08/2015 19:14:17 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: estamos pensando em pedir p todas as cadeias fazerem 

um abaixo assinado p ele ficar 
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ID: 561438 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816222451.zip 

Data / Hora: 16/08/2015 19:14:51 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Ele disse que o Bonates ta fazendo da vida dele um 

inferno 

 
ID: 561439 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816222451.zip 

Data / Hora: 16/08/2015 19:15:17 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Ele quer apoio dos presos e de nos advogados 

 
ID: 561442 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816222451.zip 

Data / Hora: 16/08/2015 19:15:33 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Mais esse aBaixa Assinado e Valoas que. Ta pedido ou 

e essa Sulene q ta queredo fazer isso da cabeca dela 

 
ID: 561443 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816222451.zip 

Data / Hora: 16/08/2015 19:15:33 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Nos vamos nos reunir p apoiar ele, p ele ficar 
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ID: 561441 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816222451.zip 

Data / Hora: 16/08/2015 19:15:33 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Mais esse aBaixa Assinado e Valoas que. Ta pedido ou 

e essa Sulene q ta queredo fazer isso da cabeca dela 

 
ID: 561446 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816222451.zip 

Data / Hora: 16/08/2015 19:16:05 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Ele falou p ela que precisa de apoio 

 
ID: 561447 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816222451.zip 

Data / Hora: 16/08/2015 19:16:22 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Mana ser Ele msm 

 
ID: 561450 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816222451.zip 

Data / Hora: 16/08/2015 19:16:30 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Uma vez os presos fizeram um abaixo assinado quando 

queriam tirar ele da vep 
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ID: 561451 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816222451.zip 

Data / Hora: 16/08/2015 19:16:34 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Fala pa tds vcs advogado 

 
ID: 561453 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816222451.zip 

Data / Hora: 16/08/2015 19:16:39 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Eu soubre 

 
ID: 561456 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816222451.zip 

Data / Hora: 16/08/2015 19:16:43 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: E ele ficou de novo 

 
ID: 561457 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816222451.zip 

Data / Hora: 16/08/2015 19:17:03 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Eu MADOU. Tds as cadeias tds msm pa Ele fica 

 
ID: 561460 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816222451.zip 
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Data / Hora: 16/08/2015 19:17:16 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: E madou assina todas as Cadeias 

 
ID: 561462 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816222451.zip 

Data / Hora: 16/08/2015 19:17:20 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Mano eu vou tentar falar com ele pessoalmente essa 

semana 

 
ID: 561463 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816222451.zip 

Data / Hora: 16/08/2015 19:17:27 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Ai te passo tudo ta bom 

 
ID: 561466 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816222451.zip 

Data / Hora: 16/08/2015 19:17:30 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Isso ser Valoas pedir 

 
ID: 561467 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816222451.zip 

Data / Hora: 16/08/2015 19:17:49 
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Direção: Recebida 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Vou conversar com ele 

 
ID: 561470 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816222451.zip 

Data / Hora: 16/08/2015 19:18:21 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Mais nao Fali nada no meu Nome nao 

 
ID: 561472 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816222451.zip 

Data / Hora: 16/08/2015 19:18:32 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Fali so vc msm 

 
ID: 561474 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816222451.zip 

Data / Hora: 16/08/2015 19:18:37 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Nao se preocupe com isso 

 
ID: 561475 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816222451.zip 

Data / Hora: 16/08/2015 19:19:04 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 



 
POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO AMAZONAS 

DRE - DELEGACIA DE REPRESSÃO A ENTORPECENTES 

 

192 

 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Ninguem la sabe que te conheco 

 
ID: 561478 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816222451.zip 

Data / Hora: 16/08/2015 19:19:08 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Pq nao vou md ninguem assina nd 

 
ID: 561480 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816222451.zip 

Data / Hora: 16/08/2015 19:19:23 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: So pq essa DR suleni ta pedido nao 

 
ID: 561481 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816222451.zip 

Data / Hora: 16/08/2015 19:19:32 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: So ser eu soube msm 

 
ID: 561483 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816222451.zip 

Data / Hora: 16/08/2015 19:19:45 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 
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COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Ta mano pode deixar 

 
ID: 561485 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816222451.zip 

Data / Hora: 16/08/2015 19:19:46 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Que Valoas precisa msm de nos 

 
ID: 561488 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816222451.zip 

Data / Hora: 16/08/2015 19:19:59 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Ai vou md vc luizito 

 
ID: 561490 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816222451.zip 

Data / Hora: 16/08/2015 19:20:12 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Tarem na fetri de Recolher 

 
ID: 561491 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816222451.zip 

Data / Hora: 16/08/2015 19:20:24 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Ok mano 
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ID: 561493 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816222451.zip 

Data / Hora: 16/08/2015 19:20:24 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Em tds presidio do Amazonas 

 
ID: 561496 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816222451.zip 

Data / Hora: 16/08/2015 19:20:42 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: E ate as cadeias do irterioures tbm 

 
ID: 561498 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816222451.zip 

Data / Hora: 16/08/2015 19:20:57 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Ta mano 

 
ID: 561500 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816222451.zip 

Data / Hora: 16/08/2015 19:20:59 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Ai ser ele depede dos preso 
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ID: 561502 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816222451.zip 

Data / Hora: 16/08/2015 19:21:06 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Nos ajuda ele 

 
ID: 561504 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816222451.zip 

Data / Hora: 16/08/2015 19:21:07 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Blz 

 
ID: 561505 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816222451.zip 

Data / Hora: 16/08/2015 19:21:28 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Pq isso so e EU. DA uma ONDEM. E na Hora mana 

Diversos outras referências a crimes de homicídios, sequestro e tortura 

praticados, tentados e/ou arquitetados pela FDN foram objeto de destaque nos autos 

circunstanciados que compõem a cautelar de interceptação telefônica.  

Diversas foram as mensagens trocadas entre as lideranças nas quais 

demonstravam grande preocupação com a atuação de piratas, que estariam roubando 

grandes carregamentos de drogas da facção no Rio Solimões. 

Conforme detalhado no AC nº 02/2015, diversas são as comunicações 

em que as lideranças articulam um plano para assassinar um criminoso conhecido 
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pela alcunha de “JANSEN / JANSON”, que seria o suposto líder dos piratas que atuam 

na região de Manacapuru e Iranduba, utilizando armas de grosso calibre e uniformes 

da Polícia Federal. Abaixo, transcrevemos algumas passagens de conversas entre 

GEOMISON e ALAN CASTIMÁRIO:  

ID: 103496 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150620023541.zip 
Data / Hora: 19/06/2015 23:28:51 
Direção: Originada 
Alvo: GEOMISSON DE LIRA ARANTE - ROCK @#(MARAVILHOSO 
DEUS ETERNO !!!) - 52da4d37 
Contato: ALAN CASTIMÁRIO(HOLANDES ! Gloria a DEUS gloria ao 
senhor JESUS CRISTO!) - 26cc2c4f 
Observações: dgx@@ 
Mensagem: As coisas não estão muito boa veja oque fizeram com 
meu pessoal mano meteram bala nos cara no rio e levaram todo 
nosso material 305 kilo 

 
ID: 103566 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150620024943.zip 
Data / Hora: 19/06/2015 23:36:12 
Direção: Recebida 
Alvo: GEOMISSON DE LIRA ARANTE - ROCK @#(Rock 
MARAVILHOSO DEUS ETERNO !!!) - 52da4d37 
Contato: ALAN CASTIMÁRIO(HOLANDES ! Gloria a DEUS gloria ao 
senhor JESUS CRISTO!) - 26cc2c4f 
Observações: dgx@@ 
Mensagem: Mano temos que acabar cm os pirata mano 

 
ID: 103567 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150620024943.zip 
Data / Hora: 19/06/2015 23:36:13 
Direção: Recebida 
Alvo: GEOMISSON DE LIRA ARANTE - ROCK @#(Rock 
MARAVILHOSO DEUS ETERNO !!!) - 52da4d37 
Contato: ALAN CASTIMÁRIO(HOLANDES ! Gloria a DEUS gloria ao 
senhor JESUS CRISTO!) - 26cc2c4f 
Observações: dgx@@ 
Mensagem: Estamos na luta contra os piratas eu e jb 

 
ID: 103568 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150620024943.zip 
Data / Hora: 19/06/2015 23:36:15 
Direção: Recebida 
Alvo: GEOMISSON DE LIRA ARANTE - ROCK @#(Rock 
MARAVILHOSO DEUS ETERNO !!!) - 52da4d37 
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Contato: ALAN CASTIMÁRIO(HOLANDES ! Gloria a DEUS gloria ao 
senhor JESUS CRISTO!) - 26cc2c4f 
Observações: dgx@@ 
Mensagem: Pegamos um gravamos vídeo e tudo 

 
ID: 103569 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150620024943.zip 
Data / Hora: 19/06/2015 23:36:15 
Direção: Recebida 
Alvo: GEOMISSON DE LIRA ARANTE - ROCK @#(Rock 
MARAVILHOSO DEUS ETERNO !!!) - 52da4d37 
Contato: ALAN CASTIMÁRIO(HOLANDES ! Gloria a DEUS gloria ao 
senhor JESUS CRISTO!) - 26cc2c4f 
Observações: dgx@@ 
Mensagem: Eles dizendo que sao os comprador 

 
ID: 103571 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150620024943.zip 
Data / Hora: 19/06/2015 23:37:15 
Direção: Originada 
Alvo: GEOMISSON DE LIRA ARANTE - ROCK @#(MARAVILHOSO 
DEUS ETERNO !!!) - 52da4d37 
Contato: ALAN CASTIMÁRIO(HOLANDES ! Gloria a DEUS gloria ao 
senhor JESUS CRISTO!) - 26cc2c4f 
Mensagem: Tem que dar fim nesses cara mano 

 
ID: 103572 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150620024943.zip 
Data / Hora: 19/06/2015 23:37:44 
Direção: Originada 
Alvo: GEOMISSON DE LIRA ARANTE - ROCK @#(MARAVILHOSO 
DEUS ETERNO !!!) - 52da4d37 
Contato: ALAN CASTIMÁRIO(HOLANDES ! Gloria a DEUS gloria ao 
senhor JESUS CRISTO!) - 26cc2c4f 
Mensagem: Tem que ir nos cara certo máno 

 
ID: 103574 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150620024943.zip 
Data / Hora: 19/06/2015 23:38:33 
Direção: Originada 
Alvo: GEOMISSON DE LIRA ARANTE - ROCK @#(MARAVILHOSO 
DEUS ETERNO !!!) - 52da4d37 
Contato: ALAN CASTIMÁRIO(HOLANDES ! Gloria a DEUS gloria ao 
senhor JESUS CRISTO!) - 26cc2c4f 
Mensagem: Eu tou poraqui mano se precisar 

 
ID: 103575 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150620024943.zip 
Data / Hora: 19/06/2015 23:39:24 
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Direção: Originada 
Alvo: GEOMISSON DE LIRA ARANTE - ROCK @#(MARAVILHOSO 
DEUS ETERNO !!!) - 52da4d37 
Contato: ALAN CASTIMÁRIO(HOLANDES ! Gloria a DEUS gloria ao 
senhor JESUS CRISTO!) - 26cc2c4f 
Mensagem: Eu tou com meus meninos atento aí pra esses ladrão 
mano se eu souber quem são posso ajudar a caça eles também 

 
ID: 103579 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150620024943.zip 
Data / Hora: 19/06/2015 23:40:20 
Direção: Recebida 
Alvo: GEOMISSON DE LIRA ARANTE - ROCK @#(Rock 
MARAVILHOSO DEUS ETERNO !!!) - 52da4d37 
Contato: ALAN CASTIMÁRIO(HOLANDES ! Gloria a DEUS gloria ao 
senhor JESUS CRISTO!) - 26cc2c4f 
Mensagem: Eh isso msm mano vamos ajeitar isso mano pq temos 
que pegar o chefe deles o janson os irmaos sabem onde eles ficam 

 
ID: 103584 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150620024943.zip 
Data / Hora: 19/06/2015 23:41:56 
Direção: Recebida 
Alvo: GEOMISSON DE LIRA ARANTE - ROCK @#(Rock 
MARAVILHOSO DEUS ETERNO !!!) - 52da4d37 
Contato: ALAN CASTIMÁRIO(HOLANDES ! Gloria a DEUS gloria ao 
senhor JESUS CRISTO!) - 26cc2c4f 
Observações: dgx@@ 
Mensagem: Mais ai ele fica cm seguranca la p pegar ele tem que ser 
uns 18 irmaos tem que ter lancha e armas pessadas e e fazer roupas 
e camisas da policia federal p ir buscar ele igual nos fomos naquela 
missao lembra mano 

 
ID: 103586 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150620024943.zip 
Data / Hora: 19/06/2015 23:42:17 
Direção: Recebida 
Alvo: GEOMISSON DE LIRA ARANTE - ROCK @#(Rock 
MARAVILHOSO DEUS ETERNO !!!) - 52da4d37 
Contato: ALAN CASTIMÁRIO(HOLANDES ! Gloria a DEUS gloria ao 
senhor JESUS CRISTO!) - 26cc2c4f 
Observações: dgx@@ 
Mensagem: ai temos que investir mano ai temos que pedir apoio dos 
colombianos 

 
ID: 103589 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150620024943.zip 
Data / Hora: 19/06/2015 23:42:44 
Direção: Originada 
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Alvo: GEOMISSON DE LIRA ARANTE - ROCK @#(MARAVILHOSO 
DEUS ETERNO !!!) - 52da4d37 
Contato: ALAN CASTIMÁRIO(HOLANDES ! Gloria a DEUS gloria ao 
senhor JESUS CRISTO!) - 26cc2c4f 
Observações: dgx@@ 
Mensagem: Mano tou com canal de fuzil de 3 modelo 

 
ID: 103590 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150620024943.zip 
Data / Hora: 19/06/2015 23:42:49 
Direção: Originada 
Alvo: GEOMISSON DE LIRA ARANTE - ROCK @#(MARAVILHOSO 
DEUS ETERNO !!!) - 52da4d37 
Contato: ALAN CASTIMÁRIO(HOLANDES ! Gloria a DEUS gloria ao 
senhor JESUS CRISTO!) - 26cc2c4f 
Observações: dgx@@ 
Mensagem: E de mini uzi 

 
ID: 103591 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150620024943.zip 
Data / Hora: 19/06/2015 23:43:07 
Direção: Originada 
Alvo: GEOMISSON DE LIRA ARANTE - ROCK @#(MARAVILHOSO 
DEUS ETERNO !!!) - 52da4d37 
Contato: ALAN CASTIMÁRIO(HOLANDES ! Gloria a DEUS gloria ao 
senhor JESUS CRISTO!) - 26cc2c4f 
Observações: dgx@@ 
Mensagem: Já mandei o dinheiro pra vim o aquário que conseguiu lá 
pra mim 

 
ID: 103593 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150620024943.zip 
Data / Hora: 19/06/2015 23:44:06 
Direção: Originada 
Alvo: GEOMISSON DE LIRA ARANTE - ROCK @#(MARAVILHOSO 
DEUS ETERNO !!!) - 52da4d37 
Contato: ALAN CASTIMÁRIO(HOLANDES ! Gloria a DEUS gloria ao 
senhor JESUS CRISTO!) - 26cc2c4f 
Mensagem: Esse janson mano já fui atraz dele ali num flutuante mas 
ele anda escoltado e tudo paga de empresário ele financia essas 
parada errada aí mano 

 
   

O plano da FDN de assassinar JANSON foi concluído no mês de 

setembro de 2015, sendo muito festejado por toda a cúpula da FDN. 
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ID: 1220099 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151005150053914.zip 
Data / Hora: 05/10/2015 11:50:42 
Direção: Recebida 
Alvo: ALAN CASTIMÁRIO - GNANICO(POTENCIA MAXIMA) - 
26cc2c4f 
Contato: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 2bd4e4ae 
Observações: CRIX - 9 
Mensagem: Matemos Foi o Safado do JANSON verme la detro de 
Manacapurou 

  

Cumpre destacar também conferência realizada entre JOSÉ ROBERTO, 

ALAN CASTIMÁRIO, COPINHO, JOÃO BRANCO, membros do alto escalão do 

comando da facção, além de MANOEL IVANI PINTO CARIOCA (irmão de JB), um 

sicário da FDN de alcunha “ROMARINHO”, e seu irmão do homem identificado pelo 

nome de “ROBERTINHO”, para apurar uma briga ocorrida durante uma partida de 

futebol, em que o homem identificado pelo nome de “ROBERTINHO” teria dado um 

soco no homem identificado pelo nome de “DODA”, jogador de futebol do time 

pertencente a JOSÉ ROBERTO, o “COMPENSÃO”. 

Durante a conferência, que se encontra detalhada no AC nº 05/2015, 

JOSÉ ROBERTO questiona “ROBERTINHO” sobre os motivos pelos quais ele teria 

agredido “DODA” e ressalta que a facção criminosa liderada por ele, a FDN, está 

baseada em princípios de respeito, humildade e disciplina, e que não aceitaria este 

tipo de conduta sem a ordem ou consentimento do conselho. 

Nesta conferência, com o objetivo de intimidar ROBERTINHO, JOSÉ 

ROBERTO relaciona diversos dos homicídios supracitados, determinados pela 

facção, citando “RONÁRIO” (RONARION MOREIRA NEGREIROS), “PIU-PIU” 

(FÁBIO DIEGO DE MATTOS OLIVEIRA), “CHESTA” (WINCHESTER UCHOA 

CARDOSO), “GIGANTE” e “ESTOURADO”, membros da FDN que não seguiram o 

estatuto da facção. Vejamos alguns trechos:  
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ID: 928662 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150925180937659.zip 

Data / Hora: 25/09/2015 14:57:45 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI JOBIM FDN .CV.RJ 

COMPENSAO MAUAZINHO 2015.) - 2bd4e4ae 

Grupo: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d, (Abençoado por Deus. 

R.) - 2bf901a7, (Fabio jr) - 2757816b, ALAN CASTIMÁRIO - 

GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS gloria ao senhor JESUS 

CRISTO) - 26cc2c4f, CLEOMAR RIBEIRO DE FREITAS - 

GJR(JESUS MEU SENHOR E REI) - 2be8db7f, (Rick) - 2ac6047a 

Observações: ORGX - CONFERENCIA @@ 

Mensagem: Tao quem ta na linha. ZE Roberto. JB. Perna. Copinho 

manel. Romarinho e Robertinho ne isso 

 
ID: 928768 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150925180937659.zip 

Data / Hora: 25/09/2015 14:58:24 

Direção: Originada 

Alvo: CLEOMAR RIBEIRO DE FREITAS - GJR(JESUS MEU 

SENHOR E REI) - 2be8db7f 

Grupo: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d, (Abençoado por Deus. 

R.) - 2bf901a7, (Fabio jr) - 2757816b, JOSE ROBERTO - 

GJR(MESSI JOBIM FDN .CV.RJ COMPENSAO MAUAZINHO 2015.) 

- 2bd4e4ae, ALAN CASTIMÁRIO - GNANICO(HOLANDES ! Gloria a 

DEUS gloria ao senhor JESUS CRISTO) - 26cc2c4f, (Rick) - 

2ac6047a 

Observações: ORGX - CONFERENCIA @@ 

Mensagem: E mano 

 
ID: 928667 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150925180937659.zip 

Data / Hora: 25/09/2015 14:58:36 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(Abençoado por Deus. R.) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Observações: ORGX - CONFERENCIA @@ 

Mensagem: Sim mano som q manel esta na rua vai demora 

responde 

 
ID: 928672 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150925180937659.zip 
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Data / Hora: 25/09/2015 14:59:04 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI JOBIM FDN .CV.RJ 

COMPENSAO MAUAZINHO 2015.) - 2bd4e4ae 

Grupo: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d, (Abençoado por Deus. 

R.) - 2bf901a7, (Fabio jr) - 2757816b, ALAN CASTIMÁRIO - 

GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS gloria ao senhor JESUS 

CRISTO) - 26cc2c4f, CLEOMAR RIBEIRO DE FREITAS - 

GJR(JESUS MEU SENHOR E REI) - 2be8db7f, (Rick) - 2ac6047a 

Observações: ORGX - CONFERENCIA @@ 

Mensagem: Roberto vc e da FDN 

 
ID: 928682 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150925180937659.zip 

Data / Hora: 25/09/2015 15:00:38 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI JOBIM FDN .CV.RJ 

COMPENSAO MAUAZINHO 2015.) - 2bd4e4ae 

Grupo: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d, (Abençoado por Deus. 

R.) - 2bf901a7, (Fabio jr) - 2757816b, ALAN CASTIMÁRIO - 

GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS gloria ao senhor JESUS 

CRISTO) - 26cc2c4f, CLEOMAR RIBEIRO DE FREITAS - 

GJR(JESUS MEU SENHOR E REI) - 2be8db7f, (Rick) - 2ac6047a 

Observações: ORGX - CONFERENCIA @@ 

Mensagem: Vc tem senha 

 
ID: 928692 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150925180937659.zip 

Data / Hora: 25/09/2015 15:03:46 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI JOBIM FDN .CV.RJ 

COMPENSAO MAUAZINHO 2015.) - 2bd4e4ae 

Grupo: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d, (Abençoado por Deus. 

R.) - 2bf901a7, (Fabio jr) - 2757816b, ALAN CASTIMÁRIO - 

GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS gloria ao senhor JESUS 

CRISTO) - 26cc2c4f, CLEOMAR RIBEIRO DE FREITAS - 

GJR(JESUS MEU SENHOR E REI) - 2be8db7f, (Rick) - 2ac6047a 

Observações: ORGX - CONFERENCIA @@ 

Mensagem: Fiz uma pegunta 

 
ID: 928697 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150925180937659.zip 
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Data / Hora: 25/09/2015 15:03:49 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI JOBIM FDN .CV.RJ 

COMPENSAO MAUAZINHO 2015.) - 2bd4e4ae 

Grupo: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d, (Abençoado por Deus. 

R.) - 2bf901a7, (Fabio jr) - 2757816b, ALAN CASTIMÁRIO - 

GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS gloria ao senhor JESUS 

CRISTO) - 26cc2c4f, CLEOMAR RIBEIRO DE FREITAS - 

GJR(JESUS MEU SENHOR E REI) - 2be8db7f, (Rick) - 2ac6047a 

Observações: ORGX - CONFERENCIA @@ 

Mensagem: Irmao 

 
ID: 928706 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150925180937659.zip 

Data / Hora: 25/09/2015 15:04:22 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI JOBIM FDN .CV.RJ 

COMPENSAO MAUAZINHO 2015.) - 2bd4e4ae 

Grupo: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d, (Abençoado por Deus. 

R.) - 2bf901a7, (Fabio jr) - 2757816b, ALAN CASTIMÁRIO - 

GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS gloria ao senhor JESUS 

CRISTO) - 26cc2c4f, CLEOMAR RIBEIRO DE FREITAS - 

GJR(JESUS MEU SENHOR E REI) - 2be8db7f, (Rick) - 2ac6047a 

Observações: ORGX - CONFERENCIA @@ 

Mensagem: Pa vc Robertinho 

 
ID: 928713 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150925180937659.zip 

Data / Hora: 25/09/2015 15:06:08 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI JOBIM FDN .CV.RJ 

COMPENSAO MAUAZINHO 2015.) - 2bd4e4ae 

Grupo: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d, (Abençoado por Deus. 

R.) - 2bf901a7, (Fabio jr) - 2757816b, ALAN CASTIMÁRIO - 

GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS gloria ao senhor JESUS 

CRISTO) - 26cc2c4f, CLEOMAR RIBEIRO DE FREITAS - 

GJR(JESUS MEU SENHOR E REI) - 2be8db7f, (Rick) - 2ac6047a 

Observações: ORGX - CONFERENCIA @@ 

Mensagem: Md seu nome completo ai pa mim puxa aqui pelo seu 

nome irmao 
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ID: 928992 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150925182340346.zip 

Data / Hora: 25/09/2015 15:11:18 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI JOBIM FDN .CV.RJ 

COMPENSAO MAUAZINHO 2015.) - 2bd4e4ae 

Grupo: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d, (Abençoado por Deus. 

R.) - 2bf901a7, (Fabio jr) - 2757816b, ALAN CASTIMÁRIO - 

GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS gloria ao senhor JESUS 

CRISTO) - 26cc2c4f, CLEOMAR RIBEIRO DE FREITAS - 

GJR(JESUS MEU SENHOR E REI) - 2be8db7f, (Rick) - 2ac6047a 

Observações: ORGX - CONFERENCIA @@ 

Mensagem: Data. 18/07/2014. Senha (046-070). Bairro novo israel. 

Padrinho. Messi. Que sou eu o ZE. G. JB. Perna. Romarinho. Artigo 

33 

 
ID: 929004 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150925182340346.zip 

Data / Hora: 25/09/2015 15:11:28 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI JOBIM FDN .CV.RJ 

COMPENSAO MAUAZINHO 2015.) - 2bd4e4ae 

Grupo: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d, (Abençoado por Deus. 

R.) - 2bf901a7, (Fabio jr) - 2757816b, ALAN CASTIMÁRIO - 

GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS gloria ao senhor JESUS 

CRISTO) - 26cc2c4f, CLEOMAR RIBEIRO DE FREITAS - 

GJR(JESUS MEU SENHOR E REI) - 2be8db7f, (Rick) - 2ac6047a 

Observações: ORGX - CONFERENCIA @@ 

Mensagem: Tai irmao seu dados 

 
ID: 929005 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150925182340346.zip 

Data / Hora: 25/09/2015 15:12:36 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI JOBIM FDN .CV.RJ 

COMPENSAO MAUAZINHO 2015.) - 2bd4e4ae 

Grupo: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d, (Abençoado por Deus. 

R.) - 2bf901a7, (Fabio jr) - 2757816b, ALAN CASTIMÁRIO - 

GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS gloria ao senhor JESUS 

CRISTO) - 26cc2c4f, CLEOMAR RIBEIRO DE FREITAS - 

GJR(JESUS MEU SENHOR E REI) - 2be8db7f, (Rick) - 2ac6047a 
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Observações: ORGX - CONFERENCIA @@ 

Mensagem: Romarinho vc ja leu o estatuto Do Comando irmao 

 
ID: 929016 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150925182340346.zip 

Data / Hora: 25/09/2015 15:14:21 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI JOBIM FDN .CV.RJ 

COMPENSAO MAUAZINHO 2015.) - 2bd4e4ae 

Grupo: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d, (Abençoado por Deus. 

R.) - 2bf901a7, (Fabio jr) - 2757816b, ALAN CASTIMÁRIO - 

GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS gloria ao senhor JESUS 

CRISTO) - 26cc2c4f, CLEOMAR RIBEIRO DE FREITAS - 

GJR(JESUS MEU SENHOR E REI) - 2be8db7f, (Rick) - 2ac6047a 

Observações: ORGX - CONFERENCIA @@ 

Mensagem: Eu fiz a pegunta por Rorbeinho 

 
ID: 929025 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150925182340346.zip 

Data / Hora: 25/09/2015 15:14:40 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI JOBIM FDN .CV.RJ 

COMPENSAO MAUAZINHO 2015.) - 2bd4e4ae 

Grupo: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d, (Abençoado por Deus. 

R.) - 2bf901a7, (Fabio jr) - 2757816b, ALAN CASTIMÁRIO - 

GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS gloria ao senhor JESUS 

CRISTO) - 26cc2c4f, CLEOMAR RIBEIRO DE FREITAS - 

GJR(JESUS MEU SENHOR E REI) - 2be8db7f, (Rick) - 2ac6047a 

Observações: ORGX - CONFERENCIA @@ 

Mensagem: Sobre ele ja te lido o Estatuto 

 
ID: 929032 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150925182340346.zip 

Data / Hora: 25/09/2015 15:14:50 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI JOBIM FDN .CV.RJ 

COMPENSAO MAUAZINHO 2015.) - 2bd4e4ae 

Grupo: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d, (Abençoado por Deus. 

R.) - 2bf901a7, (Fabio jr) - 2757816b, ALAN CASTIMÁRIO - 

GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS gloria ao senhor JESUS 

CRISTO) - 26cc2c4f, CLEOMAR RIBEIRO DE FREITAS - 

GJR(JESUS MEU SENHOR E REI) - 2be8db7f, (Rick) - 2ac6047a 
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Observações: ORGX - CONFERENCIA @@ 

Mensagem: Robertino 

 
ID: 929043 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150925182340346.zip 

Data / Hora: 25/09/2015 15:15:09 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI JOBIM FDN .CV.RJ 

COMPENSAO MAUAZINHO 2015.) - 2bd4e4ae 

Grupo: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d, (Abençoado por Deus. 

R.) - 2bf901a7, (Fabio jr) - 2757816b, ALAN CASTIMÁRIO - 

GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS gloria ao senhor JESUS 

CRISTO) - 26cc2c4f, CLEOMAR RIBEIRO DE FREITAS - 

GJR(JESUS MEU SENHOR E REI) - 2be8db7f, (Rick) - 2ac6047a 

Observações: ORGX - CONFERENCIA @@ 

Mensagem: O motivo de vc vir aqui nessa coferencia 

 
ID: 929054 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150925182340346.zip 

Data / Hora: 25/09/2015 15:18:18 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI JOBIM FDN .CV.RJ 

COMPENSAO MAUAZINHO 2015.) - 2bd4e4ae 

Grupo: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d, (Abençoado por Deus. 

R.) - 2bf901a7, (Fabio jr) - 2757816b, ALAN CASTIMÁRIO - 

GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS gloria ao senhor JESUS 

CRISTO) - 26cc2c4f, CLEOMAR RIBEIRO DE FREITAS - 

GJR(JESUS MEU SENHOR E REI) - 2be8db7f, (Rick) - 2ac6047a 

Observações: ORGX - CONFERENCIA @@ 

Mensagem: Vc conheci o DODA 

 
ID: 929058 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150925182340346.zip 

Data / Hora: 25/09/2015 15:18:33 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI JOBIM FDN .CV.RJ 

COMPENSAO MAUAZINHO 2015.) - 2bd4e4ae 

Grupo: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d, (Abençoado por Deus. 

R.) - 2bf901a7, (Fabio jr) - 2757816b, ALAN CASTIMÁRIO - 

GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS gloria ao senhor JESUS 

CRISTO) - 26cc2c4f, CLEOMAR RIBEIRO DE FREITAS - 

GJR(JESUS MEU SENHOR E REI) - 2be8db7f, (Rick) - 2ac6047a 
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Observações: ORGX - CONFERENCIA @@ 

Mensagem: Do Rio pioreni 

 
ID: 929066 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150925182340346.zip 

Data / Hora: 25/09/2015 15:18:44 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI JOBIM FDN .CV.RJ 

COMPENSAO MAUAZINHO 2015.) - 2bd4e4ae 

Grupo: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d, (Abençoado por Deus. 

R.) - 2bf901a7, (Fabio jr) - 2757816b, ALAN CASTIMÁRIO - 

GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS gloria ao senhor JESUS 

CRISTO) - 26cc2c4f, CLEOMAR RIBEIRO DE FREITAS - 

GJR(JESUS MEU SENHOR E REI) - 2be8db7f, (Rick) - 2ac6047a 

Observações: ORGX - CONFERENCIA @@ 

Mensagem: Md a Foto ai jB 

 
ID: 929075 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150925182340346.zip 

Data / Hora: 25/09/2015 15:19:03 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI JOBIM FDN .CV.RJ 

COMPENSAO MAUAZINHO 2015.) - 2bd4e4ae 

Grupo: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d, (Abençoado por Deus. 

R.) - 2bf901a7, (Fabio jr) - 2757816b, ALAN CASTIMÁRIO - 

GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS gloria ao senhor JESUS 

CRISTO) - 26cc2c4f, CLEOMAR RIBEIRO DE FREITAS - 

GJR(JESUS MEU SENHOR E REI) - 2be8db7f, (Rick) - 2ac6047a 

Observações: ORGX - CONFERENCIA @@ 

Mensagem: Que te madei idagora JB 

 
ID: 929085 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150925182340346.zip 

Data / Hora: 25/09/2015 15:19:57 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(Abençoado por Deus. R.) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Observações: ORGX - CONFERENCIA @@ 

Mensagem: Ja mandei ja 

 
ID: 929092 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150925182340346.zip 
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Data / Hora: 25/09/2015 15:21:24 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI JOBIM FDN .CV.RJ 

COMPENSAO MAUAZINHO 2015.) - 2bd4e4ae 

Grupo: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d, (Abençoado por Deus. 

R.) - 2bf901a7, (Fabio jr) - 2757816b, ALAN CASTIMÁRIO - 

GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS gloria ao senhor JESUS 

CRISTO) - 26cc2c4f, CLEOMAR RIBEIRO DE FREITAS - 

GJR(JESUS MEU SENHOR E REI) - 2be8db7f, (Rick) - 2ac6047a 

Observações: ORGX - CONFERENCIA @@ 

Mensagem: Robertinho Eu sou fiz uma pegunta 

 
ID: 929102 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150925182340346.zip 

Data / Hora: 25/09/2015 15:21:36 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI JOBIM FDN .CV.RJ 

COMPENSAO MAUAZINHO 2015.) - 2bd4e4ae 

Grupo: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d, (Abençoado por Deus. 

R.) - 2bf901a7, (Fabio jr) - 2757816b, ALAN CASTIMÁRIO - 

GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS gloria ao senhor JESUS 

CRISTO) - 26cc2c4f, CLEOMAR RIBEIRO DE FREITAS - 

GJR(JESUS MEU SENHOR E REI) - 2be8db7f, (Rick) - 2ac6047a 

Observações: ORGX - CONFERENCIA @@ 

Mensagem: Peguntado ser vc conhecia o DODA 

 
ID: 929122 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150925182340346.zip 

Data / Hora: 25/09/2015 15:23:07 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI JOBIM FDN .CV.RJ 

COMPENSAO MAUAZINHO 2015.) - 2bd4e4ae 

Grupo: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d, (Abençoado por Deus. 

R.) - 2bf901a7, (Fabio jr) - 2757816b, ALAN CASTIMÁRIO - 

GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS gloria ao senhor JESUS 

CRISTO) - 26cc2c4f, CLEOMAR RIBEIRO DE FREITAS - 

GJR(JESUS MEU SENHOR E REI) - 2be8db7f, (Rick) - 2ac6047a 

Observações: ORGX - CONFERENCIA @@ 

Mensagem: Meu irmao JB. Perna 

 
ID: 929129 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150925182340346.zip 
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Data / Hora: 25/09/2015 15:23:14 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI JOBIM FDN .CV.RJ 

COMPENSAO MAUAZINHO 2015.) - 2bd4e4ae 

Grupo: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d, (Abençoado por Deus. 

R.) - 2bf901a7, (Fabio jr) - 2757816b, ALAN CASTIMÁRIO - 

GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS gloria ao senhor JESUS 

CRISTO) - 26cc2c4f, CLEOMAR RIBEIRO DE FREITAS - 

GJR(JESUS MEU SENHOR E REI) - 2be8db7f, (Rick) - 2ac6047a 

Observações: ORGX - CONFERENCIA @@ 

Mensagem: Ontem 

 
ID: 929138 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150925182340346.zip 

Data / Hora: 25/09/2015 15:23:42 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI JOBIM FDN .CV.RJ 

COMPENSAO MAUAZINHO 2015.) - 2bd4e4ae 

Grupo: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d, (Abençoado por Deus. 

R.) - 2bf901a7, (Fabio jr) - 2757816b, ALAN CASTIMÁRIO - 

GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS gloria ao senhor JESUS 

CRISTO) - 26cc2c4f, CLEOMAR RIBEIRO DE FREITAS - 

GJR(JESUS MEU SENHOR E REI) - 2be8db7f, (Rick) - 2ac6047a 

Observações: ORGX - CONFERENCIA @@ 

Mensagem: Nu Camo buracu do MARLON 

 
ID: 929425 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150925183740422.zip 

Data / Hora: 25/09/2015 15:23:54 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI JOBIM FDN .CV.RJ 

COMPENSAO MAUAZINHO 2015.) - 2bd4e4ae 

Grupo: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d, (Abençoado por Deus. 

R.) - 2bf901a7, (Fabio jr) - 2757816b, ALAN CASTIMÁRIO - 

GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS gloria ao senhor JESUS 

CRISTO) - 26cc2c4f, CLEOMAR RIBEIRO DE FREITAS - 

GJR(JESUS MEU SENHOR E REI) - 2be8db7f, (Rick) - 2ac6047a 

Observações: ORGX - CONFERENCIA @@ 

Mensagem: O ROBERTINHO 

 
ID: 929435 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150925183740422.zip 
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Data / Hora: 25/09/2015 15:25:05 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI JOBIM FDN .CV.RJ 

COMPENSAO MAUAZINHO 2015.) - 2bd4e4ae 

Grupo: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d, (Abençoado por Deus. 

R.) - 2bf901a7, (Fabio jr) - 2757816b, ALAN CASTIMÁRIO - 

GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS gloria ao senhor JESUS 

CRISTO) - 26cc2c4f, CLEOMAR RIBEIRO DE FREITAS - 

GJR(JESUS MEU SENHOR E REI) - 2be8db7f, (Rick) - 2ac6047a 

Observações: ORGX - CONFERENCIA @@ 

Mensagem: Deu uma penada e um irpurao no NOSSO JOGADOR. 

Do COMPENSAO DODA. So que esse Ano o DODA vai joga no 

PANAIR. 

 
ID: 929444 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150925183740422.zip 

Data / Hora: 25/09/2015 15:25:56 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI JOBIM FDN .CV.RJ 

COMPENSAO MAUAZINHO 2015.) - 2bd4e4ae 

Grupo: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d, (Abençoado por Deus. 

R.) - 2bf901a7, (Fabio jr) - 2757816b, ALAN CASTIMÁRIO - 

GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS gloria ao senhor JESUS 

CRISTO) - 26cc2c4f, CLEOMAR RIBEIRO DE FREITAS - 

GJR(JESUS MEU SENHOR E REI) - 2be8db7f, (Rick) - 2ac6047a 

Observações: ORGX - CONFERENCIA @@ 

Mensagem: Ai dps q robertinho deu uma penada e um ipurao no 

Doda 

 
ID: 929452 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150925183740422.zip 

Data / Hora: 25/09/2015 15:26:50 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI JOBIM FDN .CV.RJ 

COMPENSAO MAUAZINHO 2015.) - 2bd4e4ae 

Grupo: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d, (Abençoado por Deus. 

R.) - 2bf901a7, (Fabio jr) - 2757816b, ALAN CASTIMÁRIO - 

GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS gloria ao senhor JESUS 

CRISTO) - 26cc2c4f, CLEOMAR RIBEIRO DE FREITAS - 

GJR(JESUS MEU SENHOR E REI) - 2be8db7f, (Rick) - 2ac6047a 

Observações: ORGX - CONFERENCIA @@ 
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Mensagem: Ai o Doda. Ser alevatou. E dissr por Robertinho que isso 

nao era coisa de Homem pq quem Bate Apanha no Bola 

 
ID: 929459 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150925183740422.zip 

Data / Hora: 25/09/2015 15:27:31 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI JOBIM FDN .CV.RJ 

COMPENSAO MAUAZINHO 2015.) - 2bd4e4ae 

Grupo: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d, (Abençoado por Deus. 

R.) - 2bf901a7, (Fabio jr) - 2757816b, ALAN CASTIMÁRIO - 

GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS gloria ao senhor JESUS 

CRISTO) - 26cc2c4f, CLEOMAR RIBEIRO DE FREITAS - 

GJR(JESUS MEU SENHOR E REI) - 2be8db7f, (Rick) - 2ac6047a 

Observações: ORGX - CONFERENCIA @@ 

Mensagem: Ai o Robertinho deu um Murro no pe do ouvido do 

DODA 

 
ID: 929474 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150925183740422.zip 

Data / Hora: 25/09/2015 15:28:55 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI JOBIM FDN .CV.RJ 

COMPENSAO MAUAZINHO 2015.) - 2bd4e4ae 

Grupo: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d, (Abençoado por Deus. 

R.) - 2bf901a7, (Fabio jr) - 2757816b, ALAN CASTIMÁRIO - 

GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS gloria ao senhor JESUS 

CRISTO) - 26cc2c4f, CLEOMAR RIBEIRO DE FREITAS - 

GJR(JESUS MEU SENHOR E REI) - 2be8db7f, (Rick) - 2ac6047a 

Observações: ORGX - CONFERENCIA @@ 

Mensagem: E vc Robertinho fica itimidado todo mundo lar no 

CAMPO 

 
ID: 929479 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150925183740422.zip 

Data / Hora: 25/09/2015 15:29:24 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI JOBIM FDN .CV.RJ 

COMPENSAO MAUAZINHO 2015.) - 2bd4e4ae 

Grupo: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d, (Abençoado por Deus. 

R.) - 2bf901a7, (Fabio jr) - 2757816b, ALAN CASTIMÁRIO - 

GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS gloria ao senhor JESUS 
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CRISTO) - 26cc2c4f, CLEOMAR RIBEIRO DE FREITAS - 

GJR(JESUS MEU SENHOR E REI) - 2be8db7f, (Rick) - 2ac6047a 

Observações: ORGX - CONFERENCIA @@ 

Mensagem: E Robertinho 

 
ID: 929488 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150925183740422.zip 

Data / Hora: 25/09/2015 15:29:43 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI JOBIM FDN .CV.RJ 

COMPENSAO MAUAZINHO 2015.) - 2bd4e4ae 

Grupo: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d, (Abençoado por Deus. 

R.) - 2bf901a7, (Fabio jr) - 2757816b, ALAN CASTIMÁRIO - 

GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS gloria ao senhor JESUS 

CRISTO) - 26cc2c4f, CLEOMAR RIBEIRO DE FREITAS - 

GJR(JESUS MEU SENHOR E REI) - 2be8db7f, (Rick) - 2ac6047a 

Observações: ORGX - CONFERENCIA @@ 

Mensagem: Como vc que Fazer parte de nossa Faccao e 

ogranizacao 

 
ID: 929494 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150925183740422.zip 

Data / Hora: 25/09/2015 15:30:18 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI JOBIM FDN .CV.RJ 

COMPENSAO MAUAZINHO 2015.) - 2bd4e4ae 

Grupo: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d, (Abençoado por Deus. 

R.) - 2bf901a7, (Fabio jr) - 2757816b, ALAN CASTIMÁRIO - 

GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS gloria ao senhor JESUS 

CRISTO) - 26cc2c4f, CLEOMAR RIBEIRO DE FREITAS - 

GJR(JESUS MEU SENHOR E REI) - 2be8db7f, (Rick) - 2ac6047a 

Observações: ORGX - CONFERENCIA @@ 

Mensagem: Ser vc nao tem respeito umildade ne Dicipina. 

 
ID: 929505 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150925183740422.zip 

Data / Hora: 25/09/2015 15:30:21 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI JOBIM FDN .CV.RJ 

COMPENSAO MAUAZINHO 2015.) - 2bd4e4ae 

Grupo: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d, (Abençoado por Deus. 

R.) - 2bf901a7, (Fabio jr) - 2757816b, ALAN CASTIMÁRIO - 
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GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS gloria ao senhor JESUS 

CRISTO) - 26cc2c4f, CLEOMAR RIBEIRO DE FREITAS - 

GJR(JESUS MEU SENHOR E REI) - 2be8db7f, (Rick) - 2ac6047a 

Observações: ORGX - CONFERENCIA @@ 

Mensagem: Me respoda ai irmao 

 
ID: 929513 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150925183740422.zip 

Data / Hora: 25/09/2015 15:30:37 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI JOBIM FDN .CV.RJ 

COMPENSAO MAUAZINHO 2015.) - 2bd4e4ae 

Grupo: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d, (Abençoado por Deus. 

R.) - 2bf901a7, (Fabio jr) - 2757816b, ALAN CASTIMÁRIO - 

GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS gloria ao senhor JESUS 

CRISTO) - 26cc2c4f, CLEOMAR RIBEIRO DE FREITAS - 

GJR(JESUS MEU SENHOR E REI) - 2be8db7f, (Rick) - 2ac6047a 

Observações: ORGX - CONFERENCIA @@ 

Mensagem: Pq nos os Pilares da FDN 

 
ID: 929520 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150925183740422.zip 

Data / Hora: 25/09/2015 15:31:10 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI JOBIM FDN .CV.RJ 

COMPENSAO MAUAZINHO 2015.) - 2bd4e4ae 

Grupo: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d, (Abençoado por Deus. 

R.) - 2bf901a7, (Fabio jr) - 2757816b, ALAN CASTIMÁRIO - 

GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS gloria ao senhor JESUS 

CRISTO) - 26cc2c4f, CLEOMAR RIBEIRO DE FREITAS - 

GJR(JESUS MEU SENHOR E REI) - 2be8db7f, (Rick) - 2ac6047a 

Observações: ORGX - CONFERENCIA @@ 

Mensagem: Nao aceitamos esse tipo de intregante em nossa 

Faccao e ogronizacao 

 
[...]  

 

ID: 930010 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150925185141058.zip 

Data / Hora: 25/09/2015 15:48:02 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI JOBIM FDN .CV.RJ 
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COMPENSAO MAUAZINHO 2015.) - 2bd4e4ae 

Grupo: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d, (Abençoado por Deus. 

R.) - 2bf901a7, (Fabio jr) - 2757816b, ALAN CASTIMÁRIO - 

GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS gloria ao senhor JESUS 

CRISTO) - 26cc2c4f, CLEOMAR RIBEIRO DE FREITAS - 

GJR(JESUS MEU SENHOR E REI) - 2be8db7f, (Rick) - 2ac6047a 

Observações: ORGX - CONFERENCIA @@ 

Mensagem: Pq vc nu Foi homem de fazer isso com irmao no meio 

de todo muindo 

 
ID: 930020 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150925185141058.zip 

Data / Hora: 25/09/2015 15:48:53 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI JOBIM FDN .CV.RJ 

COMPENSAO MAUAZINHO 2015.) - 2bd4e4ae 

Grupo: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d, (Abençoado por Deus. 

R.) - 2bf901a7, (Fabio jr) - 2757816b, ALAN CASTIMÁRIO - 

GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS gloria ao senhor JESUS 

CRISTO) - 26cc2c4f, CLEOMAR RIBEIRO DE FREITAS - 

GJR(JESUS MEU SENHOR E REI) - 2be8db7f, (Rick) - 2ac6047a 

Observações: ORGX - CONFERENCIA @@ 

Mensagem: Pq ser um CARA de um murro na minha CARA eu 

MATO ele na Hora 

 
ID: 930027 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150925185141058.zip 

Data / Hora: 25/09/2015 15:49:12 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI JOBIM FDN .CV.RJ 

COMPENSAO MAUAZINHO 2015.) - 2bd4e4ae 

Grupo: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d, (Abençoado por Deus. 

R.) - 2bf901a7, (Fabio jr) - 2757816b, ALAN CASTIMÁRIO - 

GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS gloria ao senhor JESUS 

CRISTO) - 26cc2c4f, CLEOMAR RIBEIRO DE FREITAS - 

GJR(JESUS MEU SENHOR E REI) - 2be8db7f, (Rick) - 2ac6047a 

Observações: ORGX - CONFERENCIA @@ 

Mensagem: Pq em cara de homem ninguem sebate irmao 

 
ID: 930113 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150925185141058.zip 

Data / Hora: 25/09/2015 15:49:42 
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Direção: Recebida 

Alvo: CLEOMAR RIBEIRO DE FREITAS - GJR(Abençoado por 

Deus. R.) - 2be8db7f 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Observações: ORGX - CONFERENCIA @@ 

Mensagem: Eu tb tenho esta visão bateu na mia cara eu tive chance 

mato mesmo 

 
ID: 930120 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150925185141058.zip 

Data / Hora: 25/09/2015 15:51:02 

Direção: Originada 

Alvo: CLEOMAR RIBEIRO DE FREITAS - GJR(JESUS MEU 

SENHOR E REI) - 2be8db7f 

Grupo: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d, (Abençoado por Deus. 

R.) - 2bf901a7, (Fabio jr) - 2757816b, JOSE ROBERTO - 

GJR(MESSI JOBIM FDN .CV.RJ COMPENSAO MAUAZINHO 2015.) 

- 2bd4e4ae, ALAN CASTIMÁRIO - GNANICO(HOLANDES ! Gloria a 

DEUS gloria ao senhor JESUS CRISTO) - 26cc2c4f, (Rick) - 

2ac6047a 

Observações: ORGX - CONFERENCIA @@ 

Mensagem: E iso mesmo mano ele foi corvade gue o doda nem di 

briga e mano e humilde os caras bate ele direto na bola nem iso ele 

revida 

 
ID: 930337 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150925190541083.zip 

Data / Hora: 25/09/2015 16:02:36 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI JOBIM FDN .CV.RJ 

COMPENSAO MAUAZINHO 2015.) - 2bd4e4ae 

Grupo: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d, (Abençoado por Deus. 

R.) - 2bf901a7, (Fabio jr) - 2757816b, ALAN CASTIMÁRIO - 

GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS gloria ao senhor JESUS 

CRISTO) - 26cc2c4f, CLEOMAR RIBEIRO DE FREITAS - 

GJR(JESUS MEU SENHOR E REI) - 2be8db7f, (Rick) - 2ac6047a 

Observações: ORGX - CONFERENCIA @@ 

Mensagem: E tu axa que tu so pedi descupa 

 
ID: 930347 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150925190541083.zip 

Data / Hora: 25/09/2015 16:02:48 
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Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI JOBIM FDN .CV.RJ 

COMPENSAO MAUAZINHO 2015.) - 2bd4e4ae 

Grupo: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d, (Abençoado por Deus. 

R.) - 2bf901a7, (Fabio jr) - 2757816b, ALAN CASTIMÁRIO - 

GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS gloria ao senhor JESUS 

CRISTO) - 26cc2c4f, CLEOMAR RIBEIRO DE FREITAS - 

GJR(JESUS MEU SENHOR E REI) - 2be8db7f, (Rick) - 2ac6047a 

Observações: ORGX - CONFERENCIA @@ 

Mensagem: Vai fica por isso msm irmao 

 
ID: 930349 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150925190541083.zip 

Data / Hora: 25/09/2015 16:02:58 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI JOBIM FDN .CV.RJ 

COMPENSAO MAUAZINHO 2015.) - 2bd4e4ae 

Grupo: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d, (Abençoado por Deus. 

R.) - 2bf901a7, (Fabio jr) - 2757816b, ALAN CASTIMÁRIO - 

GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS gloria ao senhor JESUS 

CRISTO) - 26cc2c4f, CLEOMAR RIBEIRO DE FREITAS - 

GJR(JESUS MEU SENHOR E REI) - 2be8db7f, (Rick) - 2ac6047a 

Observações: ORGX - CONFERENCIA @@ 

Mensagem: O DODA nem Bandido E 

 
ID: 930362 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150925190541083.zip 

Data / Hora: 25/09/2015 16:03:01 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI JOBIM FDN .CV.RJ 

COMPENSAO MAUAZINHO 2015.) - 2bd4e4ae 

Grupo: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d, (Abençoado por Deus. 

R.) - 2bf901a7, (Fabio jr) - 2757816b, ALAN CASTIMÁRIO - 

GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS gloria ao senhor JESUS 

CRISTO) - 26cc2c4f, CLEOMAR RIBEIRO DE FREITAS - 

GJR(JESUS MEU SENHOR E REI) - 2be8db7f, (Rick) - 2ac6047a 

Observações: ORGX - CONFERENCIA @@ 

Mensagem: Irmao 

 
ID: 930368 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150925190541083.zip 

Data / Hora: 25/09/2015 16:03:08 
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Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI JOBIM FDN .CV.RJ 

COMPENSAO MAUAZINHO 2015.) - 2bd4e4ae 

Grupo: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d, (Abençoado por Deus. 

R.) - 2bf901a7, (Fabio jr) - 2757816b, ALAN CASTIMÁRIO - 

GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS gloria ao senhor JESUS 

CRISTO) - 26cc2c4f, CLEOMAR RIBEIRO DE FREITAS - 

GJR(JESUS MEU SENHOR E REI) - 2be8db7f, (Rick) - 2ac6047a 

Observações: ORGX - CONFERENCIA @@ 

Mensagem: E um Tabalhado 

 
ID: 930373 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150925190541083.zip 

Data / Hora: 25/09/2015 16:03:29 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI JOBIM FDN .CV.RJ 

COMPENSAO MAUAZINHO 2015.) - 2bd4e4ae 

Grupo: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d, (Abençoado por Deus. 

R.) - 2bf901a7, (Fabio jr) - 2757816b, ALAN CASTIMÁRIO - 

GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS gloria ao senhor JESUS 

CRISTO) - 26cc2c4f, CLEOMAR RIBEIRO DE FREITAS - 

GJR(JESUS MEU SENHOR E REI) - 2be8db7f, (Rick) - 2ac6047a 

Observações: ORGX - CONFERENCIA @@ 

Mensagem: E tu nao tem Respeito por ninguem e nem dicipina bicho 

 
ID: 930377 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150925190541083.zip 

Data / Hora: 25/09/2015 16:03:40 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI JOBIM FDN .CV.RJ 

COMPENSAO MAUAZINHO 2015.) - 2bd4e4ae 

Grupo: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d, (Abençoado por Deus. 

R.) - 2bf901a7, (Fabio jr) - 2757816b, ALAN CASTIMÁRIO - 

GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS gloria ao senhor JESUS 

CRISTO) - 26cc2c4f, CLEOMAR RIBEIRO DE FREITAS - 

GJR(JESUS MEU SENHOR E REI) - 2be8db7f, (Rick) - 2ac6047a 

Observações: ORGX - CONFERENCIA @@ 

Mensagem: Nem umildade 

 
 

ID: 930388 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150925190541083.zip 
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Data / Hora: 25/09/2015 16:04:18 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI JOBIM FDN .CV.RJ 

COMPENSAO MAUAZINHO 2015.) - 2bd4e4ae 

Grupo: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d, (Abençoado por Deus. 

R.) - 2bf901a7, (Fabio jr) - 2757816b, ALAN CASTIMÁRIO - 

GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS gloria ao senhor JESUS 

CRISTO) - 26cc2c4f, CLEOMAR RIBEIRO DE FREITAS - 

GJR(JESUS MEU SENHOR E REI) - 2be8db7f, (Rick) - 2ac6047a 

Observações: ORGX - CONFERENCIA @@ 

Mensagem: Tu viu ai que. Acoteceu com esse Verme 

 
ID: 930393 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150925190541083.zip 

Data / Hora: 25/09/2015 16:04:38 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI JOBIM FDN .CV.RJ 

COMPENSAO MAUAZINHO 2015.) - 2bd4e4ae 

Grupo: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d, (Abençoado por Deus. 

R.) - 2bf901a7, (Fabio jr) - 2757816b, ALAN CASTIMÁRIO - 

GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS gloria ao senhor JESUS 

CRISTO) - 26cc2c4f, CLEOMAR RIBEIRO DE FREITAS - 

GJR(JESUS MEU SENHOR E REI) - 2be8db7f, (Rick) - 2ac6047a 

Observações: ORGX - CONFERENCIA @@ 

Mensagem: Do Ronario. Piu - piu chesta. Estourado 

 
ID: 930401 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150925190541083.zip 

Data / Hora: 25/09/2015 16:05:03 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI JOBIM FDN .CV.RJ 

COMPENSAO MAUAZINHO 2015.) - 2bd4e4ae 

Grupo: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d, (Abençoado por Deus. 

R.) - 2bf901a7, (Fabio jr) - 2757816b, ALAN CASTIMÁRIO - 

GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS gloria ao senhor JESUS 

CRISTO) - 26cc2c4f, CLEOMAR RIBEIRO DE FREITAS - 

GJR(JESUS MEU SENHOR E REI) - 2be8db7f, (Rick) - 2ac6047a 

Observações: ORGX - CONFERENCIA @@ 

Mensagem: De tarem tomado atitude izoladas 

 
ID: 930413 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150925190541083.zip 
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Data / Hora: 25/09/2015 16:05:10 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI JOBIM FDN .CV.RJ 

COMPENSAO MAUAZINHO 2015.) - 2bd4e4ae 

Grupo: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d, (Abençoado por Deus. 

R.) - 2bf901a7, (Fabio jr) - 2757816b, ALAN CASTIMÁRIO - 

GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS gloria ao senhor JESUS 

CRISTO) - 26cc2c4f, CLEOMAR RIBEIRO DE FREITAS - 

GJR(JESUS MEU SENHOR E REI) - 2be8db7f, (Rick) - 2ac6047a 

Observações: ORGX - CONFERENCIA @@ 

Mensagem: Matado irmaos pa fica com Boca 

 
ID: 930420 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150925190541083.zip 

Data / Hora: 25/09/2015 16:05:16 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI JOBIM FDN .CV.RJ 

COMPENSAO MAUAZINHO 2015.) - 2bd4e4ae 

Grupo: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d, (Abençoado por Deus. 

R.) - 2bf901a7, (Fabio jr) - 2757816b, ALAN CASTIMÁRIO - 

GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS gloria ao senhor JESUS 

CRISTO) - 26cc2c4f, CLEOMAR RIBEIRO DE FREITAS - 

GJR(JESUS MEU SENHOR E REI) - 2be8db7f, (Rick) - 2ac6047a 

Observações: ORGX - CONFERENCIA @@ 

Mensagem: Viu q nos fizemos 

 
ID: 930427 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150925190541083.zip 

Data / Hora: 25/09/2015 16:05:29 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI JOBIM FDN .CV.RJ 

COMPENSAO MAUAZINHO 2015.) - 2bd4e4ae 

Grupo: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d, (Abençoado por Deus. 

R.) - 2bf901a7, (Fabio jr) - 2757816b, ALAN CASTIMÁRIO - 

GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS gloria ao senhor JESUS 

CRISTO) - 26cc2c4f, CLEOMAR RIBEIRO DE FREITAS - 

GJR(JESUS MEU SENHOR E REI) - 2be8db7f, (Rick) - 2ac6047a 

Observações: ORGX - CONFERENCIA @@ 

Mensagem: Excruimos eles da. FDN 

 
ID: 930435 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150925190541083.zip 
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Data / Hora: 25/09/2015 16:05:47 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI JOBIM FDN .CV.RJ 

COMPENSAO MAUAZINHO 2015.) - 2bd4e4ae 

Grupo: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d, (Abençoado por Deus. 

R.) - 2bf901a7, (Fabio jr) - 2757816b, ALAN CASTIMÁRIO - 

GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS gloria ao senhor JESUS 

CRISTO) - 26cc2c4f, CLEOMAR RIBEIRO DE FREITAS - 

GJR(JESUS MEU SENHOR E REI) - 2be8db7f, (Rick) - 2ac6047a 

Observações: ORGX - CONFERENCIA @@ 

Mensagem: Pederao tds o espaco deles e Forao decretado 

 
ID: 930705 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150925191944020.zip 

Data / Hora: 25/09/2015 16:06:07 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI JOBIM FDN .CV.RJ 

COMPENSAO MAUAZINHO 2015.) - 2bd4e4ae 

Grupo: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d, (Abençoado por Deus. 

R.) - 2bf901a7, (Fabio jr) - 2757816b, ALAN CASTIMÁRIO - 

GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS gloria ao senhor JESUS 

CRISTO) - 26cc2c4f, CLEOMAR RIBEIRO DE FREITAS - 

GJR(JESUS MEU SENHOR E REI) - 2be8db7f, (Rick) - 2ac6047a 

Observações: ORGX - CONFERENCIA @@ 

Mensagem: Ai o estorado 

 
ID: 930710 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150925191944020.zip 

Data / Hora: 25/09/2015 16:06:20 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI JOBIM FDN .CV.RJ 

COMPENSAO MAUAZINHO 2015.) - 2bd4e4ae 

Grupo: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d, (Abençoado por Deus. 

R.) - 2bf901a7, (Fabio jr) - 2757816b, ALAN CASTIMÁRIO - 

GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS gloria ao senhor JESUS 

CRISTO) - 26cc2c4f, CLEOMAR RIBEIRO DE FREITAS - 

GJR(JESUS MEU SENHOR E REI) - 2be8db7f, (Rick) - 2ac6047a 

Observações: ORGX - CONFERENCIA @@ 

Mensagem: Uma vez irmao tavao falado com ele 

 
ID: 930719 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150925191944020.zip 
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Data / Hora: 25/09/2015 16:06:35 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI JOBIM FDN .CV.RJ 

COMPENSAO MAUAZINHO 2015.) - 2bd4e4ae 

Grupo: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d, (Abençoado por Deus. 

R.) - 2bf901a7, (Fabio jr) - 2757816b, ALAN CASTIMÁRIO - 

GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS gloria ao senhor JESUS 

CRISTO) - 26cc2c4f, CLEOMAR RIBEIRO DE FREITAS - 

GJR(JESUS MEU SENHOR E REI) - 2be8db7f, (Rick) - 2ac6047a 

Observações: ORGX - CONFERENCIA @@ 

Mensagem: Ai falarao por estorado 

 
ID: 930730 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150925191944020.zip 

Data / Hora: 25/09/2015 16:06:54 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI JOBIM FDN .CV.RJ 

COMPENSAO MAUAZINHO 2015.) - 2bd4e4ae 

Grupo: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d, (Abençoado por Deus. 

R.) - 2bf901a7, (Fabio jr) - 2757816b, ALAN CASTIMÁRIO - 

GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS gloria ao senhor JESUS 

CRISTO) - 26cc2c4f, CLEOMAR RIBEIRO DE FREITAS - 

GJR(JESUS MEU SENHOR E REI) - 2be8db7f, (Rick) - 2ac6047a 

Observações: ORGX - CONFERENCIA @@ 

Mensagem: Que era do Coracao q tv falado com ele 

 
ID: 930737 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150925191944020.zip 

Data / Hora: 25/09/2015 16:07:02 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI JOBIM FDN .CV.RJ 

COMPENSAO MAUAZINHO 2015.) - 2bd4e4ae 

Grupo: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d, (Abençoado por Deus. 

R.) - 2bf901a7, (Fabio jr) - 2757816b, ALAN CASTIMÁRIO - 

GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS gloria ao senhor JESUS 

CRISTO) - 26cc2c4f, CLEOMAR RIBEIRO DE FREITAS - 

GJR(JESUS MEU SENHOR E REI) - 2be8db7f, (Rick) - 2ac6047a 

Observações: ORGX - CONFERENCIA @@ 

Mensagem: Ai ele falou assim 

 
ID: 930744 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150925191944020.zip 
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Data / Hora: 25/09/2015 16:07:05 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI JOBIM FDN .CV.RJ 

COMPENSAO MAUAZINHO 2015.) - 2bd4e4ae 

Grupo: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d, (Abençoado por Deus. 

R.) - 2bf901a7, (Fabio jr) - 2757816b, ALAN CASTIMÁRIO - 

GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS gloria ao senhor JESUS 

CRISTO) - 26cc2c4f, CLEOMAR RIBEIRO DE FREITAS - 

GJR(JESUS MEU SENHOR E REI) - 2be8db7f, (Rick) - 2ac6047a 

Observações: ORGX - CONFERENCIA @@ 

Mensagem: Com essas palavra 

 
ID: 930753 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150925191944020.zip 

Data / Hora: 25/09/2015 16:07:20 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI JOBIM FDN .CV.RJ 

COMPENSAO MAUAZINHO 2015.) - 2bd4e4ae 

Grupo: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d, (Abençoado por Deus. 

R.) - 2bf901a7, (Fabio jr) - 2757816b, ALAN CASTIMÁRIO - 

GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS gloria ao senhor JESUS 

CRISTO) - 26cc2c4f, CLEOMAR RIBEIRO DE FREITAS - 

GJR(JESUS MEU SENHOR E REI) - 2be8db7f, (Rick) - 2ac6047a 

Observações: ORGX - CONFERENCIA @@ 

Mensagem: Que nao Recebia ondem do coselho 

 
ID: 930754 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150925191944020.zip 

Data / Hora: 25/09/2015 16:07:28 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI JOBIM FDN .CV.RJ 

COMPENSAO MAUAZINHO 2015.) - 2bd4e4ae 

Grupo: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d, (Abençoado por Deus. 

R.) - 2bf901a7, (Fabio jr) - 2757816b, ALAN CASTIMÁRIO - 

GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS gloria ao senhor JESUS 

CRISTO) - 26cc2c4f, CLEOMAR RIBEIRO DE FREITAS - 

GJR(JESUS MEU SENHOR E REI) - 2be8db7f, (Rick) - 2ac6047a 

Observações: ORGX - CONFERENCIA @@ 

Mensagem: So do sobodinado deli 

 
ID: 930765 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150925191944020.zip 



 
POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO AMAZONAS 

DRE - DELEGACIA DE REPRESSÃO A ENTORPECENTES 

 

223 

 

Data / Hora: 25/09/2015 16:07:38 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI JOBIM FDN .CV.RJ 

COMPENSAO MAUAZINHO 2015.) - 2bd4e4ae 

Grupo: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d, (Abençoado por Deus. 

R.) - 2bf901a7, (Fabio jr) - 2757816b, ALAN CASTIMÁRIO - 

GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS gloria ao senhor JESUS 

CRISTO) - 26cc2c4f, CLEOMAR RIBEIRO DE FREITAS - 

GJR(JESUS MEU SENHOR E REI) - 2be8db7f, (Rick) - 2ac6047a 

Observações: ORGX - CONFERENCIA @@ 

Mensagem: Que Era o Ronario 

 
ID: 930772 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150925191944020.zip 

Data / Hora: 25/09/2015 16:07:50 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI JOBIM FDN .CV.RJ 

COMPENSAO MAUAZINHO 2015.) - 2bd4e4ae 

Grupo: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d, (Abençoado por Deus. 

R.) - 2bf901a7, (Fabio jr) - 2757816b, ALAN CASTIMÁRIO - 

GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS gloria ao senhor JESUS 

CRISTO) - 26cc2c4f, CLEOMAR RIBEIRO DE FREITAS - 

GJR(JESUS MEU SENHOR E REI) - 2be8db7f, (Rick) - 2ac6047a 

Observações: ORGX - CONFERENCIA @@ 

Mensagem: Ai Estorado Caiu na z 

 
ID: 930781 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150925191944020.zip 

Data / Hora: 25/09/2015 16:07:57 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI JOBIM FDN .CV.RJ 

COMPENSAO MAUAZINHO 2015.) - 2bd4e4ae 

Grupo: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d, (Abençoado por Deus. 

R.) - 2bf901a7, (Fabio jr) - 2757816b, ALAN CASTIMÁRIO - 

GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS gloria ao senhor JESUS 

CRISTO) - 26cc2c4f, CLEOMAR RIBEIRO DE FREITAS - 

GJR(JESUS MEU SENHOR E REI) - 2be8db7f, (Rick) - 2ac6047a 

Observações: ORGX - CONFERENCIA @@ 

Mensagem: Caiu na 7 

 
ID: 930784 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150925191944020.zip 
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Data / Hora: 25/09/2015 16:08:11 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI JOBIM FDN .CV.RJ 

COMPENSAO MAUAZINHO 2015.) - 2bd4e4ae 

Grupo: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d, (Abençoado por Deus. 

R.) - 2bf901a7, (Fabio jr) - 2757816b, ALAN CASTIMÁRIO - 

GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS gloria ao senhor JESUS 

CRISTO) - 26cc2c4f, CLEOMAR RIBEIRO DE FREITAS - 

GJR(JESUS MEU SENHOR E REI) - 2be8db7f, (Rick) - 2ac6047a 

Observações: ORGX - CONFERENCIA @@ 

Mensagem: EU madei Mata ele na msm hora 

 
ID: 930796 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150925191944020.zip 

Data / Hora: 25/09/2015 16:08:26 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI JOBIM FDN .CV.RJ 

COMPENSAO MAUAZINHO 2015.) - 2bd4e4ae 

Grupo: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d, (Abençoado por Deus. 

R.) - 2bf901a7, (Fabio jr) - 2757816b, ALAN CASTIMÁRIO - 

GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS gloria ao senhor JESUS 

CRISTO) - 26cc2c4f, CLEOMAR RIBEIRO DE FREITAS - 

GJR(JESUS MEU SENHOR E REI) - 2be8db7f, (Rick) - 2ac6047a 

Observações: ORGX - CONFERENCIA @@ 

Mensagem: Chesta caiu aqui na jobim 

 
ID: 930801 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150925191944020.zip 

Data / Hora: 25/09/2015 16:08:37 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI JOBIM FDN .CV.RJ 

COMPENSAO MAUAZINHO 2015.) - 2bd4e4ae 

Grupo: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d, (Abençoado por Deus. 

R.) - 2bf901a7, (Fabio jr) - 2757816b, ALAN CASTIMÁRIO - 

GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS gloria ao senhor JESUS 

CRISTO) - 26cc2c4f, CLEOMAR RIBEIRO DE FREITAS - 

GJR(JESUS MEU SENHOR E REI) - 2be8db7f, (Rick) - 2ac6047a 

Observações: ORGX - CONFERENCIA @@ 

Mensagem: Matei ele em 5minutos 

 
ID: 930808 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150925191944020.zip 
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Data / Hora: 25/09/2015 16:09:01 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI JOBIM FDN .CV.RJ 

COMPENSAO MAUAZINHO 2015.) - 2bd4e4ae 

Grupo: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d, (Abençoado por Deus. 

R.) - 2bf901a7, (Fabio jr) - 2757816b, ALAN CASTIMÁRIO - 

GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS gloria ao senhor JESUS 

CRISTO) - 26cc2c4f, CLEOMAR RIBEIRO DE FREITAS - 

GJR(JESUS MEU SENHOR E REI) - 2be8db7f, (Rick) - 2ac6047a 

Observações: ORGX - CONFERENCIA @@ 

Mensagem: Gigante. Nos matemos no IPAT 

 
ID: 930817 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150925191944020.zip 

Data / Hora: 25/09/2015 16:09:16 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI JOBIM FDN .CV.RJ 

COMPENSAO MAUAZINHO 2015.) - 2bd4e4ae 

Grupo: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d, (Abençoado por Deus. 

R.) - 2bf901a7, (Fabio jr) - 2757816b, ALAN CASTIMÁRIO - 

GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS gloria ao senhor JESUS 

CRISTO) - 26cc2c4f, CLEOMAR RIBEIRO DE FREITAS - 

GJR(JESUS MEU SENHOR E REI) - 2be8db7f, (Rick) - 2ac6047a 

Observações: ORGX - CONFERENCIA @@ 

Mensagem: Ronario piu -piu safado 

 
ID: 930826 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150925191944020.zip 

Data / Hora: 25/09/2015 16:09:24 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI JOBIM FDN .CV.RJ 

COMPENSAO MAUAZINHO 2015.) - 2bd4e4ae 

Grupo: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d, (Abençoado por Deus. 

R.) - 2bf901a7, (Fabio jr) - 2757816b, ALAN CASTIMÁRIO - 

GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS gloria ao senhor JESUS 

CRISTO) - 26cc2c4f, CLEOMAR RIBEIRO DE FREITAS - 

GJR(JESUS MEU SENHOR E REI) - 2be8db7f, (Rick) - 2ac6047a 

Observações: ORGX - CONFERENCIA @@ 

Mensagem: Morava no segunro 

 
ID: 930833 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150925191944020.zip 
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Data / Hora: 25/09/2015 16:09:55 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI JOBIM FDN .CV.RJ 

COMPENSAO MAUAZINHO 2015.) - 2bd4e4ae 

Grupo: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d, (Abençoado por Deus. 

R.) - 2bf901a7, (Fabio jr) - 2757816b, ALAN CASTIMÁRIO - 

GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS gloria ao senhor JESUS 

CRISTO) - 26cc2c4f, CLEOMAR RIBEIRO DE FREITAS - 

GJR(JESUS MEU SENHOR E REI) - 2be8db7f, (Rick) - 2ac6047a 

Observações: ORGX - CONFERENCIA @@ 

Mensagem: Nem o segunro quis eles agora ta morado no Batalhao 

da choque 

 
ID: 930843 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150925191944020.zip 

Data / Hora: 25/09/2015 16:10:04 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI JOBIM FDN .CV.RJ 

COMPENSAO MAUAZINHO 2015.) - 2bd4e4ae 

Grupo: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d, (Abençoado por Deus. 

R.) - 2bf901a7, (Fabio jr) - 2757816b, ALAN CASTIMÁRIO - 

GNANICO(HOLANDES ! Gloria a DEUS gloria ao senhor JESUS 

CRISTO) - 26cc2c4f, CLEOMAR RIBEIRO DE FREITAS - 

GJR(JESUS MEU SENHOR E REI) - 2be8db7f, (Rick) - 2ac6047a 

Observações: ORGX - CONFERENCIA @@ 

Mensagem: Onde e lugar de Verme 

 

Como se pode notar, a estrutura paralela de poder da FDN já se 

aproxima dos níveis das grandes facções criminosas existentes no país, como o 

Primeiro Comando da Capital – PCC e o Comando Vermelho – CV, sendo 

desnecessário esgotar, neste tópico, as dezenas de crimes de homicídio, sequestros 

e tortura praticados pela FDN ao longo das investigações, para demonstrar seu 

enorme potencial lesivo.  

Em derradeiro, ressalto que todos os crimes desta natureza verificados 

no decorrer das investigações se encontram relacionados e detalhados nas 
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representações policiais e autos de interceptação telefônica da cautelar 5277-

10.2015.4.01.3200 – 2ª VARA FEDERAL CRIMINAL/AM.  

 

2.3. DOS PLANOS DA FDN DE INFILTRAÇÃO NA POLÍTICA 

No representação inicial da presente investigação, foi objeto de especial 

destaque a suposta aproximação das lideranças da FDN com políticos que 

concorreram a cargos eletivos no pleito 2014, com a finalidade de negociar apoio 

eleitoral dos membros e familiares da facção em troca de “facilidades” para os 

criminosos.  

Essa estratégia foi objeto de grande destaque em todos os meios de 

comunicação de alcance nacional, após a divulgação pela REVISTA VEJA de áudio 

contendo negociações entre JOSÉ ROBERTO FERNANDES BARBOSA, vulgo “ZÉ 

ROBERTO DA COMPENSA”, principal liderança da facção, e o então Subsecretário 

de Justiça Major CARLIOMAR BARROS BRANDÃO, da Secretaria de Estado e 

Justiça – SEJUS do Governo do Estado do Amazonas. 

Governo do Amazonas negocia apoio de traficantes 

para o 2º turno 

Subsecretário de Justiça do candidato à reeleição José 

Melo (PROS) vai à cadeia, se reúne com bandidos e, em 

troca de regalias, recebe a promessa do líder de uma 

facção criminosa: “A mensagem que ele mandou para 

vocês, agradeceu o apoio e que ninguém vai mexer com 

vocês, não” 

A conversa mais parece um bate-papo informal entre 

amigos em uma mesa de bar. O teor, no entanto, revela 

uma relação promíscua entre o poder e o crime. O encontro 

se dá dentro do Complexo Penitenciário Anísio Jobim 

(Compaj), a maior unidade prisional do Amazonas, e reúne 

na mesma sala o maior traficante do estado e um integrante 



 
POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO AMAZONAS 

DRE - DELEGACIA DE REPRESSÃO A ENTORPECENTES 

 

228 

 

da cúpula da Secretaria de Justiça. O objetivo do encontro 

é simples: negociar o apoio das quadrilhas ao candidato à 

reeleição, o atual governador José Melo (PROS), no 

segundo turno das eleições, no próximo domingo. São 

cerca de 30 minutos de uma gravação feita por um dos 

presentes ao encontro, a que o site de VEJA teve acesso. 

“Vamos apoiar o Melo, entendeu? A cadeia...vamos votar 

minha família toda, lá da rua, entendeu? Não tem nada 

não, a gente não conhece o Melo (trecho inaudível), a 

gente quer dar um alô, que ele não venha prejudicar nós. 

E nem mexer com nós”, diz o traficante José Roberto 

Fernandes Barbosa, conhecido como Zé Roberto, uma das 

maiores lideranças da facção Família do Norte, que domina 

o tráfico em território amazonense. (integra disponível em 

http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/governo-do-

amazonas-negocia-apoio-de-traficantes-para-o-2-turno) 

No curso das interceptações, diversas mensagens trocadas entre JOSÉ 

ROBERTO e JOÃO BRANCO dão conta de que a FDN teria sido a responsável por 

eleger o governador do Estado do Amazonas nas eleições 2014, e que pretende 

infiltrar criminosos no pleito 2016, apoiando pessoas que sejam “fieis a facção” para 

os cargos eletivos de vereador e deputado. Vejamos trechos de conversas destacadas 

nas folhas 881 e seguintes do AC nº 05/2015 – COMPLEMENTAR, nas quais JOSÉ 

ROBERTO e JOÃO BRANCO discutem a relação entre as facções criminosas FDN, 

CV e PCC:  

ID: 1668719 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151019015416969.zip 

Data / Hora: 18/10/2015 22:41:19 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Observações: ORGX FND X PCC X CV (DISPUTA ENTRE 

FACÇÃO) 

Mensagem: E sabe q nos samos o Crime 

 

http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/governo-do-amazonas-negocia-apoio-de-traficantes-para-o-2-turno
http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/governo-do-amazonas-negocia-apoio-de-traficantes-para-o-2-turno
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ID: 1668721 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151019015416969.zip 

Data / Hora: 18/10/2015 22:41:30 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Observações: ORGX FND X PCC X CV (DISPUTA ENTRE 

FACÇÃO) 

Mensagem: Ai eu falei pa DRA 

 
ID: 1668724 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151019015416969.zip 

Data / Hora: 18/10/2015 22:41:36 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Observações: ORGX FND X PCC X CV (DISPUTA ENTRE 

FACÇÃO) 

Mensagem: Claro q pcc 

 
ID: 1668726 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151019015416969.zip 

Data / Hora: 18/10/2015 22:41:43 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Observações: ORGX FND X PCC X CV (DISPUTA ENTRE 

FACÇÃO) 

Mensagem: Nao gosta de nos 

 
ID: 1668727 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151019015416969.zip 

Data / Hora: 18/10/2015 22:41:46 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Observações: ORGX FND X PCC X CV (DISPUTA ENTRE 

FACÇÃO) 

Mensagem: Pq aqui 

 
ID: 1668730 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151019015416969.zip 



 
POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO AMAZONAS 

DRE - DELEGACIA DE REPRESSÃO A ENTORPECENTES 

 

230 

 

Data / Hora: 18/10/2015 22:41:55 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Observações: ORGX FND X PCC X CV (DISPUTA ENTRE 

FACÇÃO) 

Mensagem: Quem nd e a FDN 

 
ID: 1668731 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151019015416969.zip 

Data / Hora: 18/10/2015 22:42:07 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Observações: ORGX FND X PCC X CV (DISPUTA ENTRE 

FACÇÃO) 

Mensagem: Nos proibi ele de batiza 

 
ID: 1668736 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151019015416969.zip 

Data / Hora: 18/10/2015 22:42:21 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Observações: ORGX FND X PCC X CV (DISPUTA ENTRE 

FACÇÃO) 

Mensagem: Tretarao me marta 

 
ID: 1668739 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151019015416969.zip 

Data / Hora: 18/10/2015 22:42:31 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Observações: ORGX FND X PCC X CV (DISPUTA ENTRE 

FACÇÃO) 

Mensagem: Ai nos ja matemos msm 

 
ID: 1668748 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151019015416969.zip 

Data / Hora: 18/10/2015 22:43:06 

Direção: Originada 
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Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Observações: ORGX FND X PCC X CV (DISPUTA ENTRE 

FACÇÃO) 

Mensagem: Nossa Faccao e tao Franca 

 
ID: 1668750 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151019015416969.zip 

Data / Hora: 18/10/2015 22:43:17 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Observações: ORGX FND X PCC X CV (DISPUTA ENTRE 

FACÇÃO) 

Mensagem: Que nos elegemos Foi um govenado 

 
ID: 1668753 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151019015416969.zip 

Data / Hora: 18/10/2015 22:43:22 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Observações: ORGX FND X PCC X CV (DISPUTA ENTRE 

FACÇÃO) 

Mensagem: So isso 

 

Conforme destacado nas folhas 584/597 do AC nº 05/2015, JOSÉ 

ROBERTO informa a JOÃO BRANCO seu plano de eleger inicialmente três 

vereadores, para depois conseguir que os mesmos sejam eleitos deputados, de 

maneira que a FDN tenha gente dentro da política, conforme mensagens abaixo: 

ID: 1239613 

Pacote: BRCR-150511-001_054-

2015_20151006005032602.zip 

Data / Hora: 05/10/2015 21:46:50 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 

2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 
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Observações: ORGX - POLITICA @@ 

Mensagem: E tem q elege 

 
ID: 1239615 

Pacote: BRCR-150511-001_054-

2015_20151006005032602.zip 

Data / Hora: 05/10/2015 21:47:00 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 

2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Observações: ORGX - POLITICA @@ 

Mensagem: Um 3 vereado 

 
ID: 1239617 

Pacote: BRCR-150511-001_054-

2015_20151006005032602.zip 

Data / Hora: 05/10/2015 21:47:00 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 

2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Observações: ORGX - POLITICA @@ 

Mensagem: Dps 

 
ID: 1239619 

Pacote: BRCR-150511-001_054-

2015_20151006005032602.zip 

Data / Hora: 05/10/2015 21:47:21 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 

2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Observações: ORGX - POLITICA @@ 

Mensagem: Fazer esses 3 vereado de Deputado 

 
ID: 1239621 

Pacote: BRCR-150511-001_054-

2015_20151006005032602.zip 

Data / Hora: 05/10/2015 21:47:24 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 
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2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Observações: ORGX - POLITICA @@ 

Mensagem: Pa te 

 
ID: 1239623 

Pacote: BRCR-150511-001_054-

2015_20151006005032602.zip 

Data / Hora: 05/10/2015 21:47:33 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 

2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Observações: ORGX - POLITICA @@ 

Mensagem: Meno alguem nosso 

 
ID: 1239625 

Pacote: BRCR-150511-001_054-

2015_20151006005032602.zip 

Data / Hora: 05/10/2015 21:47:42 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 

2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Observações: ORGX - POLITICA @@ 

Mensagem: Detro da politica 

 

Nas conversas JOÃO BRANCO é ainda mais ambicioso, 

afirmando que a FDN deveria eleger todos os prefeitos do Estado. Vejamos:   

 

ID: 1239970 

Pacote: BRCR-150511-001_054-

2015_20151006011837688.zip 

Data / Hora: 05/10/2015 22:14:54 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 

2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Observações: ORGX - POLITICA @@ 

Mensagem: Da pa nos elege 
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ID: 1239972 

Pacote: BRCR-150511-001_054-

2015_20151006011837688.zip 

Data / Hora: 05/10/2015 22:14:58 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 

2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Observações: ORGX - POLITICA @@ 

Mensagem: Uns 2 ou 3 viu 

 
ID: 1239974 

Pacote: BRCR-150511-001_054-

2015_20151006011837688.zip 

Data / Hora: 05/10/2015 22:16:02 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 

2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Observações: ORGX - POLITICA @@ 

Mensagem: Pq nos temos q pega as prefeitura deste 

município todos tb 

 
ID: 1240074 

Pacote: BRCR-150511-001_054-

2015_20151006013241122.zip 

Data / Hora: 05/10/2015 22:18:53 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 

2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Observações: ORGX - POLITICA @@ 

Mensagem: La detro do Mauazinho 

 
ID: 1240075 

Pacote: BRCR-150511-001_054-

2015_20151006013241122.zip 

Data / Hora: 05/10/2015 22:19:40 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 

2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 
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Observações: ORGX - POLITICA @@ 

Mensagem: Vc elege um la dentro 

 
ID: 1240101 

Pacote: BRCR-150511-001_054-

2015_20151006013241122.zip 

Data / Hora: 05/10/2015 22:22:55 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 

2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Observações: ORGX - POLITICA @@ 

Mensagem: Sim mano 

 

2.4. DOS PRINCIPAIS CRIMES DE CORRUPÇÃO PROMOVIDOS 

PELA FDN 

Quanto maior o poder econômico de uma organização criminosa, maior 

será sua capacidade de se infiltrar nos órgãos públicos e corromper as autoridades 

constituídas, em prejuízo do Estado e da sociedade.    

Durante as investigações foram obtidos diversos elementos de 

informação e de prova relacionados a diversos episódios de corrupção de autoridades 

públicas, que comprovam a infiltração da FDN em todas as esferas de poder, 

conforme alguns exemplos abaixo relacionados:      

a) Fraudes na contagem de presos em regime semi-aberto do 

COMPAJ, supostamente envolvendo um supervisor de agente 

penitenciário de nome “SIQUEIRA” (fls. 135/140 do AC nº 02/2015); 

b) Fraudes no controle de entrada de objetos no sistema, supostamente 

envolvendo um supervisor de agente penitenciário do COMPAJ (que 

posteriormente transferido para o IPAT) de nome ALVES, que 

facilitaria a entrada de materiais ilícitos para a FDN;      
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c) Vazamentos de informações sobre revistas em presídios, envolvendo 

02 PMs da ROCAM (um seria usuário do terminal 99334-2875), que 

seriam responsáveis por realizar a escolta de JOSÉ ROBERTO no 

período em que estava realizando tratamento externo (fls. 43 e 

seguintes do AC nº 04/2015); 

d) Vazamento para a FDN de representação policial por medida 

cautelar de afastamento de sigilo telefônico, apresentada pela 

Secretaria Adjunta de Inteligência – SEAI no plantão do TJ/AM (vide 

fls. 170/173 do AC nº 02/2015)  

 
Foto extraída da mensagem ID 108403, enviada por JOSÉ ROBERTO a JOÃO BRANCO, na 
qual é possível ver a representação policial datada 10/06/2015, e o detalhe do lençol da cama 
de JOSÉ ROBERTO ao fundo. 

 
Foto extraída da mensagem106779, enviada por JOSÉ ROBERTO a JOÃO BRANCO, na qual 
se vê a cela do criminoso e o mesmo lençol da foto acima. 
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Mas sem sombra de dúvidas os episódios de corrupção mais relevantes 

detectados no curso das investigações envolvem os advogados da facção.  

Isto porque foram descobertos – de maneira acidental - elementos de 

informação de fatos penalmente relevantes não relacionados ao objeto inicial da 

investigação, que apontam para a existência de um possível esquema de negociações 

de decisões judiciais que envolveria Juízes e Desembargadores do Tribunal de Justiça 

do Amazonas, patrocinados pelos advogados da facção, que já teriam ultrapassado 

todos os limites éticos de atuação legítima em defesa de seus clientes, e se tornado 

verdadeiros membros da facção criminosa.  

Cumpre observar, preliminarmente, não foram encontrados quaisquer 

indícios de que os Juízes e Desembargadores do Tribunal de Justiça do Amazonas 

mencionados possuam algum tipo de vínculo direto com os alvos monitorados, 

podendo-se afirmar, com tranquilidade, que não estão relacionados a nenhum dos 

graves crimes praticados diariamente pela FDN. Prova disso é que em momento 

algum qualquer dos magistrados supostamente envolvidos teve suas comunicações 

interceptadas, nem mesmo como interlocutor, existindo até o presente momento 

unicamente citações de situações de corrupção já ocorridas ou em vias de ocorrer.  

Para melhor compreensão e formação de convicção, analisaremos 

agora de maneira detalhada.  

 

2.4.1. ESQUEMA DE CORRUPÇÂO PARA PROMOVER O RETORNO 

DE GELSON LIMA CARNAÚBA E A ANULAÇÃO DE SUA 

SENTENÇA CONDENATÓRIA 

Na cautelar de interceptação telefônica, foi objeto de especial destaque 

as tratativas para trazer para Manaus a liderança GELSON LIMA CARNAÚBA, que 

atualmente se encontra recolhido no presidio federal de Mossoró/RN, através de um 
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grande episódio de corrupção, no qual estariam envolvidos, em tese, os advogados 

da facção, um delegado de polícia, um juiz de direito e um desembargador.  

Conforme detalhado no auto circunstanciado número 02 (folhas 70 e 

seguintes), período em que surgiram as primeiras informações sobre o tema, este 

gravíssimo episódio de corrupção estaria sendo articulado por dois advogados 

amazonenses, tidos como “advogados oficiais da facção”, sendo um homem e uma 

mulher que atendem pelas alcunhas de “PROFESSOR” e “BAR VIDINHA / FLOR DE 

LIZ”, respectivamente, que já teriam ultrapassado todos os limites éticos de atuação 

legítima em defesa de seus clientes, e se tornado verdadeiros membros da facção 

criminosa.  

As mensagens interceptadas demonstram que os mesmos, por 

determinação de JOSÉ ROBERTO, teriam participado de reuniões com as 

autoridades públicas supostamente envolvidas, e após ajustarem o pagamento de 200 

mil reais, estaria apenas esperando a data certa (ou o plantão certo) para entrar com 

o pedido de transferência. 

Deste valor, 150 mil seriam para pagar as supostas autoridades 

corrompidas, e os outros 50 mil para os advogados corruptores do comando.  

ID: 40757 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150616213146.zip 

Data / Hora: 16/06/2015 18:28:08 

Direção: Recebida 

Alvo: CD - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 2b93adf5 

Contato: (FILHO DO REI O=)) - 2b9c53b1 

Observações: SITUAÇÃO MANO G @@ 

Mensagem: Dessis 200 mil a bar vai ganha 50 mano e elis 150 

mano foi oque elis conbinarao mano 

  

O Seguindo orientações do advogado “PROFESSOR”, JOSÉ 

ROBERTO deu seu aval para continuidade do esquema criminoso, destacando que 
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pagaria 100 mil reais imediatamente após a “assinatura do Juiz”, e o restante somente 

após a transferência de GELSON CARNAÚBA para Manaus. 

Conforme detalhado no AC nº 03/2015, após receber as informações 

repassadas pelos advogados de que já estaria tudo acertado com as autoridades 

supostamente envolvidas, JOSÉ ROBERTO manda entregar 100 mil reais para 

PAMELA, esposa de GELSON CARNAÚBA, para pagamento da primeira parcela do 

acerto.  

O dinheiro foi repassado a PAMELA por ERICK, vulgo “CD”, braço direito 

de JOSÉ ROBERTO. Após a entrega do dinheiro, JOSÉ ROBERTO conversa com 

JOÃO BRANCO sobre o caso. Relembremos alguns trecos:    

ID: 262453 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150720204548.zip 

Data / Hora: 20/07/2015 17:44:48 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: Eu dei 100mil 

 
ID: 262455 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150720204548.zip 

Data / Hora: 20/07/2015 17:44:59 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: Q tinha ajutado por. G. 

 
ID: 262457 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150720204548.zip 

Data / Hora: 20/07/2015 17:45:05 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: Dei pa pamella 

 
ID: 262515 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150720205950.zip 
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Data / Hora: 20/07/2015 17:46:18 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: Ai 60mil era da caxinha ai rock deu 10mil + 5mil CP. 

3mil claudio 3mil CD. 3 machuca. 3 M. Para. 3 parazinho 

 
ID: 262517 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150720205950.zip 

Data / Hora: 20/07/2015 17:47:04 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: Ai eu dei 10mil tbm 

 
ID: 262519 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150720205950.zip 

Data / Hora: 20/07/2015 17:47:31 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Observações: CORX - SITUACAO MANO G @@ 

Mensagem: Pq advogado nao deu resposta ai eu ajutei por G 

 
ID: 262521 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150720205950.zip 

Data / Hora: 20/07/2015 17:47:38 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Observações: CORX - SITUACAO MANO G @@ 

Mensagem: Ai dei pa ella viu 

 
ID: 262523 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150720205950.zip 

Data / Hora: 20/07/2015 17:47:59 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Observações: CORX - SITUACAO MANO G @@ 

Mensagem: Mas vai trazer ele de novo 
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ID: 262524 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150720205950.zip 

Data / Hora: 20/07/2015 17:48:23 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: O giba nao deu pq tds mes ele da 12mil 

 
ID: 262527 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150720205950.zip 

Data / Hora: 20/07/2015 17:48:37 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: Mano ta aqueli acerto de 200mil 

 
ID: 262528 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150720205950.zip 

Data / Hora: 20/07/2015 17:48:45 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Observações: CORX - SITUACAO MANO G @@ 

Mensagem: Ai ate agora nd 

ID: 262530 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150720205950.zip 

Data / Hora: 20/07/2015 17:49:01 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Observações: CORX - SITUACAO MANO G @@ 

Mensagem: Dei 100mil pa ella ser pinta acerto 

 
ID: 262532 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150720205950.zip 

Data / Hora: 20/07/2015 17:49:24 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Mensagem: Nos da 100 q ta com ella e nos aruma mais 100mil 
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Ocorre que, no dia 20/07/2015, a advogada “BAR VIDINHA / FLOR DE 

LIZ” repassa para JOSÉ ROBERTO as informações que teria recebido do suposto 

“delegado”, no sentido de que, pelo menos por hora, não seria possível trazer 

GELSON CARNAÚBA para Manaus.  

ID: 263173 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150720222413.zip 

Data / Hora: 20/07/2015 19:20:54 

Direção: Originada 

Alvo: ADVOGADA DO COMANDO - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Contato: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Mensagem: Hoje fiz contato com o delegado e sentamos p 

conversar 

 
ID: 263174 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150720222413.zip 

Data / Hora: 20/07/2015 19:22:13 

Direção: Originada 

Alvo: ADVOGADA DO COMANDO - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Contato: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Observações: CORX - SITUACAO MANO G @@ 

Mensagem: Ele me disse que nao vao conseguir trazer o Gelson pq 

o valois nao vai assinar, pq ele esta sofrendo uma pressao muito 

grande por parte dos Desembarggadores do Tribunal 

 
ID: 263175 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150720222413.zip 

Data / Hora: 20/07/2015 19:22:16 

Direção: Recebida 

Alvo: ADVOGADA DO COMANDO - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Contato: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Observações: CORX - SITUACAO MANO G @@ 

Mensagem: E ai que ele falou 

 
ID: 263176 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150720222413.zip 

Data / Hora: 20/07/2015 19:22:33 

Direção: Originada 
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Alvo: ADVOGADA DO COMANDO - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Contato: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Observações: CORX - SITUACAO MANO G @@ 

Mensagem: Ele pediu desculpas, mas infelizmente nao vai da 

 
ID: 263177 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150720222413.zip 

Data / Hora: 20/07/2015 19:22:45 

Direção: Recebida 

Alvo: ADVOGADA DO COMANDO - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Contato: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Observações: CORX - SITUACAO MANO G @@ 

Mensagem: Eu nu te falei 

 
ID: 263178 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150720222413.zip 

Data / Hora: 20/07/2015 19:22:56 

Direção: Recebida 

Alvo: ADVOGADA DO COMANDO - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Contato: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Observações: CORX - SITUACAO MANO G @@ 

Mensagem: Q valos nao ia assina 

 
ID: 263179 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150720222413.zip 

Data / Hora: 20/07/2015 19:23:10 

Direção: Originada 

Alvo: ADVOGADA DO COMANDO - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Contato: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Observações: CORX - SITUACAO MANO G @@ 

Mensagem: Sentaram varias vezes com o Desembargador e o valois 

 
ID: 263181 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150720222413.zip 

Data / Hora: 20/07/2015 19:23:19 

Direção: Originada 

Alvo: ADVOGADA DO COMANDO - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Contato: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 
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2b93adf5 

Observações: CORX - SITUACAO MANO G @@ 

Mensagem: Mas ele disse nao. 

 
ID: 263182 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150720222413.zip 

Data / Hora: 20/07/2015 19:23:24 

Direção: Originada 

Alvo: ADVOGADA DO COMANDO - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Contato: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Observações: CORX - SITUACAO MANO G @@ 

Mensagem: Agora nao 

 
 

“VALOIS”, citado nas mensagens de “BAR / FLOR DE LIZ”, muito 

possivelmente seria o Juiz de Direito Dr. LUÍS CARLOS HONÓRIO DE VALOIS 

COELHO, titular da Vara de Execuções Penais do TJ/AM.  

Conforme repassado por “BAR” a JOSÉ ROBERTO, teriam se sentado 

várias vezes com o Desembargador e com “Valois”, mas este teria dito que não 

poderia assinar pois estaria sofrendo muita pressão dos Desembargadores do 

Tribunal. 

Em seguida, a advogada “BAR / FLOR DE LIZ” comenta o caso com 

“CD”, que lhe informa que JOSÉ ROBERTO já havia conversado pessoalmente com 

Dr. VALOIS sobre o assunto, durante visita deste ao presídio:  

 

ID: 263398 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150720225218.zip 

Data / Hora: 20/07/2015 19:45:37 

Direção: Originada 

Alvo: ADVOGADA DO COMANDO - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Contato: CD (CT ZÉ ROBERTO) - GJR(FILHO DO REI B-)) - 

28915011 

Observações: CORX - SITUACAO MANO G @@ 

Mensagem: Falei com o delegado 
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ID: 263399 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150720225218.zip 

Data / Hora: 20/07/2015 19:45:50 

Direção: Recebida 

Alvo: ADVOGADA DO COMANDO - GJR(BAR) - 2358df17 

Contato: CD (CT ZÉ ROBERTO) - GJR(FILHO DO REI B-)) - 

28915011 

Observações: CORX - SITUACAO MANO G @@ 

Mensagem: Iai que eli falo 

 
ID: 263400 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150720225218.zip 

Data / Hora: 20/07/2015 19:46:06 

Direção: Originada 

Alvo: ADVOGADA DO COMANDO - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Contato: CD (CT ZÉ ROBERTO) - GJR(FILHO DO REI B-)) - 

28915011 

Observações: CORX - SITUACAO MANO G @@ 

Mensagem: Eles nao vao conseguir trazer o gelson pq estao 

fazendo muita pressao no valois 

 
ID: 263401 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150720225218.zip 

Data / Hora: 20/07/2015 19:46:12 

Direção: Originada 

Alvo: ADVOGADA DO COMANDO - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Contato: CD (CT ZÉ ROBERTO) - GJR(FILHO DO REI B-)) - 

28915011 

Observações: CORX - SITUACAO MANO G @@ 

Mensagem: Ja falei com o mano 

 
ID: 263402 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150720225218.zip 

Data / Hora: 20/07/2015 19:47:26 

Direção: Recebida 

Alvo: ADVOGADA DO COMANDO - GJR(BAR) - 2358df17 

Contato: CD (CT ZÉ ROBERTO) - GJR(FILHO DO REI B-)) - 

28915011 

Observações: CORX - SITUACAO MANO G @@ 

Mensagem: E mesmo e 
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ID: 263403 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150720225218.zip 

Data / Hora: 20/07/2015 19:47:40 

Direção: Originada 

Alvo: ADVOGADA DO COMANDO - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Contato: CD (CT ZÉ ROBERTO) - GJR(FILHO DO REI B-)) - 

28915011 

Observações: CORX - SITUACAO MANO G @@ 

Mensagem: Sim 

 
ID: 263404 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150720225218.zip 

Data / Hora: 20/07/2015 19:48:13 

Direção: Recebida 

Alvo: ADVOGADA DO COMANDO - GJR(BAR) - 2358df17 

Contato: CD (CT ZÉ ROBERTO) - GJR(FILHO DO REI B-)) - 

28915011 

Observações: CORX - SITUACAO MANO G @@ 

Mensagem: Que o mano falo 

 
ID: 263405 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150720225218.zip 

Data / Hora: 20/07/2015 19:48:48 

Direção: Originada 

Alvo: ADVOGADA DO COMANDO - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Contato: CD (CT ZÉ ROBERTO) - GJR(FILHO DO REI B-)) - 

28915011 

Observações: CORX - SITUACAO MANO G @@ 

Mensagem: Disse que ja sabia pq o valois nao quer o Gelson aqui

 ID: 263409 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150720225218.zip 

Data / Hora: 20/07/2015 19:52:17 

Direção: Recebida 

Alvo: ADVOGADA DO COMANDO - GJR(BAR) - 2358df17 

Contato: CD (CT ZÉ ROBERTO) - GJR(FILHO DO REI B-)) - 

28915011 

Observações: CORX - SITUACAO MANO G @@ 

Mensagem: Isso e verdade eli falo com valua

 

ID: 263410 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150720225218.zip 
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Data / Hora: 20/07/2015 19:52:24 

Direção: Recebida 

Alvo: ADVOGADA DO COMANDO - GJR(BAR) - 2358df17 

Contato: CD (CT ZÉ ROBERTO) - GJR(FILHO DO REI B-)) - 

28915011 

Observações: CORX - SITUACAO MANO G @@ 

Mensagem: Quando foi la na cadeia 

 
ID: 263494 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150720230622.zip 

Data / Hora: 20/07/2015 19:52:44 

Direção: Originada 

Alvo: ADVOGADA DO COMANDO - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Contato: CD (CT ZÉ ROBERTO) - GJR(FILHO DO REI B-)) - 

28915011 

Observações: CORX - SITUACAO MANO G @@ 

Mensagem: Naquela vez que ele conversou com ele 

 
ID: 263495 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150720230622.zip 

Data / Hora: 20/07/2015 19:52:57 

Direção: Originada 

Alvo: ADVOGADA DO COMANDO - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Contato: CD (CT ZÉ ROBERTO) - GJR(FILHO DO REI B-)) - 

28915011 

Observações: CORX - SITUACAO MANO G @@ 

Mensagem: Ele ja tinha tocado no assunto 

 

No dia 22/07/2015, JOSÉ ROBERTO informa para PAMELA que o 

esquema para o retorno de seu marido GELSON para MANAUS não deu certo, e 

destaca que desconfia que estão sendo enganados pelos advogados.  

Contudo, na mesma conversa JOSÉ ROEBRTO revela a existência de 

um outro acerto para anular a sentença de GELSON CARNAÚBA, certamente se 

referindo ao processo 032068-47.2002.8.04.0001 do 2º Tribunal do Juri de Manaus, 

no qual GELSON foi condenado há 120 anos de prisão. Revisemos os principais 

trechos:   
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ID: 298323 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150722194722.zip 

Data / Hora: 22/07/2015 16:39:08 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Contato: COMPANHEIRA (MANO G)(Aos Pés De Jesus) - 

2bda953d 

Mensagem: Deixa eu te fala mana

 

ID: 298326 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150722194722.zip 

Data / Hora: 22/07/2015 16:39:34 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Contato: COMPANHEIRA (MANO G)(Aos Pés De Jesus) - 

2bda953d 

Mensagem: Sobre mano volta daqueli pessoal q vc md vir aqui 

 
ID: 298327 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150722194722.zip 

Data / Hora: 22/07/2015 16:40:04 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Contato: COMPANHEIRA (MANO G)(Aos Pés De Jesus) - 

2bda953d 

Mensagem: E aí maano o q eles falaram??. 

 
ID: 298328 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150722194722.zip 

Data / Hora: 22/07/2015 16:40:07 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Contato: COMPANHEIRA (MANO G)(Aos Pés De Jesus) - 

2bda953d 

Mensagem: Do filho desebrador 

 
ID: 298329 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150722194722.zip 
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Data / Hora: 22/07/2015 16:40:32 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Contato: COMPANHEIRA (MANO G)(Aos Pés De Jesus) - 

2bda953d 

Mensagem: Eles queria era pega nosso dinheiro e ia tira era nos 

 
ID: 298331 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150722194722.zip 

Data / Hora: 22/07/2015 16:41:10 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Contato: COMPANHEIRA (MANO G)(Aos Pés De Jesus) - 

2bda953d 

Mensagem: Nos nao formos besta de da nada ser nao eles ia quere 

queixa 

 
ID: 298333 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150722194722.zip 

Data / Hora: 22/07/2015 16:41:47 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Contato: COMPANHEIRA (MANO G)(Aos Pés De Jesus) - 

2bda953d 

Mensagem: Ai eu madei. Advogada aqui fica ecima direto ai 

 
ID: 298334 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150722194722.zip 

Data / Hora: 22/07/2015 16:41:59 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Contato: COMPANHEIRA (MANO G)(Aos Pés De Jesus) - 

2bda953d 

Mensagem: E aí mano??. 

 
ID: 298335 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150722194722.zip 

Data / Hora: 22/07/2015 16:42:20 
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Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Contato: COMPANHEIRA (MANO G)(Aos Pés De Jesus) - 

2bda953d 

Mensagem: Qd foi ontem esse Delegado md dizer quem Valos nao 

vai assina nao 

 
ID: 298336 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150722194722.zip 

Data / Hora: 22/07/2015 16:42:48 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Contato: COMPANHEIRA (MANO G)(Aos Pés De Jesus) - 

2bda953d 

Mensagem: Tao eu axo q eles tavao metido pa nos esse tempo td 

 
ID: 298337 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150722194722.zip 

Data / Hora: 22/07/2015 16:43:04 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Contato: COMPANHEIRA (MANO G)(Aos Pés De Jesus) - 

2bda953d 

Mensagem: Ai mana vc pode fica com esses 100mil ai 

 
ID: 298338 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150722194722.zip 

Data / Hora: 22/07/2015 16:43:16 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Contato: COMPANHEIRA (MANO G)(Aos Pés De Jesus) - 

2bda953d 

Mensagem: Pq era por mano volta 

 
ID: 298339 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150722194722.zip 

Data / Hora: 22/07/2015 16:43:32 

Direção: Originada 
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Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Contato: COMPANHEIRA (MANO G)(Aos Pés De Jesus) - 

2bda953d 

Mensagem: Ai vc tem q fala com mano

 

ID: 298341 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150722194722.zip 

Data / Hora: 22/07/2015 16:44:10 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Contato: COMPANHEIRA (MANO G)(Aos Pés De Jesus) - 

2bda953d 

Mensagem: Que esse aceto pa anula aceteca vai da certo ser Deus 

quizer 

 
ID: 298342 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150722194722.zip 

Data / Hora: 22/07/2015 16:44:35 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Contato: COMPANHEIRA (MANO G)(Aos Pés De Jesus) - 

2bda953d 

Mensagem: Mano assim ki for liberado a visita eu vou e converso 

com ele

 

ID: 298343 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150722194722.zip 

Data / Hora: 22/07/2015 16:45:12 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Contato: COMPANHEIRA (MANO G)(Aos Pés De Jesus) - 

2bda953d 

Mensagem: Ai dps ser de certo. Vc tem q fala por mano corre ataz 

da libedade deli
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ID: 298345 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150722194722.zip 

Data / Hora: 22/07/2015 16:45:21 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Contato: COMPANHEIRA (MANO G)(Aos Pés De Jesus) - 

2bda953d 

Mensagem: Q da pa ele sai da ir msm 

 
ID: 298346 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150722194722.zip 

Data / Hora: 22/07/2015 16:45:37 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Contato: COMPANHEIRA (MANO G)(Aos Pés De Jesus) - 

2bda953d 

Mensagem: Pq essa Minescal gosta de dinheiro 

 
ID: 298347 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150722194722.zip 

Data / Hora: 22/07/2015 16:46:01 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Contato: COMPANHEIRA (MANO G)(Aos Pés De Jesus) - 

2bda953d 

Mensagem: Ai faz um acerto ele vai direto pa libedade 

 
 

Até o terceiro período de monitoramento, ainda não existiam indícios 

contundentes de que este “acerto” para a transferência do preso GELSON 

CARNAÚBA para Manaus de fato existiu, ou seja, se alguma vantagem foi oferecida 

pelos advogados do comando a um delegado, a um juiz e a um desembargador, ou 

mesmo se foi solicitada ou exigida por estes, ou se tudo não passou de uma 

encenação, engodo ou tentativa de golpe dos primeiros para obter dinheiro da facção. 



 
POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO AMAZONAS 

DRE - DELEGACIA DE REPRESSÃO A ENTORPECENTES 

 

253 

 

Somente no 4º período de monitoramento, foram coletadas novas e 

robustas informações a respeito deste esquema de corrupção que visa promover o 

retorno de GELSON LIMA CARNAÚBA para os presídios amazonenses, conforme 

destacado nas folhas 114 a 140 do AC nº 04/2015. 

Inicialmente, cumpre destacar que foi possível qualificar os 03 

advogados do comando envolvidos neste suposto esquema, sendo:   

a) LUCIMAR VIDINHA GOMES, vulgo “BAR VIDINHA”, OAB/AM nº 

9318, usuária do pin 2358df17 (vide análise do PIN nas folhas 388 a 

401 do AC nº 04/2015); 

b) JANDERSON FERNANDES RIBEIRO, vulgo “PROFESSOR”, 

OAB/AM nº 7750; 

c) LUIZ SÉRGIO VIEIRALVES DONATO LOPES FILHO, OAB/AM 

5338, conhecido pela alcunha de “LUIZITO”. 
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Em diversas mensagens JOSÉ ROBERTO deixa claro que os 

advogados do comando são LUCIMAR VIDINHA GOMES, vulgo “BAR VIDINHA”, 
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JANDERSON FERNANDES RIBEIRO, vulgo “PROFESSOR” e LUIS SÉRGIO V. 

DONATO LOPES FILHO, vulgo “LUIZITO”.  

Os mesmos, inclusive, estiveram presentes na grande festa grande festa 

de aniversário promovida por JOSÉ ROBERTO para sua filha, evento que contou com 

a participação de diversos familiares, amigos e comparsas do crime na FDN. JOSÉ 

ROBERTO afirma ter gasto mais de 42 mil reais para realização da grande festa em 

buffet infantil da capital. Dentre os presentes, estavam os advogados “BAR VIDINHA”, 

“PROFESSOR” e “LUIZITO”.  

ID: 310254 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150723024816.zip 

Data / Hora: 22/07/2015 23:34:52 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR - 2bd4e4ae 

Contato: GIBA (CT ZÉ ROBERTO) - GJR - 2b9c9a84 

Arquivo: Imagens\bbsac-34.jpg 

 

 
ID: 310256 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150723024816.zip 

Data / Hora: 22/07/2015 23:35:44 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR - 2bd4e4ae 

Contato: GIBA (CT ZÉ ROBERTO) - GJR - 2b9c9a84 
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Arquivo: Imagens\bbsac-36.jpg 

 
ID: 310261 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150723024816.zip 

Data / Hora: 22/07/2015 23:37:16 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR - 2bd4e4ae 

Contato: GIBA (CT ZÉ ROBERTO) - GJR - 2b9c9a84 

Observações: IDX FOTO LUIZ SERGIO VIEIRALVES DONATO 

LOPES FILHO 

Arquivo: Imagens\bbsac-38.jpg 

 

 
ID: 310262 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150723024816.zip 

Data / Hora: 22/07/2015 23:37:32 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(JESUS O REI DOS REIS) - 2bd4e4ae 
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Contato: GIBA (CT ZÉ ROBERTO) - GJR(Sansao DEUS e 

PODEROSO) - 2b9c9a84 

Mensagem: Esse de camisa rosa e de Branco e meu advogado 

 

 

JOSÉ ROBERTO x “BAR VIDINHA” 

 

ID: 310367 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150723031617.zip 

Data / Hora: 23/07/2015 00:02:53 

Direção: Originada 

Alvo: ADVOGADA DO COMANDO - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Contato: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Mensagem: Mano que festa linda 

 
ID: 310368 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150723031617.zip 

Data / Hora: 23/07/2015 00:03:12 

Direção: Originada 

Alvo: ADVOGADA DO COMANDO - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Contato: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Mensagem: Sua filha e uma princesa, ela parece muito com vc 

 
ID: 310369 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150723031617.zip 

Data / Hora: 23/07/2015 00:04:11 

Direção: Recebida 

Alvo: ADVOGADA DO COMANDO - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Contato: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Mensagem: Tava ne mana so foltava eu 

 
ID: 310370 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150723031617.zip 

Data / Hora: 23/07/2015 00:04:23 

Direção: Originada 

Alvo: ADVOGADA DO COMANDO - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Contato: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Mensagem: Sim mano 
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ID: 310371 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150723031617.zip 

Data / Hora: 23/07/2015 00:04:29 

Direção: Originada 

Alvo: ADVOGADA DO COMANDO - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Contato: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Mensagem: Tudo muito lindo 

 
ID: 310372 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150723031617.zip 

Data / Hora: 23/07/2015 00:04:46 

Direção: Originada 

Alvo: ADVOGADA DO COMANDO - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Contato: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Mensagem: Reencontrei muita gente que nao via muito tempo 

 
ID: 310373 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150723031617.zip 

Data / Hora: 23/07/2015 00:04:57 

Direção: Originada 

Alvo: ADVOGADA DO COMANDO - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Contato: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Mensagem: Tua esposa estava linda tb 

 
 

ID: 310374 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150723031617.zip 

Data / Hora: 23/07/2015 00:05:12 

Direção: Recebida 

Alvo: ADVOGADA DO COMANDO - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Contato: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Mensagem: O professor foi 

 
ID: 310375 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150723031617.zip 

Data / Hora: 23/07/2015 00:05:20 

Direção: Originada 
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Alvo: ADVOGADA DO COMANDO - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Contato: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Mensagem: Foi sim 

 
ID: 310376 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150723031617.zip 

Data / Hora: 23/07/2015 00:05:26 

Direção: Originada 

Alvo: ADVOGADA DO COMANDO - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Contato: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Mensagem: Levou a filhinha dele 

 
ID: 310377 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150723031617.zip 

Data / Hora: 23/07/2015 00:05:41 

Direção: Recebida 

Alvo: ADVOGADA DO COMANDO - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Contato: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Mensagem: Eu gastei 42mil nessi anivesario da minha filha 

 
ID: 310378 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150723031617.zip 

Data / Hora: 23/07/2015 00:05:43 

Direção: Originada 

Alvo: ADVOGADA DO COMANDO - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Contato: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Mensagem: Foi o vidinha com a família

 

ID: 310407 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150723031617.zip 

Data / Hora: 23/07/2015 00:14:17 

Direção: Recebida 

Alvo: ADVOGADA DO COMANDO - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Contato: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Mensagem: Nd mana vcs tds faz parte de minha Familia mana 
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ID: 310408 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150723031617.zip 

Data / Hora: 23/07/2015 00:15:17 

Direção: Originada 

Alvo: ADVOGADA DO COMANDO - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Contato: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 

2b93adf5 

Mensagem: Perai que vou te mandar uma foto 

 
ID: 310409 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150723031617.zip 

Data / Hora: 23/07/2015 00:16:02 

Direção: Originada 

Alvo: ADVOGADA DO COMANDO - GJR - 2358df17 

Contato: JOSÉ ROBERTO - GJR - 2b93adf5 

Arquivo: Imagens\IMG00015-20150722-2315.jpg 

 

 

A julgar pelo contexto das últimas mensagens, na foto acima estariam a 

esposa de JOSÉ ROBERTO (de pé), sua filha de 07 anos e a advogada LUCIMAR 

VIDINHA GOMES, vulgo “BAR”, agachada ao seu lado. 

Conforme destacado nas páginas 114/140 do AC nº 04/2015, no dia 

16/08/2015 JOSÉ ROBERTO volta a conversar com a advogada LUCIMAR VIDINHA 

GOMES, vulgo “BAR” sobre o retorno de GELSON LIMA CARNAÚBA para Manaus.  
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Naquele dia, a advogada LUCIMAR VIDINHA GOMES, vulgo “BAR”, 

informa a JOSÉ ROBERTO que precisam conversar pessoalmente para repassar 

informações a respeito do possível retorno de GELSON CARNAÚBA para MANAUS, 

e solicita autorização para levar a advogada Dra. SULENE, que teria se reunido com 

o Juiz de Direito titular da VEP DR. VALOIS para tratar do assunto. Vejamos trechos:     

ID: 561142 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816221051.zip 

Data / Hora: 16/08/2015 19:06:34 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Mano preciso conversar com você pessoalmente 

 
ID: 561149 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816221051.zip 

Data / Hora: 16/08/2015 19:07:17 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: A dra Sulene que ja foi advogada do Gelson conversou 

com o Valois 

 
ID: 561152  

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816221051.zip 

Data / Hora: 16/08/2015 19:07:34 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Sobre a possibilidade de trazer ele de volta 

 
ID: 561185 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816221051.zip 

Data / Hora: 16/08/2015 19:10:32 
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Direção: Recebida 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Mano posso levar a dra sulene junto p ela falar com 

você? 

 
ID: 561187 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816221051.zip 

Data / Hora: 16/08/2015 19:10:46 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Sobre o que o valois falou p ela 

 
ID: 561189 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816221051.zip 

Data / Hora: 16/08/2015 19:10:56 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Mais que DR suleni que fala comigo 

 
ID: 561399 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816222451.zip 

Data / Hora: 16/08/2015 19:11:19 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Md ela fala com esposa do Gelson 

 
ID: 561401 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816222451.zip 

Data / Hora: 16/08/2015 19:11:27 

Direção: Originada 
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Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Q ta em Manaus 

 
ID: 561404 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816222451.zip 

Data / Hora: 16/08/2015 19:11:28 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Ela conversou com o valois sobre a possibilidade de 

trazer o Gelson de volta 

 
ID: 561405 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816222451.zip 

Data / Hora: 16/08/2015 19:11:33 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Blz 

 
ID: 561407 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816222451.zip 

Data / Hora: 16/08/2015 19:11:36 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Na casa da Mae Dela 

 
ID: 561410 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816222451.zip 

Data / Hora: 16/08/2015 19:11:50 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 
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COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Ai a Esposa do Gelson passa pa mim 

 
ID: 561412 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816222451.zip 

Data / Hora: 16/08/2015 19:11:59 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Mano temos que fazer alguma coisa p manter o valois 

 
ID: 561414 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816222451.zip 

Data / Hora: 16/08/2015 19:12:07 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Ele vai largar a vep 

 
ID: 561416 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816222451.zip 

Data / Hora: 16/08/2015 19:12:31 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Mais como Ela vai trazer Gelson 

 
ID: 561418 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816222451.zip 

Data / Hora: 16/08/2015 19:12:40 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 
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COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Que ela falou 

 
ID: 561420 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816222451.zip 

Data / Hora: 16/08/2015 19:12:40 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Se ele sair mano tudo vai ficar mais dificil p presos do 

fechado 

 
ID: 561421 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816222451.zip 

Data / Hora: 16/08/2015 19:12:51 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Ele disse que os 

 
ID: 561423 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816222451.zip 

Data / Hora: 16/08/2015 19:13:10 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Alguem tem que apoiar ele pq ta caindo tudo p cima 

dele 

 
ID: 561426 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816222451.zip 

Data / Hora: 16/08/2015 19:13:28 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 
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COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: E ele nao esta tendo apoio de ninguem 

 
ID: 561427 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816222451.zip 

Data / Hora: 16/08/2015 19:13:29 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Mais alguem quem mana 

 
ID: 561429 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816222451.zip 

Data / Hora: 16/08/2015 19:13:48 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Pq Valoas e Juiz 

 
ID: 561431 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816222451.zip 

Data / Hora: 16/08/2015 19:14:02 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Ele tem q ter apoiu de quem 

 
ID: 561434 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816222451.zip 

Data / Hora: 16/08/2015 19:14:09 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Nos Samos preso 
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ID: 561436 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816222451.zip 

Data / Hora: 16/08/2015 19:14:17 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: estamos pensando em pedir p todas as cadeias fazerem 

um abaixo assinado p ele ficar 

 
ID: 561438 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816222451.zip 

Data / Hora: 16/08/2015 19:14:51 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Ele disse que o Bonates ta fazendo da vida dele um 

inferno 

 
ID: 561439 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816222451.zip 

Data / Hora: 16/08/2015 19:15:17 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Ele quer apoio dos presos e de nos advogados 

 
ID: 561442 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816222451.zip 

Data / Hora: 16/08/2015 19:15:33 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 
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Mensagem: Mais esse aBaixa Assinado e Valoas que. Ta pedido ou 

e essa Sulene q ta queredo fazer isso da cabeca dela 

 
ID: 561443 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816222451.zip 

Data / Hora: 16/08/2015 19:15:33 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Nos vamos nos reunir p apoiar ele, p ele ficar 

 
ID: 561441 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816222451.zip 

Data / Hora: 16/08/2015 19:15:33 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Mais esse aBaixa Assinado e Valoas que. Ta pedido ou 

e essa Sulene q ta queredo fazer isso da cabeca dela 

 
ID: 561446 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816222451.zip 

Data / Hora: 16/08/2015 19:16:05 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Ele falou p ela que precisa de apoio 

 
ID: 561447 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816222451.zip 

Data / Hora: 16/08/2015 19:16:22 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 
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COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Mana ser Ele msm 

 
ID: 561450 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816222451.zip 

Data / Hora: 16/08/2015 19:16:30 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Uma vez os presos fizeram um abaixo assinado quando 

queriam tirar ele da vep 

 
ID: 561451 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816222451.zip 

Data / Hora: 16/08/2015 19:16:34 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Fala pa tds vcs advogado 

 
ID: 561453 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816222451.zip 

Data / Hora: 16/08/2015 19:16:39 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Eu soubre 

 
ID: 561456 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816222451.zip 

Data / Hora: 16/08/2015 19:16:43 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 
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COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: E ele ficou de novo 

 
ID: 561457 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816222451.zip 

Data / Hora: 16/08/2015 19:17:03 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Eu MADOU. Tds as cadeias tds msm pa Ele fica 

 
ID: 561460 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816222451.zip 

Data / Hora: 16/08/2015 19:17:16 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: E madou assina todas as Cadeias 

 
ID: 561462 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816222451.zip 

Data / Hora: 16/08/2015 19:17:20 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Mano eu vou tentar falar com ele pessoalmente essa 

semana 

 
ID: 561463 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816222451.zip 

Data / Hora: 16/08/2015 19:17:27 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 
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COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Ai te passo tudo ta bom 

 
ID: 561466 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816222451.zip 

Data / Hora: 16/08/2015 19:17:30 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Isso ser Valoas pedir 

 
ID: 561467 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816222451.zip 

Data / Hora: 16/08/2015 19:17:49 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Vou conversar com ele 

 
ID: 561470 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816222451.zip 

Data / Hora: 16/08/2015 19:18:21 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Mais nao Fali nada no meu Nome nao 

 
ID: 561472 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816222451.zip 

Data / Hora: 16/08/2015 19:18:32 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Fali so vc msm 
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ID: 561474 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816222451.zip 

Data / Hora: 16/08/2015 19:18:37 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Nao se preocupe com isso 

 
ID: 561475 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816222451.zip 

Data / Hora: 16/08/2015 19:19:04 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Ninguem la sabe que te conheco 

 
ID: 561478 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816222451.zip 

Data / Hora: 16/08/2015 19:19:08 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Pq nao vou md ninguem assina nd 

 
ID: 561480 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816222451.zip 

Data / Hora: 16/08/2015 19:19:23 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: So pq essa DR suleni ta pedido nao 
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ID: 561481 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816222451.zip 

Data / Hora: 16/08/2015 19:19:32 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: So ser eu soube msm 

 
ID: 561483 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816222451.zip 

Data / Hora: 16/08/2015 19:19:45 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Ta mano pode deixar 

 
ID: 561485 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816222451.zip 

Data / Hora: 16/08/2015 19:19:46 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Que Valoas precisa msm de nos 

 
ID: 561488 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816222451.zip 

Data / Hora: 16/08/2015 19:19:59 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Ai vou md vc luizito 

 
ID: 561490 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816222451.zip 
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Data / Hora: 16/08/2015 19:20:12 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Tarem na fetri de Recolher 

 
ID: 561491 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816222451.zip 

Data / Hora: 16/08/2015 19:20:24 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Ok mano 

 
ID: 561493 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816222451.zip 

Data / Hora: 16/08/2015 19:20:24 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Em tds presidio do Amazonas 

 
ID: 561496 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816222451.zip 

Data / Hora: 16/08/2015 19:20:42 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: E ate as cadeias do irterioures tbm 

 
ID: 561498 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816222451.zip 

Data / Hora: 16/08/2015 19:20:57 

Direção: Recebida 
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Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Ta mano 

 
ID: 561500 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816222451.zip 

Data / Hora: 16/08/2015 19:20:59 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Ai ser ele depede dos preso 

 
ID: 561502 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816222451.zip 

Data / Hora: 16/08/2015 19:21:06 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Nos ajuda ele 

 
ID: 561504 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816222451.zip 

Data / Hora: 16/08/2015 19:21:07 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Blz 

 
ID: 561505 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150816222451.zip 

Data / Hora: 16/08/2015 19:21:28 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 
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Contato: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de Liz) - 2358df17 

Mensagem: Pq isso so e EU. DA uma ONDEM. E na Hora mana 

A advogada de nome SULENE, que teria se reunido com o Juiz para 

tratar do retorno de GELSON CARNAÚBA foi qualificada como sendo Dra. SULENE 

SOCORRO CARVALHO VERÍSSIMO, OAB/AM 2557. Conforme detalhado nas folhas 

1540/1554 do AC nº 05/2015, SULENE SOCORRO CARVALHO VERÍSSIMO possui 

estreita pessoal e relação profissional e com LUCIMAR VIDINHA GOMES e 

JANDERSON FERNANDES RIBEIRO, e aparentemente são sócios no escritório de 

advocacia.  

 

 

Foto dos 03 advogados reunidos, publicada em rede social aberta. 
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Foram interceptadas comunicações telefônicas que confirmam a relação 

profissional entre LUCIMAR VIDINHA GOMES e SULENE SOCORRO CARVALHO 

VERÍSSIMO, bem como a facilidade de acesso desta aos processos no TJ/AM:  

ÍNDICE 
TELEFONE DO 

ALVO 
TELEFONE DO 

CONTATO 
DATA DA 

CHAMADA 
HORA DA 
CHAMADA 

DURAÇÃO DIREÇÃO TRANSCRIÇÃO ÁUDIO OBSERVAÇÕES 

12911586  92994909046  92993288943  03/10/2015  11:06:17  00:03:14    
 

 

3@@@ 
VIDINHA X 
SULENE - 

MANDADO DE 
PRISÃO  

TRANSCRIÇÃO: 
 
VIDINHA fala que um rapaz o procurou. está com um mandado de prisão desde de 2012, com DR 
MAURO. Fala pra SULENE que elas duas resolvem essa bronca. Fala que ele é réu primário, que só 
teve passagem por tráfico de drogas. Fala que segunda-feira elas já dão uma olhada, já que SULENE 
tem acesso com os "meninos", e já dão entrada com o pedido. 

 

Não se sabe se a advogada LUCIMAR VIDINHA chegou a se reunir com 

o Juiz de Direito Titular da VEP, conforme orientação de JOSÉ ROBERTO.   

Todavia, no dia 20/08/2015 a investigada PAMELA, esposa de GELSON 

CARNAÚBA, revela para o investigado FRANCINALDO SANTOS DA SILVA, vulgo 

“CINTA LARGA”, que foi procurada por advogados que alegam ter “um canal” para 

trazer seu marido de volta para Manaus, e ao final revela que ocorreria uma “sessão 

extraordinária” para anulação do processo no qual GELSON foi condenado há 120 

anos de prisão, se referindo ao processo 032068-47.2002.8.04.0001 do 2º Tribunal do 

Júri de Manaus. Vejamos alguns trechos:  

ID: 676491 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150820141157.zip 
Data / Hora: 20/08/2015 11:00:47 
Direção: Recebida 
Alvo: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos Pés De Jesus) 
- 2bda953d 
Contato: CINTA LARGA(O SENHOR E AMIGO DAQUELES QUE O 
TEMEM...salmos 25.vs.14) - 266c6041 
Observações: IDX PINX CINTA LARGA 
Mensagem: Sou o francinaldo sra o cinta larga 

 
ID: 676586 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150820141157.zip 
Data / Hora: 20/08/2015 11:12:05 

file:///Z:/AUTO%20CIRCUNSTANCIADO/5º%20PERÍODO/RELATORIO%20DE%20AUDIOS%205º%20PERIODO/REL_HTML_08102015_091347/ARQUIVOS_1/12911586.txt
file:///Z:/AUTO%20CIRCUNSTANCIADO/5º%20PERÍODO/RELATORIO%20DE%20AUDIOS%205º%20PERIODO/REL_HTML_08102015_091347/ARQUIVOS_1/12911586.wav
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Direção: Originada 
Alvo: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos Pés De Jesus) 
- 2bda953d 
Contato: CINTA LARGA(O SENHOR E AMIGO DAQUELES QUE O 
TEMEM...salmos 25.vs.14) - 266c6041 
Mensagem: Ontem mano quem me procurou foi um advogado..o 
mesmo q tirou o Gregório 

 
ID: 676841 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150820142558.zip 
Data / Hora: 20/08/2015 11:12:13 
Direção: Originada 
Alvo: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos Pés De Jesus) 
- 2bda953d 
Contato: CINTA LARGA(O SENHOR E AMIGO DAQUELES QUE O 
TEMEM...salmos 25.vs.14) - 266c6041 
Mensagem: Disse q tem um canal pra trazer ele de volta. 

 
ID: 676842 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150820142558.zip 
Data / Hora: 20/08/2015 11:12:21 
Direção: Originada 
Alvo: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos Pés De Jesus) 
- 2bda953d 
Contato: CINTA LARGA(O SENHOR E AMIGO DAQUELES QUE O 
TEMEM...salmos 25.vs.14) - 266c6041 
Mensagem: Vou até falar daqui a pouco com o ze. 

 
ID: 676845 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150820142558.zip 
Data / Hora: 20/08/2015 11:12:28 
Direção: Originada 
Alvo: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos Pés De Jesus) 
- 2bda953d 
Contato: CINTA LARGA(O SENHOR E AMIGO DAQUELES QUE O 
TEMEM...salmos 25.vs.14) - 266c6041 
Mensagem: Pq tudo mano passo pro ze. 

 
ID: 676847 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150820142558.zip 
Data / Hora: 20/08/2015 11:12:43 
Direção: Recebida 
Alvo: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos Pés De Jesus) 
- 2bda953d 
Contato: CINTA LARGA(O SENHOR E AMIGO DAQUELES QUE O 
TEMEM...salmos 25.vs.14) - 266c6041 
Mensagem: Sim sra 
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ID: 676850 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150820142558.zip 
Data / Hora: 20/08/2015 11:12:57 
Direção: Originada 
Alvo: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos Pés De Jesus) 
- 2bda953d 
Contato: CINTA LARGA(O SENHOR E AMIGO DAQUELES QUE O 
TEMEM...salmos 25.vs.14) - 266c6041 
Mensagem: Só passo pro zé e mais ninguém e agora vou passar pra 
vc. 

 
ID: 676851 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150820142558.zip 
Data / Hora: 20/08/2015 11:13:17 
Direção: Originada 
Alvo: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos Pés De Jesus) 
- 2bda953d 
Contato: CINTA LARGA(O SENHOR E AMIGO DAQUELES QUE O 
TEMEM...salmos 25.vs.14) - 266c6041 
Mensagem: Estou vendo o q esse advogado vai falar hoje eu já ia 
me dar uma resposta 

 
ID: 676854 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150820142558.zip 
Data / Hora: 20/08/2015 11:13:29 
Direção: Originada 
Alvo: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos Pés De Jesus) 
- 2bda953d 
Contato: CINTA LARGA(O SENHOR E AMIGO DAQUELES QUE O 
TEMEM...salmos 25.vs.14) - 266c6041 
Mensagem: Mais não comente nada com ninguém mano.ta por 
favor. 

 
ID: 676859 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150820142558.zip 
Data / Hora: 20/08/2015 11:14:03 
Direção: Recebida 
Alvo: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos Pés De Jesus) 
- 2bda953d 
Contato: CINTA LARGA(O SENHOR E AMIGO DAQUELES QUE O 
TEMEM...salmos 25.vs.14) - 266c6041 
Mensagem: Poxa sra temos q fazer alguma coisa uma paralizacao 
aqui alguma coisa q chame a atencao das autoridades 

 
ID: 676861 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150820142558.zip 
Data / Hora: 20/08/2015 11:14:15 
Direção: Recebida 
Alvo: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos Pés De Jesus) 
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- 2bda953d 
Contato: CINTA LARGA(O SENHOR E AMIGO DAQUELES QUE O 
TEMEM...salmos 25.vs.14) - 266c6041 
Mensagem: Sim sra 

 
ID: 676865 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150820142558.zip 
Data / Hora: 20/08/2015 11:16:12 
Direção: Originada 
Alvo: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos Pés De Jesus) 
- 2bda953d 
Contato: CINTA LARGA(O SENHOR E AMIGO DAQUELES QUE O 
TEMEM...salmos 25.vs.14) - 266c6041 
Mensagem: Sim mano. 

 
ID: 676868 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150820142558.zip 
Data / Hora: 20/08/2015 11:16:19 
Direção: Originada 
Alvo: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos Pés De Jesus) 
- 2bda953d 
Contato: CINTA LARGA(O SENHOR E AMIGO DAQUELES QUE O 
TEMEM...salmos 25.vs.14) - 266c6041 
Mensagem: Deixa te conta uma coisa. 

 
ID: 676869 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150820142558.zip 
Data / Hora: 20/08/2015 11:16:33 
Direção: Originada 
Alvo: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos Pés De Jesus) 
- 2bda953d 
Contato: CINTA LARGA(O SENHOR E AMIGO DAQUELES QUE O 
TEMEM...salmos 25.vs.14) - 266c6041 
Mensagem: Vai ter uma julgamento dele segunda feira dos 120anos. 

 
ID: 676871 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150820142558.zip 
Data / Hora: 20/08/2015 11:16:51 
Direção: Originada 
Alvo: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos Pés De Jesus) 
- 2bda953d 
Contato: CINTA LARGA(O SENHOR E AMIGO DAQUELES QUE O 
TEMEM...salmos 25.vs.14) - 266c6041 
Mensagem: Se nao.for segunda vai ser na quinta feira pq vai ser 
uma sessão extraordinária. 

 
ID: 676874 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150820142558.zip 
Data / Hora: 20/08/2015 11:17:01 
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Direção: Originada 
Alvo: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos Pés De Jesus) 
- 2bda953d 
Contato: CINTA LARGA(O SENHOR E AMIGO DAQUELES QUE O 
TEMEM...salmos 25.vs.14) - 266c6041 
Mensagem: Mano pra anular o julgamento dele 

 
ID: 676875 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150820142558.zip 
Data / Hora: 20/08/2015 11:17:14 
Direção: Originada 
Alvo: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos Pés De Jesus) 
- 2bda953d 
Contato: CINTA LARGA(O SENHOR E AMIGO DAQUELES QUE O 
TEMEM...salmos 25.vs.14) - 266c6041 
Mensagem: E em nome de Jesus já vai dar tudo certo eu creio 
nisso. 

 
 

 
Nos diálogos acima destacados, PAMELA revela para FRANCINALDO, 

vulgo “CINTA LARGA” que foi procurada pelo mesmo advogado que teria soltado o 

“GREGÓRIO”, se referindo a um importante integrante da FDN de nome GREGÓRIO 

GRAÇA ALVES, vulgo “GREG”, sobrinho do conhecido narcotraficante ANTÔNIO DA 

MOTA GRAÇA, vulgo “CURICA”. 

GREGÓRIO GRAÇA ALVES, vulgo “GREG”, foi preso no dia 29/11/2012 

por tráfico de drogas, juntamente com os investigados ALAN DE SOUZA 

CASTIMÁRIO, LORLEADES CELESTINO LOPES, vulgo “GIBA”, CLEIBE GONZAGA 

DE LIMA e do próprio FRANCINALDO “CINTA LARGA”, interlocutor nas mensagens 

acima, e respondem ao processo nº 0251944-52.2012.8.04.0001 3ª V.E.C.U.T.E. 

(processo digital, disponível para consulta online no site http://consultasaj.tjam.jus.br). 

No dia 12/03/2015, GREGÓRIO GRAÇA ALVES, vulgo “GREG”, 

representando pelo advogado Dr. ALDEMIR DA ROCHA SILVA JÚNIOR, ingressou 

com habeas corpus no plantão da Desembargadora do TJ/AM, Dra. ENCARNAÇÃO 

DAS GRAÇAS SAMPAIO SALGADO, tendo seu pedido liminar de concessão de 

prisão domiciliar para tratamento de saúde (HIV) deferido em 14/03/2015 (HC nº 

http://consultasaj.tjam.jus.br/
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4000932-10.2015.8.04.0000 TJ/AM,  processo digital, disponível para consulta online 

no site http://consultasaj.tjam.jus.br). Logo após o cumprimento do alvará de remoção, 

GREGÓRIO corta sua tornozeleira eletrônica e fugiu. 

 

Neste contexto, fica claro que o advogado que procurou PAMELA para 

tratar do esquema para seria o Dr. ALDEMIR DA ROCHA SILVA JÚNIOR, que já é 

investigado no presente IPL por suspeitas de operar um possível “esquema” para 

concessão de liberdade provisória e/ou prisão domiciliar a presos da facção FDN, 

mediante uso de atestados médicos falsos, conforme se verá no tópico seguinte. 

Não se sabe ainda, contudo, qual é o grau de relacionamento do 

advogado ALDEMIR com a advogada SULENE, que teria se reunido com o Juiz da 

VEP, conforme mencionado por LUCIMAR VIDINHA GOMES ALDEMIR a JOSÉ 

ROBERTO, sendo certo que PAMELA não chega a repassar para este o teor das 

conversas que teve com o referido advogado, pelo menos não por telefone.     

PAMELA também conversa sobre o assunto com JOÃO BRANCO, 

informa que o acordo para pagamento de 200 mil para o retorno de GELSON ainda 

não deu certo, mas que continua buscando alguém que faça algo para trazer seu 

marido de volta. JOÃO BRANCO, por sua vez, propõe uma solução bem mais violenta, 

http://consultasaj.tjam.jus.br/
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consistente no sequestro de pessoas para forçar o Governo do Estado a autorizar o 

retorno de seu comparsa para Manaus/AM. Vejamos:  

 
 

ID: 814458 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150825174740.zip 

Data / Hora: 25/08/2015 14:34:01 

Direção: Recebida 

Alvo: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos Pés De Jesus) 

- 2bda953d 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Observações: SITUACAO MANO G @@ 

Mensagem: E aquele acordo q era 200 mil nao deu cento mas nao 

 
ID: 814460 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150825174740.zip 

Data / Hora: 25/08/2015 14:37:03 

Direção: Originada 

Alvo: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos Pés De Jesus) 

- 2bda953d 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Observações: SITUACAO MANO G @@ 

Mensagem: Deu não mano ='( =( 

 
ID: 814462 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150825174740.zip 

Data / Hora: 25/08/2015 14:37:20 

Direção: Originada 

Alvo: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos Pés De Jesus) 

- 2bda953d 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Observações: SITUACAO MANO G @@ 

Mensagem: Aí mano tô correndo aqui atrás de alguém q faça algo 

por ele pra trazer ele de volta. 

 
ID: 814464 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150825174740.zip 

Data / Hora: 25/08/2015 14:37:35 

Direção: Originada 

Alvo: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos Pés De Jesus) 

- 2bda953d 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 
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Observações: SITUACAO MANO G @@ 

Mensagem: Mais ninguém quer mano pq ninguém disk q quer trazer 

ele de volta 

 
ID: 814466 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150825174740.zip 

Data / Hora: 25/08/2015 14:37:38 

Direção: Originada 

Alvo: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos Pés De Jesus) 

- 2bda953d 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Observações: SITUACAO MANO G @@ 

Mensagem: Só Deus mesmo mano. 

 
ID: 814470 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150825174740.zip 

Data / Hora: 25/08/2015 14:38:47 

Direção: Originada 

Alvo: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos Pés De Jesus) 

- 2bda953d 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Observações: SITUACAO MANO G @@ 

Mensagem: Pq mano ele disse pra mim q fez um propósito com 

Deus q se Deus trouxesse ele de novo pra Manaus ele vai sair dessa 

vida mano disse q vai parar dessa vida e quer viver bem com nós q 

somos família dele ='( ='( 

 
ID: 814471 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150825174740.zip 

Data / Hora: 25/08/2015 14:39:16 

Direção: Recebida 

Alvo: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos Pés De Jesus) 

- 2bda953d 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Observações: SITUACAO MANO G @@ 

Mensagem: Mana eu estava pesando um jeito de nos trazer ele de 

volta mas isto ele tem q aceita 

 
ID: 814473 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150825174740.zip 

Data / Hora: 25/08/2015 14:39:33 

Direção: Originada 



 
POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO AMAZONAS 

DRE - DELEGACIA DE REPRESSÃO A ENTORPECENTES 

 

285 

 

Alvo: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos Pés De Jesus) 

- 2bda953d 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Observações: SITUACAO MANO G @@ 

Mensagem: Como mano?? 

 
ID: 814475 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150825174740.zip 

Data / Hora: 25/08/2015 14:39:46 

Direção: Originada 

Alvo: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos Pés De Jesus) 

- 2bda953d 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Observações: SITUACAO MANO G @@ 

Mensagem: Aí mano nos ajude por favor 

 
ID: 814477 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150825174740.zip 

Data / Hora: 25/08/2015 14:39:49 

Direção: Originada 

Alvo: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos Pés De Jesus) 

- 2bda953d 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Observações: SITUACAO MANO G @@ 

Mensagem: =( ='( 

 
ID: 814478 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150825174740.zip 

Data / Hora: 25/08/2015 14:41:21 

Direção: Recebida 

Alvo: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos Pés De Jesus) 

- 2bda953d 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Observações: SITUACAO MANO G @@ 

Mensagem: Eu vou ajeita um cativeiro seguro vou manda pega us 2 

cara importante depois de us 2 mes com estes sequestrado vou 

manda chega em um deles para trazer mano de volta ai nos solta 

eles eu acho q assim nos tras o mano 

 
ID: 814479 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150825174740.zip 

Data / Hora: 25/08/2015 14:42:49 
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Direção: Recebida 

Alvo: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos Pés De Jesus) 

- 2bda953d 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Observações: SITUACAO MANO G @@ 

Mensagem: Pq eu mandei chega nos cara ai eles falarão quanto tive 

este secretario ele nao vai deixa trazer g nao 

 
ID: 814480 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150825174740.zip 

Data / Hora: 25/08/2015 14:44:06 

Direção: Originada 

Alvo: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos Pés De Jesus) 

- 2bda953d 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Observações: SITUACAO MANO G @@ 

Mensagem: ='( é mano eles não querem ele aqui não mano nem 

secretário nem ninguém 

 
ID: 814483 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150825174740.zip 

Data / Hora: 25/08/2015 14:44:16 

Direção: Originada 

Alvo: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos Pés De Jesus) 

- 2bda953d 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Observações: SITUACAO MANO G @@ 

Mensagem: Mano mais não tem como eu passar isso pra ele 

 
ID: 814484 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150825174740.zip 

Data / Hora: 25/08/2015 14:44:24 

Direção: Originada 

Alvo: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos Pés De Jesus) 

- 2bda953d 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Observações: SITUACAO MANO G @@ 

Mensagem: Pq minha visita ainda não foi liberada mano 

 
ID: 814487 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150825174740.zip 

Data / Hora: 25/08/2015 14:45:47 



 
POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO AMAZONAS 

DRE - DELEGACIA DE REPRESSÃO A ENTORPECENTES 

 

287 

 

Direção: Recebida 

Alvo: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos Pés De Jesus) 

- 2bda953d 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Observações: SITUACAO MANO G @@ 

Mensagem: Sim quando vc entra la com ele 

 
ID: 814489 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150825174740.zip 

Data / Hora: 25/08/2015 14:46:03 

Direção: Originada 

Alvo: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos Pés De Jesus) 

- 2bda953d 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Observações: SITUACAO MANO G @@ 

Mensagem: Tá mano 

 
ID: 814491 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150825174740.zip 

Data / Hora: 25/08/2015 14:47:04 

Direção: Originada 

Alvo: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos Pés De Jesus) 

- 2bda953d 

Contato: JB(POTENCIA MAXIMA) - 25cdad8d 

Observações: SITUACAO MANO G @@ 

Mensagem: Mano mais só assim ele volta mesmo pq mano esse 

pessoal não quer ele aqui de volta não. 

 
 

Ainda em relação às conversas interceptadas entre PAMELA e “CINTA 

LARGA” acima destacas, datadas do dia 20/08/2015, a esposa de GELSON 

CARNAÚBA revela na parte final que ocorreria uma “sessão extraordinária” para 

anulação do processo no qual GELSON foi condenado a 120 anos de prisão, se 

referindo ao processo 032068-47.2002.8.04.0001 do 2º Tribunal do Júri de Manaus. 

Relembremos:  

ID: 676868 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150820142558.zip 

Data / Hora: 20/08/2015 11:16:19 
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Direção: Originada 

Alvo: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos Pés De Jesus) 

- 2bda953d 

Contato: CINTA LARGA(O SENHOR E AMIGO DAQUELES QUE O 

TEMEM...salmos 25.vs.14) - 266c6041 

Mensagem: Deixa te conta uma coisa. 

 
ID: 676869 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150820142558.zip 

Data / Hora: 20/08/2015 11:16:33 

Direção: Originada 

Alvo: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos Pés De Jesus) 

- 2bda953d 

Contato: CINTA LARGA(O SENHOR E AMIGO DAQUELES QUE O 

TEMEM...salmos 25.vs.14) - 266c6041 

Mensagem: Vai ter uma julgamento dele segunda feira dos 120anos. 

 
ID: 676871 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150820142558.zip 

Data / Hora: 20/08/2015 11:16:51 

Direção: Originada 

Alvo: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos Pés De Jesus) 

- 2bda953d 

Contato: CINTA LARGA(O SENHOR E AMIGO DAQUELES QUE O 

TEMEM...salmos 25.vs.14) - 266c6041 

Mensagem: Se nao.for segunda vai ser na quinta feira pq vai ser 

uma sessão extraordinária. 

 
ID: 676874 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150820142558.zip 

Data / Hora: 20/08/2015 11:17:01 

Direção: Originada 

Alvo: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos Pés De Jesus) 

- 2bda953d 

Contato: CINTA LARGA(O SENHOR E AMIGO DAQUELES QUE O 

TEMEM...salmos 25.vs.14) - 266c6041 

Mensagem: Mano pra anular o julgamento dele 

 

  

E assim foi feito. No dia 11/09/2015, a Segunda Câmara Criminal do 

TJ/AM, em sessão Extraordinária, julgou procedente os Embargos de Declaração nº 
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0004206-50.2015.8.04.0000, conferindo-lhe efeitos infringentes para modificar o 

acórdão exarado na apelação nº 032068-47.2002.8.04.0001, e anular o processo do 

2º Tribunal do Juri de Manaus no qual GELSON havia sido condenado há 120 anos 

de prisão.  

Segunda Câmara Criminal do TJ/AM deu provimento ao embargo por 

maioria de votos, nos termos e fundamentos do voto vencedor do DES. DJALMA 

MARTINS DA COSTA, acompanhado pela DESA. ENCARNAÇÃO DAS GRAÇAS 

SAMPAIO Salgado, e vencido o DES. RAFAEL DE ARAÚJO ROMANO.  

O resultado foi muito comemorado pela cúpula da FDN. Em conversas 

com ERIK, vulgo “CD”, JOSE ROBERTO revela que o advogado responsável por 

conseguir a anulação foi LUIS SÉRGIO V. DONATO LOPES FILHO, vulgo “LUIZITO”.  

Vejamos: 

ID: 1212057 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151005000017912_full.zip 

Data / Hora: 04/10/2015 13:54:58 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 2bd4e4ae 

Contato: CD (CT JOSE ROBERTO) - GJR(FILHO DO REI (*) 

“033.001”?-???--?.) - 2bcdec9d 

Observações: ORGX - SITUACAO MANO G @@ ## 

Mensagem: Mano a ba queria fala com senhor sobre o mano G 

 
ID: 1212059 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151005000017912_full.zip 

Data / Hora: 04/10/2015 13:55:11 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 2bd4e4ae 

Contato: CD (CT JOSE ROBERTO) - GJR(FILHO DO REI (*) 

“033.001”?-???--?.) - 2bcdec9d 

Observações: ORGX - SITUACAO MANO G @@ ## 

Mensagem: A audiência deli foi anulada 

 
ID: 1212061 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151005000017912_full.zip 

Data / Hora: 04/10/2015 13:55:18 
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Direção: Recebida 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 2bd4e4ae 

Contato: CD (CT JOSE ROBERTO) - GJR(FILHO DO REI (*) 

“033.001”?-???--?.) - 2bcdec9d 

Observações: ORGX - SITUACAO MANO G @@ ## 

Mensagem: A BA queria fala com senhor 

 
ID: 1212063 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151005000017912_full.zip 

Data / Hora: 04/10/2015 15:21:31 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 2bd4e4ae 

Contato: CD (CT JOSE ROBERTO) - GJR(FILHO DO REI (*) 

“033.001”?-???--?.) - 2bcdec9d 

Observações: ORGX - SITUACAO MANO G @@ ## 

Mensagem: Faz e dias q foi anulada e foi luizito q coseguil 

 
ID: 1212065 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151005000017912_full.zip 

Data / Hora: 04/10/2015 15:21:44 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 2bd4e4ae 

Contato: CD (CT JOSE ROBERTO) - GJR(FILHO DO REI (*) 

“033.001”?-???--?.) - 2bcdec9d 

Observações: ORGX - SITUACAO MANO G @@ ## 

Mensagem: E luizito ta no caso deli 

 
ID: 1212067 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151005000017912_full.zip 

Data / Hora: 04/10/2015 15:22:09 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 2bd4e4ae 

Contato: CD (CT JOSE ROBERTO) - GJR(FILHO DO REI (*) 

“033.001”?-???--?.) - 2bcdec9d 

Observações: ORGX - SITUACAO MANO G @@ ## 

Mensagem: Ela viu ontem no saite 

 
ID: 1212069 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151005000017912_full.zip 

Data / Hora: 04/10/2015 15:22:48 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 2bd4e4ae 
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Contato: CD (CT JOSE ROBERTO) - GJR(FILHO DO REI (*) 

“033.001”?-???--?.) - 2bcdec9d 

Observações: ORGX - SITUACAO MANO G @@ ## 

Mensagem: Ta bom nos ja sabemos 

 
ID: 1204641 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151004185859265.zip 

Data / Hora: 04/10/2015 15:55:24 

Direção: Originada 

Alvo: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 2bd4e4ae 

Contato: CD (CT JOSE ROBERTO) - GJR(FILHO DO REI (*) 

“033.001”?-???--?.) - 2bcdec9d 

Observações: ORGX - SITUACAO MANO G @@ ## 

Mensagem: Ja eh 

 

Após a anulação do processo, PAMELA troca mensagens com o usuário 

do PIN 2adcaa07 e diz que GELSON CARNAÚBA vai voltar para o presídio estadual 

em Natal, no Rio Grande do Norte, e que haveria um “juiz plantonista” no esquema 

para trazê-lo para Manaus, conforme mensagens abaixo (vide fls. 809/818 do AC nº 

05/2015): 

ID: 1202043 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151004021632052.zip 

Data / Hora: 03/10/2015 23:02:50 

Direção: Originada 

Alvo: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos Pés De Jesus) 

- 2bda953d 

Contato: (Só o senhor é DEUS........=D) - 2adcaa07 

Observações: ORGX - SITUACAO MANO G @@ 

Mensagem: Mano ele vai volta pr natal pra estadual 

 
ID: 1202053 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151004021632052.zip 

Data / Hora: 03/10/2015 23:03:34 

Direção: Originada 

Alvo: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos Pés De Jesus) 

- 2bda953d 

Contato: (Só o senhor é DEUS........=D) - 2adcaa07 
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Observações: ORGX - SITUACAO MANO G @@ 

Mensagem: Só q surgiu um esquema pra ele voltar pra cá. 

 
ID: 1202055 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151004021632052.zip 

Data / Hora: 03/10/2015 23:03:38 

Direção: Recebida 

Alvo: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos Pés De Jesus) 

- 2bda953d 

Contato: (Só o senhor é DEUS........=D) - 2adcaa07 

Observações: ORGX - SITUACAO MANO G @@ 

Mensagem: Graças a Deus q está dando tudo certo 

 
ID: 1202057 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151004021632052.zip 

Data / Hora: 03/10/2015 23:03:46 

Direção: Originada 

Alvo: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos Pés De Jesus) 

- 2bda953d 

Contato: (Só o senhor é DEUS........=D) - 2adcaa07 

Observações: ORGX - SITUACAO MANO G @@ 

Mensagem: Amém vdd mano 

 
ID: 1202059 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151004021632052.zip 

Data / Hora: 03/10/2015 23:04:02 

Direção: Recebida 

Alvo: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos Pés De Jesus) 

- 2bda953d 

Contato: (Só o senhor é DEUS........=D) - 2adcaa07 

Observações: ORGX - SITUACAO MANO G @@ 

Mensagem: Mas vão aceitar ele aí mana 

 
ID: 1202061 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151004021632052.zip 

Data / Hora: 03/10/2015 23:06:56 

Direção: Originada 

Alvo: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos Pés De Jesus) 

- 2bda953d 

Contato: (Só o senhor é DEUS........=D) - 2adcaa07 

Observações: ORGX - SITUACAO MANO G @@ 
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Mensagem: Sim mano o juiz q tá de plantão r no esquema kkk glória 

a Deus 

 

PÂMELA também troca mensagens sobre o assunto com 

FRANCINALDO DOS SANTOS DA SILVA, vulgo “CINTA LARGA”:  

 

ID: 1202572 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151004024433908.zip 

Data / Hora: 03/10/2015 23:43:10 

Direção: Originada 

Alvo: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos Pés De Jesus) 

- 2bda953d 

Contato: CINTA LARGA(O SENHOR E AMIGO DAQUELES QUE O 

TEMEM...salmos 25.vs.14) - 266c6041 

Observações: ORGX - SITUACAO MANO G @@ 

Mensagem: Ele vai voltar pra natal mais estamos vendo um 

esquema pra ele voltar pr Manaus mais nao.comente com ninguém 

vamos só orar 

 
ID: 1202948 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151004032638013.zip 

Data / Hora: 04/10/2015 00:17:32 

Direção: Recebida 

Alvo: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos Pés De Jesus) 

- 2bda953d 

Contato: (Shurek >=O >=O >=O) - 2abeaede 

Observações: ORGX - SITUACAO MANO G @@ 

Mensagem: E quando ele volta pra cá mana 

 
ID: 1202951 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151004032638013.zip 

Data / Hora: 04/10/2015 00:17:46 

Direção: Originada 

Alvo: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos Pés De Jesus) 

- 2bda953d 

Contato: (Shurek >=O >=O >=O) - 2abeaede 

Observações: ORGX - SITUACAO MANO G @@ 

Mensagem: Mano pra cá ainda ainda não tem previsão 

 
ID: 1202954 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151004032638013.zip 
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Data / Hora: 04/10/2015 00:18:00 

Direção: Originada 

Alvo: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos Pés De Jesus) 

- 2bda953d 

Contato: (Shurek >=O >=O >=O) - 2abeaede 

Observações: ORGX - SITUACAO MANO G @@ 

Mensagem: Pq a execução dele tá em natal 

 
ID: 1202956 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151004032638013.zip 

Data / Hora: 04/10/2015 00:18:09 

Direção: Originada 

Alvo: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos Pés De Jesus) 

- 2bda953d 

Contato: (Shurek >=O >=O >=O) - 2abeaede 

Observações: ORGX - SITUACAO MANO G @@ 

Mensagem: Se for voltar vai voltar pra lá 

 
ID: 1202958 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151004032638013.zip 

Data / Hora: 04/10/2015 00:18:25 

Direção: Originada 

Alvo: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos Pés De Jesus) 

- 2bda953d 

Contato: (Shurek >=O >=O >=O) - 2abeaede 

Observações: ORGX - SITUACAO MANO G @@ 

Mensagem: Mais estamos correndo atrás pra trazer ele pra Manaus 

 

No dia 31/10/2015, JOSÉ ROBERTO FERNANDES BARBOSA orienta 

PAMELA, esposa de GELSON CARNAÚBA, a solicitar ao advogado LUIZ SÉRGIO 

VIEIRALVES DONATO LOPES, vulgo LUIZITO, a peticionar pelo retorno de GELSON 

para Manaus, alegando que o mesmo teria um “contato” com a “DRA misa telma”, se 

referindo claramente à Juíza de Direito Dra. MIRZA TELMA DE OLIVEIRA CUNHA, 

titular da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Manaus, e que bastaria ela estar de plantão 

para aceitar o pedido. JOSÉ ROBERTO solicita a PAMELA ainda a falar com o 

LUIZITO para que este vá ao seu encontro, no presídio, de forma que eles possam 
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conversar pessoalmente. Estas conversas se encontram destacadas nas fls. 721/738 

do AC nº 05/2015 – COMPLEMENTAR. Vejamos trechos:   

ID: 1867870 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151102155518158.zip 
Data / Hora: 02/11/2015 12:52:15 
Direção: Recebida 
Alvo: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos pés de Jesus) 
- 2bda953d 
Contato: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 2bd4e4ae 
Mensagem: Vc peucura o luizito 

 
ID: 1867871 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151102155518158.zip 
Data / Hora: 02/11/2015 12:52:16 
Direção: Originada 
Alvo: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos pés de Jesus) 
- 2bda953d 
Contato: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 2bd4e4ae 
Mensagem: Volto sexta. 

 
ID: 1867873 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151102155518158.zip 
Data / Hora: 02/11/2015 12:52:19 
Direção: Recebida 
Alvo: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos pés de Jesus) 
- 2bda953d 
Contato: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 2bd4e4ae 
Mensagem: Md luizito 

 
ID: 1867874 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151102155518158.zip 
Data / Hora: 02/11/2015 12:52:25 
Direção: Recebida 
Alvo: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos pés de Jesus) 
- 2bda953d 
Contato: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 2bd4e4ae 
Mensagem: Fazer pedido 

 
ID: 1867875 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151102155518158.zip 

Data / Hora: 02/11/2015 12:52:38 

Direção: Recebida 

Alvo: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos pés de Jesus) 

- 2bda953d 
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Contato: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 2bd4e4ae 

Mensagem: Pa tazer seu marido paca mana 

 
[...] 

ID: 1867913 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151102160919633.zip 

Data / Hora: 02/11/2015 12:55:51 

Direção: Recebida 

Alvo: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos pés de Jesus) 

- 2bda953d 

Contato: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 2bd4e4ae 

Mensagem: Ai luizito 

 
ID: 1867914 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151102160919633.zip 
Data / Hora: 02/11/2015 12:55:58 
Direção: Recebida 
Alvo: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos pés de Jesus) 
- 2bda953d 
Contato: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 2bd4e4ae 
Mensagem: Tem um cotato 

 
ID: 1867915 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151102160919633.zip 
Data / Hora: 02/11/2015 12:56:08 
Direção: Recebida 
Alvo: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos pés de Jesus) 
- 2bda953d 
Contato: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 2bd4e4ae 
Mensagem: Com DRA misa telma 

 
ID: 1867916 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151102160919633.zip 
Data / Hora: 02/11/2015 12:56:14 
Direção: Recebida 
Alvo: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos pés de Jesus) 
- 2bda953d 
Contato: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 2bd4e4ae 
Mensagem: E so espera 

 
ID: 1867917 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151102160919633.zip 
Data / Hora: 02/11/2015 12:56:34 
Direção: Recebida 
Alvo: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos pés de Jesus) 
- 2bda953d 
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Contato: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 2bd4e4ae 
Mensagem: Dia q ela ta de patao pa ela aceita pedido 

 
ID: 1867919 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151102160919633.zip 
Data / Hora: 02/11/2015 12:56:37 
Direção: Originada 
Alvo: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos pés de Jesus) 
- 2bda953d 
Contato: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 2bd4e4ae 
Mensagem: Mano mais vc também me dar um força falando com o 
luizito pq o luizito ouvi mais vc do que eu.. 

 
ID: 1867920 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151102160919633.zip 
Data / Hora: 02/11/2015 12:56:40 
Direção: Recebida 
Alvo: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos pés de Jesus) 
- 2bda953d 
Contato: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 2bd4e4ae 
Mensagem: Pq VALOAS 

 
ID: 1867921 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151102160919633.zip 
Data / Hora: 02/11/2015 12:56:52 
Direção: Recebida 
Alvo: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos pés de Jesus) 
- 2bda953d 
Contato: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 2bd4e4ae 
Mensagem: Isso ai mana 

 
ID: 1867922 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151102160919633.zip 
Data / Hora: 02/11/2015 12:57:05 
Direção: Recebida 
Alvo: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos pés de Jesus) 
- 2bda953d 
Contato: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 2bd4e4ae 
Mensagem: E pa ele faze so pedido 

 
ID: 1867923 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151102160919633.zip 
Data / Hora: 02/11/2015 12:57:08 
Direção: Recebida 
Alvo: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos pés de Jesus) 
- 2bda953d 
Contato: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 2bd4e4ae 
Mensagem: Fali 
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ID: 1867924 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151102160919633.zip 
Data / Hora: 02/11/2015 12:57:09 
Direção: Recebida 
Alvo: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos pés de Jesus) 
- 2bda953d 
Contato: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 2bd4e4ae 
Mensagem: Hj 

 
ID: 1867925 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151102160919633.zip 
Data / Hora: 02/11/2015 12:57:19 
Direção: Recebida 
Alvo: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos pés de Jesus) 
- 2bda953d 
Contato: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 2bd4e4ae 
Mensagem: Com luizito e md luizito 

 
ID: 1867926 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151102160919633.zip 
Data / Hora: 02/11/2015 12:57:21 
Direção: Originada 
Alvo: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos pés de Jesus) 
- 2bda953d 
Contato: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 2bd4e4ae 
Mensagem: Pq mano se vc pedir pro luizito fazer isso ele faz na 
hora... 

 
ID: 1867929 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151102160919633.zip 
Data / Hora: 02/11/2015 12:57:55 
Direção: Recebida 
Alvo: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos pés de Jesus) 
- 2bda953d 
Contato: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 2bd4e4ae 
Mensagem: Pq ele vem aqui 

 
ID: 1867930 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151102160919633.zip 
Data / Hora: 02/11/2015 12:58:06 
Direção: Recebida 
Alvo: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos pés de Jesus) 
- 2bda953d 
Contato: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 2bd4e4ae 
Mensagem: Mais eu nao falou com ningiem 

 
ID: 1867931 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151102160919633.zip 
Data / Hora: 02/11/2015 12:58:14 
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Direção: Recebida 
Alvo: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos pés de Jesus) 
- 2bda953d 
Contato: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 2bd4e4ae 
Mensagem: Passou dia na cela 

 
ID: 1867933 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151102160919633.zip 
Data / Hora: 02/11/2015 12:58:17 
Direção: Originada 
Alvo: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos pés de Jesus) 
- 2bda953d 
Contato: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 2bd4e4ae 
Mensagem: Ok vou falar com ele agora é peço pra ele ir aí com vc 
mano. 

 
ID: 1867934 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151102160919633.zip 
Data / Hora: 02/11/2015 12:58:26 
Direção: Recebida 
Alvo: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos pés de Jesus) 
- 2bda953d 
Contato: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 2bd4e4ae 
Mensagem: Mais md ele vim aqui amanha 

 
ID: 1867937 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151102160919633.zip 
Data / Hora: 02/11/2015 12:58:47 
Direção: Originada 
Alvo: PAMELA (COMPANHEIRA MANO G) - GG(Aos pés de Jesus) 
- 2bda953d 
Contato: JOSE ROBERTO - GJR(MESSI FDN .CV.RJ) - 2bd4e4ae 
Mensagem: Tá mano vou falar agora com ele e peço pra ele ir 
amanhã 

 

Após a anulação do processo, foi possível identificar a participação do 

advogado LUIZ SÉRGIO VIEIRALVES DONATO LOPES, vulgo LUIZITO, em pelo 

menos mais um crime envolvendo GELSON DE LIMA CARNAÚBA, mas agora 

relacionado a lavagem de dinheiro, consiste na compra de um veículo JEEP 

RENEGADE com o uso do dinheiro do tráfico de drogas para uso de PAMELA NUNES 

PEREIRA, companheira do traficante GELSON, conforme detalhado nas folhas nº 

1521/1537 do AC nº 05/2015. 
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Constatou-se através das interceptações telefônicas que o veículo em 

questão foi negociado por LUIZITO diretamente com a concessionária JEEP de 

Manaus/AM pelo valor de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais), na condição de o 

pagamento ser a vista. Foi possível identificar também a marcação do encontro da 

PAMELA NUNES PEREIRA com o LUIZITO na concessionária JEEP de Manaus/AM. 

Por fim, cumpre destacar que foram obtidos elementos de informação 

que indicam pelo menos mais um crime de corrupção praticado pelos advogados 

LUCIMAR “VIDINHA” e JANDERSON “PROFESSOR”. Em conversas com traficante 

ERICK LEAL SIMÕES, braço direito do JOSÉ ROBERTO FERNANDES BARBOSA, 

um dos principais alvos desta operação, a advogada revela que teria pago propina 

para viabilizar a transferência de um preso para a UPP (Unidade Prisional do 

Puraquequara). Vejamos alguns trechos: 

ID: 1030543 

Pacote: BRCR-150511-001_054-

2015_20150928214155626.zip 

Data / Hora: 28/09/2015 18:31:02 

Direção: Originada 

Alvo: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de lis) - 2358df17 

Contato: CD (CT JOSE ROBERTO) - GJR(FILHO DO REI (*) 

“033.001”?-???--?.) - 2bcdec9d 

Mensagem: O diretor autorizou a ida do rapaz la p upp 

 
ID: 1030544 

Pacote: BRCR-150511-001_054-

2015_20150928214155626.zip 

Data / Hora: 28/09/2015 18:31:32 

Direção: Originada 

Alvo: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de lis) - 2358df17 

Contato: CD (CT JOSE ROBERTO) - GJR(FILHO DO REI (*) 

“033.001”?-???--?.) - 2bcdec9d 

Mensagem: Ele pediu um guarana 
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ID: 1030546 

Pacote: BRCR-150511-001_054-

2015_20150928214155626.zip 

Data / Hora: 28/09/2015 18:32:43 

Direção: Recebida 

Alvo: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de lis) - 2358df17 

Contato: CD (CT JOSE ROBERTO) - GJR(FILHO DO REI (*) 

“033.001”?-???--?.) - 2bcdec9d 

Mensagem: Quanto 

 
ID: 1030548 

Pacote: BRCR-150511-001_054-

2015_20150928214155626.zip 

Data / Hora: 28/09/2015 18:33:04 

Direção: Recebida 

Alvo: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de lis) - 2358df17 

Contato: CD (CT JOSE ROBERTO) - GJR(FILHO DO REI (*) 

“033.001”?-???--?.) - 2bcdec9d 

Mensagem: Se o cara não tem nem nada a mãe deli velinha 

coitada 

 
ID: 1030550 

Pacote: BRCR-150511-001_054-

2015_20150928214155626.zip 

Data / Hora: 28/09/2015 18:33:14 

Direção: Recebida 

Alvo: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de lis) - 2358df17 

Contato: CD (CT JOSE ROBERTO) - GJR(FILHO DO REI (*) 

“033.001”?-???--?.) - 2bcdec9d 

Mensagem: Que pediu pra mim ajuda ela 

 
ID: 1030552 

Pacote: BRCR-150511-001_054-

2015_20150928214155626.zip 

Data / Hora: 28/09/2015 18:33:20 

Direção: Originada 
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Alvo: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de lis) - 2358df17 

Contato: CD (CT JOSE ROBERTO) - GJR(FILHO DO REI (*) 

“033.001”?-???--?.) - 2bcdec9d 

Mensagem: Eu sei menino 

 
ID: 1030554 

Pacote: BRCR-150511-001_054-

2015_20150928214155626.zip 

Data / Hora: 28/09/2015 18:33:27 

Direção: Originada 

Alvo: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de lis) - 2358df17 

Contato: CD (CT JOSE ROBERTO) - GJR(FILHO DO REI (*) 

“033.001”?-???--?.) - 2bcdec9d 

Mensagem: Eu expliquei isso 

 
ID: 1030559 

Pacote: BRCR-150511-001_054-

2015_20150928214155626.zip 

Data / Hora: 28/09/2015 18:33:56 

Direção: Originada 

Alvo: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de lis) - 2358df17 

Contato: CD (CT JOSE ROBERTO) - GJR(FILHO DO REI (*) 

“033.001”?-???--?.) - 2bcdec9d 

Mensagem: Mas o professor tirou do dele e deu 

 
ID: 1030560 

Pacote: BRCR-150511-001_054-

2015_20150928214155626.zip 

Data / Hora: 28/09/2015 18:34:09 

Direção: Originada 

Alvo: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de lis) - 2358df17 

Contato: CD (CT JOSE ROBERTO) - GJR(FILHO DO REI (*) 

“033.001”?-???--?.) - 2bcdec9d 

Mensagem: Pq vai tb um outro nosso p upp 
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ID: 1030564 

Pacote: BRCR-150511-001_054-

2015_20150928214155626.zip 

Data / Hora: 28/09/2015 18:35:51 

Direção: Originada 

Alvo: LUCIMAR VIDINHA GOMES (ADVOGADA DO 

COMANDO) - GJR(Flor de lis) - 2358df17 

Contato: CD (CT JOSE ROBERTO) - GJR(FILHO DO REI (*) 

“033.001”?-???--?.) - 2bcdec9d 

Mensagem: Pq a. Secretaria esta proibindo fazer transferencia 

de um presidio por outro sem autorizacao do juiz 

 
 

2.4.2. ESQUEMA PARA CONECESSÂO DE PRISÕES 

DOMICILIARES 

Desde o início dos trabalhos de monitoramento, muitas foram as 

comunicações interceptadas que faziam referência, ainda que de maneira genérica, a 

um possível “esquema” para concessão de liberdade provisória e/ou prisão domiciliar 

a presos da facção FDN.  

Como exemplo, podemos relembrar que segundo período de 

monitoramento foi objeto de especial destaque conversas interceptadas entre o 

usuário do pin 5576af70, nickname “F.j.”, ainda não identificado, e o investigado 

GEOMISON, vulgo ROQUE, nas quais este é informado de que o advogado estaria 

pedindo dinheiro para mandar pagar o “assessor”, alegando que a “doutora” iria 

segurar sua liminar (provavelmente se referindo a sua prisão domiciliar). GEOMISON 

reage dizendo que isso seria papo de malandro do advogado, e solicita o telefone do 

“Dr. Ari”, e se mostra preocupado pelo fato de que não poderia comparecer a uma 

audiência com o prazo de sua liminar expirado.  

Posteriormente, o usuário do pin “F.j”., a quem GEOMISON em algumas 

passagens chama pelo apelido de “BOI”, esclarece que o nome do advogado seria 
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ALDEMIR, se referindo ao advogado Dr. ALDEMIR DA ROCHA SILVA JUNIOR, OAB 

nº 5445, mesmo causídico que impetrou o HC acima citado para GREGÓRIO GRAÇA 

ALVES, bem como o HC nº 4001018-78.2015.8.04.0000, perante a 2ª Câmara 

Criminal TJ/AM, no qual conseguiu o benefício da prisão domiciliar para tratamento 

de saúde para o investigado BRUNO VILHENA BLANCO, vulgo “BUNDÃO”, braço 

direito de GEOMISON.  

Consultando o processo digital nº 0229136-82.2014.8.04.0001 4ª 

VECUTE (disponível para consulta online no site 

http://consultasaj.tjam.jus.br/cpopg/open.do), resultante da prisão em 10/06/2014 de 

GEOMISON, BRUNO VILHENA BLANCO, KLEUTON OLIVEIRA DA SILVA e 

FERNANDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, com mais de 200 kg de cocaína e forte 

armamento no condomínio TURIM, verifica-se através de certidão datada do dia 

24/04/2015 que o Dr. ALDEMIR DA ROCHA SILVA JUNIOR, OAB nº 5445, é, 

também, o atual advogado de GEOMISON, vulgo “ROQUE”.   

No dia 08/07/2015, durante audiência de instrução do processo criminal 

nº 0210065-31.2013.8.04.0001 1ª VECUTE, que tanto preocupava o investigado 

GEOMISON, seu advogado, o Dr. ALDEMIR DA ROCHA SILVA JÚNIOR 

simplesmente peticionou pela redesignação da audiência, alegando que seu cliente 

se encontraria em péssimo estado de saúde, por ser portador de tuberculose, não 

possuindo condições físicas suficientes para comparecimento em audiência, 

apresentando ainda um atestado médico do SUS para juntada. 

O argumento de que GEOMISON se encontra em péssimo estado de 

saúde já se sabe, de antemão, ser inverídico, tendo em vista, nos dois períodos de 

monitoramento, o alvo jamais apresentou qualquer indicativo de que estivesse sob 

tratamento de tuberculose ou com a saúde debilitada por qualquer motivo. Muito pelo 

contrário, as mensagens enviadas por GEOMISON indicam que o mesmo pratica 

esportes com frequência, como caminhadas e até mesmo wakebord, conforme se 

http://consultasaj.tjam.jus.br/cpopg/open.do
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verifica nas mensagens abaixo colacionadas, interceptadas entre o alvo e sua esposa 

SABRINA: 

ID: 20984 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150527173448.zip 

Data / Hora: 27/05/2015 14:33:05 

Direção: Recebida 

Alvo: GEOMISSON DE LIRA ARANTE - ROCK (MARAVILHOSO 

DEUS ETERNO !!!) - 52da4d37 

Contato: (N<3Ryan\%%%/) - 52e80575 

Observações: ENVOLVIMENTO DE SABRINA 

Mensagem: E tu ta no rio? 

 
ID: 20988 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150527173448.zip 

Data / Hora: 27/05/2015 14:33:34 

Direção: Originada 

Alvo: GEOMISSON DE LIRA ARANTE - ROCK (MARAVILHOSO 

DEUS ETERNO !!!) - 52da4d37 

Contato: (N<3Ryan\%%%/) - 52e80575 

Observações: ENVOLVIMENTO DE SABRINA 

Mensagem: Tou aqui 

 
ID: 20990 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150527173448.zip 

Data / Hora: 27/05/2015 14:33:56 

Direção: Recebida 

Alvo: GEOMISSON DE LIRA ARANTE - ROCK (MARAVILHOSO 

DEUS ETERNO !!!) - 52da4d37 

Contato: (N<3Ryan\%%%/) - 52e80575 

Observações: ENVOLVIMENTO DE SABRINA 

Mensagem: Ta bom 

 
ID: 20994 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150527173448.zip 

Data / Hora: 27/05/2015 14:34:25 

Direção: Originada 

Alvo: GEOMISSON DE LIRA ARANTE - ROCK - 52da4d37 

Contato: 52e80575 

Observações: VEX - LANCHA MOTOR 200 HP - ENVOLVIMENTO 

DE SABRINA 
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Arquivo: Imagens\IMG_20150527_133327-1.jpg 

 

Mas o pior de tudo é que, conforme constato pela diligente Promotora de 

Justiça, Dra. TEREZA CRISTINA COELHO DA SILVA, o atestado médico do SUS 

apresentado por ALDEMIR para juntada sequer pertencia a GEOMISON, tendo sido 

emitido em nome de FERNANDO RODRIGUES DA SILVA, comparsa de GEOMISON, 

reforçando os indícios de que tal advogado de fato opera um esquema de utilização 

de atestados médicos falsos para obtenção e/ou manutenção de prisões domiciliares. 

Outro exemplo digno de registro são conversas com o alvo ANTÔNIO 

FERNANDO FERREIRA, vulgo “BOMBADO”, realizadas no dia 28/05/2015, com o  

usuário do pin 2743e5d1, nickname “deus e comigo sempre !!!”,” ainda não 

identificado, nas quais também citam a existência de um “esquema pra sair na 

domiciliar”. 

Mas sem sombra de dúvidas os elementos de informação mais 

contundentes a respeito desse suposto esquema de utilização de atestados médicos 

falsos para obtenção e/ou manutenção de prisões domiciliares foram obtidos no 4ª 

período de monitoramento. 

Conforme destacado nas folhas 695/711 e 1031/1040 do AC nº 04/2015, 

desde o início do monitoramento do alvo WILLIAMS RODRIGUES MAIA, vulgo 

“LOIRINHO”, diversas foram as passagens interceptadas em que o mesmo informa 
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para alguns comparsas que teria pago a quantia de 200 a 230 mil reais para conseguir 

o benefício da prisão domiciliar para tratamento de saúde. 

Não é dado olvidar que WILLIAMS RODRIGUES MAIA foi preso em 

flagrante no dia 26/03/2015 por armazenar quase 200 Kg de cocaína em uma casa de 

luxo no bairro Ponta Negra, em Manaus/AM, e responde a ação penal nº 0212383-

16.2015.8.04.0001 perante a 4ª V.E.C.U.T.E (processo digital, disponível para 

consulta online em http://consultasaj.tjam.jus.br/). 

No dia 26/07/2015, WILLIAMS, voltou a tratar do assunto, mas agora de 

forma detalhada, em conversa com o usuário do PIN 563b7a1d, nick “ISMAEL EQP 

FDN CV”, ainda não identificado, afirmando novamente ter pago 200 mil reais para 

poder cumprir a pena em prisão domiciliar, citando os nomes da advogada 

“ROSANGELA”, de uma pessoa de prenome “ANDRÉ” (aparentemente advogado ou 

servidor da distribuição processual) e dos Juízes e/ou Desembargadores 

“ENCARNAÇÃO” e “JOÃO”, como autoridades do Judiciário supostamente envolvidas 

no esquema, sendo que o último teria exarado a decisão judicial que lhe fora favorável. 

Vejamos alguns trechos: 

ID: 352034 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150726180220.zip 
Data / Hora: 26/07/2015 14:50:26 
Direção: Originada 
Alvo: “LIBERDADE” (CT LUIS LEON OBANDO) @fn(Liberdade) - 
28d845cb 
Contato: Ismael (Ismael eqp fdn cv) - 563b7a1d 
Observações: CORX@@ - DGX 
Mensagem: Na minha preensao perdi 4 carro minha hilux meu 
corrola meu vogage e um golf 

 
ID: 352036 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150726180220.zip 
Data / Hora: 26/07/2015 14:50:45 
Direção: Originada 
Alvo: “LIBERDADE” (CT LUIS LEON OBANDO) @fn(Liberdade) - 
28d845cb 
Contato: Ismael (Ismael eqp fdn cv) - 563b7a1d 
Observações: CORX@@ - DGX 
Mensagem: Sendo q eu tva no for ca caja 

http://consultasaj.tjam.jus.br/
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ID: 352039 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150726180220.zip 
Data / Hora: 26/07/2015 14:51:19 
Direção: Recebida 
Alvo: “LIBERDADE” (CT LUIS LEON OBANDO) @fn(•«Liberdade »•) 
- 28d845cb 
Contato: Ismael (Ismael eqp fdn cv) - 563b7a1d 
Observações: CORX@@ - DGX 
Mensagem: Sendo o que mano 

 
ID: 352049 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150726180220.zip 
Data / Hora: 26/07/2015 14:54:00 
Direção: Originada 
Alvo: “LIBERDADE” (CT LUIS LEON OBANDO) @fn(Liberdade) - 
28d845cb 
Contato: Ismael (Ismael eqp fdn cv) - 563b7a1d 
Observações: CORX@@ - DGX 
Mensagem: Mano ainda não conseguir tirar nenhum carro 

 
ID: 352050 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150726180220.zip 
Data / Hora: 26/07/2015 14:54:24 
Direção: Recebida 
Alvo: “LIBERDADE” (CT LUIS LEON OBANDO) @fn(•«Liberdade »•) 
- 28d845cb 
Contato: Ismael (Ismael eqp fdn cv) - 563b7a1d 
Observações: CORX@@ - DGX 
Mensagem: E foda mano 

 
ID: 352051 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150726180220.zip 
Data / Hora: 26/07/2015 14:54:35 
Direção: Recebida 
Alvo: “LIBERDADE” (CT LUIS LEON OBANDO) @fn(•«Liberdade »•) 
- 28d845cb 
Contato: Ismael (Ismael eqp fdn cv) - 563b7a1d 
Observações: CORX@@ - DGX 
Mensagem: Quen tirou vc 

 
ID: 352052 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150726180220.zip 
Data / Hora: 26/07/2015 14:54:49 
Direção: Originada 
Alvo: “LIBERDADE” (CT LUIS LEON OBANDO) @fn(Liberdade) - 
28d845cb 
Contato: Ismael (Ismael eqp fdn cv) - 563b7a1d 
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Observações: CORX@@ - DGX 
Mensagem: Mano o meu prejuizo voi mas de 3milha 

 
ID: 352054 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150726180220.zip 
Data / Hora: 26/07/2015 14:54:57 
Direção: Originada 
Alvo: “LIBERDADE” (CT LUIS LEON OBANDO) @fn(Liberdade) - 
28d845cb 
Contato: Ismael (Ismael eqp fdn cv) - 563b7a1d 
Observações: CORX@@ - DGX 
Mensagem: O canal ali 

 
ID: 352055 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150726180220.zip 
Data / Hora: 26/07/2015 14:55:01 
Direção: Originada 
Alvo: “LIBERDADE” (CT LUIS LEON OBANDO) @fn(Liberdade) - 
28d845cb 
Contato: Ismael (Ismael eqp fdn cv) - 563b7a1d 
Observações: CORX@@ - DGX 
Mensagem: 200real 

 
ID: 352058 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150726180220.zip 
Data / Hora: 26/07/2015 14:55:34 
Direção: Recebida 
Alvo: “LIBERDADE” (CT LUIS LEON OBANDO) @fn(•«Liberdade »•) 
- 28d845cb 
Contato: Ismael (Ismael eqp fdn cv) - 563b7a1d 
Observações: CORX@@ - DGX 
Mensagem: A encanações ou joao 

 
ID: 352061 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150726180220.zip 
Data / Hora: 26/07/2015 14:55:53 
Direção: Originada 
Alvo: “LIBERDADE” (CT LUIS LEON OBANDO) @fn(Liberdade) - 
28d845cb 
Contato: Ismael (Ismael eqp fdn cv) - 563b7a1d 
Observações: CORX@@ - DGX 
Mensagem: Nenhum dos dois 

 
ID: 352065 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150726180220.zip 
Data / Hora: 26/07/2015 14:56:39 
Direção: Recebida 
Alvo: “LIBERDADE” (CT LUIS LEON OBANDO) @fn(•«Liberdade »•) 
- 28d845cb 
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Contato: Ismael (Ismael eqp fdn cv) - 563b7a1d 
Observações: CORX@@ - DGX 
Mensagem: João e desembargador 

 
ID: 352066 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150726180220.zip 
Data / Hora: 26/07/2015 14:57:01 
Direção: Originada 
Alvo: “LIBERDADE” (CT LUIS LEON OBANDO) @fn(Liberdade) - 
28d845cb 
Contato: Ismael (Ismael eqp fdn cv) - 563b7a1d 
Observações: CORX@@ - DGX 
Mensagem: Sim eu sei foi ele 

 
ID: 352067 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150726180220.zip 
Data / Hora: 26/07/2015 14:57:21 
Direção: Originada 
Alvo: “LIBERDADE” (CT LUIS LEON OBANDO) @fn(Liberdade) - 
28d845cb 
Contato: Ismael (Ismael eqp fdn cv) - 563b7a1d 
Observações: CORX@@ - DGX 
Mensagem: Encarnacao caiu da boca 

 
ID: 352068 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150726180220.zip 
Data / Hora: 26/07/2015 14:57:38 
Direção: Recebida 
Alvo: “LIBERDADE” (CT LUIS LEON OBANDO) @fn(•«Liberdade »•) 
- 28d845cb 
Contato: Ismael (Ismael eqp fdn cv) - 563b7a1d 
Observações: CORX@@ - DGX 
Mensagem: Ela foi afastada 

 
ID: 352070 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150726180220.zip 
Data / Hora: 26/07/2015 14:57:41 
Direção: Originada 
Alvo: “LIBERDADE” (CT LUIS LEON OBANDO) @fn(Liberdade) - 
28d845cb 
Contato: Ismael (Ismael eqp fdn cv) - 563b7a1d 
Observações: CORX@@ - DGX 
Mensagem: Fizeram o rodizio todos os desemb não botaram ela 

 
ID: 352073 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150726180220.zip 
Data / Hora: 26/07/2015 14:58:15 
Direção: Recebida 
Alvo: “LIBERDADE” (CT LUIS LEON OBANDO) @fn(•«Liberdade »•) 
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- 28d845cb 
Contato: Ismael (Ismael eqp fdn cv) - 563b7a1d 
Observações: CORX@@ - DGX 
Mensagem: Mais e no sorteios 

 
ID: 352077 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150726180220.zip 
Data / Hora: 26/07/2015 14:58:45 
Direção: Recebida 
Alvo: “LIBERDADE” (CT LUIS LEON OBANDO) @fn(•«Liberdade »•) 
- 28d845cb 
Contato: Ismael (Ismael eqp fdn cv) - 563b7a1d 
Observações: CORX@@ - DGX 
Mensagem: Eu sei aonde e esse canal 

 
ID: 352079 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150726180220.zip 
Data / Hora: 26/07/2015 14:58:53 
Direção: Recebida 
Alvo: “LIBERDADE” (CT LUIS LEON OBANDO) @fn(•«Liberdade »•) 
- 28d845cb 
Contato: Ismael (Ismael eqp fdn cv) - 563b7a1d 
Observações: CORX@@ - DGX 
Mensagem: E com o Andre 

 
ID: 352080 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150726180220.zip 
Data / Hora: 26/07/2015 14:58:59 
Direção: Originada 
Alvo: “LIBERDADE” (CT LUIS LEON OBANDO) @fn(Liberdade) - 
28d845cb 
Contato: Ismael (Ismael eqp fdn cv) - 563b7a1d 
Observações: CORX@@ - DGX 
Mensagem: Sim 

 
ID: 352084 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150726180220.zip 
Data / Hora: 26/07/2015 14:59:14 
Direção: Recebida 
Alvo: “LIBERDADE” (CT LUIS LEON OBANDO) @fn(•«Liberdade »•) 
- 28d845cb 
Contato: Ismael (Ismael eqp fdn cv) - 563b7a1d 
Observações: CORX@@ - DGX 
Mensagem: O advogado foi que 

 
ID: 352086 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150726180220.zip 
Data / Hora: 26/07/2015 14:59:48 
Direção: Originada 
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Alvo: “LIBERDADE” (CT LUIS LEON OBANDO) @fn(Liberdade) - 
28d845cb 
Contato: Ismael (Ismael eqp fdn cv) - 563b7a1d 
Observações: CORX@@ - DGX 
Mensagem: Não 

 
ID: 352087 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150726180220.zip 
Data / Hora: 26/07/2015 14:59:54 
Direção: Originada 
Alvo: “LIBERDADE” (CT LUIS LEON OBANDO) @fn(Liberdade) - 
28d845cb 
Contato: Ismael (Ismael eqp fdn cv) - 563b7a1d 
Observações: CORX@@ - DGX 
Mensagem: Dt rosangela 

 
ID: 352096 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150726180220.zip 
Data / Hora: 26/07/2015 15:01:55 
Direção: Recebida 
Alvo: “LIBERDADE” (CT LUIS LEON OBANDO) @fn(•«Liberdade »•) 
- 28d845cb 
Contato: Ismael (Ismael eqp fdn cv) - 563b7a1d 
Observações: CORX@@ - DGX 
Mensagem: Rosângela e uma de cabelo curto 

 
ID: 352097 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150726180220.zip 
Data / Hora: 26/07/2015 15:02:03 
Direção: Originada 
Alvo: “LIBERDADE” (CT LUIS LEON OBANDO) @fn(Liberdade) - 
28d845cb 
Contato: Ismael (Ismael eqp fdn cv) - 563b7a1d 
Observações: CORX@@ - DGX 
Mensagem: Sim loura 

 
ID: 352098 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150726180220.zip 
Data / Hora: 26/07/2015 15:02:16 
Direção: Originada 
Alvo: “LIBERDADE” (CT LUIS LEON OBANDO) @fn(Liberdade) - 
28d845cb 
Contato: Ismael (Ismael eqp fdn cv) - 563b7a1d 
Observações: CORX@@ - DGX 
Mensagem: Q tirou o rock 
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Analisando os autos da ação penal que tramita em desfavor de 

WILLIAMS RODRIGUES MAIA na 4ª VECUTE, descobriu-se que em 21/05/2015 o 

advogado ALDEMIR DA ROCHA SILVA JÚNIOR requereu a concessão de prisão 

domiciliar para o réu sob a alegação de grave estado de saúde causado por 

tuberculose. 

Tal pleito teve parecer contrário do MPE em 22/05/2015, amparado na 

ausência de quaisquer documentos comprobatórios da alegada enfermidade, não 

constando nos autos digitais a Decisão judicial sobre o pedido. 

No dia 08/06/2015, a advogada ROSÂNGELA AMORIM DA SILVA, 

OAB/AM 5.760, peticiona nos autos, primeiramente solicitando o desentranhamento 

do pedido indeferido de prisão domiciliar formulado pelo advogado ALDEMIR, e em 

seguida formula novo pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar, sob a 

alegação de grave estado de saúde causado por litíase renal (pedra nos rins), 

juntando atestado médico que fortes indícios de falsidade, conforme demonstrado na 

INFORMAÇÂO POLICIAL nº 820/2015 – DRE/DRCOR/SR/DPF/AM.  

Ou seja, em pouco menos de 20 dias, o réu trocou de advogado e deixou 

de sofrer a doença TUBERCULOSE, e passando a apresentar grave estado 

decorrente de LITÍASE RENAL.   

Com o novo pedido formulado pela advogada ROSÂNGELA AMORIM 

DA SILVA, OAB/AM 5.760, o réu obteve o benefício da prisão domiciliar para 

tratamento de saúde, mediante uso de tornozeleira eletrônica, em decisão do MM. 

Juiz de Direito Dr. JOÃO MARCELO NOGUEIRA MOYSÉS, exarada em 06/07/2015. 
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Nas mensagens acima colacionadas, chama bastante atenção o fato de 

que o alvo WILLIAMS destaca que a advogada “ROSÂNGELA”, responsável por 

conseguir negociar sua liberdade provisória, teria sido a mesma que “tirou o rock”, se 

referindo ao investigado GEOMISON DE LIRA ARANTE, vulgo “ROQUE” (ou 

“ROCK”), um dos principais alvos da presente operação. 
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Analisando os processos criminais que tramitam em desfavor de 

GEOMISON DE LIRA ARANTE, vulgo “ROQUE”, nos quais o mesmo obteve o 

benefício da prisão domiciliar para tratamento de saúde, descobre-se que a advogada 

responsável pelos pedidos foi exatamente a Dra. ROSÂNGELA AMORIM DA SILVA, 

e que o advogado que vem acompanhando e peticionando em seus processos 

atualmente é Dr. ALDEMIR DA ROCHA SILVA JÚNIOR.   

Conforme destacado na representação inicial da presente cautelar, 

GEOMISON DE LIRA ARANTE, vulgo “ROQUE”, foi preso em flagrante pela Polícia 

Federal no dia 05/03/2013, transportando aproximadamente 260 Kg de cocaína no 

barco Bandeirantes II. 

No dia 28/02/2014, a advogada ROSÂNGELA AMORIM DA SILVA, 

OAB/AM 5.760, ingressou com Habeas Corpus no plantão da Desembargadora do 

TJ/AM Dra. ENCARNAÇÃO DAS GRAÇAS SAMPAIO SALGADO, com pedido liminar 

de concessão de prisão domiciliar para tratamento de saúde (tuberculose crônica), 

pleito concedido pela Desembargadora em decisão monocrática datada de 

28/03/2015, pelo prazo de 90 dias, a contar de 10/04/2014 (Habeas Corpus nº 

4000772-19.2014.8.04.0000 TJ/AM, disponível para consulta online no site 

http://consultasaj.tjam.jus.br). 

Ocorre que, no dia 10/06/2014, apenas 60 dias após ser beneficiado com 

prisão domiciliar para tratamento de saúde, GEOMISON DE LIRA ARANTE, vulgo 

“ROQUE” foi novamente preso em flagrante, com absurda quantidade de drogas e 

armas de grosso calibre.  

Mas o mais espantoso é que, apesar de GEOMISON ter sido preso em 

flagrante durante o benefício da prisão domiciliar concedido dias antes pela 

desembargadora ENCARNAÇÃO, sendo certo que o mesmo possui diversos 

antecedentes criminais por tráfico de drogas, associação para o tráfico, roubo, 

tentativa de homicídio, estando relacionado em mais de 15 processos no TJ/AM, o 

mesmo foi novamente agraciado com o benefício da prisão domiciliar para tratamento 

http://consultasaj.tjam.jus.br/
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de saúde (tuberculose crônica).  

Isso porque no dia 30/06/2014, a mesma advogada ROSÂNGELA 

AMORIM DA SILVA peticionou novamente pela conversão segunda prisão em 

flagrante em domiciliar, para tratamento de tuberculose, sendo o pleito concedido pelo 

do MM. Juiz de Direito Dr. FRANCISCO PESSOA ALMADA, então titular da 2ª 

VECUTE, em decisão datada do dia 25/07/2014 (processo digital nº 0229136-

82.2014.8.04.0001 4ª VECUTE, disponível para consulta online no site 

http://consultasaj.tjam.jus.br). 

Para tanto, os advogados de defesa de “ROQUE” utilizaram a mesma 

estratégia de apresentar simples receituários médicos, de credibilidade no mínimo 

questionável, até porque elaborados por médicos de clinica geral - não especialistas 

-  e desacompanhados de qualquer exame médico, “atestando” que o réu possui 

tuberculose, e que o tratamento “deve ser” domiciliar (vide INFORMAÇÂO nº 820/2015 

– DRE/DRCOR/SR/DPF/AM). Na mesma Decisão, também foi contemplado com 

prisão domiciliar seu comparsa FERNANDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR. 

 

http://consultasaj.tjam.jus.br/
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“Laudo médico” apresentado por GEOMISON – extraído do processo digital nº 0229136-
82.2014.8.04.0001 4ª VECUTE, disponível para consulta online no site 
http://consultasaj.tjam.jus.br/cpopg/open.do 

 

Mas isso não é tudo. Na mesma conversa com o HNI usuário do PIN do 

PIN 563b7a1d, nick “ISMAEL EQP FDN CV”, WILLIAMS esclarece que a advogada 

ROSÂNGELA seria “firmeza”, e que só teria pego o “malote” (dinheiro da suposta 

corrupção) após o mesmo ter saído do presídio. Vejamos trechos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ID: 352125 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150726181621.zip 

Data / Hora: 26/07/2015 15:06:34 

Direção: Originada 

Alvo: “LIBERDADE” (CT LUIS LEON OBANDO) @fn(Liberdade) - 

28d845cb 

Contato: Ismael (Ismael eqp fdn cv) - 563b7a1d 

Observações: CORX@@ - DGX 

Mensagem: Firmeza não mente 

 
ID: 352131 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150726181621.zip 

Data / Hora: 26/07/2015 15:07:10 

Direção: Recebida 

Alvo: “LIBERDADE” (CT LUIS LEON OBANDO) @fn(•«Liberdade »•) 

- 28d845cb 

Contato: Ismael (Ismael eqp fdn cv) - 563b7a1d 

http://consultasaj.tjam.jus.br/cpopg/open.do
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Observações: CORX@@ - DGX 

Mensagem: Ha 

 
ID: 352134 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150726181621.zip 

Data / Hora: 26/07/2015 15:07:42 

Direção: Originada 

Alvo: “LIBERDADE” (CT LUIS LEON OBANDO) @fn(Liberdade) - 

28d845cb 

Contato: Ismael (Ismael eqp fdn cv) - 563b7a1d 

Observações: CORX@@ - DGX 

Mensagem: Joga limpo ela mano 

 
ID: 352135 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150726181621.zip 

Data / Hora: 26/07/2015 15:08:09 

Direção: Originada 

Alvo: “LIBERDADE” (CT LUIS LEON OBANDO) @fn(Liberdade) - 

28d845cb 

Contato: Ismael (Ismael eqp fdn cv) - 563b7a1d 

Observações: CORX@@ - DGX 

Mensagem: So pegou o malote depois q saie 

 

  O momento do recebimento do “malote” (200 mil reais para pagamento 

da possível corrupção judicial) muito possivelmente foi registrado por Policiais 

Federais durante vigilância na porta da residência de WILLIAMS RODRIGUES MAIA. 

Conforme detalhado na Informação Policial nº 820/2015 – 

DRE/DRCOR/SR/DPF/AM, que segue em anexo, 03 dias após a concessão da 

prisão domiciliar de WILLIAMS, a advogada ROSÂNGELA foi até a residência do alvo, 

acompanhada de uma pessoa aparentemente armada (segurança), e de lá saiu com 

a bolsa de mão apresentando volume bem superior ao que se encontrava no momento 

da chegada, indicando que este pode ter sido o momento do recebimento do suposto 

pagamento no valor de 200 mil reais. Na sequência, algumas fotos extraídas da 

informação supracitada:   
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Momento da chegada da adv. ROSÂNGELA à residência de WILLIAMS, acompanhada de uma pessoa 
aparentemente armada 
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Momento da saída, portando bolsa de mão apresentando volume bem superior ao que se encontrava 
no momento da chegada 

 

Para instruir seus pedidos, a advogada ROSÂNGELA aparentemente 

negocia documentação falsa relacionada à área de saúde (laudos e atestados) com 

um sujeito de nome WANDERLAN MARINHO DOS SANTOS, CPF 636.348.642.-49, 

residente na Rua Tarumã, 30, qd. 12, São José Operário, Manaus/AM, funcionário da 

SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde de Manaus).  

Conforme destacado nas folhas 1537/1540 do AC nº 05, a advogada 

solicita que o WANDERLAN providencie a documentação, idêntica à que ele 
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conseguiu da vez passada da FUNDAÇÃO HOSPITAL ADRIANO JORGE, que possui 

um Centro Especializado em Tuberculose. 

  Seguem abaixo alguns dos arquivos com os respectivos áudios e 

transcrições: 

ÍNDICE 
TELEFONE DO 

ALVO 
TELEFONE DO 

CONTATO 
DATA DA 

CHAMADA 
HORA DA 
CHAMADA 

DURAÇÃO DIREÇÃO TRANSCRIÇÃO ÁUDIO OBSERVAÇÕES 

12907423  92991971722  92992712932  30/09/2015  19:22:21  00:02:20    
 

 

@@ 
ROSANGELA X 
WANDERLAN - 
DOCUMENTO 

FALSO  

TRANSCRIÇÃO: 
 
ROSANGELA quer que WANDERLAN providencie até a semana que vem um documento igual 
àquele do ADRIANO JORGE (HOSPITAL), com ressonância inclusive. 
WANDERLAN fala que aquele deu trabalho, mas foi legalizado. Fala que falou com o urologista e 
disse que este tinha uma ressonância que ajudou bastante.   

ROSANGELA quer um igual. Fala que vai passar os dados para a confecção do documento pelo 
whatsapp. 

 

ÍNDICE 
TELEFONE DO 

ALVO 
TELEFONE DO 

CONTATO 
DATA DA 

CHAMADA 
HORA DA 
CHAMADA 

DURAÇÃO DIREÇÃO TRANSCRIÇÃO ÁUDIO OBSERVAÇÕES 

12913075  92991971722  92993262227  04/10/2015  09:27:58  00:02:01    
 

 

@@ 
ROSANGELA X 
WANDERLAN - 
ENCONTRO NA 

QUADRA DA 
GRANDE 
FAMÍLIA  

TRANSCRIÇÃO: 
 

WANDERLAN mora no Colina, bairro São José. Marcam encontro na quadra de escola de samba 
GRANDE FAMILIA, situada a Rua careiro, bairro São José, para entrega da documentação. 

 

ÍNDICE 
TELEFONE DO 

ALVO 
TELEFONE DO 

CONTATO 
DATA DA 

CHAMADA 
HORA DA 
CHAMADA 

DURAÇÃO DIREÇÃO TRANSCRIÇÃO ÁUDIO OBSERVAÇÕES 

12913084  92991971722  92993262227  04/10/2015  09:30:45  00:01:10    
 

 

@@@ ROSANGELA X 
WANDERLAN - 

ENCONTRO EM UMA 
HORA / GRANDE 

FAMÍLIA  

TRANSCRIÇÃO: 
 
ROSANGELA: " Hammm!";  
WANDERLAN: "Nem atende mulher, você é difícil ";  
ROSANGELA: " Eu tou atendendo...hamm";  
WANDERLAN: "Hem...escuta, escuta? ";  
ROSANGELA: "Daqui à uma hora eu tou aí contigo...tá ouvindo..... ";  
WANDERLAN: "E bem ";  
ROSANGELA: "Tá muito ruim a ligação ";  
WANDERLAN: " Não. Eu tou te ouvindo muito bem. Você tá gritando (risos)";  
ROSANGELA: " Pois é....";  
WANDERLAN: " Escuta, escuta... deixa eu te falar";  
ROSANGELA: "Ham ";  
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WANDERLAN: " Oh! Eu vou te dar.... o encaminhamento.....";  
ROSANGELA: " Não! Não fala nada não....eu vou pegar pessoalmente";  
WANDERLAN: " Tá bom! Beleza!";  

ROSANGELA: "Fechado. Tchau! "; 

 

ÍNDICE 
TELEFONE DO 

ALVO 
TELEFONE DO 

CONTATO 
DATA DA 

CHAMADA 
HORA DA 
CHAMADA 

DURAÇÃO DIREÇÃO TRANSCRIÇÃO ÁUDIO OBSERVAÇÕES 

12915094  92991971722  92993262227  05/10/2015  14:22:33  00:00:45    
 

 

@@ ROSANGELA X 
WANDERLAN - NÃO 
ESQUECER DO QUE 
FICOU PENDENTE  

TRANSCRIÇÃO: 
 
ROSANGELA pede pra WANDERLAN não esquecer do que ficou pendente. 

WANDERLAN fala que amanhã vai agilizar isso. 

 

No período seguinte de monitoramento, ROSANGELA seguiu 

negociando com WALDERLAN MARINHO DOS SANTOS, servidor da SEMSA, 

Secretaria Municipal de Saúde de Manaus, a obtenção de documentos médicos 

falsos. Em conversa destacada nas folhas 284/285 do AC nº 07/2015, WANDERLAN 

avisa que anexou um raio-x ao exame, dizendo que vai ficar ótimo, com derrame 

pleural. Na oportunidade, WANDERLAN fala para ROSANGELA que o valor será o 

mesmo cobrado anteriormente. 

ÍNDICE 
TELEFONE DO 

ALVO 
TELEFONE DO 

CONTATO 
DATA DA 

CHAMADA 
HORA DA 
CHAMADA 

DURAÇÃO DIREÇÃO TRANSCRIÇÃO ÁUDIO OBSERVAÇÕES 

13168370  92991971722  92991971722  19/11/2015  12:53:00  00:01:00    
 

 

@@ ROSANGELA 
X WANDERLAN - 

EXAME 
COMPLEMENTAR  

TRANSCRIÇÃO: 
 
WANDERLAN fala que vai pegar daqui a pouco lá na Colônia com "ele". Pede para ROSANGELA 
pegar (exame/laudo) com ele  hoje porque ele vai viajar. 
ROSANGELA pergunta se é certeza que o WANDERLAN estará com isso hoje. 
WANDERLAN diz que sim. 
ROSANGELA pergunta se WANDERLAN entendeu como é que ela quer (exame/laudo). 
WANDERLAN diz que sim, que é uma complementação do outro. 

ROSANGELA diz que é isso mesmo e pede que seja colocada a data do dia 12/11/2015. 

 

ÍNDICE 
TELEFONE DO 

ALVO 
TELEFONE DO 

CONTATO 
DATA DA 

CHAMADA 
HORA DA 
CHAMADA 

DURAÇÃO DIREÇÃO TRANSCRIÇÃO ÁUDIO OBSERVAÇÕES 

13168377  92991971722  92993262227  19/11/2015  12:54:24  00:00:49    
 

 

@@ ROSANGELA 
X WANDERLAN - 
ANEXOU O RAIO 

X 

TRANSCRIÇÃO: 
 
ROSANGELA pede para colocar a data do dia 12/11/2015. 
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WANDERLAN fala que anexou um raio-x junto. Disse que vai ficar legal, com derrame pleural 
mesmo. Fala que vai estar com o exame por volta das 16h e assim que estiver com o exame em 
mãos, liga. Fala que vai ficar naquele mesmo valor. 
ROSANGELA fala que vai aguardar. 

 

 

ÍNDICE 
TELEFONE DO 

ALVO 
TELEFONE DO 

CONTATO 
DATA DA 

CHAMADA 
HORA DA 
CHAMADA 

DURAÇÃO DIREÇÃO TRANSCRIÇÃO ÁUDIO OBSERVAÇÕES 

13168834  92991971722  92993262227  19/11/2015  14:25:40  00:01:15    
 

 

@@ ESPEDITO 
X WANDERLAN 
- DOCUMENTO 

PELO 
WHATSAPP / 

MÉDICO  

TRANSCRIÇÃO: 
 
WANDERLAN fala para o ESPEDITO avisar para a ROSANGELA que enviou o documento pelo 
whatsapp e que está aguardando uma resposta. Fala que nesse momento ele está com o médico. 
ESPEDITO fala que Ok. 

 

  Não é dado olvidar que quando a Delegacia de Repressão a 

Entorpecentes – DRE, da Polícia Federal no Amazonas, realizou a prisão em flagrante 

por tráfico de drogas de RUBE MAY VALENTE, operacional de WILLIAMS 

RODRIGUES MAIA, vulgo “LOIRINHO”, foram aprendidos diversos documentos 

(contratos e procurações) no interior do veículo SIENA que estava sendo utilizado pelo 

preso para distribuição de drogas, que foram falsificados por WILLIAMS sob 

orientação de sua advogada ROSÂNGELA AMORIM DA SILVA, com o objetivo de 

pleitear a liberação de bens do alvo que se encontram apreendidos pela Justiça em 

função de sua última prisão em flagrante, demonstrando que a referida advogada e 

contumaz em tal prática criminosa (vide auto de apreensão do flagrante nº 909/2015 

– SR/DPF/AM e páginas1031/1041 do AC nº 04/2015). 

Em chamada realizada para SOCORRO, ROSANGELA alerta que 

determinadas conversas não podem ser realizadas por telefone pois um de seus 

celulares está sendo monitorado, oportunidade em que SOCORRO fala que enviou o 

nome do "menino" por mensagem. 

  Segue abaixo o arquivo com o respectivo áudio e transcrição: 
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ÍNDICE 
TELEFONE DO 

ALVO 
TELEFONE DO 

CONTATO 
DATA DA 

CHAMADA 
HORA DA 
CHAMADA 

DURAÇÃO DIREÇÃO TRANSCRIÇÃO ÁUDIO OBSERVAÇÕES 

12905583  92991971722    29/09/2015  18:25:36  00:00:45    
 

 

@@ 
ROSANGELA X 

SOCORRO - 
CEL 

MONITORADO, 
EVITAR 

CONVERSAS  

TRANSCRIÇÃO: 
 
ROSANGELA fala que o FRANCISCO ta ligando e falando um monte de merda, e que o telefone 
dela é monitorado. Fala para SOCORRO que essas conversas não podem ser faladas naquele outro 
celular. SOCORRO fala que mandou o nome do menino por mensagem para ROSANGELA 

 

O monitoramento do terminal telefônico da advogada ROSÂNGELA 

demonstrou que a mesma estaria envolvida em diversos possíveis episódios de 

corrupção, que ocorreriam nos períodos de chamado “plantão bom”, ficando claro 

também que a mesma possui estreita relação com BRIGIDO AUGUSTO DOS 

SANTOS FILHO, auxiliar de gabinete da Desembargadora do Tribunal de Justiça do 

estado do Amazonas ENCARNAÇÃO DAS GRAÇAS SAMAPAIO SALGADO, 

conforme detalhado nas folhas 1548 e seguintes do AC nº 05/2015 – 

COMPLEMENTAR. 

No sétimo e último período de monitoramento, foram interceptados 

novos diálogos entre ESPEDITO, companheiro da ROSANGELA, e BRIGIDO 

AUGUSTO DOS SANTOS FILHO, auxiliar de gabinete da Desembargadora do 

Tribunal de Justiça do estado do Amazonas ENCARNAÇÃO DAS GRAÇAS 

SAMAPAIO SALGADO.  

Conforme destacado nas folhas 283/285 do AC nº 07/2015, BRIGIDO 

pergunta para ESPEDITO se tem alguma novidade para eles, parecendo se tratar de 

mais um esquema. ESPEDITO responde que eles (ele e ROSANGELA) estão 

verificando um negócio e que assim que obtiverem uma confirmação passarão a 

situação para o BRIGIDO, para que este acione a "amiga", dando a entender se tratar 

da Desembargadora ENCARNAÇÃO. 

ÍNDICE 
TELEFONE DO 

ALVO 
TELEFONE DO 

CONTATO 
DATA DA 

CHAMADA 
HORA DA 
CHAMADA 

DURAÇÃO DIREÇÃO TRANSCRIÇÃO ÁUDIO OBSERVAÇÕES 

13142028  92991971722    17/11/2015  08:41:58  00:01:53    
 

 

@@ ESPEDITO 
X BRIGIDO - 
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ACIONAR A 
"AMIGA" 

TRANSCRIÇÃO: 
 
ESPEDITO pergunta se BRIGIDO está com a "amiga deles". 
BRIGIDO fala que não, que está sozinho no carro. Que estava fazendo uma "missão" mas que já 
está voltando. Pergunta se tem alguma novidade para eles. 
ESPEDITO fala que ainda não, mas que eles estão correndo atrás. Vai ver se hoje surge um negócio 
e que vai passar para o BRIGIDO. 
BRIGIDO fala que "aquela pessoa" tá cercando direto, que está todo dia lá. 
ESPEDITO fala que pra o BRIGIDO ficar na dele, tranquilo. Fala que pode ser que ocorra uma 
situação hoje, a partir das 16h e que confirmando, liga para o BRIGIDO para que ele acione a 
"amiga". 

 

Também foram registradas ligações do advogado ALDEMIR DA ROCHA 

e BRIGIDO AUGUSTO DOS SANTOS FILHO, auxiliar de gabinete da 

Desembargadora ENCARNAÇÃO DAS GRAÇAS SAMAPAIO SALGADO, nas quais 

são mencionados os planos para a formação de um "time", que ao que parece, voltado 

para esquemas de corrupção que beneficiam indivíduos presos.  

Nas conversas destacadas nas folhas 290/293 do AC nº 05/2015, é 

possível observar a marcação de reuniões sigilosas entre ALDEMIR e BRIGIDO 

AUGUSTO DOS SANTOS FILHO, auxiliar de gabinete da Desembargadora do 

Tribunal de Justiça do estado do Amazonas ENCARNAÇÃO DAS GRAÇAS 

SAMAPAIO SALGADO, para falar a respeito das pessoas que fariam parte desse 

"time". BRIGIDO ainda fala para o ALDEMIR que tem um cliente bom para passar 

para ele. Numa outra conversa entre ALDEMIR e um indivíduo que atende pelo 

apelido de "BÊ" (representante do preso), o advogado estipula um valor de 25 mil reais 

para a "inscrição" de seu cliente no "time". BÊ responde que dará 20 mil reais e que o 

restante pagará quando o cliente for solto. Por fim, ALDEMIR conversa com um HNI 

a respeito da formação do "time", mencionando inclusive o nome do Juiz LUIS 

CARLOS VALOIS, do qual estaria aguardando informações. Vejamos algumas 

transcrições:  

 

ÍNDICE 
TELEFONE DO 

ALVO 
TELEFONE DO 

CONTATO 
DATA DA 

CHAMADA 
HORA DA 
CHAMADA 

DURAÇÃO DIREÇÃO TRANSCRIÇÃO ÁUDIO OBSERVAÇÕES 
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13158080  92991092840  92993275475  18/11/2015  11:32:08  00:01:33    
 

 

@@ ALDEMIR 
X BRIGIDO - 
"MONTAR O 

TIME"  

TRANSCRIÇÃO: 
 
ALDEMIR fala que está formando um "time" de 5. 
BRIGIDO pergunta quando o ALDEMIR vai dar entrada. 
ALDEMIR quer conversar com o BRIGIDO amanhã de tarde para eles verem isso, se vai ter ou não 
"aquele campeonato". 
BRIGIDO fala que aquilo já está certo. Pede muito sigilo para o ALDEMIR, fala que lá tem muito 
"olhão" e que as paredes estão "escutando" já. 
ALDEMIR quer conversar com o BRIGIDO amanhã. 

 

ÍNDICE 
TELEFONE DO 

ALVO 
TELEFONE DO 

CONTATO 
DATA DA 

CHAMADA 
HORA DA 
CHAMADA 

DURAÇÃO DIREÇÃO TRANSCRIÇÃO ÁUDIO OBSERVAÇÕES 

13158106  92991092840  92993122228  18/11/2015  11:33:25  00:01:47    
 

 

@@ ALDEMIR 
X BÊ - CAPITÃO 

DO TIME / 25 
MIL REAIS  

TRANSCRIÇÃO: 
 
ALDEMIR fala que está cuidando daquela situação que o BÊ pediu pra ele. 
BÊ fala que o cara dispensou a advogada para ficar com o ALDEMIR. 
ALDEMIR fala que é para falar com o cara que ele acabou de conversar com o capitão do time 
(BRIGIDO) sobre a inclusão dele no "time" 
BÊ pergunta quanto é a "inscrição dele" 
ALDEMIR fala que a "inscrição" dele no "time" é 25 reais (25 mil reias). Fala que já tem resposta 
positiva. 
BÊ fala que o cara tem 10 mil, que ele vai interar com mais 10 mil e que quando ele sair paga os 5 
mil restantes. 
ALDEMIR fala que tudo bem. Fala que pra semana já deve ter uma posição. 

 

ÍNDICE 
TELEFONE DO 

ALVO 
TELEFONE DO 

CONTATO 
DATA DA 

CHAMADA 
HORA DA 
CHAMADA 

DURAÇÃO DIREÇÃO TRANSCRIÇÃO ÁUDIO OBSERVAÇÕES 

13158129  92991092840  92993275475  18/11/2015  11:35:24  00:01:28    
 

 

@@ ALDEMIR 
X BRIGIDO - 

TIME / CLIENTE 
BOM / SIGILO  

TRANSCRIÇÃO: 
 
ALDEMIR fala que acabou de falar com o "capitão do time" e que está tudo ok 
BRIGIDO fala que tem um pessoal que ele conhece que tem um "cliente bom" e que quer colocar 
ALDEMIR como advogado dele. Fala que está só aguardando uma posição dele lá. 
ALDEMIR fala para BRIGIDO encaminhá-lo no sigilo. Quer marcar amanhã de tarde "aquela reunião 
silenciosa" com o BRIGIDO. 
BRIGIDO fala que só está a noite em casa, que de tarde está com o pessoal e que não dá para ficar 
falando pelo telefone. 
ALDEMIR marca para amanhã a noite. 
BRIGIDO fala que amanhã é jogo do vasco e que ele vai estar no "ET Bar", na Av. Getúlio Vargas, 
próximo ao cemitério. 
ALDEMIR marca de encontrá-lo no ET bar. 

 

ÍNDICE 
TELEFONE DO 

ALVO 
TELEFONE DO 

CONTATO 
DATA DA 

CHAMADA 
HORA DA 
CHAMADA 

DURAÇÃO DIREÇÃO TRANSCRIÇÃO ÁUDIO OBSERVAÇÕES 
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13158989  92991092840  92991010411  18/11/2015  12:29:00  00:02:16    
 

 

@@ ALDEMIR 
X HNI - VALOIS 

/ TIME 
FORMADO DE 

4  

TRANSCRIÇÃO: 
 
HNI fala que já foi enviado por e-mail. 
ALDEMIR fala que estão só aguardando as informações do de HNI. Que a previsão é de o Dr. 
VALOIS aparecer umas 11:30 e que este vai mandar as informações depois desse horário. Fala que 
a decisão vai ficar para segunda-feira. Fala que a partir da noite eles já podem ficar com um "time de 
4" formado. Fala que é para eles enviarem logo porque na terça, 2 do time já vão "boiar". Fala que é 
para eles enviarem o "elenco" inteiro, e que os "jogadores" que caírem no "time B" vão ficar naquele 
time. 
HNI pergunta se é só para segunda então. 
ALDEMIR fala que tentando pra amanhã, mas que o VALOIS só chega 11:30 para assinar 
HNI fala que lá a "jogadora" pede as informações de "uma". 
ALDEMIR fala que é esse que vai. Fala que tem o horário lá, que é até meio dia, que ele chega 
11:30 por aqui e que o documento sai nessa faixa de horário. Fala que saindo nesse horário ele 
ainda vai ter que enviar um e-mail para HNI para que este possa enviá-lo. Fala que vai enviar agora 
a noite. Acha que a operacionalização está mais para a noite. Fala que, de qualquer forma, eles vão 
ter que dar uma resposta, pois os outros "jogadores" estão cobrando. Fala que vai preparar o 
"elenco", que vai deixar tudo "mastigadinho" para HNI, para que este apenas dê o "tiro". 
HNI fala que tá beleza. 
ALDEMIR fala que já é o "fim de ano" do "campeonato". 

 

O Juiz de Direito titular da VEP. Dr. LUIS CARLOS VALOIS foi citado 

também no curso do último período de monitoramento pela advogada LUCIMAR 

VIDINHA, em conversas relacionadas a um pedido de prisão domiciliar para um 

cliente. Conforme destacado nas folhas 285/290 do AC nº 07/2015, VIDINHA solicita 

que seja aguardada a decisão do juiz da comarca em que se encontra o processo e 

que caso não seja proferida a liberdade provisória, irá pedir o laudo do remédio e 

entrará com um pedido de prisão domiciliar na VEP, através do Juiz LUIS CARLOS 

VALOIS. 

ÍNDICE 
TELEFONE DO 

ALVO 
TELEFONE DO 

CONTATO 
DATA DA 

CHAMADA 
HORA DA 
CHAMADA 

DURAÇÃO DIREÇÃO TRANSCRIÇÃO ÁUDIO OBSERVAÇÕES 

13170126  92994909046    19/11/2015  19:46:46  00:02:38    
 

 

@@ VIDINHA X 
ANDRÉ - CASO 

JUVENAL / 
VALOIS  

TRANSCRIÇÃO: 
 
VIDINHA fala que eles estão com o parecer favorável do Ministério Público, mas que o juiz só vai 
estar lá dia 23, que em comarca é assim mesmo, demora. Tem que aguardar o juiz chegar para 
assinar a liberdade dele (JUVENAL). 
ANDRÉ pergunta se não tem jeito de tirá-lo de outra forma. 

file://///isis/lm/AUTO%20CIRCUNSTANCIADO/7º%20PERÍODO/AUDIOS%20SOMBRA%207º%20PERÍODO/REL_HTML_01122015_190119/ARQUIVOS_1/13158989.txt
file://///isis/lm/AUTO%20CIRCUNSTANCIADO/7º%20PERÍODO/AUDIOS%20SOMBRA%207º%20PERÍODO/REL_HTML_01122015_190119/ARQUIVOS_1/13158989.wav
file://///isis/lm/AUTO%20CIRCUNSTANCIADO/7º%20PERÍODO/AUDIOS%20SOMBRA%207º%20PERÍODO/REL_HTML_01122015_180115/ARQUIVOS_1/13170126.txt
file://///isis/lm/AUTO%20CIRCUNSTANCIADO/7º%20PERÍODO/AUDIOS%20SOMBRA%207º%20PERÍODO/REL_HTML_01122015_180115/ARQUIVOS_1/13170126.wav
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VIDINHA fala que como dia 23 está próximo, é melhor aguardar, para que lhe seja concedida a 
liberdade provisória. Caso não ocorra, ela irá pedir laudo do remédio dele e entrará com o pedido de 
prisão domiciliar junto ao Juiz VALOIS 

 

Em relação aos chamados “plantões bons”, o advogado KLINGER DA 

SILVA OLIVEIRA, interceptado como interlocutor em ligação com o advogado 

investigado JANDERSON, afirma que no Tribunal de Justiça do Amazonas só existem 

duas desembargadoras "pouco legalistas", sendo a “ENCARNAÇÃO” e a “CARLA 

REIS”. Fala que se a liminar (pedido de habeas corpus) tivesse caído na mão de uma 

dessas duas desembargadoras, teria certeza de que seria concedida, mas se tratando 

dos demais desembargadores, as chances seriam ínfimas (vide fls. 1562 e seguintes 

do AC nº 05/2015 – COMPLEMENTAR). 

Os diálogos interceptados entre KLINGER DA SILVA OLIVEIRA e 

JANDERSON nos dias 20/10/2015 e seguintes indicam que o primeiro teria recebido 

R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) para pagamento de um habeas corpus 

expedido, em tese, por uma vara sobre o qual exerceria “influência”. 

É de ser revelado que no período de 19 a 25/10/2015 se encontrava 

designada para atuar no plantão criminal da 2ª instância do Tribunal de Justiça do 

Amazonas justamente a desembargadora ENCARNAÇÃO DAS GRAÇAS SAMPAIO 

SALGADO, conforme portaria publicada no site do Tribunal.  

Neste mesmo período, o investigado GEOMISON se encontrava 

empenhado em libertar um comparsa que se encontra preso conhecido pela alcunha 

de “CELSO” ou “MY LOVE”, conforme detalhado nas folhas 1660 e seguintes do AC 

nº 05/2015 – COMPLEMENTAR.  

Ao revelar para HNI usuário do PIN nº 590f714f que se encontrava 

empenhado em conseguir a liberdade para “MY LOVE”, este responde “E eu também 

vol Kkkkk a tua tia kkkkkk De novo Ela ta de plantão” (sic), se referindo, ao que tudo indica, à 

Des. ENCARNAÇÃO DAS GRAÇAS SAMPAIO SALGADO, que foi a responsável por 
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conceder prisão domiciliar a GEOMISON em decisão monocrática datada de 

28/03/2014 (Habeas Corpus nº 4000772-19.2014.8.04.0000). Vejamos alguns 

trechos:   

  

ID: 1682219 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151019190141440.zip 

Data / Hora: 19/10/2015 15:54:59 

Direção: Originada 

Alvo: GEOMISON - ROCK - CANTOR @#(Cantor !!!) - 2ac97024 

Contato: (o melhor do norte*Soccer* ) - 590f714f 

Observações: @@ 

Mensagem: Mano tô aqui com doutor fazendo corre pro my love sair 

hoje ou amanhã 

 
ID: 1682220 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151019190141440.zip 

Data / Hora: 19/10/2015 15:55:13 

Direção: Recebida 

Alvo: GEOMISON - ROCK - CANTOR @#(Cantor !!!) - 2ac97024 

Contato: (o melhor do norte*Soccer*) - 590f714f 

Observações: @@ 

Mensagem: E eu tambem vol 

 
ID: 1682221 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151019190141440.zip 

Data / Hora: 19/10/2015 15:55:23 

Direção: Recebida 

Alvo: GEOMISON - ROCK - CANTOR @#(Cantor !!!) - 2ac97024 

Contato: (o melhor do norte*Soccer*) - 590f714f 

Observações: @@ 

Mensagem: Kkkkk a tua tia kkkkkk 

 
ID: 1682222 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151019190141440.zip 

Data / Hora: 19/10/2015 15:55:27 

Direção: Recebida 

Alvo: GEOMISON - ROCK - CANTOR @#(Cantor !!!) - 2ac97024 

Contato: (o melhor do norte*Soccer*) - 590f714f 

Observações: @@ 

Mensagem: De novo 
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ID: 1682223 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151019190141440.zip 

Data / Hora: 19/10/2015 15:55:51 

Direção: Recebida 

Alvo: GEOMISON - ROCK - CANTOR @#(Cantor !!!) - 2ac97024 

Contato: (o melhor do norte*Soccer*) - 590f714f 

Observações: @@ 

Mensagem: Ei mano e o seguinte as casas tao toda em grever mano 

 
ID: 1682224 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151019190141440.zip 

Data / Hora: 19/10/2015 15:56:29 

Direção: Recebida 

Alvo: GEOMISON - ROCK - CANTOR @#(Cantor !!!) - 2ac97024 

Contato: (o melhor do norte*Soccer*) - 590f714f 

Observações: @@ 

Mensagem: Eu arrumei so dez contas da caixa evonomica que pode 

botar so 1500 na loteria kkkkk 

 
ID: 1682225 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151019190141440.zip 

Data / Hora: 19/10/2015 15:56:50 

Direção: Recebida 

Alvo: GEOMISON - ROCK - CANTOR @#(Cantor !!!) - 2ac97024 

Contato: (o melhor do norte*Soccer*) - 590f714f 

Observações: @@ 

Mensagem: Ela ta de plantao 

 

Concluindo o presente tópico, diversos foram os elementos de 

informação e de prova coletados na presente investigação relacionados episódios de 

corrupção de autoridades públicas, que comprovam a infiltração da FDN em todas as 

esferas de poder, conforme alguns exemplos abaixo relacionados:      

Os mais relevantes, apontam para a existência de um possível esquema 

de negociações de decisões judiciais que envolveria Juízes e Desembargadores do 

Tribunal de Justiça do Amazonas, patrocinados pelos advogados da facção, que já 

teriam ultrapassado todos os limites éticos de atuação legítima em defesa de seus 

clientes, e se tornado verdadeiros membros da facção criminosa.  
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Os elementos de informação coletados na presente investigação vem ao 

encontro das conclusões a que chegaram os membros da Corregedoria Nacional de 

Justiça que estiveram no Tribunal de Justiça do Amazonas para realização de análise 

correcional dos anos 2013 a 2014, teriam constatado um excesso de liminares de 

soltura de presos concedidas pela Desembargadora ENCARNAÇÃO em seus 

plantões, em feitos patrocinados por poucos advogados, conforme consta na página 

20 e seguintes do Auto Circunstanciado de Correição – Justiça do Estado do 

Amazonas – Unidades Judiciais 20 a 24/05/2013 e 20 a 24/01/2014, aprovado pelo 

Excelentíssimo Conselheiro Nacional de Justiça em Substituição Dr. GUILHERME 

CALMON, em trecho abaixo transcrito: 

“3. Quanto às liminares concedidas em plantão, chamou atenção o 

número até certo ponto incomum, em termos estatísticos, de liminares 

deferidas em habcas corpus em plantão. Digna de nota a circunstância 

de que em muitos casos os impetrantes são os mesmos. Sabe-se que 

não é incomum que poucos advogados criminalistas tenham um 

grande número de impetrações, o que é fato corriqueiro no foro em 

geral. Entretanto, a divergência quantitativa de liminares deferidas 

pela Desembargadora em plantão, quando comparadas a outros 

estados, aliada à repetição de liminares deferidas em feitos 

patrocinados por poucos advogados, torna a questão digna de melhor 

análise” 

 

Diferentemente dos advogados, que ao que tudo indica já teriam se 

tornado verdadeiros membros da facção criminosa, não foram encontrados quaisquer 

indícios de que os Juízes e Desembargadores do Tribunal de Justiça do Amazonas 

mencionados possuam algum tipo de vínculo direto com os alvos monitorados, 

podendo-se afirmar, com tranquilidade, que não estão relacionados a nenhum dos 

graves crimes praticados diariamente pela FDN.  

Prova disso é que em momento algum qualquer dos magistrados 

supostamente envolvidos teve suas comunicações interceptadas, nem mesmo como 

interlocutor, sendo certo que jamais foram alvo da presente investigação, existindo até 
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o presente momento unicamente citações de supostas situações de corrupção já 

ocorridas ou em vias de ocorrer, encontradas de maneira acidental.  

 

2.5. DA UTILIZAÇÃO DE LARANJAS E “ALUGUEL” DE CONTAS 

EM TABANTINGA PARA EVASÃO DE DIVISAS 

Desde o início das investigações, foram obtidos registros de 

movimentação de grandes cargas de drogas oriundas da região da tríplice fronteira 

para Manaus, que alimentaram todos os pontos de venda de drogas controlados pela 

facção nesta capital, bem como que foram enviados pelos alvos para outras unidades 

da federação e até mesmo para o exterior.    

Para pagamento, milhões de reais foram enviados para a fornecedores 

de drogas na fronteira, através de depósitos bancários realizados de maneira 

fracionada, em contas correntes de pessoas físicas e jurídicas domiciliados 

especialmente na cidade de Tabatinga/AM. 

Alguns titulares possuem vínculo direto com o tráfico de drogas, 

trabalhando em conjunto com os alvos investigados, mas diversos outros não passam 

de laranjas, que operam um esquema de “aluguel” de contas para transferência de 

recursos ilícitos do tráfico, a um custo de 4% do valor transitado.  

Este comércio ou aluguel de contas fica bem delimitado nas elucidativas 

mensagens abaixo destacadas, que foram extraídas do AC nº 01/2015, nas quais o 

investigado GEOMISON negocia a aquisição de uma grande carga de entorpecente 

com seus fornecedores “ELEGANTE” e “TAISON SAGITÁRIO”.  

Nas conversas, datadas de 26/05/2015, GEOMISON acerta com 

ELEGANTE a compra de 50 kg de cocaína, e recebe a informação de que o preço 

seria US$ 1.000,00 (um mil dólares americanos) “la segunda”, se referindo a pasta 

base de cocaína, e US$ 1.650,00 (um mil, seiscentos e cinquenta dólares americanos)  
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“el po”, em referência ao cloridrato de cocaína, isto a um câmbio de 3,44 reais o dólar. 

Vejamos trechos:  

ID: 17329 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150526181019.zip 

Data / Hora: 26/05/2015 15:06:34 

Direção: Originada 

Alvo: GEOMISSON DE LIRA ARANTE - ROCK (MARAVILHOSO 

DEUS ETERNO !!!) - 52da4d37 

Contato: (ELEGANTE) - 2bd3e940 

Observações: FINX DGX 

Mensagem: Amigo dime el valor en dólar voy comprar unos 50 kilos 

misturado entre primera y segunda 

 
ID: 19022 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150527000011_full.zip 

Data / Hora: 26/05/2015 15:12:09 

Direção: Recebida 

Alvo: GEOMISSON DE LIRA ARANTE - ROCK (MARAVILHOSO 

DEUS ETERNO !!!) - 52da4d37 

Contato: (ELEGANTE) - 2bd3e940 

Mensagem: Amigo la segunda esta 1000 dolares y el cambio esta a 

3.44 y el po esta a 1650 dolares. Ok 

Acertada a compra, no dia 27/05/2015 GEOMISON envia 

aproximadamente 190 mil reais em espécie para “ELEGANTE”, através de depósitos 

bancários realizados de maneira fracionada, em contas correntes de pessoas físicas 

e jurídicas domiciliados em Tabatinga/AM, que operam um esquema de “aluguel” de 

contas para transferência de recursos, a um custo de 4% do valor transitado. Este 

comércio ou aluguel de contas fica bem delimitado nas elucidativas mensagens 

trocadas entre GEOMISON, ELEGANTE e TAISON: 

ID: 20164 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150527015431.zip 

Data / Hora: 26/05/2015 22:50:48 

Direção: Originada 

Alvo: GEOMISSON DE LIRA ARANTE - ROCK (MARAVILHOSO 

DEUS ETERNO !!!) - 52da4d37 

Contato: (ELEGANTE) - 2bd3e940 
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Observações: DGX COMPRA DE DROGA 

Mensagem: Amigo voy mandar manana plata para las 50 de 

segunda ok 

 
ID: 20165 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150527015431.zip 

Data / Hora: 26/05/2015 22:50:57 

Direção: Originada 

Alvo: GEOMISSON DE LIRA ARANTE - ROCK (MARAVILHOSO 

DEUS ETERNO !!!) - 52da4d37 

Contato: (ELEGANTE) - 2bd3e940 

Observações: DGX FINX 

Mensagem: Manda me lá cuenta 

 
ID: 20244 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150527022240.zip 

Data / Hora: 26/05/2015 23:21:52 

Direção: Recebida 

Alvo: GEOMISSON DE LIRA ARANTE - ROCK (MARAVILHOSO 

DEUS ETERNO !!!) - 52da4d37 

Contato: (Taison Sagitario) - 2b792a26 

Observações: FINX CCX 

Mensagem: Banco brasil - juridica C.C=26.761-9 Ag=0774 Paulo 

Bernal Lores- 533 748 0022 ME Bradesco S.A - juridica Paulo Bernal 

Lores - Publicidade-ME C.C=016741-0 Ag=0736-6 Caixa economica 

- juridica Paulo Bernal Lores - Publicidade-ME C.C=00001273-4 

Ag=3196 

 
ID: 20245 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150527022240.zip 

Data / Hora: 26/05/2015 23:22:09 

Direção: Recebida 

Alvo: GEOMISSON DE LIRA ARANTE - ROCK (MARAVILHOSO 

DEUS ETERNO !!!) - 52da4d37 

Contato: (Taison Sagitario) - 2b792a26 

Observações: FINX CCX 

Mensagem: Banco do Brasil D Ribeiro Arevalo Ag 0774-9 Ccte. 

33.045-0 Cnpj 16.605.175/0001-62 Cpf. 972.014.132-87 Bradesco 

A.B. Ribeiro Agencia 0736-6 Ccte. 0012007-3 Cnpj 04.349.930/0001-

06 Cpf. 60.1195192-91 Caixa economica D.Ribeiro Arevalo ME C.c. 

003.00.000.967-9 Ag 3196 Cnpj 16.605.175/0001-62 Cpf. 

972.014.132-87 
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ID: 21044 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150527181711.zip 

Data / Hora: 27/05/2015 15:14:23 

Direção: Originada 

Alvo: GEOMISSON DE LIRA ARANTE - ROCK (MARAVILHOSO 

DEUS ETERNO !!!) - 52da4d37 

Contato: (Taison Sagitario) - 2b792a26 

Observações: FNX - DGX- PAULO BERNAL 

Mensagem: Amigo ya estar en lá cuenta de Paulo bernal 189.028 mil 

reales para 50 de segunda y 3 de primera ok ya ya lle mando los 

comprovantes 

 
ID: 21095 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150527191407.zip 

Data / Hora: 27/05/2015 16:07:34 

Direção: Recebida 

Alvo: GEOMISSON DE LIRA ARANTE - ROCK (MARAVILHOSO 

DEUS ETERNO !!!) - 52da4d37 

Contato: (Doctor medina) - 2b792afa 

Observações: FINX - DEPÓSITO 

Mensagem: Amigo disculpe ud mando 189028 pero de esto el señor 

paulo cobra el 4 que es el monto de 7561 ellos asi cobran por sacar 

plata y entonces 189028 menos 7561 queda netos 181466 y en la 

segunda hay un monto de 170,000 reales dividido x 3.40 da 50,000 

dolares. Y entonces queda 11466 reales dividido x 3.40 da 3372 

dolares entre 1650 solo da para 2043 de po disculpe Amigo que yo lo 

digo eso no por yo lo quiero asi cobran paulo sacar plata no solo a mi 

me cobra asi a todos. Eso es sus trabajo de ellos. 

 

ID: 21212 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150527195718.zip 

Data / Hora: 27/05/2015 16:51:58 

Direção: Recebida 

Alvo: GEOMISSON DE LIRA ARANTE - ROCK (MARAVILHOSO 

DEUS ETERNO !!!) - 52da4d37 

Contato: (ELEGANTE) - 2bd3e940 

Observações: FINX DGX DEPÓSITO 

Mensagem: Si Amigo no se preocupe yo aquí lo hago. Amigo los 

manes que tienen las cuentas cobran el 4 por ciento ellos asi cobran 

a todos. Lo falta es 5579 eso es con todo su flete de Banco con ese 

da para tus 50 de segunda y tus 3 de po ok Amigo. (y). 
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No dia anterior (26/05/2015), GEOMISON já havia depositado 200 mil 

reais em uma conta para outro fornecedor de nome JUAN CARLOS, para aquisição 

e/ou pagamento de cargas de drogas na fronteira, sendo possível identificar outras 

contas que operam este mesmo esquema: 

ID: 1095 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150522000050_full.zip 

Data / Hora: 21/05/2015 15:49:46 

Direção: Recebida 

Alvo: GEOMISSON DE LIRA ARANTE - ROCK (MARAVILHOSO 

DEUS ETERNO !!!) - 52da4d37 

Contato: (Juancarlos(y)*fly*(*)(*)(*)!!!) - 2baf7340 

Observações: FINX CCX CONTAS PARA DEPÓSITO 

Mensagem: L. R. R. Gabriel comercio. Caixa economeca. Cpf: 528. 

309. 242-53. Agencia: 3196. Operacao: 003. Cont: 968.7. Ay coloca 

100 mais nao amigo. y mais coloca en kelly cristina 100 mais 

 
 
ID: 17569 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150526213626.zip 

Data / Hora: 26/05/2015 18:28:24 

Direção: Originada 

Alvo: GEOMISSON DE LIRA ARANTE - ROCK - 52da4d37 

Contato: 2baf7340 

Observações: FINX CCX ENCAMINHA COMPROVANTE PARA 

JUAN CARLOS 

Arquivo: Imagens\IMG_20150526_172711-0.jpg 
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ID: 17572 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150526213626.zip 

Data / Hora: 26/05/2015 18:28:35 

Direção: Originada 

Alvo: GEOMISSON DE LIRA ARANTE - ROCK - 52da4d37 

Contato: 2baf7340 

Observações: FINX CCX ENCAMINHA COMPROVANTE PARA 

JUAN CARLOS 

Arquivo: Imagens\IMG_20150526_172705-0.jpg 

 

 
 

 
ID: 17574 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150526213626.zip 

Data / Hora: 26/05/2015 18:29:20 

Direção: Originada 

Alvo: GEOMISSON DE LIRA ARANTE - ROCK - 52da4d37 

Contato: 2baf7340 

Observações: FINX CCX ENCAMINHA COMPROVANTE PARA 

JUAN CARLOS 

Arquivo: Imagens\IMG_20150526_172656-0.jpg 
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ID: 17587 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150526213626.zip 
Data / Hora: 26/05/2015 18:31:41 
Direção: Originada 
Alvo: GEOMISSON DE LIRA ARANTE - ROCK (MARAVILHOSO 
DEUS ETERNO !!!) - 52da4d37 
Contato: (Juancarlos(y)*fly*(*)(*)(*)!!!) - 2baf7340 
Observações: FINX CCX ENCAMINHA COMPROVANTE PARA 
JUAN CARLOS 
Mensagem: Amigo aí estar son 4 deposito de 50 mil cada uno fue 
200 mil reales el total 

 
ID:17588 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150526213626.zip 

Data / Hora: 26/05/2015 18:33:24 

Direção: Recebida 

Alvo: GEOMISSON DE LIRA ARANTE - ROCK (MARAVILHOSO 

DEUS ETERNO !!!) - 52da4d37 

Contato: (Juancarlos(y)*fly*(*)(*)(*)!!!) - 2baf7340 

Observações: FINX CCX ENCAMINHA COMPROVANTE PARA 

JUAN CARLOS 

Mensagem: Listo gracias :D ({}) (y). 

No período compreendido entre os dias 19 e 27/10/2015, somente o alvo 

GEOMILSON DE LIRA ARANTE, vulgo “ROQUE”, enviou mais de 700 mil reais para 

seus fornecedores de drogas na fronteira “EDWIN” e “JUANCHO”, utilizando, para 
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tanto, o esquema de aluguel de contas supracitado (vide fls. 1570 e seguintes do AC 

nº 05/2015 – COMPLEMENTAR).   

No curso das investigações foram identificadas dezenas de contas 

correntes utilizadas para movimentação de dinheiro do tráfico internacional de drogas 

e demais crimes conexos, sendo que as principais se encontram relacionadas na 

tabela abaixo transcrita: 

BANCO AG CONTA NOME CPF/CNPJ 

BRADESCO 0736-6 CC 12007-3 A B RIBEIRO 
601.195.192-91 / 
04.349.930/0001-06 

BRADESCO 2831-2  24191-1 
ADRIANO LOBATO 
CAVALCANTE 701.791.942-40 

CAIXA 
1302 OP 

013 117818-7 
ANA CLARA NUNES 
CARNAÚBA 049.236.252-10 

BRASIL 3378-2 17456-4 ANDRE SAID DE ARAUJO 642.629.012-20 

ITAU 8338 11529-1 ANDRE SAID DE ARAUJO 642.629.012-20 

BRADESCO 0736- 6 2532-1 
ANDRY ESPANHA 
MANGABEIRA 990.505.952-00 

BRADESCO 736 C/P 74240-6 
ANGELA MÁRCIA CELESTINO 
DOS SANTOS 982.424.312-72 

BRASIL 0774-9 CC34.739-6 
CLAUDIA PATRICIA RAMOS 
HERREIRA 545.138.042-20 

BRADESCO 2811 2150-4 
CLEBER J. ANDRADE 
COUTINHO   

BRADESCO 0736- 6 0718908-7 
CRISTIANE DOS SANTOS 
TEIXEIRA 027.276.392-60 

CAIXA 3196 

CC 
003.00.000.967-

9 D. RIBEIRO AREVALO 
972.014.132-87 / 
16.605.175/0001-62 

BRASIL 0774-9 66332-X Daniel Moreira Rodrigues 598.191.972-87 

BRADESCO 320 C/P 2526708-7 EGINILDO DA SILVA TEIXEIRA 336.769.172-00 

CAIXA 
0020 op 

013 CP 348431-0 ELISSANDRA LEAL SIMÕES 603.347.382-53 

CAIXA 803 op 013 00019550-0 Francisca M Fernandes   

BRADESCO 0736- 6 0000665. 3 Francisca Marques Pinto 620.953.402-30 

BRASIL 3378-2 26930-1 Gabrielle Menezes dos Santos 001.445.612-55 

CAIXA 
1548 OP 

001 CC 24029-0 Gabrielle Menezes dos Santos 001.445.612-55 

CAIXA 
1549 OP 

001 CC 24029-1 Gabrielle Menezes dos Santos 001.445.612-55 

CAIXA 
2897 OP 

013 C/C 31898-7 
GLAUCINEIA DA SILVA 
GUIMARÃES 601.988.422-87 
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BRASIL 0774-9 26226-9 
H DE Souza Ferreira - ME 
(HILTON DE SOUZA FERREIRA) 

663.565.202-72 / 
10.604.984/0001-73 

ITAU 8519 C/C 18291-2 
JOSÉ IRANNYELSON PINHEIRO 
MALAQUIAS 059.746.344-11 

BRASIL 18627 CC 416223 Israel Pedroza Pucu 881.371.202-20 

BRADESCO 0736- 6 16514-0 
José Vieira da Silva (J VIEIRA DA 
SILVA COMERCIO) 

751.715.462-15 / 
13.841.166/0001-82  

CAIXA 
1302 OP 

001 CC 21238-8 JAIRO DE ABREU VALENTE 416.768.312-15 

CAIXA 
3196 OP 

001 CC 22154-0 JAMES DA SILVA FERREIRA 019.845.752-95 

CAIXA 
1549 op 

013 00072518-8 James da Silva Lima Filho 858.196.382-04 

BRASIL 0774-9  CC 33056-6 Johnnyel Batista de Freitas 590.932.262-15 

CAIXA 3196  020921-3 Johnnyel Batista de Freitas 590.932.262-15 

BRADESCO 997 C/P 22458-8 
JOÃO MIGUEL CARDOSO DA 
SILVA 544.940.522-72 

CAIXA 
3196 OP 

013 11449-6  
JOHAN MAURICIO TAVERA 
GARCIA 701.126.212-10 

BRADESCO 0736- 6 cp 1001901 Jorge Enrique Prado Paredes 541.090.432-04 

BRADESCO 0736- 6 0712136. 9 Karen del aguila silva 038.611.352-13 

BRADESCO 0736- 6 3444-4 KARINA ALVES GARZON 038.439.442-61 

CAIXA 
1315 op 

023 00045923-7 karina Costa   

ITAU 7857 C/C 26511-5 KARINA SANTOS DE SOUZA   

CAIXA 3196 00.008.870-3 KELLY CRISTINA SILVA RAMOS 013.554.162-05 

BRADESCO 0736- 6 0019061. 6 Klaus Estivens Lima Salazar 990.502.932-04 

BRASIL 0774-9 18142-0 

L R R GABRIEL COMERCIO 
(Leonardo Raymundo Rojas 
Gabriel) 

528.309.342-53 / 
06.153.565/0001-95  

CAIXA 3196 00.000.968-7 

L R R GABRIEL COMERCIO 
(Leonardo Raymundo Rojas 
Gabriel) 06.153.565/0001-95 

BRADESCO  3715-0 16021-0 
LEONARDO SANTOS 
FERNANDES 000.660.492-70 

CAIXA 2853 
OP 013 C/P 

65621-1 
LUCIANE ALBUQUERQUE DE 
LIMA 955.302.742-34 

BRADESCO 997 C/C 0544863-8 
MACIEL BEZERRA DE 
OLIVEIRA 019.242.053-43 

BRADESCO 997 0023146-0 Milena Martins Bezerra da Maia 009.668.443-78 

CAIXA 747 OP 001 C/C 21914-2 Milena Martins Bezerra da Maia 009.668.443-78 

BRADESCO 0736- 6 0683534.1 NAIRA RODRIGUES CRUZ 970.559.212-87 

CAIXA 
3196 OP 

013 CC 2881-6 NAIRA RODRIGUES CRUZ 970.559.212-87 
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BRADESCO 0736-6 CC 17421-1 
NIXON SAAVEDRA CASTELO 
BRANCO 

545.734.162-34 / 
16.711.303/0001-52  

BRADESCO 0736- 6 0740511-1 Omar Santana   

BRASIL 0774-9 CC 26.761-9 PAULO BERNAL LORES 533.748.002-20 

CAIXA 3196 CC1273-4 PAULO BERNAL LORES 533.748.002-20 

BRADESCO 0736-6 016741-0 
PAULO BERNAL LORES 
PUBLICIDADE 

533.748.002-20 / 
12.981.816/0001-22 

CAIXA 3196 22662-2 RADSON ALVES SOUZA 756.516.102-00 

CAIXA 0736 OP 13 00007854-6 RAIMUNDO BARROZO VAZ 640.003.622-91 

CAIXA 
1302 op 

013 00112294-7 Romarcila Souza Oliveira   

CAIXA 3196 
C/P 7302-1 OP 

013 ROSA PAIVA DOS SANTOS 989.687.342-91 

CAIXA 
2987 OP 

013 C/P 20975-3 
ROSIMERY PINHEIRO DOS 
SANTOS 821.660.722-91 

BRADESCO 0736- 6 0017418.1 S DA S FERREIRA - ME 
976.728.582-20 / 
21.256.043/0001-02 

CAIXA 3196 00.001.213-0 S DA S FERREIRA - ME 
976.728.582-20 / 
21.256.043/0001-02 

BRADESCO 0736- 6 0017418.1 SANDRA DA SILVA FERREIRA 
976.728.582-20 / 
21.256.043/0001-02 

BRADESCO 3702 5273-6 Sibelle Marreiro Fernandes 531.575.242-91 

BRASIL 1862-7 CC 43.934-7 SUSAN BRITO D'ALMEIDA 929.735.822-53 

BRASIL 3479-7 59593-4 Talisson Ijuma de Freitas 012.133.982-31 

BRADESCO 736 C/P 74239-2 
TATIANE DOS SANTOS 
TEIXEIRA 020.568.432-77 

BRADESCO 2811 4442-3 Valdeir Barroso dos Santos Junior 685.630.192-87 

BRADESCO 0736- 6 0700846.5 
VICTORIA GRANDEZ DE 
OLIVEIRA 539.631.482-68 

ITAU 8519 C/C 25502-3 Wallam Antenor de Sousa 019.841.342-48 

BRASIL 0774-9 35804-5 Wanderleia Ramires Soares 473.466.042-53 

BRASIL 1862-7  14598-X  WELLDSON CORREA LIMA 772.580.882-53 

CAIXA 
2853 op 

001 00028540-6 WELLDSON CORREA LIMA 772.580.882-53 

CAIXA 
0747 op 

013 7907-7 Wivyane Martins Bezerra Maia 631.398.983-04 

 

Conforme esclarecido pelo fornecedor de ROQUE, todos cobram 4% 

para sacar o dinheiro, pois este seria o “trabalho deles”. Vejamos outra vez:  

ID: 21095 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150527191407.zip 
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Data / Hora: 27/05/2015 16:07:34 

Direção: Recebida 

Alvo: GEOMISSON DE LIRA ARANTE - ROCK (MARAVILHOSO 

DEUS ETERNO !!!) - 52da4d37 

Contato: (Doctor medina) - 2b792afa 

Observações: FINX - DEPÓSITO 

Mensagem: Amigo disculpe ud mando 189028 pero de esto el señor 

paulo cobra el 4 que es el monto de 7561 ellos asi cobran por sacar 

plata y entonces 189028 menos 7561 queda netos 181466 y en la 

segunda hay un monto de 170,000 reales dividido x 3.40 da 50,000 

dolares. Y entonces queda 11466 reales dividido x 3.40 da 3372 

dolares entre 1650 solo da para 2043 de po disculpe Amigo que yo lo 

digo eso no por yo lo quiero asi cobran paulo sacar plata no solo a mi 

me cobra asi a todos. Eso es sus trabajo de ellos. 

Todas as contas identificadas se encontram destacadas na cautelar de 

interceptação.  

Cumpre destacar que alguns dos titulares identificados já operam este 

esquema de aluguel de contas há anos, permitindo a movimentação de milhões de 

reais que alimentam o ciclo do tráfico de drogas no país.  

  Um dos maiores exemplos são as contas correntes de PAULO 

BERNAL LORES, e as de sua empresa PAULO BERNAL LORES PUBLICIDADE, 

citadas nas mensagens acima, que utilizadas pelos fornecedores de droga 

“ELEGANTE” e TISON SAGITÁRIO” para receber dinheiro de GEOMISON, vulgo 

“ROQUE”. 

Conforme Relatório de Inteligência Financeira – RIF nº 16129, do COAF, 

a conta corrente pessoa jurídica PAULO BERNAL LORES PUBLICIDADE no 

BRADESCO movimentou quase 7 milhões de reais no curto período de período de 

01/08/2014 e 05/03/2015, isto para uma empresa com faturamento médio mensal 

declarado de aproximadamente 66 mil reais. Vejamos:  
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No mesmo RIF constam diversas outras referências a comunicações de 

operações atípicas envolvendo contas bancárias de PAULO BERNAL LORES. 

Vejamos algumas mais:  
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A informação policial nº 225/2015 – DRE, que instrui a representação 

inicial da cautelar de interceptação telefônica, já destaca que referências às contas de 

PAULO BERNAL LORES foram encontradas entre os pertences do investigado 

ROLAND LEON OBANDO, vulgo “SOMBRA”, tradicional fornecedor de drogas da 

tríplice fronteira, quando o mesmo foi preso Pela Polícia Federal no dia 17/05/2014, 

no Aeroporto de Tabatinga/AM, transportando R$ 51.650,00 (cinquenta e um mil, 

seiscentos e cinquenta reais) em espécie, de maneira oculta nos sapatos, meias e 

roupa íntima (na cueca).  

Conduzido para a Delegacia de Polícia Federal de Tabatinga para 

prestar esclarecimentos, “SOMBRA” não soube explicar a origem do dinheiro e 

apresentou depoimento repleto de contradições, sendo preso em flagrante por 

tentativa de evasão e lavagem de dinheiro.  

E como se não bastasse, além da grande quantia de dinheiro em 

espécie, em poder de “SOMBRA” também foram encontradas diversas anotações de 

contas bancárias, em nome de diversas pessoas físicas e jurídicas. Tais contas, ao 

que tudo indica, seriam utilizadas por “SOMBRA” para movimentação de dinheiro 

ilícito, oriundo do tráfico internacional de drogas (vide auto de apreensão nº 33/2014, 

anexo 10 da Informação Policial nº 225/2015 – DRE/DRCOR/SR/DPF/AM). 

Neste ponto, insta ressaltar que o próprio ROLAND LEON OBANDO, 

vulgo “SOMBRA”, em interrogatório prestado na Delegacia de Tabatinga, afirmou que 

tais pessoas seriam “conhecidos” de Tabatinga/AM e Letícia/Colômbia, e que iria 
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utilizar tais contas para fracionar o depósito do dinheiro que se encontrava em seu 

poder (nas palavras do preso, depositar “em pequenas quantias”), pagando para cada 

pessoa 2% do valor depositado. 

Além de figurar nas anotações de “SOMBRA”, referências às contas 

correntes de PAULO BERNAL LORIS, também foram encontradas em poder dos 

traficantes FRANCISCO GERMAN VALENCIA GUERRERO (vulgo “BILLY”), 

ALDEMAR POLANCO MEDINA e MIGUEL GARZON MELENDEZ (vulgo “CHUCHO”), 

que foram presos pela Polícia Federal em 31/07/2014, transportando 

aproximadamente 42,5 kg de cocaína (IPL nº 457/2014 – SR/DPF/AM, processo nº 

0013939-94.2014.4.01.3200 / 0012209-48.2014.4.01.3200 da 4º VF/AM).  

Isto porque, entre os pertences do preso MIGUEL GARZON 

MELENDEZ, foi encontrado um comprovante de depósito bancário em nome de 

PAULO BERNAL LORES, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), da mesma agência 

e conta corrente do Banco do Brasil Tabatinga encontrada nas anotações de ROLAND 

OBANDO. 

O mesmo relatório do COAF aponta ainda comunicações de operações 

atípicas relacionadas às demais contas utilizadas pelos fornecedores de ROQUE 

(destacadas nas mensagens acima) para receber dinheiro na fronteira. Vejamos 

alguns mais:  
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Assim, não restam dúvidas de que existem elementos contundentes que 

indicam que PAULO BERNAL LORES e todos os demais titulares de contas correntes 

identificados no curso da presente investigação possuem vínculo direto com o tráfico 

de drogas, trabalhando em conjunto com os alvos investigados, operando um 

esquema de “aluguel” de contas para transferência de recursos ilícitos do tráfico, a um 

custo de 4% do valor transitado. 

Por fim, cumpre destacar que os relatórios de inteligência financeira 

- RIFs do COAF, contendo informações sobre todos os alvos e contas correntes que 

apresentaram movimentações atípicas milionárias (especialmente os laranjas que 

operam esquema de aluguel de contas) foi juntado às fls. 1299/1356 do presente IPL.    

 

2.6. DAS PRISÔES E APREENSÔES REALIZADAS NO PERÌODO  

No curso dos trabalhos, foram realizados pelos menos 10 grandes 

apreensões de drogas pertencentes a alvos da presente operação, com a prisão de 

23 membros e pessoas associadas à ORCRIM investigada, e apreensão de 

aproximadamente 02 TONELADAS de drogas, avaliadas em mais de 15 milhões de 

reais, além de armas de fogo de grosso calibre, que incluem submetralhadoras 9mm 

e granadas explosivas de mão, dinheiro em espécie, instrumentos e artigos de luxo 

proveito do crime, que constituem farta prova de materialidade dos crimes aqui 

investigados. 

Vejamos agora detalhadamente cada uma destas apreensões, e os 

alvos aos quais estão relacionadas.   

a) DIA 14/05/2015: Prisão de PAULO JORGE DE SOUZA FREIRE -  

APREENSÂO de 10 Kg de COCAÍNA 

No dia 14/05/2015, no Aeroporto de Manaus, a Delegacia de Repressão 

a Entorpecentes – DRE, da Polícia Federal no Amazonas efetuou a prisão em 
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flagrante do português PAULO JORGE DE SOUZA FREIRE, no momento em que 

este embarcava no voo da cia aérea TAP com destino a LISBOA/PORTUGAL 

transportando aproximadamente 10 kg de cocaína, que estavam diluídos em garrafas 

de cachaça e energético.  

A referida prisão em flagrante deu origem ao IPL nº 472/2015 – 

SR/DPF/AM, que foi distribuído para a 4ª Vara Federal do Amazonas com o nº 

0006900-12.2015.4.01.3200.   

Durante as interceptações, o alvo ANTÔNIO FERNANDO FERREIRA, 

vulgo “BOMBADO”, usuário do pin 2b2041c7, relevou que opera um esquema de 

envio de cocaína para a Europa, e deixa claro que foi o verdadeiro responsável pelo 

envio de aproximadamente 10 kg de cocaína para PORTUGAL, diluídos em garrafas 

de cachaça e energético, que foram apreendidos pela Polícia Federal no Aeroporto 

de Manaus no dia 14/05/2015, em poder do cidadão português PAULO JORGE DE 

SOUZA FREIRE, no momento em que este embarcava no voo da cia aérea TAP com 

destino a LISBOA, conforme detalhado no Auto Circunstanciado Complementar nº 

01/2015. 
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b) DIA 19/06/2015: Prisão de WALDEMAR BARROSO DOS SANTOS 

NETO e SYLVAN SIZZER DA SILVA MARTINS – APREENSÃO de 

aproximadamente 78 TABLETES DE SKUNK 

 

No dia 19/06/062015, foram apreendidos 78 tabletes de skunk, após 

operação realizada pela Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência (SEAI), grupo 

FERA e policiais do 7º Distrito Integrado de Polícia (DIP), na RUA MAGALHÃES 

BARATA, BAIRRO BETÂNIA, MANAUS/AM.  

Referida quantidade de entorpecentes foi apreendida em poder de, 

WALDEMAR BARROSO DOS SANTOS NETO E SYLVAN SIZZER DA SILVA 

MARTINS.  

Conforme destacado no item 5.7 do AC nº 02/2015, a droga apreendida 

pela (SEAI), grupo FERA e policiais do 7º DIP seria parte de um carregamento de 150 

quilos de skunk negociados por JOSÉ ROBERTO com seu fornecedor “DANIEL”, 

vulgo RIQUELME.  

Mensagens interceptadas deixam claro JOSÉ ROBERTO encarregou 

“GIBA” de receber 154 Kg de maconha do tipo “SKUNK” do fornecedor DANIEL, e 

distribuí-los na cidade, sendo que 50 Kg deveriam ser entregue para soldados de 

“JOÃO BRANCO”, outros 50kg para “soldados” de “ALAN CASTIMÁRIO”, 20 kg 

ficariam para o próprio “GIBA” e o restante seriam guardados por “JOSÉ ROBERTO” 

(id 78904, 84132, 87070, 87381, 87382, 87383, 87384 e 87386, vide páginas 142 a 

150 do AC 02/2015).  

Pelos menos 50 kg deste entorpecente foram apreendidos pela Polícia 

Civil do Amazonas, logo após serem entregues por “GIBA” para o pessoal de ALAN 

CASTIMÁRIO, comprovando que toda a negociação e circulação de entorpecentes 
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supracitada de fato ocorreu, conforme destacado nas páginas 157/159 do AC nº 

02/2015, estes 50 Kg de drogas. 

Por fim, em mensagem enviada por ALAN CASTIMÁRIO ao usuário do 

PIN 33587227, no dia 19/06/2015, CASTIMÁRIO pede para que “silvam”, que seria 

SYLVAN SIZZER DA SILVA MARTINS (comparsa de CASTIMÁRIO), seja mandado 

para a mesma ala dele no presídio. 

 

 

c) DIA 21/07/2015: Prisão de SUSAN BRITO DE ALMEIDA, JULIO 

CEZAR PINTO CRUZ, JOÃO FREDY POLANIA BARROS, vulgo 

“ROLEX”, e DENISE PENA SILVA – APREENSÃO de 570 KG de 

DROGAS 

No dia 21/07/2015, a Delegacia de Repressão a Entorpecentes – DRE, 

da Polícia Federal no Amazonas realizou a apreensão de aproximadamente 570 Kg 

de drogas, sendo 422 Kg de maconha tipo SKUNK (conhecida como super maconha, 

com alta concentração de THC) e 146 de cocaína, avaliados em mais de 3,5 milhões 

de reais, que se encontravam escondidos em um sítio no ramal do Pau Rosa, BR 174 

sentido Boa Vista. 

Foram presos em flagrante em flagrante SUSAN BRITO DE ALMEIDA, 

JULIO CEZAR PINTO CRUZ, JOÃO FREDY POLANIA BARROS, vulgo “ROLEX” e 
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DENISE PENA SILVA, sendo lavrado o auto de prisão em flagrante nº 701/2015 – 

SR/DPF/AM.  

As principais comunicações interceptadas relacionadas aos fatos se 

encontram destacadas nas fls. 133/184 do AC nº 03/2015.   

As investigações demonstraram que RIQUELME e ROLEX seriam 

grandes fornecedores de drogas da FDN, negociando diretamente com JOSÉ 

ROBERTO. 

Isto porque em poder de SUSAN BRITO D ALMEIDA, foi apreendido 

uma pistola calibre 9mm, além do aparelho Blackberry PIN nº 25c8ef64, com 

nickname “AMERICA DO SUL @>TE AMO”, que figura como interlocutor em diversas 

mensagens interceptadas com DANIEL, vulgo RIQUELME, fornecedor de JOSÉ 

ROBERTO, comprovando que a droga apreendida em seu poder seria do referido 

fornecedor (vide fls. 150/152 do AC nº 03/2015).  

Também foram apreendidos diversos outros aparelhos Blackberry, que 

provavelmente também figuram como interlocutores, anotações de nomes e pins, 

comprovantes de remessas internacionais, contabilidade de drogas e etc, que ainda 

serão objeto de análise pormenorizada para esclarecimento dos vínculos de tais 

pessoas com o fornecedor DANIEL. 

Após a apreensão, DANIEL deixou claro em diversas mensagens que 

era dono da droga apreendida, e envia uma pessoa de alcunha “BETHE” (mensagens 

ID 294027, 294043, 294130 e outras) para levantar informações na Polícia Federal. 

Durante a lavratura do auto de prisão nº 701/2015 – SR/DPF/AM, a presa 

SUSAN BRITO DE ALMEIDA comunicou sua prisão para MARIA ELIZABETH 

FERNANDES SERIQUE através do telefone (92) 99231-4531, que compareceu à 

Polícia Federal para acompanhar a formalização da prisão, acompanhada dos 

advogados Dra. JANAINA VERÍSSIMO DOS SANTOS, OAB/AM n° 4475 e Dr. 
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HUTAM MACHADO DE LIMA, OAB/AM 9082.  

Na oportunidade, ELIZABETH se apresentou como sendo secretária do 

escritório de advocacia da Dra. CRISTIANE GAMA GUIMARÃES, informando também 

ser a proprietária da casa em que SUSAN vivia com seu marido JOÃO FREDY 

POLANIA BARROS.  

Após a finalização do flagrante, ELIZABETH informa que o prenome de 

DANIEL teria sido citado na Polícia Federal, e o mesmo se mostra bastante 

preocupado, revelando ter algum tipo de relação com uma prisão anterior de JOÃO 

FREDY POLANIA BARROS e JULIO CEZAR PINTO CRUZ (vide fls. 154/159 do AC 

nº 03/2015). 

Neste ponto, é de ser revelado que JOÃO FREDY POLANIA BARROS 

foi preso no ano de 2010 por esta especializada (IPL nº 322/2010 – SR/DPF/AM), por 

tráfico de drogas, juntamente com o colombiano DANIEL RODRIGUES OROSCO, o 

que nos leva a crer que este provavelmente seja o fornecedor de alcunha DANIEL, 

usuário do 2be8c0e4, com nickname “RIKELME” e/ou “RKLME E NOIS. SEMPRE. 

CHEFE”.   

Todavia, conforme relatado, todo o material apreendido no flagrante nº 

701/2015 – SR/DPF/AM, os antecedentes criminais dos presos e relacionamento 

destes com o crime organizado ainda se encontram sob análise, e serão objeto de 

informação pormenorizada para juntada aos autos. Por hora, o que se pode afirmar é 

que o investigado “DANIEL” (2be8c0e4, com nickname “RIKELME” e/ou “RKLME E 

NOIS. SEMPRE. CHEFE”), fornecedor de JOSÉ ROBERTO FERNANDES 

BARBOSA, é o verdadeiro responsável pelos quase 570 kg de drogas apreendidos 

pela Polícia Federal no dia 21/07/2015. 
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Droga apreendida no dia 21/07/2015 – IPL nº 701/2015 – SR/DPF/AM 

 

 

d) DIA 09/07/2015: Prisão de ALEX REIS DA SILVA – APREENSÃO 

de 300 KG de COCAÍNA  

No dia 09/07/2015, período em que o monitoramento não estava a ativo, 

a Polícia Civil do Amazonas realizou a apreensão de 300 Kg de cocaína, que foram 

encontrados em poder de ALEX REIS DA SILVA, de 29 anos. Em poder do mesmo, 

também foram encontradas duas pistolas calibre .40, de uso restrito, similares às 

adquiridas por GEOMISON DE LIRA ARANTE, vulgo “ROQUE” dias antes, conforme 

destacado no AC nº 02/2015 (vide auto de prisão em flagrante nº 645/2015 19º DIP, 

processo nº 0228045-20.2015.8.04.0001 3ª VECUTE – processo digital, disponível 

para consulta em www.tjam.jus.br).  

 

http://www.tjam.jus.br/
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Polícia apreende 300 kg 
de cocaína, em Manaus 
Homem embarcava um saco suspeito em um carro, na 

Compensa. Ele confessou que havia mais drogas em outro 

bairro e em posse dele estavam R$ 16 mil e dois carros, que 

também foram apreendidos 
Manaus (AM), 09 de Julho de 2015 

ADÁILIA MARQUES 

 
Uma das maiores apreensões do ano no Amazonas (Divulgação) 

Policiais do Grupo Força Especial de Resgate e Assalto 

(Fera), em ação conjunta com a Secretaria Executiva de 

Inteligência (Seai), apreenderam cerca de 300 kg de 

cocaína, dois carros e R$ 16 mil em uma operação nesta 

quinta-feira (9).  

Os policiais receberam uma denúncia anônima dando conta 

de que havia uma grande movimentação suspeita, no bairro 

da Compensa. A desconfiança era tráfico de drogas. 

Chegando ao local tudo parecia normal, mas os agentes 

viram um homem carregando um saco suspeita para dentro 

de um carro. 

http://acritica.uol.com.br/manaus/apreensao_0_1390660945.html
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Na abordagem ao veículo, foi encontrada a cocaína. Depois 

do interrogatório, Alex Reis da Silva, de 29 anos, confessou 

que tinha mais droga uma casa no Lírio do Vale. Ele foi 

preso em flagrante por tráfico de drogas. A droga foi levada 

ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi 

apresentada. 

 

Alex Reis da Silva foi preso 

Fonte: 

acrítica.uol.com.br/Manaus/apreensão_0_1390660945.html. 

A referida carga foi adquirida por GEOMISON DE LIRA ARANTE, vulgo 

“ROQUE”, conforme preparativos para o transporte e recebimento demonstrados no 

AC nº 03/2015. Convém ressaltar que nos tabletes de cocaína constava a inscrição 

“TIM”, que poderia ser uma marca de identificação de “TAISON MANUEL”, fornecedor 

de GEOMISON. 

Conforme destacado nas folhas 15 e seguintes do AC nº 04/2015, após 

a referida apreensão, GEOMISSON troca PIN e envia mensagem para JOSÉ 

ROBERTO e diz “Já estou na cidade de novo”. Em seguida, diz “Cabreiro mas tou 

aqui na manha kkk”. Em outra mensagem, JOSÉ ROBERTO diz para GEOMISSON 

que os “vermes” (a polícia) pegaram todo o “material” (droga) deles.  



 
POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO AMAZONAS 

DRE - DELEGACIA DE REPRESSÃO A ENTORPECENTES 

 

358 

 

Na sequência, JOSÉ ROBERTO troca mensagens com uma mulher não 

identificada, usuária do PIN 2ba84acb, NICK Deus estar no controle, e diz “Caiu 300 

kilos de pedra nosso”. Em seguida, envia fotos de uma notícia veiculada num jornal 

na internet com o título “Seai e Fera apreendem 300 kg de cocaína da FDN na 

Compensa, a maior do ano”, pede para a usuária do PIN 2ba84acb ler a notícia e diz 

que teve um prejuízo de trezentos quilos de “pedra” (cocaína). Vejamos alguns 

trechos: 

ID: 360912 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150727183520.zip 
Data / Hora: 27/07/2015 15:24:49 
Direção: Originada 
Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 
2b93adf5 
Contato: (Deus estar no controle) - 2ba84acb 
Observações: DGX - FLAGRANTE 300 KG @@ 
Mensagem: Caiu 300 kilos de pedra nosso 

 
ID: 360913 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150727183520.zip 
Data / Hora: 27/07/2015 15:24:57 
Direção: Recebida 
Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 
2b93adf5 
Contato: (Deus estar no controle) - 2ba84acb 
Observações: DGX - FLAGRANTE 300 KG @@ 
Mensagem: Poxa mano 

 
ID: 360914 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150727183520.zip 
Data / Hora: 27/07/2015 15:24:57 
Direção: Originada 
Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 
2b93adf5 
Contato: (Deus estar no controle) - 2ba84acb 
Observações: DGX - FLAGRANTE 300 KG @@ 
Mensagem: Q vinha 

 
ID: 360916 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150727183520.zip 
Data / Hora: 27/07/2015 15:25:10 
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Direção: Recebida 
Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 
2b93adf5 
Contato: (Deus estar no controle) - 2ba84acb 
Observações: DGX - FLAGRANTE 300 KG @@ 
Mensagem: Ta ruim ne mano 

 
ID: 360918 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150727183520.zip 
Data / Hora: 27/07/2015 15:25:28 
Direção: Originada 
Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR - 2b93adf5 
Contato: 2ba84acb 
Observações: DGX - FLAGRANTE 300 KG @@ 
Arquivo: Imagens\IMG_20150710_175326-0.jpg 

 
 

ID: 360920 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150727183520.zip 
Data / Hora: 27/07/2015 15:25:42 
Direção: Originada 
Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR - 2b93adf5 
Contato: 2ba84acb 
Observações: DGX - FLAGRANTE 300 KG @@ 
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Arquivo: Imagens\IMG_20150710_175413-0.jpg 

 
 

ID: 360922 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150727183520.zip 
Data / Hora: 27/07/2015 15:25:48 
Direção: Originada 
Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR - 2b93adf5 
Contato: 2ba84acb 
Observações: DGX - FLAGRANTE 300 KG @@ 
Arquivo: Imagens\portaldoholanda-622341-imagem-foto-
amazonas-0.jpg 

 
 

ID: 360924 
Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150727183520.zip 
Data / Hora: 27/07/2015 15:26:19 
Direção: Originada 
Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(BARCELONA . COMPENSAO) - 
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2b93adf5 
Contato: (Deus estar no controle) - 2ba84acb 
Observações: DGX - FLAGRANTE 300 KG @@ 
Mensagem: Ver ai ler ai mana 

  

No dia 12/08/2015, JOSÉ ROBERTO troca mensagens com o usuário 

do PIN 2bad5819 e confirma que a droga apreendida no dia 09 de Julho pertencia a 

ele, conforme mensagens abaixo. 

 
ID: 431394 

Pacote: BRCR-150511-001_054-

2015_20150812164842.zip 

Data / Hora: 12/08/2015 13:45:01 

Direção: Recebida 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: Vitoriozo FDN CV!!Cidadao do Ceu!!!!(FDN 

CV!!Familia Compensao sempre na veia!!Cidadao do 

CEU vitoria) - 2bad5819 

Observações: DGX - FLAGRANTE 300 KG @@ 

Mensagem: Mano i nossa pedra chefe!! 

 
ID: 431396 

Pacote: BRCR-150511-001_054-

2015_20150812164842.zip 

Data / Hora: 12/08/2015 13:45:15 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: Vitoriozo FDN CV!!Cidadao do Ceu!!!!(FDN 

CV!!Familia Compensao sempre na veia!!Cidadao do 

CEU vitoria) - 2bad5819 

Observações: DGX - FLAGRANTE 300 KG @@ 

Mensagem: Tou sem 

 
ID: 431398 

Pacote: BRCR-150511-001_054-

2015_20150812164842.zip 

Data / Hora: 12/08/2015 13:45:17 
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Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: Vitoriozo FDN CV!!Cidadao do Ceu!!!!(FDN 

CV!!Familia Compensao sempre na veia!!Cidadao do 

CEU vitoria) - 2bad5819 

Observações: DGX - FLAGRANTE 300 KG @@ 

Mensagem: Mano 

 
ID: 431399 

Pacote: BRCR-150511-001_054-

2015_20150812164842.zip 

Data / Hora: 12/08/2015 13:45:22 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: Vitoriozo FDN CV!!Cidadao do Ceu!!!!(FDN 

CV!!Familia Compensao sempre na veia!!Cidadao do 

CEU vitoria) - 2bad5819 

Observações: DGX - FLAGRANTE 300 KG @@ 

Mensagem: Q caiu tudo 

 
ID: 431402 

Pacote: BRCR-150511-001_054-

2015_20150812164842.zip 

Data / Hora: 12/08/2015 13:45:32 

Direção: Originada 

Alvo: JOSÉ ROBERTO - GJR(LUTO .FDN.CV. 

COMPENSAO.FLAMENGO) - 2b93adf5 

Contato: Vitoriozo FDN CV!!Cidadao do Ceu!!!!(FDN 

CV!!Familia Compensao sempre na veia!!Cidadao do 

CEU vitoria) - 2bad5819 

Observações: DGX - FLAGRANTE 300 KG @@ 

Mensagem: No dia dessi 300 kilos  
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e) DIA 06/08/2015: Prisão de ERICKSON FARIAS COSTA, DIEMES 

SIQUEIRA PEREIRA e NAZILDO MORAES DE SOUZA – 

APREENSÂO de 400 KG de SKUNK 

A referida prisão foi realizada pela PC/AM no dia 06/08/2015, no 

município de Itacoatiara/AM, encontrados em um fundo falso de uma lancha que 

navegava pelo rio Amazonas com destino a Belém/PA. 

Conforme mensagens interceptadas, o entorpecente seria de 

propriedade de JOSE MARIA FIGUEIRO GOMES, vulgo REIZINHO DO PÓ ou PINTO 

DE OURO, um dos maiores traficantes do passado recente do Amazonas, usuário do 

pin 27E961D8, nickname “PINTO DE OURO & CLEOPATRA”. 

JOSE MARIA FIGUEIRO GOMES, vulgo REIZINHO DO PÓ, se tornou 

um importante membro da FDN, ligado ao grupo de JOÃO BRANCO e JOSÉ 

ROBERTO. No período em que esteve preso, respondeu como um dos xerifes da FDN 

no COMPAJ SEMI-ABERTO.  

Atualmente em liberdade, estaria operando um esquema de envio de 

grandes carregamentos de drogas para o Nordeste Brasileiro. Na mensagem ID 

526924 e seguintes, datadas de 14/08/2015, o interlocutor informa para JOSÉ 

ROBERTO que perdeu “400” kg de Skunk em Itacoatiara, que seriam enviados para 

Belém, se referindo certamente à apreensão de aproximadamente 400 kg de skunk 

realizada pela PC/AM no dia 06/08/2015, no município de Itacoatiara/AM, encontrados 

em um fundo falso de uma lancha que navegava pelo rio Amazonas com destino a 

Belém/PA.    
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f) DIA 18/08/2015: Prisão de RUBE MAY VALENTE – APREENSÃO 

de 17 kg de SKUNK 

No dia 18/08/2015, a Delegacia de Repressão a Entorpecentes – DRE, 

da Polícia Federal no Amazonas, realizou a prisão em flagrante delito do nacional 

RUBE MAY VALENTE, por armazenar aproximadamente 17 kg de maconha do tipo 

SKUNK em uma casa no Bairro Cidade Nova, sendo lavrado o auto de prisão em 

flagrante nº 909/2015 – SR/DPF/AM. 

Conforme destacado e detalhado nas folhas 721/723, 767/793, 824/835 

e 1019/1029 do AC nº 04/2015, ficou evidenciado que RUBE MAY VALENTE 

trabalharia para o investigado WILLIAMS RODRIGUES MAIA, vulgo “LOIRINHO”, 

sendo este o verdadeiro proprietário da drogas e demais materiais, documentos e 

bens apreendidos.  
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Após a prisão, WILLIAMS fica bastante preocupado e foge de casa, 

mesmo estando em prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica, temendo ser 

preso pela Polícia Federal em função da existência de diversos documentos em seu 

que foram apreendidos no interior de um veículo SIENA de sua propriedade, que 

estava sendo utilizado pelo preso para distribuição de drogas. 

Dentre os documentos localizados no interior do citado veículo, foram 

localizados contratos e procurações que foram falsificados por WILLIAMS sob 

orientação de sua advogada ROSÂNGELA AMORIM DA SILVA, com o objetivo de 

pleitear a liberação de bens do alvo que se encontram apreendidos pela Justiça em 

função de sua última prisão em flagrante, como por exemplo uma camionete HILUX 

(vide auto de apreensão do flagrante nº 909/2015 – SR/DPF/AM e páginas1031/1041 

do AC nº 04/2015). 

Durante todo o período, WILLIAMS certamente foi um dos alvos que 

movimentou maior quantidade de drogas e dinheiro, demonstrando ser um traficante 

muito relacionado e com grande poder econômico, conforme se observa na análise 

de seus telefones e pins interceptados (fls. 623/868 e 1019/1041).  

Após a prisão, WILLIAMS começa a se movimentar para obter um 

documento de identidade falso e fugir de Manaus, conforme se observa nos diálogos 

apontados nas folhas 835/862 do AC nº 04/2015. 

 

g) DIA 01/09/2015: Prisão de BRAULIO CARLOS SANCHEZ 

RENDON – APREENSÃO de 80 Kg de SKUNK  

No dia 01/09/2015, também foi preso em flagrante por tráfico de drogas 

o investigado BRAULIO CARLOS SANCHEZ RENDON, usuário do pin 2746b619 

com nicname “GITANO”, cunhado e principal articulador no Brasil do conhecido 
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fornecedor de drogas da região da tríplice fronteira NELSON FLORES COLLANTES, 

vulgo “ACUARIO” (usuário do pin 2746b619). 

BRAULIO foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Amazonas, 

juntamente com um comparsa de nome WELLINGTON GUSTAVO DE SOUZA 

OLIVEIRA, por armazenar 80 kg de drogas em uma casa no beco Santa Clara, bairro 

Aleixo, nesta capital (processo nº 0233690-26.2015.8.04.0001, disponível para 

consulta online no site http://consultasaj.tjam.jus.br). 

A prisão em flagrante realizada pela PC/AM materializa a intensa 

movimentação de drogas promovida pelo alvo na cidade de Manaus nos dias 

anteriores, conforme destacado nas páginas 1111/1119 e 983/992 do AC nº 04/2015, 

que analisaram algumas das principais comunicações telefônicas realizadas por 

BRÁULIO no período. 

Antes de ser preso, mais precisamente no dia 13/08/2015, BRAULIO 

agenda encontro com do PIN 2baf731B, de nickname GUERREO, em frente ao 

SHOPPING MILLENIUM, nesta capital.  

Conforme detalhado na Informação Policial nº 821/2015 – 

DRE/DRCOR/SR/DPF/AM (em anexo), equipe de Policiais Federais se deslocou até 

o local agendado, e após breve acompanhamento dos alvos restou confirmado que o 

a pessoa que compareceu ao encontro (usuário do pin 2baf731B, de nickname 

GUERREO), é de fato JOSÉ CARLOS DE FREITAS, vulgo “VERDINHO”, permitindo 

também, por tabela, a conformação de que o pin 27B69299, com nickname ‘RDN”, 

está sendo utilizado por seu irmão LENIVALDO ALVES DE FREITAS, vulgo “LELEI”, 

“BX”, “BAIXINHO” ou “CHATO” (mesmo citado no depoimento de Alex Sandro 

Fernandes Bezerra, que instrui a representação inicial).  

LENIVALDO ALVES DE FREITAS, vulgo “LELEI”, “BX”, “BAIXINHO” ou 

“CHATO”, e seu irmão JOSÉ CARLOS DE FREITAS, vulgo “VERDINHO”, são velhos 

conhecidos da Polícia Federal, com diversas passagens por tráfico de drogas, sendo 

http://consultasaj.tjam.jus.br/
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atualmente investigado nos autos do IPL nº 700/2015 – SR/DPF/AM por operar uma 

organização criminosa voltada para o tráfico internacional de drogas, especializada 

no transporte de grandes cargas da região da tríplice fronteira para Manaus, tendo 

como principal fornecedor o peruano WILDER CHUQUIZUTA VELAYARSE, vulgo 

“TRONCO” ou “TRONQUITO”. 

Após o encontro, BRAULIO inclusive envia fotos de entorpecente 

SKUNK para JOSÉ CARLOS, indicando que o tema do encontro muito provavelmente 

seria o fornecimento de drogas (vide mensagens de fls. 989/991 do AC nº 04/2015). 

ID: 468530 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20150813193712.zip 

Data / Hora: 13/08/2015 16:26:20 

Direção: Recebida 

Alvo: Guerrero (IRMÃO CHATO) (@fn) - 2baf731b 

Contato: BRAULIO CARLOS SANCHEZ RENDON @# - 2746b619 

Observações: DGX@@ 

Arquivo: Imagens\bbsac-20.jpg 

 
 

Por fim, cumpre observar que em poder de BRAULIO foram apreendidos 

06 aparelhos celulares, sendo um da marca BLACKBERRY, provavelmente o com 

numero pin 2746b619, que foi monitorado no presente procedimento (vide auto de 

apreensão do processo nº 0233690-26.2015.8.04.0001, disponível para consulta 

online no site http://consultasaj.tjam.jus.br), sendo certo que tal confirmação virá com 

o laudo pericial a ser elaborado pela PC.  

http://consultasaj.tjam.jus.br/
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h) DIA 03/09/2015: Prisão de RENATO MOREIRA TRAJANO e 

OUTROS – APREENSÂO de 240 KG de COCAÍNA   

No dia 03/09/2015, a Delegacia de Repressão a Entorpecentes – DRE, 

da Polícia Federal do Amazonas, prendeu em flagrante RENATO MOREIRA 

TRAJANO, ANDRÉ FILGUEIRA DO REMÉDIO, ALEXANDRE GOMES PALMA e 

FRANCISCO DOS SANTOS, transportando aproximadamente 240 kg de cocaína de 

Santa Rosa, no Peru, para Manaus, além de armas de grosso calibre, dentre as quais 

GRANADAS EXPLOSIVAS DE MÃO e coletes balísticos, sendo lavrado o auto de 

prisão em flagrante nº 981/2015 – SR/DPF/AM (cópia das principais peças em anexo). 

Conforme detalhado na representação policial referente ao 4º período de 
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monitoramento, trata-se de mais um grande carregamento de drogas promovido pelo 

alvo GEOMISON DE LIRA ARANTE, vulgo “ROQUE” e/ou CANTOR”. 

Desde o início dos trabalhos de monitoramento, foram coligidos 

importantes e elementos de informação e de prova de diversas ações criminosas 

levadas a cabo pela FDN e seus associados, sendo “negociatas” de drogas, pretéritas 

e futuras, operações de lavagem de dinheiro, de evasão de divisas, além de diversos 

outros crimes conexos, especialmente as comandadas por GEOMISON DE LIRA 

ARANTE, vulgo “ROQUE” e/ou CANTOR”. 

No segundo período de monitoramento (AC nº 02/2015), foi objeto de 

destaque o fato de que GEOMISON teria perdido uma carga de 300 Kg de cocaína 

para piratas do rio Solimões, entre os município de Tefé e Coari. 

A lancha utilizada para transporte da droga da fronteira para Manaus 

teria sido atacada por piratas na madrugada do dia 04/06/2015, que balearam 

praticamente todos os ocupantes e roubaram a carga de drogas.  

Verificando os registros em hospitais da região, descobriu-se que os 

transportadores da carga de drogas de ROQUE foram RENATO MOREIRA 

TRAJANO, FRANCIMAR DOS SANTOS GARCIA e ELISON LOPES DE LIMA, os 

quais foram internados no Hospital Regional de TEFÉ no dia 04/06/2015, todos com 

ferimentos de arma de fogo e grande queimaduras, típicos de um confronto armado 

(vide Informação Policial nº 173/2015 – DRE/SR/DPF/AM, em anexo). 

Conforme noticiado pela imprensa local de Tefé, os mesmos estavam 

navegando no rio Solimões, acompanhados de outras duas pessoas, de prenome 

ANDRÉ e ALEXANDRE, quando foram atacados por piratas na noite de quarta para 

quinta-feira (dia 03 para 04/06/2015). O indivíduo de alcunha ANDRÉ teria sido o 

responsável por levar os feridos até o hospital, e ALEXANDRE teria desaparecido no 

rio, acreditando-se que teria sido morto durante o embate.  
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Após perder esta carga para os Piratas, GEOMISON iniciou as tratativas 

para o transporte de um novo carregamento de drogas, mas agora com a utilização 

de armas de grosso calibre para proteção ao ataque de piratas, conforme destacado 

nas folhas 221 e seguintes do AC nº 02/2015. 

Ocorre RENATO MOREIRA TRAJANO, também chamado pelas 

alcunhas de “PINTADO”, “ONÇA D’ÁGUA” e/ou “ONÇA DO RIO” (em função de ser 

portador da doença cutânea de vitiligo), já era velho conhecido da Polícia Federal do 

Amazonas, por já ter sido preso em flagrante em pelo menos duas ocasiões, 

transportando grandes quantidades de drogas de Tabatinga para Manaus. Além disso, 

recentemente RENATO MOREIRA TRAJANO teve embarcação apreendida durante 

fiscalização de rotina na Base Anzol da Polícia Federal, por suspeitas de que a mesma 

seria utilizada para o tráfico de drogas. 

Neste contexto, identificados os possíveis transportadores de drogas 

que trabalham para GEOMISON, os mesmo foram localizados e presos em flagrante 

no dia 03/09/2015, transportando aproximadamente 240 kg de cocaína de Santa 

Rosa, no Peru, para Manaus, sendo lavrado o auto de prisão em flagrante nº 981/2015 

– SR/DPF/AM (cópia das principais peças em anexo). 

Foram presas três das cinco pessoas que se se encontravam no 

carregamento anterior que foi atacado por piratas em Tefé, sendo RENATO 

MOREIRA TRAJANO, ANDRÉ FILGUEIRA DO REMÉDIO e ALEXANDRE GOMES 

PALMA. Com eles estava FRANCISCO DOS SANTOS, primo de RENATO 

TRAJANO, que também foi preso na ocasião. Não participaram deste transporte os 

investigados FRANCIMAR DOS SANTOS GARCIA e ELISON LOPES DE LIMA. 

Mas isto não é tudo, com os presos foram apreendidas armas de grosso 

calibre, da forma como planejado por GEOMISON, vulgo “ROQUE” (folhas 221 e 

seguintes do AC nº 02/2015), especialmente GRANADAS EXPLOSIVAS DE MÃO e 

coletes balísticos. Afortunadamente, os responsáveis pelo transporte se entregaram 
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após breve perseguição, não havendo qualquer tipo de confronto, que resultaria fatal 

para ambos os lados. 

 

Fotos da droga e armamento apreendidos, com detalhe para granadas na segunda foto.  
 

Em interrogatório, os presos se negaram a revelar para quem estavam 

trabalhando, mas reconheceram a recalcitrância no transporte de drogas da fronteira 

para Manaus, bem como a participação no ataque de piratas em Tefé. Vejamos o 

elucidativo interrogatório de ANDRÉ FILGUEIRA DO REMÉDIO prestado nos autos 

do IPL nº 981/2015 – SR/DPF/AM (integra em anexo): 

[...] QUE recebeu a nota de ciência das garantias constitucionais, e 

assegura que todos os seus direitos lhe foram assegurados; QUE 



 
POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO AMAZONAS 

DRE - DELEGACIA DE REPRESSÃO A ENTORPECENTES 

 

372 

 

comunicou sua prisão para sua genitora a Sra. MARINA FILGUEIRA, 

através do telefone (97) 98121-2247; QUE não possui advogado, e 

deseja que sua prisão seja comunicada para a Defensoria pública da 

União, pois não possui condições financeiras de arcar com um; QUE 

reconhece a prática do crime de tráfico internacional de drogas que 

lhe é imputado, e reconhece que estava transportando grande 

quantidade de drogas e armas da cidade de Santa Rosa, no Peru, para 

Manaus, juntamente com os nacionais RENATO MOREIRA 

TRAJANO, ALEXANDRE GOMES PALMA, e FRANCISCO DOS 

SANTOS, utilizando uma lancha de alumínio de coloração vermelha 

com motor de 200 hp; QUE deseja colaborar com as investigações, 

contando tudo o que sabe a respeito dos fatos, sendo somente a 

verdade, visando em troca um eventual redução de pena e/ou outro 

benefício melhor previsto em lei; QUE reside no município de Tefé 

juntamente com sua genitora e seu padrasto; QUE é conhecido pelo 

apelido de RAÍ; QUE em Tefé trabalhava como garçom, mas 

atualmente se encontra desempregado; QUE, por volta do ano de 

2010, em Tefé, conheceu o indivíduo RENATO MOREIRA TRAJANO, 

vulgo “PINTADO” e/ou “ONÇA”, QUE RENATO TRAJANO é um 

traficante de drogas muito antigo e conhecido na região, pois 

transporta drogas da tríplice fronteira para Manaus há mais de 10 

anos; QUE foi o interrogado quem procurou RENATO, pedindo para 

que o mesmo o aceitasse no negócio; QUE somente em junho de 

2015, RENATO TRAJANO concordou com o pedido do interrogado, e 

o convidou para participar de seu primeiro transporte de drogas; QUE, 

no início do mês de junho de 2015, viajou para TABATINGA 

juntamente com RENATO TRAJANO e outras duas pessoas de nome 

FRANCIMAR DOS SANTOS GARCIA, vulgo “NEGO”, e ELISON 

LOPES DE LIMA, com o objetivo de transportar uma carga de drogas 

para Manaus; QUE RENATO TRAJANO lhe ofereceu 10 mil reais pelo 

serviço, e seu papel seria unicamente “focar” durante todo o trajeto; 

QUE carregaram a lancha (um barco de alumínio com motor de 200 

hp) em SANTA ROSA, no PERU, e partiram em direção a Manaus, 
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mas por volta das 4hrs da manhã do dia 04/06/2015 foram abordados 

por piratas do rio em na altura do município de Tefé, que alvejaram 

todos os ocupantes e roubaram a droga; QUE os piratas se 

identificaram como sendo policiais do município de COARI/AM; QUE 

os piratas informaram que não iriam mata-los pelo único fato de que 

eram brasileiros, e permitiram que os mesmos fossem para o hospital; 

QUE todos foram alvejados, sendo que FRANCIMAR também se 

encontrava todo queimado em razão de uma pequena explosão que 

ocorreu no porão da embarcação, decorrente de vazamento de 

combustíveis; QUE os piratas levaram a lancha com toda a droga, e 

deixaram os ocupantes baleados na beira, com uma canoa com motor 

rabeta; QUE estavam transportando 220 kg de cocaína naquela 

ocasião, e afirma que não portavam nenhuma arma de fogo; QUE 

afirma que ALEXANDRE não participou deste transporte, e não sabe 

dizer por qual motivo seu nome foi citado pela imprensa local; QUE, 

naquela ocasião, não se internou no hospital de Tefé pelo fato de que 

tomou um tiro apenas de raspão; QUE realizou apenas sutura e 

curativo no hospital, e seguiu para sua residência; QUE, no dia 

seguinte, ficou sabendo que seus comparsas haviam retornado para 

Manaus em um avião; QUE somente no mês de agosto voltou a se 

comunicar com RENATO TRAJANO, que lhe informou que estava 

residindo em Manaus; QUE há aproximadamente uma semana, 

RENATO o convidou novamente para um novo transporte de drogas, 

lhe oferecendo os mesmos 10 mil reais; QUE RENATO TRAJANO 

buscou o interrogado em Tefé no domingo 30/08/2015, utilizando a 

lancha vermelha com motor 200 hp que foi apreendida na presente 

data, e de lá seguiram diretamente para TABATINGA/AM; QUE 

RENATO TRAJANO estava acompanhado de ALEXANDRE GOMES 

PALMA; QUE subiram diretamente para TABATINGA, navegando dia 

e noite, sem parar nem mesmo para abastecer, pois esta lancha 

possui um tanque de combustíveis especial que comporta mais de 

1000 litros de gasolina; QUE pararam unicamente na comunidade 

PROCELA, município de JUTAI, para pegar FRANCISCO DOS 
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SANTOS, que também iria auxiliar na viagem; QUE chegaram a 

TABATINGA na tarde de segunda feira dia 31/08/2015, e a noite 

seguiram para SANTA ROSA para receber a droga; QUE não sabe 

dizer quem foram as pessoas responsáveis por lhes entregar a droga, 

pois todos os contatos eram feitos exclusivamente por RENATO 

TRAJANO; QUE carregaram a lancha com a carga de drogas, e logo 

em seguida partiram em direção a Manaus; QUE afirma que o 

armamento, as munições as granadas e o colete balístico não foram 

entregues juntamente com a droga, pois já se encontravam na lancha 

desde o início da viagem de Manaus a Tabatinga; QUE RENATO lhe 

informou que tais armamentos seriam para proteção contra os piratas, 

tendo em vista que quase morreram na viagem anterior; QUE 

passaram pela Base Anzol da Polícia Federal por volta das 23hrs de 

segunda, “na bubuia” (com o motor desligado), e não foram notados 

e/ou abordados; QUE seguiram viagem tranquilamente até serem 

abordados pela Polícia Federal na altura do município de Iranduba, já 

bem próximos a Manaus; QUE não sabe dizer para quem iriam 

entregar a droga em Manaus, até porque todos os contatos e 

negociações com fornecedores e destinatários da droga eram feitos 

exclusivamente por TRAJANO, sendo certo que o papel do 

interrogado na viagem se limitava a iluminar o caminho (“focar”); QUE 

reconhece que tentaram empreender fuga após perceberem a 

presença da Polícia Federal no rio, mas afirma que em momento 

algum pensaram em reagir com a utilização do armamento; QUE as 

armas se destinavam unicamente à defesa de piratas, e que estavam 

sob a responsabilidade de ALEXANDRE; QUE nada mais sabe dizer 

a respeito dos fatos; QUE está arrependido, e gostaria de ser 

transferido para a cadeia de Tefé, para estar próximo de seus 

familiares; QUE nunca foi preso ou processado anteriormente [...] 

Para afastar qualquer dúvida ainda existente quanto à propriedade da 

droga, é de ser revelado que, para realizar o transporte da droga do PERU para 

MANAUS, os presos estavam utilizado a mesma lancha vermelha utilizada por 
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GEOMISON, vulgo “ROQUE”, para a prática de Wakebord, que se revelou ser uma 

lancha rápida de grande autonomia, especialmente preparada para o transporte de 

drogas da tríplice fronteira para Manaus sem a necessidade de paradas para 

reabastecimento. Abaixo, fotos comparativas:  

 
Foto enviada por GEOMISON para sua esposa SABRINA em 27/05/2015 – mensagem ID 20994 
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Foto da lancha apreendida no dia 03/09/2015 em poder de RENATO TRAJANO e associados, 

utilizada para o transporte de drogas - foto tirada pela Polícia Federal   

 

Por fim, cumpre destacar que, após perder 03 cargas de 

aproximadamente 300 Kg de drogas, sendo uma para piratas, outra apreendida pela 

Polícia Civil e a terceira pela Polícia Federal, GEOMISON se queixa com 

JORLEADES, e acaba confirmado seu modus operandi:  

ID: 1295329 

Pacote: BRCR-150511-001_054-2015_20151009134335448.zip 

Data / Hora: 09/10/2015 10:41:34 

Direção: Recebida 

Alvo: JORLEADES CELESTINO - GJR(FDN.CV teu lado 10 mil a 

tua. Direita mais nao seras atingido) - 24df91dc 

Contato: GEOMISON - ROCK - CANTOR @#(Cantor !!!) - 2ac97024 

Observações: ## 

Mensagem: Pow mano antes eu fazia 2 viagem de 300 kilo por mês 

hoje tô fazendo uma de 100 kilo em quase 3 meses e ainda com 

medo de dar errado  

 

i) DIA 30/09/2015: Prisão de JUAN ANGEL OCAMPO CRUZ, PAULO 

ROBERTO MACELINO DE CASTRO, e OSMERINO MUCA DE 

SOUZA – APREENSÃO de 245 KG de DROGAS 

No dia 30/09/2015, a Delegacia de Repressão a Entorpecentes – DRE, 

da Polícia Federal no Amazonas, efetuou a prisão em flagrante do colombiano JUAN 

ANGEL OCAMPO CRUZ, vulgo “CHINES”, um dos maiores fornecedores de JOSÉ 

ROBERTO FERNANDES BARBOSA, juntamente com seus comparsas PAULO 

ROBERTO MACELINO DE CASTRO, vulgo “PAULÃO” e OSMERINO MUCA DE 

SOUZA, vulgo “MUCA”, com a apreensão de aproximadamente 245 Kg de drogas, 

sendo 27,70 Kg de cocaína e 218,20 Kg de maconha tipo SKUNK, além de grande 

quantidade de dinheiro em espécie, diversas armas de grosso calibre, inclusive uma 

submetralhadora calibre 9mm tipo “UZI”, e artigos de luxo proveito de crime.   
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Na oportunidade, foi lavrado o auto de prisão em flagrante nº 1037/2015 

– SR/DPF/AM (processo nº 0014029-68.2015.4.01.3200 4ª VF/AM).  

As chamadas telefônicas e mensagens interceptadas que permitiram a 

realização do flagrante e comprovam a associação entre os presos para o tráfico de 

drogas se encontram relacionadas nas folhas 1327/1430 do AC nº 05/2015. 

 Da análise das comunicações dos alvos, se extrai que o entorpecente, 

de propriedade de JUAN ANGEL OCAMPO CRUZ, vulgo “CHINES”, foi transportado 

da fronteira para Manaus, sendo armazenado em uma propriedade rural de seu 

comparsa OSMERINO MUCA, localizada no Km 68 da Rodovia Manoel Urbano, 

sentido Manacapuru. Em seguida, JUAN negociou parte do entorpecente com JOSÉ 

ROBERTO FERNANDES BARBOSA, que determinou que o mesmo fosse entregue 

ao pessoal operacional do investigado JORLEADES, vulgo “GIBA”. 

No momento em que PAULO ROBERTO MACELINO DE CASTRO, 

vulgo “PAULÃO” (S.O. de JUAN) recebeu o entorpecente para transporte e entrega 

ao pessoal de “GIBA”, todos foram presos em flagrante.  

Em poder dos presos foram apreendidos os terminais telefônicos 

interceptados, comprovando que os mesmos são de fato os interlocutores que figuram 

nas conversas. 
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Sitio de OSMERINO MUCA DE SOUZA, local em que parte da droga foi localizada  
(AM 070, KM 68, MANACAPURU/AM) 

  
Droga e Armas aprendidas 

 
Por fim, cumpre destacar, que dois dias após ser preso, o investigado JUAN 

ANGEL OCAMPO CRUZ, já estava na posse de telefones dentro da unidade prisional onde 

está recolhido, inclusive mandou fotos pelo novo BBM (Blackberry) deitado em uma cama, 

que parece ser de casal, onde se observa alguns aparelhos ao seu lado. Noutras mensagens 

JOSÉ ROBERTO afirma que Juan estaria dentro do presidio sobre sua proteção, pois ele era 

um dos colombianos que fechava com a FDN. (Foto abaixo): 
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j) DIA 30/09/2015: Prisão de ANA CAROLINA DA SILVA – 

APREENSÃO de 5,6 Kg de COCAÍNA  

No Aeroporto Pinto Martins, na cidade de Fortaleza/CE, as equipes que 

procediam a fiscalização naquele local lograram êxito em identificar na mala da 

passageira ANA CAROLINA DA SILVA, que havia desembarcado do voo JJ 3066, 

procedente da cidade de Manaus, cinco tabletes de material entorpecente, com 

característica de ser "tijolos de Cocaína, totalizando após pesagem 5.600 gramas. 

A passageira ANA CAROLINA DA SILVA, por conta do achado da droga, 

foi presa e autuada em flagrante nos Autos do IPL 1563/2015 - SR/DPF/CE. 

Conforme destacado nas folhas 1070 e seguintes do AC nº 05/2015, 

ANA CAROLINA DA SILVA era unicamente uma mula do tráfico, a serviço do 

investigado SÁVIO COELHO MAGALHÃES, vulgo “GORDO”, conhecido traficante 

do Estado do Ceará, verdadeiro proprietário da droga.  

 

k) DIA 23/10/2015: Prisão de JOSE MARIA FIGUEIRO GOMES, 

vulgo “REIZINHO DO PÓ”, ACENILDO DA SILVA DIAS, SANTOS 

LOPEZ ARDILA e MANOEL DE ALMEIDA – APREENSÃO de 22 

KG de CLORIDRATO DE COCAÍNA 

No dia 23/10/2015, a Delegacia de Repressão a Entorpecentes – DRE, 

da Polícia Federal no Amazonas, efetuou a prisão em flagrante do colombiano JOSE 

MARIA FIGUEIRO GOMES, vulgo “REIZINHO DO PÓ”, um dos maiores traficantes 

da história recente do Amazonas, juntamente com seus comparsas ACENILDO DA 

SILVA DIAS, SANTOS LOPEZ ARDILA e MANOEL DE ALMEIDA, com a apreensão 

de aproximadamente 222 Kg de cloridrato de cocaína, além de grande quantidade de 

dinheiro em espécie.   
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Na oportunidade, foi lavrado o auto de prisão em flagrante nº 1097/2015 

– SR/DPF/AM (processo nº 0015290-68.2015.4.01.3200 2ª VF/AM).   

As chamadas telefônicas e mensagens interceptadas que permitiram a 

realização do flagrante e comprovam a associação entre os presos para o tráfico de 

drogas se encontram relacionadas nas fls. 1145/1222 do AC nº 05/2015 - 

COMPLEMENTAR 

 

 

 

3. INDIVIDULIZAÇÃO DAS CONDUTAS DOS PRINCIPAIS ALVOS: 

Com base nos elementos de informação e de prova coletados no curso 

das interceptações telefônicas e demais diligências investigativas, restou amplamente 

demonstrado a existência de uma grande ORCRIM no Estado do Amazonas, auto- 

intitulada FAMÍLIA DO NORTE – FDN, sendo possível delimitar preliminarmente as 

condutas de seus principais membros da seguinte forma, conforme destacado no 

despacho fundamentado de indiciamento de fls.494/533:   
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ALVOS: Papel na ORCRIM 

JOSÉ ROBERTO FERNANDES 

BARBOSA, vulgo “Z”, “DOIDO” 

“PERTUBADO”, “PERTUBA”, 

“MESSI”, portador de  

CPF   594388862-49, RG 0944472-6 

SSP-AM, nascimento em 01/12/1972, 

Natural de MANAUS-AM, filho de 

Zacarias Tavares Barbosa e Maria 

Jose Fernandes Barbosa.  

 

Atualmente preso em regime fechado 

em Manaus. Processos: 0229015-

25.2012.8.04.001-Vara de Execuções 

Penais (VEP); 0241730-

07.2009.8.04.00-1 – Vara de Registros 

Públicos de Precatórios. JF 11673-

42.2011.4.01.3200 4ª VARA 

FEDERAL(Tráfico). 

Principal liderança da organização criminosa FAMÍLIA DO 

NORTE – FDN.  Integra, ao lado de GELSON CARNAÚBA, o 

comando da facção, possuindo a palavra final sobre todos os 

assuntos. Juntamente com os demais membros do conselho, 

opera de dentro dos presídios um verdadeiro TRIBUNAL DO 

CRIME NO ESTADO DO AMAZONAS, determinando ou 

autorizando diariamente a prática de crimes gravíssimos 

como ASSASSINATOS, ROUBOS COM VIOLÊNCIA, 

SEQUESTROS, TORTURAS, LESÔES GRAVES, TRÁFICO 

DE DROGAS E DE ARMAS, LAVAGEM DE DINHEIRO, 

AMEAÇAS, EXTORSÔES, CORRUPÇÂO ATIVA,  dentre 

outros, que conforme amplamente demonstrado, não podem, 

em hipótese alguma, ser praticados sem o aval e 

consentimento das lideranças. Determinou pessoalmente o 

sequestro, tortura e execução de diversos desafetos e 

pessoas que se descumpriram as ordens da facção. Ditou as 

regras de disciplina dentro do presídio, impondo penas aos 

detentos que variavam de lesões graves ao homicídio com 

crueldade.  Movimentou diariamente grandes quantidades de 

drogas, armas e dinheiro, ficando claro que possui seus 

próprios fornecedores de drogas na região da tríplice fronteira 

e rede de distribuição em Manaus, atuando sempre com o 

objetivo de obter o controle absoluto dos presídios 

amazonenses, e consequentemente, o monopólio da 

distribuição de drogas no Estado do Amazonas.  

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, “caput”, 

35, 36 e 40, I, todos da Lei 11.343/2006, arts. 16 e 18 da lei 

10.826/2003, art. 1º da lei 9.613/98, art. 1º da lei 9.455/97, art. 

22, parágrafo único, primeira parte, da lei 7.492/1986, arts. 

121, § 2º, 129, § 1º, 147, 148, 333 e 354, todos do CPB.  
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GELSON LIMA CARNAÚBA, vulgo 

“G”, “CARNAUBA”, portador de CPF 

566661872-53, RG 1233665-3 SSP-

AM, Nascimento 22/12/1973, natural 

de MANAUS-AM, filho de Raimundo 

Vicente Carnauba e Delucildes Lima 

Carnauba, Origem CERT.NASC. 

N.32.850 FLS.79V LV.87 RT.3.OF. 

MANAUS-AM.  

 

Processos: 0209365-47.2014.8.04.001 

– Vara de Execu-ções Penais (VEP); 

0032068-47. 2002.8.04.0001 – 2ª Vara 

do Tribu-nal do Juri; 

0055456076.2002. 8.04.0001-Vara de 

Execuções Penais.  

Infoseg: Número: 0150 Tipo : 

INQUERITO POLICIAL, Data 

Instauração: 05/03/2004-SR DPF CE 

FORTALEZA-ART 299 DO CPB,ART 

304 DO CPB,ART 307 DO CPB 

Número: 0434 Tipo : INQUERITO 

POLICIAL, Data Instauração: 

03/04/2006-SR DPF CE FORTALEZA-

ART 33 CAPUT ART 34 ART 35 ART 

36 ART 40 INC V L 11343/06 ART 1 

INCISO I E VII DA LEI 9613/98. 

Número: 0662 Tipo : INQUERITO 

POLICIAL, Data Instauração: 

29/05/2009-SR DPF FORTALEZA-

Tão importante quanto JOSÉ ROBERTO na linha de 

comando da organização criminosa FDN, possuindo 

juntamente com este a palavra final sobre todos os assuntos 

da facção. Foi um dos criadores e o responsável por firmar a 

aliança da FDN com o COMANDO VERMELHO. Não foi 

interceptado durante os trabalhos investigativos pelo fato de 

estar recolhido em presídios federais, sem acesso a 

aparelhos telefônicos. Todavia, mantém sua influência, 

pessoal fiel para prática criminosas e rede de distribuição de 

drogas no Estado, sendo sempre consultado pelos demais 

membros do conselho sobre as principais decisões do 

“TRIBUNAL” da facção, e envia suas ordens e orientações 

através de advogados e de sua esposa PAMELA. 

Protagonizou grandes episódios de corrupção, com o objetivo 

de ser removido para cumprimento de pena em Manaus e até 

mesmo para anular sua condenação de 120 anos de reclusão 

no Tribunal do Júri em Manaus.   

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, “caput”, 

35, 36 e 40, I, todos da Lei 11.343/2006, arts. 16 e 18 da lei 

10.826/2003, art. 1º da lei 9.613/98, art. 1º da lei 9.455/97, art. 

22, parágrafo único, primeira parte, da lei 7.492/1986, arts. 

121, § 2º, 129, § 1º, 147, 148, 333 e 354, todos do CPB.   
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ART 35 DA LEI 11343/06, ART 304 DO 

CPB 

Número: 0888 Tipo : INQUERITO 

POLICIAL, Data Instauração: 

03/08/2009-SR DPF CE FORTALEZA-

ART 163 PAR UNICO INC III DO CPB  

Número: 0013 Tipo : INQUERITO 

POLICIAL, Data Instauração: 

08/01/2015-DELEFAZ SR DPF RN 

NATAL-ART 297 DO CPB ART 299 

DO CPB  ART 304 DO CPB ART 307 

DO CPB 

GEOMISON DE LIRA ARANTE, vulgo  

“ROQUE e/ou CANTOR”, portador de 

CPF 525173142-68, RG 1640625-7 

SSP-AM, nascimento 22/04/1984, 

natural do Careiro-AM, filho de 

Raimundo Cruz Arante e Raimunda de 

Lira Arante, Doc. Origem CERT. 

NASC.N.5.010 FLS.16 LV.A-95 

CART.6.OF.MANAUS-AM.  

 

Processos: 0229136-

82.2014.8.04.0001-Tráfico de Drogas 

e Condutas Afins-11/06/2014 - 4ª 

V.E.C.U.T.E.; 0210065-31.2013. 

8.04.0001-Tráfico de Drogas e 

Condutas Afins-06/03/2013 - 1ª V.E. 

C.U.T.E.; 0234430-91.2009.8.04 .0001 

(001.09.234430-6)-Crimes do Sistema 

Nacional de Armas-22/07/2009 - 2ª 

Vara Criminal; 0208827-

Conhecido criminoso deste Estado, com diversos 

antecedentes criminais pela prática de crimes de tráfico de 

drogas, roubo, tentativa de homicídio e outros. Um dos 

principais membros da facção criminosa FAMÍLIA DO 

NORTE – FDN em liberdade, alcançada mediante possíveis 

episódios de corrupção. Em função de seu elevado poder 

econômico e violência nas ações, alcançou elevadíssimo 

conceito e reconhecimento das lideranças, sendo hoje um 

dos conselheiros da facção. Associado a grandes 

fornecedores da tríplice fronteira, sendo um dos principais 

distribuidores de drogas do Estado do Amazonas. 

Movimentou grandes carregamentos de drogas da Colômbia 

e Peru para Manaus, sendo certo que algumas destas cargas 

foram objeto de apreensão pelas polícias civil e federal. 

Enviou grandes somas de dinheiro para fronteira através de 

depósitos em contas de laranjas. Adquiriu também grande 

quantidade de armas para segurança de seus negócios 

ilícitos, inclusive no exterior. Determinou e/ou autorizou a 

prática de homicídios. Obteve por duas vezes o benefício de 

prisão domiciliar em possíveis episódios de corrupção. Em 
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16.2009.8.04.0001 (001.09. 208827-

0)-Furto-28/02/2009 - 7ª Vara Criminal; 

0243996-98.2008.8. 04.0001 

(001.08.243996-7)-Furto-13/10/2008 - 

11ª Vara Criminal; 0309027-

36.2006.8.04.0001 (001.06. 309027-

0)-Roubo (art. 157)-14/11/2006 - 8ª 

Vara Criminal. 

Infoseg:  

Número: 0147 Tipo : INQUERITO 

POLICIAL- Data Instauração: 

26/09/2002-1 DP MANAUS-ART 121 

CAPUT CC ART 14 INC II 2X CPB, 

ART 10 PAR 3 LEI 9437/97 CC ART 29 

CPB; Número: 0160 Tipo : 

INQUERITO POLICIAL- Data 

Instauração: 16/09/2008-DERFD 

MANAUS-ART 155 PAR 1 2 4; 

Número: 0138 Tipo : INQUERITO 

POLICIAL- Data Instauração: 

00/00/2013-DRE SR DPF AM 

MANAUS-ART 33 DA LEI 11343/06, 

ART 35 DA LEI 11343/06 

Manaus, controla uma grande rede de distribuição de drogas, 

operando também um esquema de envio de drogas para 

outros Estados da Federação. Atualmente utilizada um 

documento de identidade falso em nome de ADRIANO 

LOBATO CAVALCANTE, CPF 701.791.942-40 

D.N. 22/04/1984, filho de Maria Laves Lobato; e Paulo 

Bitemcourt Cavalcante, possuindo inclusive conta corrente no 

Banco Bradesco.  

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, “caput”, 

35, 36 e 40, I, todos da Lei 11.343/2006, arts. 16 e 18 da lei 

10.826/2003, art. 1º da lei 9.613/98, art. 1º da lei 9.455/97, art. 

22, parágrafo único, primeira parte, da lei 7.492/1986, arts. 

121, § 2º, 129, § 1º, 147, 148, 304 e 333, todos do CPB.   

ALAN DE SOUZA CASTIMÁRIO, 

vulgo “PERNA”, “NANICO” e/ou 

“HOLANDÊS”, portador de CPF 

693245062-34 RG 1549997-9 SSP-

AM, Nascimento 01/02/1981, natural 

de BENJAMIN CONSTANT-AM, filho 

de Marcelo Castimario da Silva e 

Arlenir Maria de Souza Castimario, 

Doc. Origem CERT.NASC.N.11.826 

Perigoso criminoso deste Estado, com diversos antecedentes 

criminais e reconhecido pela estrema violência e crueldade 

com que atua. Um dos principais e dos mais atuantes 

membros da FAMÍLIA DO NORTE – FDN. Juntamente com 

JOÃO PINTO CARIOCA, vulgo “JOÃO BRANCO” ou “JB”, 

compõe a base do conselho da facção, e recebem, por 

delegação de JOSÉ ROBERTO BARBOSA FERNANDES, a 

incumbência de resolver a maior parte dos assuntos da 

facção, especialmente aqueles relacionados a crimes 
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FLS.184V LV.A20 CART.BENJAMIN 

CONS-TANT-AM.  

 

Processos: 0222568-

84.2013.8.04.0001-7ª Vara Criminal; 

0217126-40.2013.8.04. 0001 – 3ª 

VECUTE;0718403-68.2012.8.04. 0001 

– VEP; 0251449-08.2012.8.04. 0001-

3ª Vara Tribunal do Juri; 0225194-

47.2011.8.04.0001-3ª VECUTE; 

0247561-31.2012.8.04. 0001-1ª 

VECUTE; 0218641-81.2011. 8.04. 

0001-1ª Vara do Tribunal do Juri; 

0251944052.2012.8.04.0001-3ª 

VECUTE. 

praticados com violência, sendo certo que os mesmos 

tiveram participação decisiva nos homicídios praticados pela 

FDN no período, especialmente no episódio que terminou 

conhecido como “FIM DE SEMANA SANGRENTO”. 

Juntamente com as demais lideranças, opera de dentro dos 

presídios um verdadeiro TRIBUNAL DO CRIME NO ESTADO 

DO AMAZONAS, determinando ou autorizando diariamente a 

prática de crimes gravíssimos como ASSASSINATOS, 

ROUBOS COM VIOLÊNCIA, SEQUESTROS, TORTURAS, 

LESÔES GRAVES, TRÁFICO DE DROGAS E DE ARMAS, 

LAVAGEM DE DINHEIRO, AMEAÇAS, EXTORSÔES, 

CORRUPÇÂO ATIVA,  dentre outros, que conforme 

amplamente demonstrado, não podem, em hipótese alguma, 

ser praticados sem o aval e consentimento das lideranças. 

Mesmo preso, movimentou diariamente grandes quantidades 

de drogas, armas e dinheiro, e continua praticando todo tipo 

de crimes na cidade de Manaus, através de seu pessoal de 

confiança, que integram a “EQUIPE HOLANDÊS”. 

Determinou pessoalmente o sequestro, tortura e execução de 

diversos desafetos e pessoas que se descumpriram as 

ordens da facção. Ditou as regras de disciplina dentro do 

presídio, impondo penas aos detentos que variavam de 

lesões graves ao homicídio com crueldade. As mensagens 

interceptadas demonstram que ALAN CASTIMÁRIO, além de 

distribuir drogas nas bocas de fumo controladas por seu 

pessoal na capital, também opera um esquema de envio de 

drogas para o Estado do Rio de Janeiro, ocultas em 

compartimentos especialmente preparados em veículos.  

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, “caput”, 

35, 36 e 40, I, todos da Lei 11.343/2006, arts. 16 e 18 da lei 

10.826/2003, art. 1º da lei 9.613/98, art. 1º da lei 9.455/97, art. 
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22, parágrafo único, primeira parte, da lei 7.492/1986, arts. 

121, § 2º, 129, § 1º, 147, 148, 333 e 354, todos do CPB.   

 

JOÃO PINTO CARIOCA, vulgo 

“JOÃO BRANCO”, “JB” ou 

“POTÊNCIA MÁXIMA”, portador de 

RG 11095482 SSP-AM, natural de 

Eirunepé-AM, nascido em 12/10/1975, 

filho de Francisco Alves Carioca e 

Adélia Pinto Carioca.  

 

Processos: 0040787-13.205.8.04.001-

1ª V.E.C.U.T.E.; 0232461-02.2013. 

8.04.0001-Vara de Execuções Penais 

(VEP); 0315823-43.2006.8.04.0001 

(001.06.315823-0) - Vara de 

Execuções Penais (VEP); 

Perigoso criminoso deste Estado, com diversos antecedentes 

criminais, e reconhecido no mundo do crime pela estrema 

violência e crueldade com que atua. Uma das principais 

lideranças e membro do “CONSELHO” da FAMÍLIA DO 

NORTE – FDN. JOÃO BRANCO estaria foragido na 

Venezuela, por ser o criminoso mais buscado pela Justiça 

Amazonense, em função de ter sido o responsável pelo 

assassinato do Delegado de Polícia Civil OSCAR CARDOSO. 

JOÃO BRANCO figura como interlocutor em diversas 

mensagens trocadas com os demais membros do conselho e 

comando da FDN, e demonstrou ser um dos membros mais 

ativos do TRIBUNAL DO CRIME instituído pela FDN no 

Estado Do Amazonas, determinando ou autorizando 

diariamente a prática de crimes gravíssimos como 

ASSASSINATOS, ROUBOS COM VIOLÊNCIA, 

SEQUESTROS, TORTURAS, LESÔES GRAVES, TRÁFICO 

DE DROGAS E DE ARMAS, LAVAGEM DE DINHEIRO, 

AMEAÇAS, EXTORSÔES, CORRUPÇÂO ATIVA,  dentre 

outros, que conforme amplamente demonstrado, não podem, 

em hipótese alguma, ser praticados sem o aval e 

consentimento das lideranças. Determinou pessoalmente o 

sequestro, tortura e execução de diversos desafetos e 

pessoas que se descumpriram as ordens da facção. Ditou as 

regras de disciplina dentro do presídio, impondo penas aos 

detentos que variavam de lesões graves ao homicídio com 

crueldade. Mesmo a distância, JOÃO BRANCO ainda é muito 

respeitado, admirado e temido no mundo do crime, pela 

violência com a qual conduz seus negócios, e continua 

praticando todo tipo de crimes na cidade de Manaus, através 
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de seu pessoal de confiança, que integram a “EQUIPE 

POTÊNCIA MÁXIMA”. Juntos, JOÃO PINTO CARIOCA, 

vulgo “JOÃO BRANCO” ou “JB” e a ALAN DE SOUZA 

CASTIMÁRIO, vulgo “NANICO” ou “PERNA” formam a base 

do conselho, sendo os mais atuantes, que recebem, por 

delegação de JOSÉ ROBERTO BARBOSA FERNANDES, a 

incumbência de resolver a maior parte dos assuntos da 

facção, especialmente aqueles relacionados a crimes 

praticados com violência, sendo certo que os mesmos 

tiveram participação decisiva nos homicídios praticados pela 

FDN no período, especialmente no episódio que terminou 

conhecido como “FIM DE SEMANA SANGRENTO”. 

  

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, “caput”, 

35, 36 e 40, I, todos da Lei 11.343/2006, arts. 16 e 18 da lei 

10.826/2003, art. 1º da lei 9.613/98, art. 1º da lei 9.455/97, art. 

22, parágrafo único, primeira parte, da lei 7.492/1986, arts. 

121, § 2º, 129, § 1º, 147, 148, 333 e 354, todos do CPB.   

 

CLEOMAR RIBEIRO DE FREITAS, 

vulgo “COPINHO” e/ou “CP”, 

portador de CPF 757121482-34, RG 

1372980-2 SSP-AM, Nascimento 

28/04/1980, natural de MANAUS-AM, 

filho de Raimundo Montinegro de 

Freitas e Vanda Maria Socorro Ribeiro 

de Freitas, Doc. Origem 

CERT.NASC.N.37.052 FLS.153V 

LV.48,  CART.4.OF.MANAUS-AM. 

 

Processos: 0008316-54.2011.4.01. 

3200- 4ª VARA FEDERAL, Tráfico de 

Uma das principais lideranças e membro do “CONSELHO” da 

FAMÍLIA DO NORTE – FDN. Homem de confiança de JOSÉ 

ROBERTO, e citado em sua linha sucessória para assumir o 

comando do sistema, nos casos de ausência do chefe. 

Criminoso extremamente frio e discreto em suas ações. 

Movimentou diariamente grandes quantidades de drogas, 

armas e dinheiro, ficando claro que possui seus próprios 

fornecedores de drogas na região da tríplice fronteira e rede 

de distribuição em Manaus.  

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, “caput”, 

35, 36 e 40, I, todos da Lei 11.343/2006, arts. 16 e 18 da lei 

10.826/2003, art. 1º da lei 9.613/98, art. 1º da lei 9.455/97, art. 
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Drogas; 0216761-25.2009.8.04. 0001- 

1ª Vara do Tribunal do Júri; 0013417-

93.2004.8.04.0001- 4ª Vara Criminal. 

22, parágrafo único, primeira parte, da lei 7.492/1986, arts. 

121, § 2º, 129, § 1º, 147, 148, 333 e 354, todos do CPB.   

 

MARCOS ROBERTO MIRANDA DA 

SILVA, vulgo “MARCOS PARÁ”, 

portador de CPF 904264792-20, RG 

2006359-8 SSP-AM, Nascimento 

18/10/1986, natural de Santarem-PA, 

filho de Jose Otavio Rodrigues da Silva 

e Maria Lucia Miranda, doc. origem

 CERT. NASC.N.62512 FLS. 

28V LV.A-458 CART.3.OF. Santarem-

PA.  

 

Processos: 0239314-90.2014.8.04. 

0001-3º Vara do Tribunal do Júri; 

0225911-54.2014.8.04.0001- 4ª 

V.E.C.U.T.E.; 0261741-23.2010.8. 

04.0001- 1ª Vara do Tribunal do Júri. 

Perigoso membro da FAMÍLIA DO NORTE – FDN, com 

diversos antecedentes criminais, e reconhecido no mundo do 

crime pela estrema violência e crueldade com que atua. 

Sicário ligado ao grupo de JOÃO PINTO CARIOCA, vulgo 

“JOÃO BRANCO” ou “JB”, tendo atuado juntamente com este 

na execução do Delegado da Polícia Civil OSCAR 

CARDOSO. Atualmente se encontra preso, e responde como 

xerife do COMPAJ, executando as ordens e fazendo cumprir 

as regras de disciplina imposta pelas lideranças, sendo 

inclusive o responsável por aplicar penas aos detentos que 

variavam de lesões graves ao homicídio. Na cadeia, se 

converteu em braço direito de JOSÉ ROBERTO, estando 

também na linha sucessória estabelecida pelo comando da 

fação para assumir o controle daquela unidade caso o chefe 

seja transferido para um presídio federal. As investigações 

apontaram que o alvo seria também um distribuidor de drogas 

da facção na cidade de Manaus, operando com o auxílio de 

sua esposa.  

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, “caput”, 

35, 36 e 40, I, todos da Lei 11.343/2006, arts. 16 e 18 da lei 

10.826/2003, art. 1º da lei 9.613/98, art. 1º da lei 9.455/97, art. 

22, parágrafo único, primeira parte, da lei 7.492/1986, arts. 

121, § 2º, 129, § 1º, 147, 148, 333 e 354, todos do CPB.   

 

 

CLAODECI FONSECA DA COSTA, 

vulgo “TODINHO”, portador de CPF 

951043052-87 ,RG 2089910 SSP-AM, 

Perigoso membro da FAMÍLIA DO NORTE – FDN, ligado ao 

grupo de ALAN CASTIMÁRIO, com diversos antecedentes 

criminais, e reconhecido no mundo do crime pela estrema 
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nascimento em 17/01/1987, 

Naturalidade Tefé-AM, filho de 

Raimundo Geraldo da Costa e Irati 

Fonseca da Costa. 

 

Processos: 0203850-68.2015.8.04. 

0001-Homicídio Simples-02/02/2015-

2ª Vara do Tribunal do Júri; 0233892 -

37.2014.8.04.0001 - Latrocínio-

10/07/2014 - 4ª Vara Criminal; 

0225640-45.2014.8.04.0001-Homicí-

dio Qualificado-29/05/2014 - 3º Vara 

do Tribunal do Júri; 0233605-

11.2013.8.04.0001-Tráfico de Drogas 

e Condutas Afins-24/07/2013 - 1ª 

V.E.C.U.T.E.; 0222568-

84.2013.8.04.0001-Quadrilha ou 

Bando-21/05/2013 - 7ª Vara Criminal; 

0202993-90.2013.8. 04.0001-Crimes 

contra a vida-22/01/2013 - 2ª Vara do 

Tribunal do Júri; 0254189-

36.2012.8.04.0001-Crimes contra a 

vida-17/12/2012 - 3º Vara do Tribunal 

do Júri; 0244366-38.2012.8.04.0001-

Crimes contra a vida-08/10/2012 - 3º 

Vara do Tribunal do Júri; 0235982-

86.2012.8.04.0001-Crimes contra a 

vida-14/08/2012 - 3º Vara do Tribunal 

do Júri; 0231149-59.2011.8.04.0001-

Falsidade ideológica-21/06/2011 - 10ª 

Vara Criminal; 0218641-81.2011.8.04. 

0001-Homicídio Qualificado-

violência e crueldade com que atua. Atualmente se encontra 

preso, e responde como xerife do Centro de Detenção 

Provisória Masculino CDPM, executando as ordens e fazendo 

cumprir as regras de disciplina imposta pelas lideranças, 

sendo inclusive o responsável por aplicar penas aos detentos 

que variavam de lesões graves ao homicídio. As 

investigações apontaram que o alvo seria também um 

distribuidor de drogas da facção na cidade de Manaus.   

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, “caput”, 

35, 36 e 40, I, todos da Lei 11.343/2006, arts. 16 e 18 da lei 

10.826/2003, art. 1º da lei 9.613/98, art. 1º da lei 9.455/97, art. 

22, parágrafo único, primeira parte, da lei 7.492/1986, arts. 

121, § 2º, 129, § 1º, 147, 148, 333 e 354, todos do CPB.   
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13/04/2011 - 1ª Vara do Tribunal do 

Júri; 0242926-46.2008.8.04.0001 

(001.08.242926-0) - Crimes do 

Sistema Nacional de Armas-

08/10/2008 - 11ª Vara Criminal. 

FRANCISCO ALVARO PEREIRA, 

vulgo “BICHO DO MATO”, portador 

de CPF 950478322-87, RG 1950132-3 

SSP-AM, nascimento em 04/10/1971, 

natural de Benjamin Constant-AM, filho 

de Francisco Severino dos Anjos e 

Maria Pereira dos Anjos.  

 

Processos: 0222883-83.2011.8.04. 

0001-10/05/2011-Vara de Execuções 

Penais (VEP)  

Perigoso membro da FAMÍLIA DO NORTE – FDN, com 

diversos antecedentes criminais, e reconhecido no mundo do 

crime pela estrema violência e crueldade com que atua. 

Atualmente se encontra preso, e responde como xerife do 

COMPAJ, executando as ordens e fazendo cumprir as regras 

de disciplina imposta pelas lideranças, sendo inclusive o 

responsável por aplicar penas aos detentos que variavam de 

lesões graves ao homicídio. Na cadeia, se converteu em 

braço direito de JOSÉ ROBERTO, estando também na linha 

sucessória estabelecida pelo comando da fação para assumir 

o controle daquela unidade caso o chefe seja transferido para 

um presídio federal. As investigações apontaram que o alvo 

seria também um distribuidor de drogas da facção na cidade 

de Manaus.   

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, “caput”, 

35, 36 e 40, I, todos da Lei 11.343/2006, arts. 16 e 18 da lei 

10.826/2003, art. 1º da lei 9.613/98, art. 1º da lei 9.455/97, art. 

22, parágrafo único, primeira parte, da lei 7.492/1986, arts. 

121, § 2º, 129, § 1º, 147, 148, 333 e 354, todos do CPB.   

 

 

 

JAIME GRANDES MACHUCA, vulgo 

“MACHUCA”, portador de CPF 

902593192-87, nascimento 

10/06/1982, filho de Edgar Filadélfio 

Perigoso criminoso, ex-membro do grupo de JAIR ARDELA 

MICHUE, vulgo “JAVIER”, com diversos antecedentes 

criminais, e reconhecido no mundo do crime pela estrema 

violência e crueldade com que atua. Atualmente se encontra 
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Machuca Chaves e Glades Grandes 

Machuca, Tabatinga-AM.  

 

Processos: 0235965-

45.2015.8.04.0001-Execução Penal-

23/09/2015 - Vara de Execuções 

Penais (VEP); 0622448-

05.2015.8.04.0001-Crimes Hediondos-

21/07/2015 - Vara de Execuções 

Penais (VEP);0236834-

42.2014.8.04.0001-Pena Privativa de 

Liberdade-21/07/2014 - Vara de 

Execuções Penais (VEP) 

preso no COMPAJ, local em que se aproximou de JOSÉ 

ROBERTO, se tornando membro da FAMÍLIA DO NORTE – 

FDN, respondendo um dos xerifes daquela unidade, 

executando as ordens e fazendo cumprir as regras de 

disciplina imposta pelas lideranças. As investigações 

apontaram que o alvo seria também um distribuidor de drogas 

da facção na cidade de Manaus.   

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, “caput”, 

35, 36 e 40, I, todos da Lei 11.343/2006, arts. 16 e 18 da lei 

10.826/2003, art. 1º da lei 9.613/98, art. 1º da lei 9.455/97, art. 

22, parágrafo único, primeira parte, da lei 7.492/1986, arts. 

121, § 2º, 129, § 1º, 147, 148, 333 e 354, todos do CPB.   

ZAQUEU DA MOTA ARAGÃO, vulgo 

“MONTANHA”, portador de RG 

18709583 SSP-AM, natural de 

Manaus-AM, filho de Regina Lucia da 

Mota Aragão.  

 

Processos:  0204386-

79.2015.8.04.0001-Tráfico de Drogas 

e Condutas Afins-04/02/2015 - 2ª 

V.E.C.U.T.E.; 0236452-

83.2013.8.04.0001-Roubo-09/08/2013 

- 6ª Vara Criminal; 0203341-

45.2012.8.04.0001-Crimes do Sistema 

Nacional de Armas-20/01/2012 - 7ª 

Vara Criminal; 0245954-

51.2010.8.04.0001-Roubo- 

21/09/2010 - 9ª Vara Criminal; 

0098284-19.2004.8.04.0001 

Conhecido criminoso do Estado do Amazonas, considerando 

de alta periculosidade, com diversos antecedentes criminais, 

especialmente por tráfico de drogas e roubo. Sicário da 

FAMÍLIA DO NORTE – FDN, ligado ao grupo de JOÃO 

BRANCO. Atualmente se encontra preso, e responde como 

xerife da FDN no IPAT, executando as ordens e fazendo 

cumprir as regras de disciplina imposta pelas lideranças, 

sendo inclusive o responsável por aplicar penas aos detentos 

que variavam de lesões graves ao homicídio. As 

investigações apontaram que o alvo seria também um 

distribuidor de drogas da facção na cidade de Manaus.   

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, “caput”, 

35, 36 e 40, I, todos da Lei 11.343/2006, arts. 16 e 18 da lei 

10.826/2003, art. 1º da lei 9.613/98, art. 1º da lei 9.455/97, art. 

22, parágrafo único, primeira parte, da lei 7.492/1986, arts. 

121, § 2º, 129, § 1º, 147, 148, 333 e 354, todos do CPB.   
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(001.04.098284-0)-02/12/2004 - Vara 

de Execuções Penais (VEP) 

JORGE MOÇAMBITE DA SILVA, 

vulgo “MOÇAMBITE”, portador de 

CPF 618769172-53 , RG 1835836-5 

SSP-AM, natural de Ta-batinga-AM, 

nascimento 31/01/1976, filho de 

Gregorio Ribeiro da Silva e Cecilia 

Mocambite da Silva. Processos: 

Justiça Federal: 252-

57.2008.4.01.3201-282-COMPE-

TÊNCIA DO JÚRI; 376-40.2008. 

4.01.3201-Petição;243-95.2008.4. 

01.3201-Competência do Júri;  

Justiça Estadual: 0236245-16.2015. 

8.04.0001-Execução Penal -

24/09/2015-Vara de Execuções Penais 

(VEP); 0236832-72.2014.8. 04.0001-

Pena Privativa de Liberda-de-

21/07/2014-Vara de Execuções Penais 

(VEP) 

Conhecido criminoso do Estado do Amazonas, considerando 

de alta periculosidade, ex-membro do grupo de JAIR 

ARDELA MICHUE, vulgo “JAVIER”, com diversos 

antecedentes criminais, e reconhecido no mundo do crime 

pela estrema violência e crueldade com que atua. Atualmente 

se encontra preso na UNIDADE PRISONAL DO 

PURAQUEQUARA - UPP, local em que se aproximou de 

ALAN CASTIMÁRIO, se tornando membro da FAMÍLIA DO 

NORTE – FDN, respondendo um dos xerifes daquela 

unidade, executando as ordens e fazendo cumprir as regras 

de disciplina imposta pelas lideranças. As investigações 

apontaram que o alvo seria também um distribuidor de drogas 

da facção na cidade de Manaus.   

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, “caput”, 

35, 36 e 40, I, todos da Lei 11.343/2006, arts. 16 e 18 da lei 

10.826/2003, art. 1º da lei 9.613/98, art. 1º da lei 9.455/97, art. 

22, parágrafo único, primeira parte, da lei 7.492/1986, arts. 

121, § 2º, 129, § 1º, 147, 148, 333 e 354, todos do CPB..   

 

JORLEADES CELESTINO LOPES, 

vulgo “JIBA” ou “GIBA”, CPF 

887644782-20, RG 1683175-6 SSP-

AM, nascimento 19/12/1986, natural 

de Manaus-AM, filho de Marilza 

Celestino Lopes. Doc. Origem 

CERT.NASC.N.76.047 FLS.71 LV.117 

CART.5.OF. MANAUS-AM. 

 

Conhecido criminoso do Estado do Amazonas, considerando 

de alta periculosidade, com diversos antecedentes criminais, 

especialmente por tráfico de drogas e homicídio. Importante 

membro da FDN, sendo pessoa de total confiança de JOSÉ 

ROBERTO e ALAN CASTIMÁRIO, sendo que já foi inclusive 

preso com este último no ano de 2012. As investigações 

apontaram que GIBA seria hoje o principal responsável por 

operacionalizar o recebimento e distribuição de grandes 

cargas de drogas que chegam na cidade para a Família do 

Norte - FDN. Além de atuar como operacional de JOSÉ 
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Processos: 

024984104.2014.8.04.0001-Vara de 

Execuções Penais (VEP); 0203375-

20.2012.8.04.0001-1ª V.E.C.U.T.E.; 

0251944-52.2012.08.04.0001-3ª 

V.E.C.U.T.E. 

ROBERTO, foram interceptadas diversas mensagens 

relacionadas a compra e venda de entorpecentes promovidas 

entre GIBA e diversos fornecedores, destinatários e pessoas 

associadas, apontando que o alvo seria um grande 

distribuidor de drogas da cidade de Manaus, bem como 

operaria um esquema de envio de drogas para o Nordeste 

Brasileiro. Solicitou autorização do conselho da FDN e 

determinou o assassinato de desafetos. GIBA atualmente 

estaria residindo na cidade de CRATEUS/CE, de onde 

controlaria as ações criminosas de seu grupo.   

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, “caput”, 

35, 36 e 40, I, todos da Lei 11.343/2006, arts. 16 e 18 da lei 

10.826/2003, art. 1º da lei 9.613/98, art. 1º da lei 9.455/97, art. 

22, parágrafo único, primeira parte, da lei 7.492/1986, arts. 

121, § 2º, 129, § 1º, 147, 148 e 333, todos do CPB..   

 

CLOVES FERNANDES BARBOSA, 

vulgo APOLÔNIO, GORGO e/ou 

CLOVINHO (irmão de José Roberto), 

portador de CPF 417847582-72, RG 

1050683-7 SSP-AM, Nascimento 

11/08/1971, natural de MANAUS-AM, 

filho de ZACARIAS TAVARES 

BARBOSA e MARIA JOSE 

FERNANDES BARBOSA, Doc. 

Origem CERT.NASC.N.2.769 

FLS.388 LV.5 Cart.Parana da Eva-AM.  

 

Processos: 9899-74.2011.4.01. 3200 - 

Associação Para a Produção E Tráfico; 

0210572-89.2013.8.04.00 01-Crimes 

Conhecido criminoso do Estado do Amazonas, considerando 

de alta periculosidade, com diversos antecedentes criminais, 

especialmente por tráfico de drogas e homicídio. Importante 

membro da FDN, em função de ser irmão de JOSÉ 

ROBERTO FERNANDES BARBOSA. Foram interceptadas 

diversas mensagens que relacionadas a compra e venda de 

entorpecentes envolvendo o alvo as lideranças 

GEOMISSON, ALAN CASTIMÁRIO, JOSÉ ROBERTO e 

JOÃO BRANCO, indicando que CLOVES seria um importante 

distribuidor de drogas da cidade de Manaus. Os membros de 

sua equipe se identificariam pelo nick “apollo coringa”. 

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, “caput”, 

35, 36 e 40, I, todos da Lei 11.343/2006, arts. 16 e 18 da lei 

10.826/2003, art. 1º da lei 9.613/98, art. 1º da lei 9.455/97, art. 
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de Trânsito-10/03/2013-Crimes de 

Trânsito; 0333013-82. 2007.8.04.00 01 

(001.07.333013-3)-Tráfico Ilícito e Uso 

Indevido de Drogas-25/05/2007 - 1ª 

V.E.C.U.T.E. 

0020361-43.2006.8.04.0001 (001.06. 

020361-8)-Receptação-10/05/2006 - 

8ª Vara Criminal; 0001071-90.1998. 

8.04.0011 (011.98.001071-9)-Com-

petência do Júri / Crime Tentado-

02/04/1998-1ª Vara do Tribunal do Júri. 

22, parágrafo único, primeira parte, da lei 7.492/1986, arts. 

121, § 2º, 129, § 1º, 147, 148 e 333, todos do CPB..   

 

ANTONIO FERNANDO FERREIRA, 

vulgo “BOMBADO”, “NENÉM” ou 

“BIORANA”, portador de CPF 

651509372-15, RG 15218945 – 

SSP/AM, Nascimento em 17/09/1981, 

natural de Terra Santa-PA, filho de 

Maria Francisca Ferreira. Processo: 

0243051-38.2013.8. 04.0001-Crimes 

contra a vida-20/09/2013-3º Vara do 

Tribunal do Júri. 

Membro da FDN muito próximo a GEOMISON, vulgo 

“ROQUE”. As investigações apontaram que o alvo seria um 

distribuidor de drogas da facção na cidade de Manaus, e 

operaria um esquema de envio de drogas para o exterior 

através de mulas, especialmente Portugal, sendo certo que, 

durante as investigações foram realizadas pelo menos duas 

apreensões no aeroporto de drogas pertencentes ao alvo. 

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, “caput”, 

35, 36 e 40, I, todos da Lei 11.343/2006, art. 1º da lei 9.613/98 

e art. 22, parágrafo único, primeira parte, da lei 7.492/1986 

BRUNO VILHENA BLANCO, vulgo 

“BUNDÃO”, portador de CPF 

99738023220, RG 2335397-0 SSP-

AM, natural de Belém do Pará-PA, 

nascido em 15/05/1991, filho de Eneas 

Gonçal-ves Branco e Lana Maria 

Pimentel Vilhena.   

 

Processos: 0229136-82. 

2014.8.04.0001-Tráfico de Drogas e 

Membro da FDN ligado ao grupo ou equipe de GEOMISON, 

vulgo “ROQUE”. BRUNO é pessoa de total confiança de 

GEOMISON, seu verdadeiro “braço direito”, encarregado de 

realizar diversos serviços operacionais relacionados à 

distribuição de droga e movimentação financeira. Foi preso 

juntamente com ROQUE no ano de 2014, e conseguiu 

liberdade provisória através do esquema operado pelos 

advogados ROSÂNGELA e ALDEMIR.  Recrutou diversas 

mulas para realizar depósitos fracionados em contas 

indicadas pelos fornecedores de ROQUE, para aquisição de 
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Condutas Afins-11/06/2014 - 4ª 

V.E.C.U.T.E.; 0243380-50.2013.8. 

04.0001-Tráfico de Drogas e Condutas 

Afins-20/09/2013 - 1ª V.E. C.U.T.E. 

entorpecente. As investigações apontaram que o alvo seria 

também um distribuidor de drogas da facção na cidade de 

Manaus. 

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, “caput”, 

35, 36 e 40, I, todos da Lei 11.343/2006, arts. 16 e 18 da lei 

10.826/2003, art. 1º da lei 9.613/98, art. 22, parágrafo único, 

primeira parte, da lei 7.492/1986, art. 333 do CPB  

EDUARDO BRUNO PORTELA LIMA, 

vulgo “BRUNINHO”, portador de CPF 

798183662-04, RG 17122775 SSP-

AM, natural de Manaus-AM, nascido 

em 07/01/1985, filho de Manuel 

Raimundo de Souza Lima e Isabel 

Estevam Portela.  

 

Processos criminais: 0200446-

09.2015.8.04. 0001-Ação Penal - 

Receptação-08/01/2015 - 10ª Vara 

Criminal; 0238657-90.2010.8.04.0001 

(001.10. 238657-0)-Peculato-

10/08/2010 - 4ª Vara Criminal. 

Membro da FDN ligado ao grupo ou equipe de JOSÉ 

ROBERTO. BRUNO é pessoa de total confiança de JOSÉ 

ROBERTO e de sua esposa LUCIANA, sendo encarregado 

de realizar diversos serviços operacionais relacionados à 

distribuição de droga e especialmente movimentação 

financeira. As investigações apontaram que o alvo seria 

também um distribuidor de drogas da facção na cidade de 

Manaus. 

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, “caput”, 

35, 36 e 40, I, todos da Lei 11.343/2006, art. 1º da lei 9.613/98 

e art. 22, parágrafo único, primeira parte, da lei 7.492/1986 

ERIK LEAL SIMÕES, vulgo “CD”, 

portador de CPF 003277172-03, RG 

1814627-9 SSP/AM, nascido em 

08/01/1990, natural de Manaus-AM, 

filho de Raimundo de Melo Simões e 

Fatima Leal Simões.  

 

Processos: 0236294-

28.2013.8.04.0001-Pena Restritiva de 

Direitos-09/08/2013 - Vara de 

Membro da FDN de alta periculosidade, ligado ao grupo ou 

equipe de JOSÉ ROBERTO. ERIK, vulgo “CD” é pessoa de 

total confiança de JOSÉ ROBERTO, sendo o seu principal 

braço direito para realização de serviços operacionais 

relacionados à movimentação financeira (espécie de 

cobrador/ contador, principal responsável por realizar o 

pagamento dos fornecedores e recolher do dinheiro da 

“caixinha” da facção). Realizada também serviços 

operacionais relacionados à distribuição de drogas e de 

armazenamento e distribuição de armas da facção para 
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Execuções Penais (VEP); 0235735-

08.2012.8.04.0001-Execução Penal-

13/08/2012 - Vara de Execuções 

Penais (VEP); 0211237-42.2012.8. 

04.0001-Tráfico de Drogas e Condutas 

Afins-07/03/2012 - 2ª V.E.C.U.T.E. 

emprego em ações criminosas. As investigações apontaram 

que o alvo participou pessoalmente de alguns assassinatos, 

e  seria também um distribuidor de drogas da facção na 

cidade de Manaus. 

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, “caput”, 

35, 36 e 40, I, todos da Lei 11.343/2006, arts. 16 e 18 da lei 

10.826/2003, art. 1º da lei 9.613/98, art. 1º da lei 9.455/97, art. 

22, parágrafo único, primeira parte, da lei 7.492/1986, arts. 

121, § 2º, 129, § 1º, 147, 148 e 333, todos do CPB. 

DIEGO FERNANDES DE OLIVEIRA, 

vulgo “CACHEADO”, portador de 

CPF 867039192-91; RG 1860937-6 

SSP-AM; NASC: 07/01/1987 

naturalidade Santarem-PA, filho de 

Maria Carici Fernandes de Oliveira.  

 

Processos: 0211436-

30.2013.8.04.0001-Tráfico de Drogas 

e Condutas Afins-15/03/2013 - 1ª 

V.E.C.U.T.E.; 0234092-

15.2012.8.04.0001-Tráfico de Drogas 

e Condutas Afins-01/08/2012 - 2ª 

V.E.C.U.T.E.; 0227457-

86.2010.8.04.0001 (001.10. 227457-

7)-Busca e Apreensão Criminal-

09/06/2010 - 2ª V.E.C.U. T.E. 

Membro da FDN pertencente ao grupo de GEOMISON, vulgo 

“ROQUE”. As investigações apontaram que o alvo seria um 

distribuidor de drogas da facção na cidade de Manaus.  

 

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, “caput”, 

35, 36 e 40, I, todos da Lei 11.343/2006,  

WILLIAMS RODRIGUES MAIA, vulgo 

“LOIRINHO”, portador de CPF 

895779222-87; RG 19087047   SSP-

AM, naturalidade Manaus-AM, 

Conhecido narcotraficante amazonense, que foi preso pela 

PC/AM no dia 26/03/2015 com 200 Kg de cocaína em um 

condomínio de luxo na Ponta Negra, em Manaus. As 

mensagens interceptadas no período demonstram que o 

mesmo possui elevado poder econômico. Movimentou 
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nascimento em 19/02/1986, filho de 

Francineide Rodrigues Maia.  

 

Processo nº 0212383-

16.2015.8.04.0001, 4ª V.E.C.U.TE, 

respondendo na justiça por tráfico de 

entorpecentes. 

diariamente grandes quantidades de drogas, armas e 

dinheiro, ficando claro que possui seus próprios fornecedores 

de drogas na região da tríplice fronteira e rede de distribuição 

em Manaus. A interceptação das comunicações do alvo 

permitiu o encontro fortuito de provas de um possível episódio 

de corrupção judicial, envolvendo Desembargadores e/ou 

juízes do TJ/AM. Também foi possível realizar no período a 

apreensão de documentos falsificados pelo investigado para 

utilização em processo criminal, além da apreensão de 

aproximadamente 18 kg de drogas do investigado, com a 

prisão de um de seus soldados/comparsas. 

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, “caput”, 

35, 36 e 40, I, todos da Lei 11.343/2006, arts. 16 e 18 da lei 

10.826/2003, art. 1º da lei 9.613/98, art. 22, parágrafo único, 

primeira parte, da lei 7.492/1986 e art. 333 do CPB 

   

FRANCISCO CLEUTER MACHA-DO 

ARAÚJO, vulgo “SANTO” e/ou 

“SERAFIM”, portador de CPF 

590855252-68, RG: 12719323  

SSP/AM, naturalidade Benjamin 

Constant-AM,  nascido em  29/08/1974 

filho de Ulysses Dantas de Araujo e 

Maria Libania Machado de Araujo.  

 

Processos: 0247364-08.2014.8. 

04.0001-Tráfico de Drogas e Condutas 

Afins-30/08/2014 - 1ª V.E.C.U.T.E.; 

0201505-71.2011. 8.04.0001-

Execução Penal-13/01/2011 - Vara de 

Execuções Penais (VEP); 0227825-

Conhecido criminoso do Estado do Amazonas, considerando 

de alta periculosidade, com diversos antecedentes criminais, 

especialmente por tráfico de drogas. Membro da FAMÍLIA DO 

NORTE – FDN, ligado ao grupo de ALAN CASTIMÁRIO e 

GREGÓRIO GRAÇA ALVES. No período em que esteve 

preso respondia como um dos xerifes da FDN no UPP, 

executando as ordens e fazendo cumprir as regras de 

disciplina imposta pelas lideranças. Teve sua prisão relaxada 

por excesso de prazo, sendo posto em liberdade no dia 

18/08/2015. Imediatamente após, mais precisamente no dia 

20/08/2015, passou habilitou o pin 24E429EC com nickname 

“EMPORIO ARMANI” para se comunicar com as lideranças 

da FDN, se convertendo em mais um dos operacionais de 

ALAN CASTIMÁRIO e JOSÉ ROBERTO nas ruas. No dia 

21/08/2015, recebeu a tarefa e iniciou a compra de dólares 
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66.2008 .8.04.0001(001.08.227825-4) 

-Execução da Pena-17/07/2008 - Vara 

de Execuções Penais (VEP); 

0226020-78.2008.8.04.0001(001. 

08.226020-7)-Crimes Praticados por 

Funcionários Públicos Contra a 

Administração em Geral-04/07/2008 - 

2ª Vara Criminal. 

para a facção, que seriam enviados para a fronteira para 

compra de drogas.  As investigações apontaram que o alvo 

seria também um distribuidor de drogas da facção na cidade 

de Manaus.   

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, “caput”, 

35, 36 e 40, I, todos da Lei 11.343/2006, art. 1º da lei 9.613/98 

e art. 22, parágrafo único, primeira parte, da lei 7.492/1986 

FRANCINALDO DOS SANTOS DA 

SILVA, vulgo “CINTA LARGA” ou 

“INDIO”, portador de CPF 520751682-

53, RG 1486445-2 SSP-AM, 

Nascimento 18/12/1977, Nascimento 

em Parintins-AM, filho de Jose Paixao 

da Silva e Ana Lucia Batista dos 

Santos, Doc. Origem MAT.N.004853-

01-55-1981-1-00046-154-0047563-41 

Parintins-AM.  

 

Processos: 0227998-51.2012.8.04. 

0001-Crimes do Sistema Nacional de 

Armas-23/06/2012 - 8ª Vara Criminal; 

0259995-81.2014.8.04. 0001-Crimes 

do Sistema Nacional de Armas-

09/11/2014 - 1ª Vara do Tribunal do 

Júri; 0262674-54.2014.8. 04.0001-

Crimes contra a vida-27/11/2014 - 1ª 

Vara do Tribunal do Júri; 0228341-

42.2015.8.04.0001-Estelionato-

14/07/2015 - 4ª Vara Criminal. 

Perigoso criminoso deste Estado, com diversos antecedentes 

criminais, especialmente relacionados a homicídios, e 

reconhecido no mundo do crime pela extrema violência e 

crueldade com que atua. Membro de destaque da FAMÍLIA 

DO NORTE – FDN, sendo sicário de total confiança de 

GELSON CARNAÚBA e ALAN CASTIMÁRIO. Atualmente se 

encontra preso em Manaus. As investigações apontaram que 

o alvo seria também um distribuidor de drogas da facção na 

cidade de Manaus.   

 

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, “caput”, 

35, 36 e 40, I, todos da Lei 11.343/2006; 

CLEIBE GONZAGA DE LIMA, vulgo 

“JR” ou “LUCAS”, portador de CPF 

Conhecido criminoso do Estado do Amazonas, considerando 

de alta periculosidade, com diversos antecedentes criminais, 
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588063852-91, RG 1169076-3 SSP-

AM, Nascimento 21/03/1978, natural 

de Manaus-AM, filho de Lucenilde 

Gonzaga de Lima, Doc. Origem 

CERT.NASC.N.12.354 FLS.382 LV.A-

14 CART.8.OF.MANAUS-AM.  

 

Processos: 0040111-31.2006.8.04. 

0001-10ª Vara Criminal; 0237065-

06.2013.8.04.0001- 3ª V.E.C.U.T.E. 

 

especialmente por tráfico de drogas. Importante membro da 

FDN, ligado ao grupo de ALAN CASTIMÁRIO, citado em 

diversas mensagens relacionadas à distribuição / entrega de 

drogas e pagamento da “caixinha” da FDN, indicando que 

seria um importante distribuidor de drogas da cidade de 

Manaus. 

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, “caput”, 

35, 36 e 40, I, todos da Lei 11.343/2006;  

KELISON REGO DA SILVA, vulgo 

“LOIRINHO”, portador de CPF 

919054862-00, RG 2264254-4 SSP-

AM, natural de Santarém-PA, nascido 

em 05/01/1985, filho de Expedito 

Gomes da Silva e Sebastiana 

Ieda Rego da Silva. 

 

Processos: 0220639-

50.2012.8.04.0001-Uso de docu-

mento falso-04/05/2012 - 1ª Vara 

Criminal; 0258344-48.2013.8.04. 

0001-Pena Privativa de Liberdade-

18/12/2013 - Vara de Execuções 

Penais (VEP); 0358143-74.2007. 

8.04.0001 (001.07.358143-8)-Roubo 

(art. 157)-16/10/2007 - 4ª Vara 

Criminal; 0341014-56.2007.8.04. 0001 

(001.07.341014-5)-Roubo (art. 157)-

14/07/2007 - 4ª Vara Criminal 

Conhecido criminoso do Estado do Amazonas, considerando 

de alta periculosidade, com diversos antecedentes criminais, 

especialmente por tráfico de drogas. Importante membro da 

FDN, ligado ao grupo de ALAN CASTIMÁRIO, citado em 

diversas mensagens relacionadas à distribuição / entrega de 

drogas e pagamento da “caixinha” da FDN, indicando que 

seria um importante distribuidor de drogas da cidade de 

Manaus. 

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, “caput”, 

35, 36 e 40, I, todos da Lei 11.343/2006;  
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EDUARDO QUEIROZ DE ARAUJO, 

vulgo “FOGUINHO” e/ou “CADU”, 

portador de CPF 877816892-91, RG 

1994738-0 SSP-AM, Nascimento 

25/07/1987,  natural de  Manaus-AM, 

filho de Osvaldino Pinho de Araujo e  

Maria Angela Valerio Queiroz. Doc. 

Origem CERT.NASC.N.565 FLS.96V 

LV.127 CART.6.OF.MANAUS-AM.  

 

Processos: 0206255-82.2012.8.04. 

0001-Crimes contra a vida-07/02/2012 

- 3º Vara do Tribunal do Júri; 0209047-

14.2009.8.04.0001 (001.09.209047-9)-

Homicídio Qualifi-cado-05/03/2009 - 2ª 

Vara do Tribunal do Júri. 

Perigoso criminoso deste Estado, com diversos antecedentes 

criminais, especialmente relacionados a homicídios, e 

reconhecido no mundo do crime pela estrema violência e 

crueldade com que atua. Membro de destaque da FAMÍLIA 

DO NORTE – FDN, sendo sicário de total confiança de ALAN 

CASTIMÁRIO e JOSÉ ROBERTO. Foi o executor de diversos 

homicídios realizados a mando das principais lideranças da 

facção, especialmente no episódio que terminou conhecido 

como “FIM DE SEMANA SANGRENTO”. As investigações 

apontaram que o alvo seria um distribuidor de drogas da 

facção na cidade de Manaus. 

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, “caput”, 

35, 36 e 40, I, todos da Lei 11.343/2006, arts. 16 e 18 da lei 

10.826/2003, art. 1º da lei 9.455/97, arts. 121, § 2º, 129, § 1º, 

147 e 148, todos do CPB.   

 

GREGORIO GRAÇA ALVES, vulgo 

“GREG”, portador de CPF 

511720202-30, RG 1886466-0 SSP-

AM, Nascimento 28/10/1987, natural 

de Tabatinga-AM, filho de Sebastião 

Alves da Silva e Creuza Mota da 

Graça, Origem CERT.NASC.N.2.666 

FLS. 272 LV.A-05 RT.TABATINGA-

AM. 

 

Processos: 0248950-80.2014.8.04. 

0001-Pena Privativa de Liberdade-

08/09/2014 - Vara de Execuções 

Penais (VEP); 0247364-08.2014. 

8.04.0001-Tráfico de Drogas e 

Conhecido criminoso do Estado do Amazonas, considerando 

de alta periculosidade, com diversos antecedentes criminais, 

especialmente por tráfico de drogas. É sobrinho do conhecido 

traficante ANTÔNIO DA MOTA GRAÇA, vulgo “CURICA”. 

Obteve decisão favorável a prisão domiciliar para tratamento 

de saúde através de possível esquema operado pela 

advogada ROSÂNGELA, que também é alvo na presente 

investigação, tendo cortado a tornozeleira eletrônica 

imediatamente após sua liberação. Membro da FDN, ligado 

ao grupo de ALAN CASTIMÁRIO, citado em diversas 

mensagens relacionadas à distribuição / entrega de drogas e 

pagamento da “caixinha” da FDN, indicando que seria um 

importante distribuidor de drogas da cidade de Manaus. 
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Condutas Afins- 1ª V.E.C.U.T.E.; 

0718397-61.2012.8.04.0001 - Pena 

Privativa de Liberdade-05/12/2012 - 

Vara de Execuções Penais (VEP) 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, “caput”, 

35, 36 e 40, I, todos da Lei 11.343/2006 e art. 333 do CPB 

 

RAFAEL HENRIQUE CANUTO DE 

OLIVEIRA, portador de CPF 

018833422-01, RG 2586014-3 SSP-

AM, nascido em 10/11/1993, natural de 

BELEM-PA, filho de Marques 

Rodrigues de Oliveira e Gina Natecia 

Canuto Pimentel. Processos: 

0218222-90.2013.8.04.0001 – 

Latrocínio -29/04/2013-2ª Vara 

Criminal. 

Membro da FDN que se encontra preso juntamente com 

JOSÉ ROBERTO no COMPAJ, sendo a pessoa responsável 

por realizar e manter o cadastro de membros da FDN em um 

laptop existente no presídio (escolhido para a função 

provavelmente pelo fato de ser técnico em informática). As 

investigações apontaram que o mesmo seria também um 

pequeno distribuidor de drogas da cidade de Manaus. 

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, “caput”, 

35, 36 e 40, I, todos da Lei 11.343/2006 

 

MAGAIVEL FERREIRA PEREIRA, 

vulgo MAGAIVER, portador de CPF 

815872872-34, RG 1715757-9 SSP-

AM, natural de Manaus-AM, nascido 

em 22/04/1986, filho de Ivaldo Ribamar 

Pereira e Ana Virgens Ferreira Pereira.  

 

Processos: 0215182-

66.2014.8.04.0001-Homicídio Quali-

ficado-28/03/2014-2ª Vara do Tribunal 

do Júri; 0206221-73.2013.8. 04.0001 - 

Tráfico de Drogas e Condutas Afins - 

08/02/2013 - 3ª V.E.C.U.T.E.; 

0234451-33.2010.8. 04.0001 

(001.10.234451-6) - 19/07/2010 - Vara 

de Execuções Penais (VEP) 

Conhecido criminoso do Estado do Amazonas, considerando 

de alta periculosidade, com diversos antecedentes criminais, 

especialmente por tráfico de drogas e homicídios. Membro da 

FDN, ligado ao grupo de CLOVES. Solicitou autorização do 

conselho para assassinar desafeto por disputas por pontos 

de venda de drogas, ficando claro que seria um sicário e 

distribuidor de drogas da cidade de Manaus. 

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, “caput”, 

35, 36 e 40, I, todos da Lei 11.343/2006, arts. 16 e 18 da lei 

10.826/2003, art. 1º da lei 9.455/97, arts. 121, § 2º, 129, § 1º, 

147 e 148, todos do CPB.   
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JOSE MARIA FIGUEIRÓ GOMES, 

vulgo REIZINHO DO PÓ e/ou PINTO 

DE OURO, portador de CPF 

029779582-15.  Nascimento em 

15/04/1954, natural de Abaetetuba- 

PA, filho de Manoel Gomes e Maria 

José Figueiro.   

 

Processos: 505-19.2006.4.01.3200 

(2006.32.00.0005 09-0)-AÇÃO 

PENAL-JF; 1433-67.20 

06.4.01.3200(2006.32.00.001437- 0-

Incidente de Falsidade-JF; 0233552-

64.2012.8.04.0001-Execução Provi-

sória-07/08/2012-Vara de Execuções 

Penais (VEP). 

Um dos maiores traficantes do passado recente do 

Amazonas,  conhecido pela alcunha de REIZINHO DO PÓ, 

por ter operado em uma grande estrutura logística voltada 

para o transporte de drogas. Se tornou um importante 

membro da FDN, ligado ao grupo de JOÃO BRANCO e JOSÉ 

ROBERTO. No período em que esteve preso, respondeu 

como um dos xerifes da FDN no COMPAJ SEMI-ABERTO. 

Atualmente em liberdade, estaria operando um esquema de 

envio de grandes carregamentos de drogas para o Nordeste 

Brasileiro. Na mensagem ID 526924 e seguintes, datadas de 

14/08/2015, o interlocutor informa para JOSÉ ROBERTO que 

perdeu “400” kg de Skunk em Itacoatiara, que seriam 

enviados para Belém, se referindo certamente à apreensão 

de aproximadamente 400 kg de skunk realizada pela PC/AM 

no dia 06/08/2015, no município de Itacoatiara/AM, 

encontrados em um fundo falso de uma lancha que navegava 

pelo rio Amazonas com destino a Belém/PA.    

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, “caput”, 

35, 36 e 40, I, todos da Lei 11.343/2006, art. 1º da lei 9.613/98 

e art. 22, parágrafo único, primeira parte, da lei 7.492/1986, 

 

PAMELA SABRINA DOS SANTOS 

DIAS, alcunha “NINA”, portadora de 

CPF 948958132-15, RG 2037170 

SSP-AM, nascimento 18/01/1988, 

natural de Manaus-AM, filha de Paulo 

Fernando Alves Dias e Maria do Carmo 

dos Santos, doc. origem Cert. 

Nasc.N.73.574 fls 240 Lv-A-82, Cart. 7 

Ofício Manaus-AM. 

Esposa de GEOMISON, vulgo “ROQUE”, uma das principais 

lideranças da FDN. Tem plena ciência dos negócios ilícitos 

de seu marido, e auxilia na contabilidade e lavagem de 

dinheiro do tráfico, recebendo valores e realizado 

pessoalmente diversos depósitos para fornecedores de 

GEOMISON (acompanhava BRUNO BUNDÃO, S.O. de 

GEOMISON, até o banco, nos dias de pagamento de 

fornecedores de drogas). Também utiliza seu nome e de 

familiares para lavagem de dinheiro.  
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INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, art. 1º da lei 

9.613/98 e art. 22, parágrafo único, primeira parte, da lei 

7.492/1986 

 

LUCIANE ALBUQUERQUE DE LIMA, 

portadora de CPF 955.302.742-34 RG 

1982433-5 SSP-AM, Nascimento 

30/05/1988, natural de Parintins-AM, 

filha de Aluizio Cavalcante de Lima e 

Luzardina Maria Albuquerque de Lima, 

doc. Origem CERT.NASC N. 58. 753 

fls.278 LV.A/64 Cart.Parintins-AM. 

 

 

Esposa de JOSÉ ROBERTO, uma das principais lideranças 

da FDN, que se encontra preso em Manaus. Tem plena 

ciência dos negócios ilícitos de seu marido, e auxilia na 

contabilidade e lavagem de dinheiro do tráfico (recebe e 

administra o dinheiro correspondente dos negócios ilícitos de 

seu marido). Utiliza sua conta pessoal e de familiares para 

lavagem de dinheiro, podendo ser citados como exemplo 

LUZARDINA MARIA ALBUQUERQUE DE LIMA, sua 

genitora, e AILSON ALBUQUERQUE DE LIMA, seu irmão 

(CPF 061.544.812-15).      

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013 e art. 1º da lei 

9.613/98 

  

KETHLEEN TEIXEIRA BASTOS, 

alcunha “CREIO”, portadora de CPF 

901422922-49, RG 2123500-7 SSP-

AM, Nascimento 15/01/1990, natural 

de MANAUS-AM, filha de Franklin 

Barroso Bastos e Marilza Teixeira dos 

Santos, Doc. Origem CERT. 

NASC.N.10.127 FLS.69 LV.A-20 

CART.CARACARAI-RR. 

Esposa de ALAN CASTIMÁRIO, uma das principais 

lideranças da FDN, que se encontra preso em Manaus. Tem 

plena ciência dos negócios ilícitos de seu marido, e auxilia na 

contabilidade e lavagem de dinheiro do tráfico (recebe e 

administra o dinheiro correspondente ao seu marido nos 

negócios da facção). 

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013 e art. 1º da lei 

9.613/98 

 

PAMELA NUNES PEREIRA, 

portadora de CPF 858459812-04, RG 

1832032-5 SSP-AM, Nascimento 

12/02/1987, natural de Manaus-AM, 

Esposa de GELSON CARNAÚBA, uma das principais 

lideranças da FDN, que se encontra recolhido em presídio 

federal. Tem plena ciência dos negócios ilícitos de seu 

marido, e auxilia na contabilidade e lavagem de dinheiro do 



 
POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO AMAZONAS 

DRE - DELEGACIA DE REPRESSÃO A ENTORPECENTES 

 

404 

 

filha de Edmilson da Costa Pereira e 

Maria do Perpetuo Socorro da Silva 

Nunes, Doc. origem CERT.NASC. 

N.2.840 FLS.56 LV.A-175 

CART.4.OF.MANAUS-AM 

tráfico. Durante todo o período de monitoramento, foi o elo de 

ligação entre a GELSON e os demais membros do conselho 

da FDN, levando informações e trazendo ordens/orientações. 

Recebe e administra o dinheiro correspondente ao seu 

marido nos negócios da facção (o dinheiro e a contabilidade 

estariam na casa de sua genitora, local em que reside 

atualmente). Também utiliza conta corrente de sua filha 

menor ANA CLARA NUNES CARNAUBA, CPF 049.236.252-

10, D.N. 12/04/2008 para ocultar recursos do tráfico de 

drogas. Durante as investigações, esteve empenhada em 

anular a condenação e seu marido e traze-lo de volta para 

Manaus, patrocinando diversos episódios de corrupção 

judicial, com o auxílio dos advogados LUIZ SÉRGIO 

VIEIRALAVES DONATO LOPES FILHO, vulgo “LUIZITO”, e 

LUCIMAR VIDINHA GOMES, vulgo “BAR”.  

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, art. 1º da lei 

9.613/98 e art. 333 do CPB.  

 

LUCIANA UCHOA CARDOSO, 

portadora de CPF 756334182-04, RG 

16408888 SSP-AM, natural de 

MANAUS-AM, filha de Raimundo 

Tenorio Cardoso e Olimpia Vieira 

Uchoa, Doc. Origem CERT.NASC.N. 

24.182 FLS.46 LV.A-29 CART.8.OF. 

MANAUS-AM.  

 

Processo: 0219662-

58.2012.8.04.0001-Segredo de Justiça 

- Medidas Investigatórias Sobre 

Organizações Criminosas-Tráfico de 

Esposa de MARCOS PARÁ, braço direito de JOSÉ 

ROBERTO. Tem plena ciência dos negócios ilícitos de seu 

marido, e auxilia na contabilidade e lavagem de dinheiro do 

tráfico (recebe e administra o dinheiro correspondente ao seu 

marido nos negócios da facção). 

Citada e indicada por MARCOS PARÁ em diversas ocasiões 

como pessoa responsável por realizar pagamentos para 

fornecedores da facção (v.g. conversas entre MARCOS 

PARÁ e o fornecedor JUAN ANGEL OCAMPO, no dia 

17/06/2015), ficando claro que a mesma cuida da 

contabilidade e participa ativamente dos negócios ilícitos de 

seu marido que se encontra preso. Interceptada como 

interlocutora, sendo usuária do PIN 221AA98B. 
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Drogas e Condutas Afins-04/05/2012 - 

3ª V.E.C.U.T.E. 

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, “caput”, 

35, 36 e 40, I, todos da Lei 11.343/2006 e art. 1º da lei 

9.613/98, 

  

ANDREIA DO CARMO FEITOSA, 

portadora de CPF  523516372-91, RG 

1650562-0 SSP-AM, natural de 

Manaus-AM, nascimento em 

06/07/1980, filha de Antonio Souza 

Feitosa e Valdenora Coelho do Carmo.  

 

Processos: 2003.001453-5-HC - 1ª 

Câmara Criminal TJ-AM, pacientes 

ANDREIA e CLEOMAR RIBEIRO. 

2003.001453-5-HC-1ª Câmara 

Criminal TJ-AM, pacientes ANDREIA e 

CLEOMAR RIBEIRO. 

Esposa de CLEOMAR RIBEIRO DE FREITAS, vulgo 

“COPINHO”, uma das principais lideranças da FDN, que se 

encontra preso em Manaus. Tem plena ciência dos negócios 

ilícitos de seu marido, e auxilia na contabilidade e lavagem de 

dinheiro do tráfico (recebe e administra o dinheiro 

correspondente ao seu marido nos negócios da facção). 

Utiliza uma conta corrente de uma empresa registrada em 

seu nome (ANDREIA DO CARMO FEITOSA, 

CNPJ 13.694.366/0001-50) para lavar dinheiro e movimentar 

recursos ilícitos do tráfico de drogas.  

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013 e art. 1º da lei 

9.613/98;  

 

BRAULIO CARLOS SANCHEZ 

RENDON, vulgo “BRAULIO”, 

colombiano, natural de Letícia-

Colombia, nascimento 13/06/1984, 

filho de Teofilo Sanches Carreira e 

Marta Cecilia Rendon Castro, 

identidade 1.121.199.592 – Colômbia.  

 

Processo: 0233690-

26.2015.8.04.0001-Tráfico de Drogas 

e Condutas Afins-03/09/2015-4ª 

V.E.C.U.T.E. 

Fornecedor de drogas e armas da FDN. Negociou grandes 

quantidades de drogas e armas com às lideranças 

GEOMISON, vulgo “ROQUE”, e CLEOMAR, vulgo 

“COPINHO”. BRAULIO é cunhado e principal articulador no 

Brasil do conhecido fornecedor de drogas da região da tríplice 

fronteira NELSON FLORES COLLANTES, vulgo “ACUARIO”. 

BRAULIO foi preso em flagrante no dia 01/09/2015, pela 

Polícia Civil do Amazonas, juntamente com um comparsa de 

nome WELLINGTON GUSTAVO DE SOUZA OLIVEIRA, por 

armazenar 80 kg de drogas em uma casa no beco Santa 

Clara, bairro Aleixo, nesta capital (processo nº 0233690-

26.2015.8.04.0001, disponível para consulta online no site 

http://consultasaj.tjam.jus.br). 

http://consultasaj.tjam.jus.br/
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INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, “caput”, 

35, 36 e 40, I, todos da Lei 11.343/2006, arts. 16 e 18 da lei 

10.826/2003, art. 1º da lei 9.613/98, art. 22, parágrafo único, 

primeira parte, da lei 7.492/1986 

 

LUIZ ORLANDO LEON OBANDO, 

vulgo “LUCHO”, “ANGELO” e/ou 

“PERRO”, RG 01128611-4 PERU, 

natural de Trujjilo/Peru, nascido em 

02/09/1966, filho de Aurelio Leon Diaz 

e Claudina Obando Portilla. 

 

Processo 0220073-67.2013.8.04. 

0001. 

Os irmãos LUIS LEON OBANDO, vulgo “LUCHO e/ou 

PERRO, e ROLAND LEON OBANDO, vulgo “SOMBRA”, são 

conhecidos fornecedores de drogas da região da tríplice 

fronteira, conforme amplamente demonstrado na 

representação inicial da presente operação. Diversas 

mensagens interceptadas do pin utilizado por LUIS LEON 

OBANDO deixam claro que ambos seguem atuando como 

fornecedores de drogas, sendo ROLAND OBANDO o 

responsável por coordenar a aquisição e o envio da droga de 

Tabatinga (interceptado como interlocutor, tendo em vista seu 

pin não foi programado por estar fora do país), e LUIS LEON 

o responsável pela distribuição e movimentação financeira 

em Manaus. 

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, “caput”, 

35, 36 e 40, I, todos da Lei 11.343/2006, art. 1º da lei 

9.613/98, art. 22, parágrafo único, primeira parte, da lei 

7.492/1986 

 

MELLKA SALES DE CARVALHO, 

vulgo “MEL”, portadora de CPF 

001333172-85 e  109231267-67 

RG 2111443-9 SSP-AM, nascimento 

em 22/10/1985, natural de Manaus-

AM,  filha de João Martins de Carvalho 

e Maria Regina Sales de Carvalho.  

Esposa de LUIS LEON OBANDO, vulgo “LUCHO e/ou 

PERRO, responsável por coordenar a movimentação 

financeira (contabilidade) dos irmãos OBANDO. Já foi presa 

juntamente com seu marido por tráfico de drogas. Foi a 

responsável por enviar 200 mil reais ocultos em aparelho de 

ar condicionado para a fronteira, que foram apreendidos pela 

Polícia Federal, conforme destacado na representação inicial. 
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Processo: 0263376-97.2014.8.04. 

0001-Tráfico de Drogas e Condutas 

Afins-10/05/2013-2ª V.E.C.U.T.E. 

Sua conta bancária continua sendo utilizada pelo grupo para 

movimentação de recursos oriundos do tráfico de drogas.  

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, art. 1º da lei 

9.613/98, art. 22, parágrafo único, primeira parte, da lei 

7.492/1986 

LENIVALDO ALVES DE FREITAS, 

vulgo “LELEI”, “BX”, “BAIXINHO”, 

“CHATO”, portador de CPF 

745893422-00, RG 1411284-1 SSP-

AM, Titulo de Eleitor 13306412232, 

nascido em 26/07/1978, natural de 

Benjamim Constant/AM, filho de 

Lindimberg de Freitas e Maria Alves de 

Freitas.  

 

Processos: 0229809-41.2015.8.04. 

0001-Inquérito Policial - Uso de 

documento falso-27/07/2015-8ª Vara 

Criminal. 

Um dos maiores traficantes da atualidade do Estado do 

Amazonas. Juntamente com seu irmão JOSE CARLOS DE 

FREITAS, vulgo “VERDINHO”, opera uma grande estrutura 

logística criminosa voltada para o transporte de distribuição 

de grandes cargas de cocaína da tríplice fronteira para 

Manaus e para o Nordeste Brasileiro. Trabalham com o 

narcotraficante peruano WILDER CHUQUIZUTA 

VELAYARSE, vulgo “TRONCO”, um dos mais antigos e 

tradicionais fornecedores de drogas da tríplice fronteira, 

residente em Letícia/CO.  Os IRMÃOS FREITAS alcançaram 

nos últimos anos um elevadíssimo poder econômico, 

possuindo diversas empresas para lavar o dinheiro obtido 

com o transporte de grandes cargas de cocaína para Manaus, 

e se converteram em um dos principais fornecedores da FDN, 

com relação muito próxima a JOSÉ ROBERTO e a 

CLEOMAR RIBEIRO DE FREITAS, vulgo COPINHO. Estão 

relacionados a diversos flagrantes realizados pela DRE/AM 

nos últimos anos, sendo os verdadeiros responsáveis por 

mais de uma tonelada de cocaína que foram apreendidos 

neste período. Após a prisão em flagrante de ALEX SANDRO 

FERNANDES BEZERRA, vulgo “FEDERAL” com mais de 

200 Kg de cocaína em fevereiro de 2015, que prestou 

informações detalhadas a respeito da estrutura criminosa 

comandada pelos IRMÃOS FREITAS, LENIVALDO fugiu 

para a VENEZUELA, onde estaria foragido juntamente com 

JOÃO BRANCO. Mesmo a distância, LENIVALDO segue 
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negociando drogas com JOSÉ ROBERTO, que adquire dos 

fornecedores TRONCO e BRAULIO, dentre outros, sendo 

que seu irmão JOSÉ CARLOS permaneceu em Manaus para 

operacionalizar o esquema criminoso.   

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, “caput”, 

35, 36 e 40, I, todos da Lei 11.343/2006, arts. 16 e 18 da lei 

10.826/2003, art. 1º da lei 9.613/98 e art. 22, parágrafo único, 

primeira parte, da lei 7.492/1986, 

 

JOSE CARLOS DE FREITAS, vulgo 

“VERDINHO”, portador de CPF 

317691522-53, RG: 1201617-9 

SSP/AM, nascido em 18/07/1974, 

natural de Benjamin Constant/AM, filho 

de Maria Alves de Freitas. 

 

Processos: 0229809-41.2015.8.04. 

0001-Inquérito Policial - Uso de 

documento falso-27/07/2015-8ª Vara 

Criminal. 

Um dos maiores traficantes da atualidade do Estado do 

Amazonas. Juntamente com seu irmão LENIVALDO ALVES 

DE FREITAS, vulgo LELEI ou BAIXINHO, opera uma grande 

estrutura logística criminosa voltada para o transporte de 

distribuição de grandes cargas de cocaína da tríplice fronteira 

para Manaus e para o Nordeste Brasileiro. Trabalham com o 

narcotraficante peruano WILDER CHUQUIZUTA 

VELAYARSE, vulgo “TRONCO”, um dos mais antigos e 

tradicionais fornecedores de drogas da tríplice fronteira, 

residente em Letícia/CO.   Os IRMÃOS FREITAS alcançaram 

nos últimos anos um elevadíssimo poder econômico, 

possuindo diversas empresas para lavar o dinheiro obtido 

com o transporte de grandes cargas de cocaína para Manaus, 

e se converteram em um dos principais fornecedores da FDN, 

com relação muito próxima a JOSÉ ROBERTO e a 

CLEOMAR RIBEIRO DE FREITAS, vulgo COPINHO. Estão 

relacionados a diversos flagrantes realizados pela DRE/AM 

nos últimos anos, sendo os verdadeiros responsáveis por 

mais de uma tonelada de cocaína que foram apreendidos 

neste período. Após a prisão em flagrante de ALEX SANDRO 

FERNANDES BEZERRA, vulgo “FEDERAL” com mais de 

200 Kg de cocaína em fevereiro de 2015, que prestou 
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informações detalhadas a respeito da estrutura criminosa 

comandada pelos IRMÃOS FREITAS, LENIVALDO fugiu 

para a VENEZUELA, onde estaria foragido juntamente com 

JOÃO BRANCO. Mesmo a distância, LENIVALDO segue 

negociando drogas com JOSÉ ROBERTO, que adquire dos 

fornecedores TRONCO e BRAULIO, dentre outros, sendo 

que seu irmão JOSÉ CARLOS permaneceu em Manaus para 

operacionalizar o esquema criminoso.   

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, “caput”, 

35, 36 e 40, I, todos da Lei 11.343/2006, arts. 16 e 18 da lei 

10.826/2003, art. 1º da lei 9.613/98 e art. 22, parágrafo único, 

primeira parte, da lei 7.492/1986, 

 

GABRIELLE MENEZES DOS 

SANTOS, portadora de CPF 

001.445.612-55; RG 2097707-7 SSP-

AM, nascida em  25/03/1991, 

natural de Santo Antonio do Iça-AM, 

filha de Valdemir Miranda dos Santos e 

Normelia Menezes dos Santos. 

 

Esposa de JOSÉ CARLOS DE FREITAS, vulgo 

“VERDINHO”. Tem plena ciência dos negócios ilícitos de seu 

marido, e auxilia na contabilidade e lavagem de dinheiro do 

tráfico. Já foi detida juntamente com seu marido por tráfico de 

drogas. Sua conta bancária é muito utilizada pelo grupo para 

movimentação de recursos oriundos do tráfico de drogas. 

Possui empresas de fachada em seu nome, que são 

utilizadas para lavagem de dinheiro.   

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, art. 1º da lei 

9.613/98, art. 22, parágrafo único, primeira parte, da lei 

7.492/1986 

 

DANIEL RODRIGUES OROSCO, 

vulgo “RIQUELME”, “TATARETO”, 

“SAMUEL” e/ou “RELAMPAGO”, 

portador de CPF 015202632-01, RG  

2582751-0 SSP/AM, nascimento 

Um dos principais fornecedores de drogas da FDN. Ao longo 

dos trabalhos de monitoramento, negociou milhões de reais 

em entorpecentes com JOSÉ ROBERTO BARBOSA. Sócio 

do  traficante colombiano JOÃO FREDY POLANIA BARROS, 

vulgo “ROLEX.  Enviou milhares de reais para a fronteira em 
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15/11/1977, natural de Maraã-AM 

(COLOMBIANO), filho de Carlos 

Orosco Granjeiro e Fatima Rodrigues 

Paima (identidade ideologicamente 

falsa)  

 

Processos: 0012679-

50.2012.4.01.3200 -10/08/2012-

Crimes de Tráfico Ilícito E Uso Indevido 

De Drogas-4ª Vara Federal; 0715408-

82.2012.8.04. 0001-Execução Penal-

26/10/2012 - Vara de Execuções 

Penais (VEP); 0204977-46.2012. 

8.04.0001-Pena Privativa de 

Liberdade-31/01/2012 - Vara de 

Execuções Penais (VEP) 

contas de laranjas. No curso das investigações, teve pelo 

menos uma grande carga de drogas apreendidas pela 

DRE/AM, que ocasionou a prisão em flagrante de seus 

comparsas SUSAN BRITO D’ALMEIDA, JOÃO FREDY 

POLANIA BARROS, vulgo “ROLEX e JULIO CEZAR PINTO 

CRUZ, com aproximadamente 570 Kg de drogas, entre 

maconha tipo SKUNK e COCAÍNA, além de uma pistola 

9mm. Na residência de seu comparsa ROLEX foram 

apreendidos diversos comprovantes de remessas de dólares 

para o exterior via Wester Union e anotações de contabilidade 

do tráfico  (IPL nº 701/2015 – SR/DPF/AM).  

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, “caput”, 

35, 36 e 40, I, todos da Lei 11.343/2006, art. 1º da lei 9.613/98 

e art. 22, parágrafo único, primeira parte, da lei 7.492/1986, 

 

ANDRÉ SAID DE ARAÚJO, vulgo 

FLAMENGO, portador de CPF 

642.629.012-20, RG: 12975273-

SSP/AM, D.N. 23/01/1980, filho de 

Maria Zeneide Said de Araujo  e 

Raimundo Fonseca de Araujo.  

 

Processo 0248748-

74.2012.8.04.0001-Execução da Pena 

Privativa de Liberdade-06/11/2012-

Vara de Execuções Penais (VEP) 

Homem de confiança do colombiano fornecedor de drogas da 

FDN DANIEL RODRIGUES OROSCO, vulgo RIQUELME. Se 

encarregava de toda a parte operacional do grupo, 

relacionada ao recebimento/armazenamento/distribuição de 

drogas, armas e dinheiro (S.O.). Sua conta é utilizada por 

DANIEL OROSCO para movimentação de dinheiro do tráfico.  

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, “caput”, 

35, 36 e 40, I, todos da Lei 11.343/2006, art. 1º da lei 9.613/98 

e art. 22, parágrafo único, primeira parte, da lei 7.492/1986, 

 

JUAN ANGEL OCAMPO CRUZ, 

vulgo “CHINES”, portador de RG: 

1.085.898.026 Colômbia. Natural de 

Caquetá- Colômbia, nascimento em 

29/03/1985, filho de Ofelia Cruz 

Um dos principais fornecedores de drogas da FDN. Ao longo 

dos trabalhos de monitoramento, negociou milhões de reais 

em entorpecentes com JOSÉ ROBERTO BARBOSA. Foi 

preso em flagrante pela Polícia Federal no dia 30/09/2015, 

com aproximadamente 243 Kg de drogas, entre maconha tipo 
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Botache e Juan de Dios Ocampo 

Manquillo.  

 

Processos: 0239340-

25.2013.8.04.0001-Execução da Pena 

Privativa de Liberdade-28/08/2013-

Vara de Execuções Penais (VEP); 

0014029-68.2015.4.01.3200-

30/09/2015-Crimes de Tráfico Ilícito e 

Uso Indevido de Drogas-4ª Vara 

Federal. 

SKUNK e COCAÍNA, que seriam entregues ao pessoal 

indicado por JOSÉ ROBERTO e JORLEADES, vulgo “GIBA” 

(IPL nº 1037/2015 – SR/DPF/AM);  

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, “caput”, 

35, 36 e 40, I, todos da Lei 11.343/2006, arts. 16 e 18 da lei 

10.826/2003, art. 1º da lei 9.613/98, art. 22, parágrafo único, 

primeira parte, da lei 7.492/1986 

PAULO ROBERTO MACELINO DE 

CASTRO, vulgo “PAULÃO” e/ou 

“GORDINHO NAS PISTA”, portador 

de CPF 347.979.632-04, RG 9473807 

SSP/AM, natural de Manaus/AM,  

nascido em 29/09/1970, filho de Maria 

Marcelino de Castro.  

 

Processos: 0243697-

48.2013.8.04.0001-Crimes contra a 

vida23/09/2013 - 1ª Vara do Tribunal 

do Júri; 0261663-29.2010.8.04.0001-

Tráfico de Drogas e Condutas Afins-

11/12/2010 - 2ª V.E.C.U.T.E.; 

0014029-68.2015.4.01.3200-30/09/ 

2015-Crimes de Tráfico Ilícito e Uso 

Indevido de Drogas-4ª Vara Federal. 

Homem de confiança do colombiano fornecedor de drogas da 

FDN  JUAN ANGEL OCAMPO CRUZ, vulgo “CHINES” (S.O.). 

Se encarregava de toda a parte operacional do grupo, 

relacionada ao recebimento/armazenamento/distribuição de 

drogas, armas e dinheiro. Foi preso em flagrante pela Polícia 

Federal no dia 30/09/2015, juntamente com seu chefe JUAN 

ANGEL, com aproximadamente 243 Kg de drogas, entre 

maconha tipo SKUNK e COCAÍNA, que seriam entregues ao 

pessoal indicado por JOSÉ ROBERTO e JORLEADES, vulgo 

“GIBA” (IPL nº 1037/2015 – SR/DPF/AM); 

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, “caput”, 

35, 36 e 40, I, todos da Lei 11.343/2006, arts. 16 e 18 da lei 

10.826/2003, art. 1º da lei 9.613/98, art. 22, parágrafo único, 

primeira parte, da lei 7.492/1986 

 

OSMERINO MUCA DE SOUZA, vulgo 

“MUCA”, portador de CPF 

135116962-91, RG: 3792382 SSP-AM, 

nascido em 16/10/1962, natural de 

Homem de confiança do colombiano fornecedor de drogas da 

FDN  JUAN ANGEL OCAMPO CRUZ, vulgo “CHINES”.  Seu 

papel era armazenar o entorpecente e armas transportados 

da fronteira em sua propriedade rural localizada no Km 68 da 
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Manaus-AM, filho de Zulmira Muca de 

Souza e Orestes Pantaleao de Souza.  

 

Processo: IPL n 290/2002 - 

SR/DPF/AM. Preso por Tráfico de 

Drogas e Porte Ilegal de Arma de 

Fogo; 0014029-68.2015.4.01.3200-

30/09/2015-Crimes de Tráfico Ilícito e 

Uso Indevido de Drogas-4ª Vara 

Federal. 

Rodovia Manoel Urbano, próximo a Manacapuru. No dia da 

distribuição, a droga era levada do sítio para sua casa no 

bairro Flores, nesta capital, local em que era retirada por 

PAULO ROBERTO MACELINO DE CASTRO para 

distribuição ou entrega ao seu destinatário final. Foi preso em 

flagrante pela Polícia Federal no dia 30/09/2015, juntamente 

com seu chefe JUAN ANGEL e com PAULO ROBERTO, com 

aproximadamente 243 Kg de drogas, entre maconha tipo 

SKUNK e COCAÍNA, que seriam entregues ao pessoal 

indicado por JOSÉ ROBERTO e JORLEADES, vulgo “GIBA” 

(IPL nº 1037/2015 – SR/DPF/AM); 

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, “caput”, 

35, 36 e 40, I, todos da Lei 11.343/2006, arts. 16 e 18 da lei 

10.826/2003, art. 1º da lei 9.613/98, art. 22, parágrafo único, 

primeira parte, da lei 7.492/1986 

 

LOURIVAL MARTINIANO ARAUJO 

NETO, vulgo “LORYS” e/ou “TREM 

BALA”, portador de CPF 901180902-

59 RG 2402833-9 SSP-AM, 

nascimento 26/01/1990, natural de 

Manaus-AM, filho de Jorge Henrique 

Martiniano e Catharina Lucia de Souza 

Martiniano. CERT.NASC.N. 89.731 

FLS.165V LV.128 CART.5.OF.MAN-

AUS-AM.  

 

Processo: 0227484-64.2013.8.04. 

0001-Execução da Pena-19/06/2013 

às 11:18 -Vara de Execuções Penais 

(VEP) 

Perigoso criminoso deste Estado, com diversos antecedentes 

criminais, especialmente relacionados a homicídios, e 

reconhecido no mundo do crime pela estrema violência e 

crueldade com que atua. Membro de destaque da FAMÍLIA 

DO NORTE – FDN, sendo sicário de total confiança de JOÃO 

BRANCO. Foi o executor de diversos homicídios realizados a 

mando das principais lideranças da facção. As investigações 

apontaram também que o alvo seria um distribuidor de drogas 

da facção na cidade de Manaus. 

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, “caput”, 

35, 36 e 40, I, todos da Lei 11.343/2006, arts. 16 e 18 da lei 

10.826/2003, art. 1º da lei 9.455/97, arts. 121, § 2º, 129, § 1º, 

147 e 148 do CPB; 
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LUCIANO DA SILVA BARBOSA, 

portador de CPF 005292595-73, RG 

1976426-0 SSP-AM, natural de 

Manaus-AM, nascido em 13/04/1989, 

filho de Maria Delzeni Almeida da Silva 

e José Roberto Fernandes Barbosa.  

 

Processo: 0247355-80.2013.8.04. 

0001-Crimes do Sistema Nacional de 

Armas-16/10/2013-4ª Vara Criminal. 

Conhecido criminoso do Estado do Amazonas, considerando 

de alta periculosidade. Importante membro da FDN, filho de 

JOSÉ ROBERTO BARBOSA. Foi interceptado como 

interlocutor em diversas passagens com seu pai, na qual 

acertam o recebimento e distribuição de drogas, além de ser 

citado, em diversas mensagens relacionadas à distribuição / 

entrega de drogas e pagamento da “caixinha” da FDN, 

indicando que seria um importante distribuidor de drogas da 

cidade de Manaus. 

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, “caput”, 

35, 36 e 40, I, todos da Lei 11.343/2006 

  

LENON OLIVEIRA DO CARMO, 

vulgo “BILENO”, portador de CPF 

019139702-48, RG  2114219-0 SSP-

AM, natural de Manaus-AM, nascido 

em 30/03/1981, filho de Maria das 

Gracas Souza Oliveira e Sebastião 

Pereira do Carmo.  

 

Processos: 0233462-51.2015.8.04. 

0001-Pena Privativa de Liberdade-

01/09/2015 - Vara de Execuções 

Penais (VEP); 0203766-67.2015.8. 

04.0001-Homicídio Simples-

02/02/2015 - 1ª Vara do Tribunal do 

Júri. 

0245415-46.2014.8.04.0001-

Homicídio Simples-25/08/2014 - 1ª 

Vara do Tribunal do Júri. 

Conhecido criminoso do Estado do Amazonas, considerando 

de alta periculosidade, com diversos antecedentes criminais, 

especialmente por tráfico de drogas. Importante membro da 

FDN, ligado ao grupo de ALAN CASTIMÁRIO. Foi citado em 

diversas mensagens relacionadas à distribuição / entrega de 

drogas e pagamento da “caixinha” da FDN, indicando que 

seria um importante distribuidor de drogas da cidade de 

Manaus. 

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, “caput”, 

35, 36 e 40, I, todos da Lei 11.343/2006 
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JOHNSON ALVES BARBOSA, vulgo 

“PLAYBOY”, “PEQUENO”, “PQD”, 

“CALANGUINHO”, portador de CPF 

881367362-00, RG 1804258-9/AM, 

natural de Manaus-AM, nascimento 

em 13/11/1987, filho de Maria de 

Sousa Alves e Teodoro Alves Barbosa   

 

Processos: 0034746-93.2006.8.04. 

0001(001. 06.034746-6)-Crimes de 

Tráfico Ilícito e Uso Indevido de 

Drogas. Data: 26/07/2006-2ª 

V.E.C.U.T.E.;  003747 0-

70.2006.8.04.0001 (001.06.037470 -6) 

- Crimes de Tráfico Ilícito e Uso 

Indevido de Drogas. Data: 10/08/2006-

2ª Vara do Tribunal do Juri; 0316624-

22.2007.8.04.0001 (001.07.316624-4) 

- Homicídio Sim-ples. Data: 

27/02/2007-4ª Vara Criminal. 0261659-

89.2010.8.04. 0001 - Crimes do 

Sistema Nacional de Armas-

11/12/2010-3ª V.E.C.U. T.E.; 0247201-

33.2011.8.04.0001 (061/2011-

DI/SEAI/SSP-AM)-Medidas 

Investigatórias Sobre Organizações 

Criminosas-04/11/2011 - 1ª 

V.E.C.U.T.E.; 0207956-

20.2008.8.04.0001(001.08. 207956-1)-

Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido 

de Drogas. Data: 13/12/2011-3º Vara 

do Tribunal do Juri; 0201516-

Conhecido criminoso do Estado do Amazonas, considerando 

de alta periculosidade, com diversos antecedentes criminais, 

especialmente por tráfico de drogas. Importante membro da 

FDN, ligado ao grupo de GEOMISON. Foi citado em diversas 

mensagens relacionadas à distribuição / entrega de drogas e 

pagamento da “caixinha” da FDN, indicando que seria um 

importante distribuidor de drogas da cidade de Manaus. 

 

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, “caput”, 

35, 36 e 40, I, todos da Lei 11.343/2006 
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66.2012.8.04.0001-Medida Cautelar-

11/01/2012-3ª  V.E.C.U.T.E.; 0259283-

96.2011.8. 04.0001-Crimes do 

Sistema Nacional de Armas-

20/01/2012-3ª V.E.C.U.T.E.; 0219662-

58.2012.8. 04.0001-Medidas 

Investigatórias Sobre Organizações 

Criminosas-Tráfico de Drogas e 

Condutas Afins-04/05/2012-3ºVara do 

Tribunal do Juri; 0232701-

25.2012.8.04.0001-Baixado  -

Homicídio Qualificado-20/08/2012-

3ºVara do Tribunal do Juri; 0244212-

20.2012.8.04.0001-Crimes contra a 

vida. 08/10/2012-1ª V.E.C.U.T.E; 

0227550-44.2013.8. 

04.0001(0209278-65.2014.8.04. 0001) 

- Procedimento Especial da Lei 

Antitóxicos. Tráfico de Drogas e 

Condutas Afins. Data: 21/06/2013. 

ANDRE ALVES DOS SANTOS, vulgo 

“ARAPAPÁ”, portador de CPF 

785695912-68, RG  1609133-7 SSP-

AM, natural de Manaus-AM, nascido 

em 10/05/1984, filho de Lourena Alves 

dos Santos e Roberto Marques Dos 

Santos.  

 

Processos: 0615937-

88.2015.8.04.0001-Outras fraudes-

28/05/2015- 6ª Vara Criminal; 

0202906-66.2015.8.04.0001-Falsida-

Conhecido criminoso do Estado do Amazonas, considerando 

de alta periculosidade, com diversos antecedentes criminais, 

especialmente por tráfico de drogas. Importante membro da 

FDN, ligado ao grupo de ALAN CASTIMÁRIO, citado em 

diversas mensagens relacionadas à distribuição / entrega de 

drogas e pagamento da “caixinha” da FDN, indicando que 

seria um importante distribuidor de drogas da cidade de 

Manaus. 

 

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, “caput”, 

35, 36 e 40, I, todos da Lei 11.343/2006 
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de ideológica-27/01/2015 - 4ª Vara 

Criminal; 0013303-86.2006.8.04. 0001 

(001.06.013303-2)-27/03/2006-Vara 

de Registros Públicos e Precatórias; 

0210126-52.2014.8.04. 0001-Tráfico 

de Drogas e Condutas Afins-

26/02/2014 - 3ª V.E.C.U.T.E. 

0230686-20.2011.8.04.0001-Tráfico 

de Drogas e Condutas Afins-

20/06/2011 - 2ª V.E.C.U.T.E.; 

025083-75.2013.8.04.0001-Medidas 

Investigatórias Sobre Organizações 

Criminosas-3ª V.E.C.U.T.E.; 023068 6-

20.2011.8.04.0001/11-Cumprimen-to 

Provisório de Decisão-2ª V.E.C.U.T.E.; 

0230686-20.2011.8. 04.0001-Inquérito 

Policial-2ª V.E.C.U.T.E. 

DERNILSON JULIO FERREIRA DA 

SILVA, vulgo “SASSÁ”, portador de 

CPF 718699562-49, RG: 1580681-2 

SSP-AM, natural de Manaus-AM, 

Nascimento: 09/03/1984, filho de 

Rosemeire de Oliveira Ferreira e 

Derival Pereira da Silva. 

 

Processos: 0237026-09.2013. 

8.04.0001-Tráfico de Drogas e 

Condutas Afins-14/08/2013 - 1ª 

V.E.C.U.T.E.; 0231498-28.2012.8. 

04.0001-Execução Penal-16/07/2012 - 

Vara de Execuções Penais (VEP); 

0247527-90.2011.8.04.0001-Investi-

Conhecido criminoso do Estado do Amazonas, considerando 

de alta periculosidade, com diversos antecedentes criminais, 

especialmente por tráfico de drogas. Importante membro da 

FDN, ligado ao grupo de ALAN CASTIMÁRIO, citado em 

diversas mensagens relacionadas à distribuição / entrega de 

drogas e pagamento da “caixinha” da FDN, indicando que 

seria um importante distribuidor de drogas da cidade de 

Manaus. 

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, “caput”, 

35, 36 e 40, I, todos da Lei 11.343/2006 
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gação Penal-02/09/2011 - 2ª 

V.E.C.U.T.E.; 0204347-87.2012.8. 

04.0001-Tráfico de Drogas e Condutas 

Afins-26/01/2012 - 1ª V.E.C.U.T.E.; 

0046774-30.2005.8. 04.0001 

(001.05.046774-4)-Roubo (art. 157)-

17/11/2005 - 1ª Vara Criminal; 

0045556-64.2005.8.04. 0001 

(001.05.045556-8)-Roubo (art. 157)-

04/11/2005 - 1ª Vara Criminal. 

LEONARDO DA COSTA ANDRADE, 

vulgo “MACACO”, CPF 823362882-

49, RG 19565755 SSP-AM, natural de 

Manaus-AM, nascido em 08/12/1985, 

filho de Jaina Rodrigues da Costa e 

Aldemir da Silva Andrade. 

 

Processos: 0219874-

74.2015.8.04.0001-Tráfico de Drogas 

e Condutas Afins-16/05/2015 - 1ª 

V.E.C.U.T.E.; 0235760-

50.2014.8.04.0001-Execução Penal-

17/07/2014 - Vara de Execuções 

Penais (VEP); 0250086-

54.2010.8.04.0001-Execução da Pena 

Privativa de Liberdade-13/10/2010 - 

Vara de Execuções Penais (VEP). 

Conhecido criminoso do Estado do Amazonas, considerando 

de alta periculosidade, com diversos antecedentes criminais, 

especialmente por tráfico de drogas. Importante membro da 

FDN, ligado ao grupo de ALAN CASTIMÁRIO, citado em 

diversas mensagens relacionadas à distribuição / entrega de 

drogas e pagamento da “caixinha” da FDN, indicando que 

seria um importante distribuidor de drogas da cidade de 

Manaus. 

 

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, “caput”, 

35, 36 e 40, I, todos da Lei 11.343/2006 

ADRIANO ROLIM DA SILVA, vulgo 

“DRI”, RG: 1931396-9 SSP-AM, 

natural de Manaus-AM, nascido em 

14/10/1988, filho de Graciete Vilaca 

Rolim e Jose Tavares Da Silva.  

Conhecido criminoso do Estado do Amazonas, considerando 

de alta periculosidade, com diversos antecedentes criminais, 

especialmente por tráfico de drogas. Importante membro da 

FDN, ligado ao grupo de ALAN CASTIMÁRIO, citado em 

diversas mensagens relacionadas à distribuição / entrega de 
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Processos: 0236146-46.2015.8.04. 

0001-Homicídio Simples-24/09/2015 - 

3º Vara do Tribunal do Júri; 0203773-

59.2015.8.04.0001-Homicí-dio 

Simples-02/02/2015 - 2ª Vara do 

Tribunal do Júri; 0207988-

78.2015.8.04.0001 - Homicídio 

Simples-03/03/2015 - 2ª Vara do 

Tribunal do Júri; 0254862-

58.2014.8.04.0001-Homicídio Simples 

- 08/10/2014 - 3º Vara do Tribunal do 

Júri; 0238027-92.2014.8.04.0001-

Crimes contra a vida-25/07/2014 - 3º 

Vara do Tribunal do Júri; 0229282-

94.2012.8.04.0001-Outras fraudes-

04/07/2012 - 2ª V.E.C.U.T.E.; 

0254353-35.2011.8.04.0001-Execu-

ção da Privativa de Liberdade-

07/10/2011 - Vara de Execuções 

Penais (VEP); 0254797-

39.2009.8.04.0001 (001.09.254797-5)-

Homicídio Qualificado-11/11/2009 - 1ª 

Vara do Tribunal do Júri. 

drogas e pagamento da “caixinha” da FDN, indicando que 

seria um importante distribuidor de drogas da cidade de 

Manaus. 

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, “caput”, 

35, 36 e 40, I, todos da Lei 11.343/2006 

EDILSON BARROSO BORGES, 

vulgo “LORO”, CPF 159952912-20, 

RG 634263 SSP-AM, natural de 

Manaus-AM, nascido em 26/04/1965, 

filho de Etelvina Pereira Barroso e 

Clovis Ferreira Borges.  

 

Conhecido criminoso do Estado do Amazonas, considerando 

de alta periculosidade, com diversos antecedentes criminais, 

especialmente por tráfico de drogas. Importante membro da 

FDN, ligado aos grupos de JOSÉ ROBERTO e COPINHO, 

tendo sido interceptado como interlocutor, e citado em 

diversas mensagens relacionadas à distribuição / entrega de 

drogas e pagamento da “caixinha” da FDN, indicando que 



 
POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO AMAZONAS 

DRE - DELEGACIA DE REPRESSÃO A ENTORPECENTES 

 

419 

 

Processos: 

0014623-24.2011.4.01.3200-4ª Vara 

Federal-17/10/2011-Associação Para 

a Produção e Tráfico e Condutas Afins; 

0009520-94.2015. 4.01.3200-2ª Vara 

Federal-21/07/2015- Direito Penal;  

seria um importante distribuidor de drogas da cidade de 

Manaus. 

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, “caput”, 

35, 36 e 40, I, todos da Lei 11.343/2006 

JOCICLEI BRAGA DE MOURA, 

vulgo “DOTE”, CPF: 693021972-04, 

RG: 2007002 067607 SSP/CE, natural 

de Belém-PA, nascido em 29/08/1982, 

filho de Irene Braga De Moura.  

Processo: 0239936-

43.2012.8.04.0001-Pena Privativa de 

Liberdade - 24/09/2012- 

Vara de Execuções Penais (VEP); 

0015513-60.2011.4.01.3200-4ª Vara 

Federal-25/10/2011-Crimes de Tráfico 

Ilícito e Uso Indevido de Drogas. 

(ALVO OP FORTALEZA) 

Conhecido criminoso do Estado do Amazonas, considerando 

de alta periculosidade, com diversos antecedentes criminais, 

especialmente por tráfico de drogas. Importante membro da 

FDN, sendo pessoa muito próxima e de total confiança de 

JOSÉ ROBERTO. Atualmente se encontra recolhido em 

presídio federal, mas mantém sua influência no grupo 

criminoso, e estabelece contato com as lideranças através de 

advogados e de sua esposa “BEBE”, que foi interceptada 

como interlocutora em diversas mensagens. Recebe 

mensalmente ajuda da “caixinha” da FDN.  

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, “caput”, 

35, 36 e 40, I, todos da Lei 11.343/2006 e art. 1º da lei 

9.613/98 

FRANCISCO SIDINEY MARQUES 

CARIOCA, vulgo NEYZINHO, CPF 

760348952-00, RG 1819059-6 SSP-

AM, nascido em 03/01/1982, natural de 

Eirunepe-AM, filho de  Antonio Pinto 

Carioca e Carmelita Marques de 

Oliveira. Doc. Origem 

cert.nasc.N.12.934 FLS.17 LV.46 

Cart.Eirunepe-AM.  

 

Processos: 0237459-

76.2014.8.04.0001-Tráfico de Drogas 

Conhecido criminoso do Estado do Amazonas, considerando 

de alta periculosidade, com diversos antecedentes criminais, 

especialmente por tráfico de drogas e homicídios. Importante 

membro da FDN, sobrinho de JOÃO PINTO CARIOCA. Foi 

interceptado como interlocutor, além de ser citado, em 

diversas mensagens relacionadas à homicídios, distribuição / 

entrega de drogas e pagamento da “caixinha” da FDN, 

indicando que seria um importante distribuidor de drogas da 

cidade de Manaus. 

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, “caput”, 

35, 36 e 40, I, todos da Lei 11.343/2006, art. 121, § 2º do CPB 
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e Condutas Afins-23/07/2014 - 4ª 

V.E.C.U.T.E.; 0200202-

51.2013.8.04.0001-Crimes contra a 

vida-07/01/2013 - 3º Vara do Tribunal 

do Júri; 0098037-38.2004.8.04.0001 

(001.04.098037-6)-Tráfico Ilícito e Uso 

Indevido de Drogas-28/11/2004 - 1ª 

V.E.C.U.T.E. 

 

 

SUSAN BRITO D’ALMEIDA, vulgo 

“PRINCEZINHA”, feminino, CPF 

929.735.822-53, RG 1690218-1 SSP-

AM, natural de Manacapuru-AM, 

nascida em 03/08/1984, filha de Jorge 

Vieira D’Almeida e Edilena Pena de 

Brito.  

 

Indiciada no IPL 701/2015-

SR/DPF/AM (DRE-Flagrante)-Trafico 

de Drogas. 

 

 

 

 

Casada com o traficante colombiano JOÃO FREDY POLANIA 

BARROS, vulgo “ROLEX, que por sua vez é sócio do também 

colombiano DANIEL RODRIGUES OROSCO, vulgo 

RIQUELME ou TATARETO. As investigações demonstraram 

que RIQUELME e ROLEX seriam grandes fornecedores de 

drogas da FDN, negociando diretamente com JOSÉ 

ROBERTO. SUSAN se encarregava de toda a parte 

operacional do grupo, relacionada ao 

recebimento/armazenamento/distribuição de drogas, armas e 

dinheiro. O entorpecente e armas transportados da fronteira 

eram armazenados em sua propriedade rural localizada no 

ramal do Pau Rosa, na BR 174, sentido Boa Vista. No dia da 

distribuição, a droga era levada do sítio para uma casa no 

bairro ARMANDO MENDES, para distribuição ou entrega ao 

seu destinatário final. Foi presa em flagrante pela Polícia 

Federal no dia 21/05/2015, juntamente com seu marido JOÃO 

FREDY POLANIA BARROS e um comparsa de nome 

comparsas JULIO CEZAR PINTO CRUZ, com 

aproximadamente 570 Kg de drogas, entre maconha tipo 

SKUNK e COCAÍNA, além de uma pistola 9mm. Em sua 

residência foram apreendidos diversos comprovantes de 

remessas de dólares para o exterior via Wester Union e 

anotações de contabilidade do tráfico  (IPL nº 701/2015 – 

SR/DPF/AM). Sua conta corrente foi utilizada por SÁVIO 



 
POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO AMAZONAS 

DRE - DELEGACIA DE REPRESSÃO A ENTORPECENTES 

 

421 

 

COELHO para envio de recursos do tráfico para LUIS 

ORLANDO LEON OBANDO.  

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, “caput”, 

35, 36 e 40, I, todos da Lei 11.343/2006, arts. 16 e 18 da lei 

10.826/2003, art. 1º da lei 9.613/98, art. 22, parágrafo único, 

primeira parte, da lei 7.492/1986 

 

 

JULIO CEZAR PINTO CRUZ, vulgo 

“URSO BRANCO”, CPF 771748602-

49, RG 18235778 SSP-AM, natural de 

São Paulo de Olivença-AM, 

nascimento em 01/05/1965, filho de 

Raimunda Pinto Cruz.  

Processo: 0006424-70.2007.8. 

14.0401-Vara de Combate ao Crime 

Organizado de Belem-02/04/2007-IPL 

20070000143; Indiciado no IPL 

701/2015-SR/DPF/AM (DRE-

Flagrante)-Trafico de Drogas. 

Associado ao colombiano DANIEL RODRIGUES OROSCO, 

vulgo RIQUELME ou TATARETO, fornecedor de drogas da 

FDN. Se encarregava de toda a parte operacional do grupo, 

relacionada ao recebimento/armazenamento/distribuição de 

drogas, armas e dinheiro. Seu papel era armazenar o 

entorpecente e armas transportados da fronteira em 

propriedade rural localizada no ramal do Pau Rosa, na BR 

174, sentido Boa Vista. Foi preso em flagrante pela Polícia 

Federal no dia 21/05/2015, juntamente com seus comparsas 

SUSAN BRITO D’ALMEIDA e JOÃO FREDY POLANIA 

BARROS,  com aproximadamente 570 Kg de drogas, entre 

maconha tipo SKUNK e COCAÍNA, que seriam entregues ao 

pessoal indicado por DANIEL RODRIGUES OROSCO, vulgo 

RIQUELME (IPL nº 701/2015 – SR/DPF/AM); 

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, “caput”, 

35, 36 e 40, I, todos da Lei 11.343/2006, arts. 16 e 18 da lei 

10.826/2003, art. 1º da lei 9.613/98, art. 22, parágrafo único, 

primeira parte, da lei 7.492/1986 

 

JOÃO FREDY POLANIA BARROS, 

vulgo “ROLEX”, CPF 063750217-85, 

RG 2250157 SSP-AM, nascimento 

Pessoa de confiança do colombiano fornecedor de drogas da 

FDN  DANIEL RODRIGUES OROSCO, vulgo RIQUELME ou 

TATARETO. Se encarregava de toda a parte operacional do 
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12/10/1972, natural de Manacapuru-

AM, filho de Zaida Barros e Alvaro 

Polania.  

 

Antecedentes: Indiciado no IPL 

354/2010-SR/DPF/AM (DRE-flagran-

te)-Trafico de Drogas. 0241762-

41.2011.8.04.0001-Execução da Pena 

Privativa de Liberdade-08/08/2011-

Vara de Execuções Penais (VEP); 

Indiciado no IPL 701/2015-

SR/DPF/AM (DRE-Flagrante)-Trafico 

de Drogas. 

grupo, relacionada ao recebimento/armazena-

mento/distribuição de drogas, armas e dinheiro. Seu papel 

era armazenar o entorpecente e armas transportados da 

fronteira em sua propriedade rural localizada no ramal do Pau 

Rosa, na BR 174, sentido Boa Vista. No dia da distribuição, a 

droga era levada do sítio para sua casa, para distribuição ou 

entrega ao seu destinatário final. Foi preso em flagrante pela 

Polícia Federal no dia 21/05/2015, juntamente com sua 

esposa SUSAN BRITO D’ALMEIDA e seu comparsa JULIO 

CEZAR PINTO CRUZ,  com aproximadamente 570 Kg de 

drogas, entre maconha tipo SKUNK e COCAÍNA, que seriam 

entregues ao pessoal indicado por DANIEL RODRIGUES 

OROSCO, vulgo RIQUELME (IPL nº 701/2015 – 

SR/DPF/AM); 

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, “caput”, 

35, 36 e 40, I, todos da Lei 11.343/2006, arts. 16 e 18 da lei 

10.826/2003, art. 1º da lei 9.613/98, art. 22, parágrafo único, 

primeira parte, da lei 7.492/1986 

 

BRUNO HENRIQUE ASSIS 

BEZERRA, vulgo PARAZINHO, RG 

5004676 SSP-PA, natural de Belém-

PA, nascido em 01/12/1987, filho de 

Maria Angélica Assis Bezerra.  

 

Processos: 0203295-43.2014.8.04. 

0015-Termo Circunstanciado / 

Desacato-03/04/2014 - 15ª Vara do 

Juizado Especial Criminal; 0204573-

87.2015.8.04.0001- Tráfico de Drogas 

e Condutas Afins-05/02/2015 - 3ª 

Conhecido criminoso do Estado do Amazonas, considerando 

de alta periculosidade, com diversos antecedentes criminais, 

especialmente por tráfico de drogas. Importante membro da 

FDN, ligado ao grupo de JOÃO BRANCO, citado em diversas 

mensagens relacionadas à distribuição / entrega de drogas e 

pagamento da “caixinha” da FDN, indicando que seria um 

importante distribuidor de drogas da cidade de Manaus. 

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, “caput”, 

35, 36 e 40, I, todos da Lei 11.343/2006 
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V.E.C.U.T.E.; 0260127-41.2014. 

8.04.0001-Homicídio Qualificado-

10/11/2014 - 2ª Vara do Tribunal do 

Júri; 0250113-95.2014.8.04.0001-

Homicídio Simples-12/09/2014 - 2ª 

Vara do Tribunal do Júri; 0227946-

94.2008.8.04.0001 (001.08.227946-3)-

Execução da Pena / Pena Privativa de 

Liberdade-18/07/2008 - Vara de 

Execuções Penais (VEP) 

ROLAND LEON OBANDO, vulgo 

SOMBRA e/ou ROLO, CPF: 

534.391.632-53, natural de TRUJILO – 

PERU, nascido em 15/08/1969, filho de 

Claudina Bando Portilla e Aurelio Leon 

Diaz.  

Os irmãos ROLAND LEON OBANDO, vulgo “SOMBRA”, e 

LUIS LEON OBANDO, vulgo “LUCHO e/ou PERRO, são 

conhecidos fornecedores de drogas da região da tríplice 

fronteira, conforme amplamente demonstrado na 

representação inicial da presente operação. Diversas 

mensagens interceptadas do pin utilizado por LUIS LEON 

OBANDO deixam claro que ambos seguem atuando como 

fornecedores de drogas, sendo ROLAND OBANDO o 

responsável por coordenar a aquisição e o envio da droga de 

Tabatinga (interceptado como interlocutor, tendo em vista seu 

pin não foi programado por estar fora do país), e LUIS LEON 

o responsável pela distribuição e movimentação financeira 

em Manaus. 

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, “caput”, 

35, 36 e 40, I, todos da Lei 11.343/2006, art. 1º da lei 

9.613/98, art. 22, parágrafo único, primeira parte, da lei 

7.492/1986 

 

NELSON FLORES COLLANTES, 

vulgo “ACUARIO”, peruano, natural 

Antigo e conhecido fornecedor de drogas e armas da região 

da tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru, de nome 
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de Huanuco-Peru, nascido em 

12/09/1964, Passaporte Peruano 

PC31202, filho de Juana e Pedro 

(também utiliza os nomes falsos de 

PEDRO FLORES MENDIETA e 

DANIEL ACEVEDO FERNANDES) 

 

Processos: 225-45.2006.4.01.3201, 

277-41.2006.4.01.3201 e 

315.53.2006.4.01.3201, todos da Vara 

Única da Subseção Judiciária de 

Tabatinga 

NELSON FLORES COLLANTES, vulgo “ACUARIO”. De 

nacionalidade peruana, “ACUARIO” utilizou durante anos os 

nomes falsos PEDRO FLORES MENDIETA e DANIEL 

ACEVEDO FERNANDEZ, sendo certo que o mesmo possui 

antecedentes por tráfico de drogas no Peru, e já foi 

investigado pelas polícias dos três países em diversas 

oportunidades, por ser um dos principais fornecedores de 

drogas e armas da região da tríplice fronteira. No Brasil, 

NELSON FLORES COLLANTES, vulgo “ACUARIO”, possui 

mandado de prisão preventiva em aberto, e responde a ação 

penal em curso perante a Vara Única da Subseção Judiciária 

de Tabatinga. Durante as investigações, negociou grandes 

quantidades de drogas e armas de grosso calibre com a FDN, 

especialmente com GEOMISON DE LIRA ARANTE, vulgo 

“ROQUE”. Durante as investigações, seu cunhado e braço 

direito BRAULIO CARLOS SANCHEZ RENDON foi preso em 

flagrante (dia 01/09/2015) pela Polícia Civil do Amazonas, 

juntamente com um comparsa de nome WELLINGTON 

GUSTAVO DE SOUZA OLIVEIRA, por armazenar 80 kg de 

drogas em uma casa no beco Santa Clara, bairro Aleixo, 

nesta capital (processo nº 0233690-26.2015.8.04.0001, 

disponível para consulta online no site 

http://consultasaj.tjam.jus.br).  

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, “caput”, 

35, 36 e 40, I, todos da Lei 11.343/2006, arts. 16 e 18 da lei 

10.826/2003, art. 1º da lei 9.613/98, art. 22, parágrafo único, 

primeira parte, da lei 7.492/1986 

 

WILDER CHUQUIZUTA 

VELAYARSE, vulgo “TRONCO”, 

“TRONQUITO” ou “T”, peruano, DNI 

Um dos mais antigos e tradicionais fornecedores de drogas 

da região da tríplice fronteira. TRONCO é peruano, mas 

reside atualmente na cidade de Letícia/CO, de onde comanda 

http://consultasaj.tjam.jus.br/
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33673023-1, Passaporte 3040472-

Peru, natural de Peru, nascido em 

22/03/1974, filho de Leonisa Velayarse 

e Nestor. 

seus negócios ilícitos sem ser incomodado pelas autoridades 

brasileiras. Já foi citado ou mencionado como verdadeiro 

responsável pelo fornecimento de diversos carregamentos de 

drogas que foram apreendidos pela Polícia Federal em um 

passado próximo, existindo informações de que teria inclusive 

plantios de drogas no Peru. É o principal fornecedor de 

drogas e armas dos IRMÃOS FREITAS, conforme declarado 

pelo transportador ALEX SANDRO FERNANDES BEZEERA. 

Foi interceptado como interlocutor em diversas oportunidades 

com JOSÉ CARLOS DE FREITAS, ficando claro que se 

mantém ativo mesmo após as diversas apreensões 

realizadas pela Polícia Federal.  

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, “caput”, 

35, 36 e 40, I, todos da Lei 11.343/2006, arts. 16 e 18 da lei 

10.826/2003, art. 1º da lei 9.613/98, art. 22, parágrafo único, 

primeira parte, da lei 7.492/1986 

RENATO MOREIRA TRAJANO, 

vulgo “PINTADO”, “ONÇA D’ÁGUA” 

e/ou “ONÇA DO RIO”, portador de 

RG: 1307624-8, SSP/AM, natural de 

Fonte Boa/AM, nascido em 

14/11/1973, filho de Raimunda Trajano 

da Costa e Raimundo Moreira 

Rodrigues. 

Transportador de grandes cargas de drogas que trabalhava 

para o grupo de GEOMISON DE LIRA ARANTE, vulgo 

“ROQUE”. RENATO MOREIRA TRAJANO, também 

chamado pelas alcunhas de “PINTADO”, “ONÇA D’ÁGUA” 

e/ou “ONÇA DO RIO” (em função de ser portador da doença 

cutânea de vitiligo), é velho conhecido da Polícia Federal do 

Amazonas, por já ter sido preso em flagrante em pelo menos 

duas ocasiões, transportando grandes quantidades de 

drogas de Tabatinga para Manaus. Recentemente RENATO 

MOREIRA TRAJANO teve embarcação apreendida durante 

fiscalização de rotina na Base Anzol da Polícia Federal, por 

suspeitas de que a mesma seria utilizada para o tráfico de 

drogas. Foi preso em flagrante no curso da presente 

investigação (dia 03/09/2015), transportando 

aproximadamente 240 kg de cocaína de Santa Rosa, no 
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Peru, para Manaus, sendo lavrado o auto de prisão em 

flagrante nº 981/2015 – SR/DPF/AM (cópia das principais 

peças em anexo). Com os presos foram apreendidas armas 

de grosso calibre, da forma como planejado por GEOMISON, 

vulgo “ROQUE” (folhas 221 e seguintes do AC nº 02/2015), 

especialmente GRANADAS EXPLOSIVAS DE MÃO e coletes 

balísticos. 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, “caput”, 

35, 36 e 40, I, todos da Lei 11.343/2006 e arts. 16 e 18 da lei 

10.826/2003,  

MANOEL IVANI PINTO CARIOCA, 

vulgo “ZICO”, CPF 65261380200, RG 

1255653-0 SSP-AM, nascido em 

03/06/1978, natural de Eirunepe-AM, 

filho de ADELIA PINTO CARIOCA e 

FRANCISCO ALVES CARIOCA.  

 

Processos: 0032818-

10.2006.8.04.0001 (001.06.032818-6), 

Execução Penal-12/07/2006 - Vara de 

Execuções Penais (VEP); 0211378-

66.2009.8.04.0001 (001.09.211378-9), 

Execução da Pena-17/03/2009 - Vara 

de Execuções Penais (VEP); 0040787-

13.2005.8.04.0001 (001.05.040787-3), 

Tráfico Ilícito e Uso Indevido de 

Drogas-27/09/2005 - 1ª 

V.E.C.U.T.E.(VEP). 

Conhecido criminoso do Estado do Amazonas, considerando 

de alta periculosidade. Importante membro da FDN, irmão de 

JOÃO PINTO CARIOCA, vulgo “JB”. Foi interceptado como 

interlocutor, além de ser citado, em diversas mensagens 

relacionadas à distribuição / entrega de drogas e pagamento 

da “caixinha” da FDN, indicando que seria um importante 

distribuidor de drogas da cidade de Manaus. 

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, “caput”, 

35, 36 e 40, I, todos da Lei 11.343/2006 

 

FRANCISCO DOS SANTOS, portador 

de RG 2477836-0, SSP/AM, natural de 

Fonte Boa/AM, nascido em 

Transportador de grandes cargas de drogas que trabalhava 

para o grupo de GEOMISON DE LIRA ARANTE, vulgo 

“ROQUE”. Comparsa de RENATO MOREIRA TRAJANO, 

também chamado pelas alcunhas de “PINTADO”, “ONÇA 
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28/01/1977, filho de Maria de Fátima 

dos Santos e Sebastião Trajano. 

D’ÁGUA” e/ou “ONÇA DO RIO”. Foi preso em flagrante no 

curso da presente investigação (dia 03/09/2015), 

transportando aproximadamente 240 kg de cocaína de Santa 

Rosa, no Peru, para Manaus, sendo lavrado o auto de prisão 

em flagrante nº 981/2015 – SR/DPF/AM (cópia das principais 

peças em anexo). Com os presos foram apreendidas armas 

de grosso calibre, da forma como planejado por GEOMISON, 

vulgo “ROQUE” (folhas 221 e seguintes do AC nº 02/2015), 

especialmente GRANADAS EXPLOSIVAS DE MÃO e coletes 

balísticos (IPL  981/2015 – SR/DPF/AM: Prisão em flagrante 

de RENATO MOREIRA TRAJANO, FRANCISCO DOS 

SANTOS, ANDRE FILGUEIRA DO REMEDIO e 

ALEXANDRE GOMES PALMA); 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, “caput”, 

35, 36 e 40, I, todos da Lei 11.343/2006 e arts. 16 e 18 da lei 

10.826/2003,  

JESUS ANTONIO POLANCO 

HERNANDEZ, vulgo “CHUCHO”, 

colombiano, RG 17649384 Colômbia, 

natural de Florencia-Caquetá, nascido 

em 23/10/1972, filho de Betulia 

Hernandez  e Hector Polanco.   

 

Processo: 10850-63.2014.4.01.3200 

4ª VF/AM 

 

OF. 6024/2015-DELEPAT/SR/SPF/AM 

Comunica o Cumprimento do MP 

Expedido em 13/08/2015 da 

Extradicao Nº 751. Flagrante na 

SR/DPF/AM por uso de documento 

Antigo fornecedor de drogas e armas da região da tríplice 

fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru. De nacionalidade 

colombiana, se encontrava foragido no Brasil, utilizando o 

nome falso de MIGUEL GARZON MELENDEZ. Foi preso em 

flagrante por tráfico de drogas pela Delegacia de Repressão 

a Entorpecentes do Amazonas em 31/07/2014, juntamente 

com FRANCISCO G. VALENCIA GUERRERO, vulgo “BILI / 

ENFERMO” e ALDEMAR POLANCO MEDINA, vulgo 

“FLACO / PRIMO” (IPL nº 457/2014- SR/DPF/AM - Processo: 

10850-63.2014.4.01.3200 4ª VF/AM). Teve sua extradição 

solicitada pela Colômbia, momento em que se descobriu que 

estava utilizando nome falso no Brasil.  Fornecia drogas para 

um membro da FDN de nome LENON OLIVEIRA DO 

CARMO, vulgo “BILENO”, mas após sua prisão passou a 

negociar armas e drogas diretamente com a cúpula da FDN 
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falso em nome de MIGUEL GARZON 

MELENDEZ. 

(JOSÉ ROBERTO e ALAN CASTIMÁRIO). Recentemente 

vendeu um fuzil para a FDN pelo valor de 28 mil reais, bem 

como negociou uma grande carga de drogas. Recebeu 

milhares de reais da FDN nas contas de ANDRY ESPANHA 

MANGABEIRA e KARINA ALVES GARZON referentes ao 

pagamento de armas e drogas negociadas.  

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, “caput”, 

35, 36 e 40, I, todos da Lei 11.343/2006, arts. 16 e 18 da lei 

10.826/2003, art. 1º da lei 9.613/98, art. 22, parágrafo único, 

primeira parte, da lei 7.492/1986 

  

RUBE MAY VALENTE, portador de 

CPF 751.941.802-25, RG: 4599966, 

SSP/PA, natural de Monte Alegre/PA, 

nascido em 22/11/1983, filho de Maria 

de Nazaré Valente e Não declarado. 

Pessoa de confiança de WILLIAMS RODRIGUES MAIA, 

vulgo “LOIRINHO”, sendo o um dos responsáveis pela parte 

operacional de armazenamento, distribuição e transporte do 

entorpecente (S.O.). Foi preso no curso da presente 

operação conforme acima detalhado, por armazenar 

aproximadamente 17 kg de maconha do tipo SKUNK em uma 

casa no Bairro Cidade Nova, sendo lavrado o auto de prisão 

em flagrante nº 909/2015 – SR/DPF/AM. 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, “caput”, 

35, 36 e 40, I, todos da Lei 11.343/2006  

JORGE HENRIQUE DE ALMEIDA, 

vulgo “HENRIQUE”, portador de CPF 

633249702-53, RG555410 SSP-RO, 

nascido em 04/03/1976, filho de Maria 

das Graças Almeida e João Luiz Pinto 

de Almeida. Processos: 0201428-

91.2013.8.04.0001, Tráfico de Drogas 

e Condutas Afins-11/01/2013 - 1ª 

V.E.C.U.T.E. Processos: 0218486-

Perigoso membro da FAMÍLIA DO NORTE – FDN, com 

diversos antecedentes criminais, e reconhecido no mundo do 

crime pela estrema violência e crueldade com que atua. 

Atualmente se encontra preso, e responde como um dos 

xerifes da Unidade Prisional do Puraquequara - UPP, 

executando as ordens e fazendo cumprir as regras de 

disciplina imposta pelas lideranças, sendo inclusive o 

responsável por aplicar penas aos detentos que variavam de 

lesões graves ao homicídio. Na cadeia, se converteu em 
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78.2011.8.04.0001, Interdição 

Temporária de Direitos-13/04/2011 - 

Vara de Execuções Penais (VEP); 

0326994-60.2007.8.04.0001 

(001.07.326994-9)-Homicídio 

Qualificado-21/04/2007 - 2ª Vara do 

Tribunal do Júri. 

braço direito de ALAN CASTIMÁRIO. As investigações 

apontaram que o alvo seria também um distribuidor de drogas 

da facção na cidade de Manaus.   

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, “caput”, 

35, 36 e 40, I, todos da Lei 11.343/2006, art. 1º da lei 

9.455/97, art. 129, § 1º, 147 e 148, todos do CPB.  

MARCIO RAMALHO DIOGO, vulgo 

“GARROTE” ou “GT”, portador de 

CPF 816.892.252-20, RG: 1885751-5, 

SSP/AM, natural de Manaus/AM, 

nascido em 20/10/1982, filho de Fátima 

Ramalho.  

 

Processos: 0227563-

72.2015.8.04.0001-Pena Privativa de 

Liberdade - 07/07/2015 - Vara de 

Execuções Penais (VEP); 0255590-

36.2013.8.04.0001-Roubo-03/12/2013 

- 5ª Vara Criminal; 0013963-

17.2005.8.04.0001 (001.05.013963-1)-

Execução Penal-24/05/2005 - Vara de 

Execuções Penais (VEP); 0046079-

47.2003.8.04.0001 (001.03.046079-5)-

Roubo (art. 157)-07/10/2003 - 10ª Vara 

Criminal; 0059237-72.2003.8.04.0001 

(001.03.059237-3)-Roubo (art. 157)-

22/11/2003 - 1ª Vara Criminal; 

0042132-82.2003.8.04.0001 

(001.03.042132-3)-Roubo Majorado-

31/08/2003 - 1ª Vara Criminal. 

 

Perigoso membro da FAMÍLIA DO NORTE – FDN, com 

diversos antecedentes criminais, e reconhecido no mundo do 

crime pela estrema violência e crueldade com que atua. Foi 

durante muito tempo homem de confiança de CARLOS 

CÉSAR LIBÓRIO, vulgo CUBIU, responsável por realizar o 

transporte de grandes cargas de drogas da fronteira para 

Manaus, sempre utilizando armas de grosso calibre. Se 

envolveu em confronto com Policiais Federais em Manaus, 

que resultou na morte de seu comparsa de alcunha “VELHO” 

e na sua prisão. Atualmente se encontra preso, e responde 

como um dos xerifes da do COMPAJ, executando as ordens 

e fazendo cumprir as regras de disciplina imposta pelas 

lideranças, sendo inclusive o responsável por aplicar penas 

aos detentos que variavam de lesões graves ao homicídio. 

Na cadeia, se converteu em braço direito de JOSÉ 

ROBERTO. Foi interceptado como interlocutor em diversas 

passagens. As investigações apontaram que o alvo seria 

também um distribuidor de drogas da facção na cidade de 

Manaus.   

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, “caput”, 

35, 36 e 40, I, todos da Lei 11.343/2006, arts. 16 e 18 da lei 

10.826/2003, art. 1º da lei 9.455/97, art. 129, § 1º, 147 e 148, 

todos do CPB.   
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ANDRE FILGUEIRA DO REMEDIO, 

natural de Uarini/AM, nascido em 

18/06/1982, filho de Marina Filgueira e 

Jati do Remedio. 

 

Antecedentes: Prisão em flagrante 

arts. 33, caput, 35, e 40, i, da lei n 

11.343/2006, arts. 14, 16, Prisão em 

Flagrante de RENATO MOREIRA 

TRAJANO, FRANCISCO DOS 

SANTOS, ANDRE FILGUEIRA DO 

REMEDIO e ALEXANDRE GOMES 

PALMA, durante fiscalização de rotina 

da delegacia de repressão a 

entorpecentes, na calha do rio 

Solimões, na altura do municipio de 

Iranduba/AM, quando transportavam 

cerca de 237.500 gramas de cocaína e 

600 gramas de skunk, um revolver cal. 

38 com municoes, 4 granadas. IPL 

00981/2015-SR/DPF/AM. 

Transportador de grandes cargas de drogas que trabalhava 

para o grupo de GEOMISON DE LIRA ARANTE, vulgo 

“ROQUE”. Comparsa de RENATO MOREIRA TRAJANO, 

também chamado pelas alcunhas de “PINTADO”, “ONÇA 

D’ÁGUA” e/ou “ONÇA DO RIO”. Foi preso em flagrante no 

curso da presente investigação (dia 03/09/2015), 

transportando aproximadamente 240 kg de cocaína de Santa 

Rosa, no Peru, para Manaus, sendo lavrado o auto de prisão 

em flagrante nº 981/2015 – SR/DPF/AM (cópia das principais 

peças em anexo). Com os presos foram apreendidas armas 

de grosso calibre, da forma como planejado por GEOMISON, 

vulgo “ROQUE” (folhas 221 e seguintes do AC nº 02/2015), 

especialmente GRANADAS EXPLOSIVAS DE MÃO e coletes 

balísticos (IPL  981/2015 – SR/DPF/AM: Prisão em flagrante 

de RENATO MOREIRA TRAJANO, FRANCISCO DOS 

SANTOS, ANDRE FILGUEIRA DO REMEDIO e 

ALEXANDRE GOMES PALMA) 

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, “caput”, 

35, 36 e 40, I, todos da Lei 11.343/2006 e arts. 16 e 18 da lei 

10.826/2003, 

 

ALEXANDRE GOMES PALMA, 

natural de Manaus/AM, nascido em 

04/02/1986, filho de Luarlene Gomes 

da Costa e Alexandrino Monte Palma. 

 

Antecedentes: Prisão em flagrante 

arts. 33, caput, 35, e 40, i, da lei n 

11.343/2006, arts. 14, 16, Prisão em 

Flagrante de RENATO MOREIRA 

TRAJANO, FRANCISCO DOS 

Transportador de grandes cargas de drogas que trabalhava 

para o grupo de GEOMISON DE LIRA ARANTE, vulgo 

“ROQUE”. Comparsa de RENATO MOREIRA TRAJANO, 

também chamado pelas alcunhas de “PINTADO”, “ONÇA 

D’ÁGUA” e/ou “ONÇA DO RIO”. Foi preso em flagrante no 

curso da presente investigação (dia 03/09/2015), 

transportando aproximadamente 240 kg de cocaína de Santa 

Rosa, no Peru, para Manaus, sendo lavrado o auto de prisão 

em flagrante nº 981/2015 – SR/DPF/AM (cópia das principais 

peças em anexo). Com os presos foram apreendidas armas 



 
POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO AMAZONAS 

DRE - DELEGACIA DE REPRESSÃO A ENTORPECENTES 

 

431 

 

SANTOS, ANDRE FILGUEIRA DO 

REMEDIO e ALEXANDRE GOMES 

PALMA, durante fiscalização de rotina 

da delegacia de repressão a 

entorpecentes, na calha do rio 

Solimões, na altura do municipio de 

Iranduba/AM, quando transportavam 

cerca de 237.500 gramas de cocaína e 

600 gramas de skunk, um revolver cal. 

38 com municoes, 4 granadas. IPL 

00981/2015-SR/DPF/AM. 

de grosso calibre, da forma como planejado por GEOMISON, 

vulgo “ROQUE” (folhas 221 e seguintes do AC nº 02/2015), 

especialmente GRANADAS EXPLOSIVAS DE MÃO e coletes 

balísticos (IPL  981/2015 – SR/DPF/AM: Prisão em flagrante 

de RENATO MOREIRA TRAJANO, FRANCISCO DOS 

SANTOS, ANDRE FILGUEIRA DO REMEDIO e 

ALEXANDRE GOMES PALMA) 

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, “caput”, 

35, 36 e 40, I, todos da Lei 11.343/2006 e arts. 16 e 18 da lei 

10.826/2003, 

 

ALEX SANDRO FERNANDES 

BEZERRA, vulgo “FEDERAL”, 

portador de CPF: 818.710.902-53, RG: 

15552233, SSP/AM, natural de 

Manaus/AM, filho de Janete 

Fernandes Bezerra e Ednelson 

Carolino. 

 

Antecedentes: IPL 00379/2015-

SR/DPF/AM, ARTS. 33, 35 E 40, I, DA 

LEI N 11.343/2006, Prisao em 

Flagrante de ALEX SANDRO 

FERNANDES BEZERRA e ZACARIAS 

ICHPAS CURO, por trafico de drogas, 

sendo apreendido aproximadamente 

200.000 gr de cocaína. 

Um dos principais transportadores de drogas da região da 

tríplice fronteira para Manaus, sendo pessoa de total 

confiança de do fornecedor “TRONCO” e dos “IRMÃOS 

FREITAS” para realizar o traslado de grandes cargas de 

cloridrato de cocaína. Foi preso em flagrante no dia 

09/04/2015, juntamente com ZACARIAS ICHPAS CURO, 

vulgo “CUCHARA”, transportando aproximadamente 200 Kg 

de cloridrato de cocaína. Em seu interrogatório, reconheceu 

que desde o ano de 2009 integra uma organização criminosa 

voltada para o tráfico internacional de drogas, capitaneada 

pelos “IRMÃOS FREITAS”. Foi o responsável por despachar 

um fuzil que foi apreendido pela Polícia Federal no inicio do 

ano de 2015, que era utilizado para fazer a segurança de 

grandes cargas de drogas.  

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, “caput”, 

35, 36 e 40, I, todos da Lei 11.343/2006 e arts. 16 e 18 da lei 

10.826/2003, 
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ZACARIAS ICHPAS CURO, vulgo 

“CUCHARA”, portador de CPF 

702.954.352-16, CI: V990499-I, 

CGPI/DIREX/DPF, Peruano, filho de 

Justina Curo Mendoza e Anacleto 

Ichpas de La Cruz. 

 

Antecedentes: IPL 00379/2015-

SR/DPF/AM, ARTS. 33, 35 E 40, I, DA 

LEI N 11.343/2006, Prisao em 

Flagrante de ALEX SANDRO 

FERNANDES BEZERRA e ZACARIAS 

ICHPAS CURO, por trafico de drogas, 

sendo apreendido aproximadamente 

200.000 gr de cocaína. 

Um dos principais transportadores de drogas da região da 

tríplice fronteira para Manaus, sendo pessoa de total 

confiança de do fornecedor “TRONCO” e dos “IRMÃOS 

FREITAS” para realizar o traslado de grandes cargas de 

cloridrato de cocaína. Foi preso em flagrante no dia 

09/04/2015, juntamente com ALEX SANDRO FERNANDES 

BEZERRA, vulgo “FEDERAL”, transportando 

aproximadamente 200 Kg de cloridrato de cocaína. Em 

interrogatório, “FEDERAL” destacou que ambos estavam a 

serviço dos “IRMÃOS FREITAS”, que comandavam uma 

organização criminosa voltada para o tráfico internacional de 

drogas para Manaus.  

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, “caput”, 

35, 36 e 40, I, todos da Lei 11.343/2006 e arts. 16 e 18 da lei 

10.826/2003, 

 

WANDERLAN MARINHO DOS 

SANTOS, portador de CPF 

636348642-49, RG 1346039-0 SSP-

AM, nascido em 20/12/1976, natural 

Manaus-AM, filho de Albalina Marinho 

dos Santos e Jose Nazare Trindade 

dos Santos. 

Funcionário da SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde de 

Manaus), um dos responsáveis por fornecer para a advogada 

ROSÂNGELA documentação falsa relacionada à área de 

saúde (laudos e atestados médicos) para instruir pedidos 

concessão de liberdade provisória e/ou prisão domiciliar a 

presos da facção FDN.  

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, art. 299 e 304 do 

CPB 

JONCKLER VALLADARES 

ALVAREZ, vulgo “GATO NEGRO”, 

“CARRAMANQUINO” e/ou 

“CHILENO, peruano, natural de La 

Paz-Peru, nascido em 26/03/1970, 

Perigoso criminoso, ex-membro do grupo de JAIR ARDELA 

MICHUE, vulgo “JAVIER”, com diversos antecedentes 

criminais, e reconhecido no mundo do crime pela estrema 

violência e crueldade com que atua. Passou longa temporada 

preso no COMPAJ, local em que se aproximou de JOSÉ 

ROBERTO, se tornando membro da FAMÍLIA DO NORTE – 
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filho de Simon Valladares Tapia e 

Nicolasa Alvarez Calderon. 

 

OF 1993/11-DPREC/CGPI ENCAM A 

INTERPOL/GAB/DG,DESP 

75/11/CGPI/DIREX, anexo mandado 

de Prisao Preventiva para fins de 

extradicao. governo requerente, Peru. 

FDN. Atualmente em liberdade, retornou para Santa Rosa, no 

Peru, de onde mantém estreito contato com DANIEL 

OROSCO, vulgo “RIQUELME”, um dos maiores fornecedores 

de drogas da FDN. Juntos, estariam construindo uma balsa, 

que serviria tanto para transporte de drogas, quanto para ser 

posicionada e frente ao flutuante da Polícia Federal, de 

maneira a funcionar como ponto de observação das 

atividades de fiscalização daquela unidade policial. Daniel 

Orosco orienta JONCKLER a comprar inclusive um binóculos 

para ser usado nas vigilâncias, de maneira a obterem o total 

controle das saídas de embarcações da PF. As investigações 

apontaram que o alvo seria também um distribuidor de drogas 

da facção na cidade de Manaus.  

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, “caput”, 

35, 36 e 40, I, todos da Lei 11.343/2006 

  

 

ROMARIO CORVELO FONSECA, 

vulgo ROMARINHO, CPF 

975602272-87, RG 1999826-0, 

nascido em  30/05/1990, natural de 

MANAUS-AM, filho de Jose Sergio da 

Silva Fonseca e Maria Eliane da Costa 

Corvelo. Processos: 0220385-

09.2014.8.04.0001-Homicídio 

Simples-05/05/2014 - 3º Vara do 

Tribunal do Júri; 0230893-

53.2010.8.04.0001 (001.10.230893-5)-

Roubo (art. 157)-28/06/2010 - Vara 

Especializada em Crimes contra 

Dignidade Sexual de Crianças e 

Perigoso criminoso deste Estado, com diversos antecedentes 

criminais, especialmente relacionados a homicídios, e 

reconhecido no mundo do crime pela estrema violência e 

crueldade com que atua. Membro de destaque da FAMÍLIA 

DO NORTE – FDN, sendo sicário de total confiança das 

principais lideranças da facção. Foi o executor de diversos 

homicídios realizados a mando das lideranças. As 

investigações apontaram também que o alvo seria um 

distribuidor de drogas da facção na cidade de Manaus. 

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, “caput”, 

35, 36 e 40, I, todos da Lei 11.343/2006, arts. 16 e 18 da lei 

10.826/2003, art. 1º da lei 9.455/97, arts. 121, § 2º, 129, § 1º, 

147 e 148 do CPB; 
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Adolescentes; 0249438-40.2011.8.04. 

0001-Crime Tentado-15/09/2011 - 2ª 

Vara do Tribunal do Júri; 0233276-

38.2009.8.04.0001 (001.09.233276-6)-

Homicídio Qualificado-20/07/2009 - 2ª 

Vara do Tribunal do Júri. 

 

FABIANO BARROSO DE SOUZA, 

vulgo “BINHO”, portador de CPF 

444.388.502-15, RG: 10802975, 

SSP/AM, nascido em 06/06/1975, filho 

de Olga Barroso de Souza e Francisco 

Nunes de Souza. 

 

Processos: 0231515-

64.2012.8.04.0001-Roubo Majorado-

16/07/2012 - 6ª Vara Criminal; 

0201265-87.2008.8.04.0001 

(001.08.201265-3)-Procedimento 

Ordinário-14/01/2008 - 3ª Vara da 

Fazenda Pública Estadual; 0019002-

58.2006.8.04.0001 (001.06. 019002-

8)-Furto-11/04/2006 - 10ª Vara 

Criminal. 

Foi pessoa de total confiança de GEOMISON, responsável 

por negociar, organizar e acompanhar o transporte de 

grandes cargas de cocaína que eram adquiridas por ROQUE 

na fronteira para Manaus. Após a primeira prisão de 

GEOMISON pela Polícia Federal em 05/03/2013 

(Bandeirantes II), este aparentemente não mais voltou a 

participar pessoalmente do processo de recebimento da 

droga na fronteira e seu transporte até Manaus, e 

provavelmente se limitou a negociar com os fornecedores. 

Toda a logística de recebimento e transporte, ao que tudo 

indica, ficou a cargo de FABIANO BARROSO DE SOUZA e 

AFONSO CELSO CALDAS DE LIMA. Fabiano foi o 

responsável por negociar com BALTAZAR o transporte de 

pelo menos 04 grandes cargas de cocaína na balsa NOVA 

ERA, mas após perder duas cargas seguidas para a Polícia 

(sendo que em uma destas seu chefe GEOMISON terminou 

preso no Ed. TURIM), acabou sendo excluído do negócio. 

Sua participação se encontra detalhada na representação 

inicial e no AC nº 02/2015 (fls. 100 e seguintes).  

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, “caput”, 

35, 36 e 40, I, todos da Lei 11.343/2006 

   

AFONSO CELSO CALDAS JUNIOR, 

vulgo “CELSO”, portador do CPF 

63967260259, RG 12637416 SSP-AM, 

Membro da FDN integrante do grupo de GEOMISON. Após a 

primeira prisão de GEOMISON pela Polícia Federal em 

05/03/2013 (Bandeirantes II), este aparentemente não mais 
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natural de Manaus-AM, nascido em 

20/01/1980, filho de Lindalva Praia 

Caldas e Afonso Celso de Oliveira 

Lima. 

voltou a participar pessoalmente do processo de recebimento 

da droga na fronteira e seu transporte até Manaus, e 

provavelmente se limitou a negociar com os fornecedores. 

Toda a logística de recebimento e transporte, ao que tudo 

indica, ficou a cargo de FABIANO BARROSO DE SOUZA e 

AFONSO CELSO CALDAS DE LIMA. Foi o responsável por 

negociar e acompanhar o transporte de grandes cargas de 

cocaína que eram adquiridas por ROQUE na fronteira para 

Manaus. Foi o responsável por negociar com BALTAZAR o 

transporte de pelo menos 04 grandes cargas de cocaína na 

balsa NOVA ERA. Atualmente seria um pequeno distribuidor 

de drogas da cidade de Manaus.   

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, “caput”, 

35, 36 e 40, I, todos da Lei 11.343/2006 

 

BALTAZAR ROCHA MOREIRA, 

portador de CPF 861.187.572-91, RG 

2347735, PC/PA, natural de 

Santarém/PA, nascido em 27/03/1986, 

filho de Maria Luiza Martins Rocha 

Moreira e Valdenilson Antônio Jesus 

Moreira. 

 

Processos: ação penal nº 0015795-

93.2014.4.01.3200 4ª VF/AM, 

Operava um esquema de transporte de grandes cargas de 

drogas em um compartimento especialmente preparado na 

balsa recreio NOVA ERA, de sua propriedade, até que foi 

preso pela Polícia Federal em meados de 2014. BALTAZAR 

ROCHA MOREIRA foi condenado por tráfico de drogas na 

ação penal nº 0015795-93.2014.4.01.3200 4ª VF/AM, e em 

uma longa conversa com GEOMISON, deixa claro que 

realizou pelo menos 04 viagens transportando drogas para 

FABIANO BARROSO, vulgo “BINHO” (que naquela época 

trabalhava para GEOMISON, sendo este o verdadeiro 

responsável pela droga). Ao final da conversa, BALTAZAR 

informa que já seria inclusive membro cadastrado da FDN.  

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, “caput”, 

35, 36 e 40, I, todos da Lei 11.343/2006 
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PAULO BERNAL LORES, portador de 

CPF 533.748.002-20, nascido em 

20/07/1964, filho de Salome Lores e 

José de Carmem Bernal 

 

Titular da empresa “PAULO BERNAL 

LORES PUBLICIDADE – ME”, CNPJ 

12.981.816/0001-22,  

 

Opera um esquema de “aluguel” de contas para transferência 

de recursos ilícitos do tráfico para o exterior, a um custo de 

4% do valor transitado. Em suas contas pessoa física e 

jurídica (PAULO BERNAL LORES PUBLICIDADE – ME”, 

CNPJ 12.981.816/0001-22), movimentou milhões de reais 

para os fornecedores de drogas SOMBRA, LENIVALDO, 

ELEGANTE/TAISON SAGITÁRIO e JUAN ANGEL OCAMPO 

CRUZ, não estando descartado que o investigado possua 

vínculo direto com o tráfico de drogas, trabalhando em 

conjunto com os alvos investigados. Citado em diversos 

relatórios de inteligência financeira do COAF.  

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, art. 1º da lei 

9.613/98 e art. 22, parágrafo único, primeira parte, da lei 

7.492/86 

LEONARDO RAYMUNDO ROJAS 

GABRIEL, portador de CPF 

528.309.342-53, nascido em 

14/03/1956, filho de Barbara Gabriel 

Poucar 

 

Titular da LRR GABRIEL (nome 

fantasia: Amazon Comércio), CNPJ 

06.153.565/0001-95, situação Ativa. 

 

 

Opera um esquema de “aluguel” de contas para transferência 

de recursos ilícitos do tráfico para o exterior, a um custo de 

4% do valor transitado. Em suas contas pessoa física e 

jurídica (LRR GABRIEL, CNPJ 06.153.565/0001-95), 

movimentou milhões de reais para os fornecedores de drogas 

SOMBRA, LENIVALDO e JUAN CARLOS, não estando 

descartado que o investigado possua vínculo direto com o 

tráfico de drogas, trabalhando em conjunto com os alvos 

investigados. 

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, art. 1º da lei 

9.613/98 e art. 22, parágrafo único, primeira parte, da lei 

7.492/86 

 

JOHNNYEL BATISTA DE FREITAS, 

portador de CPF 590.932.262-15, RG 

16344863 SSP/AM, nascido em 

Opera um esquema de “aluguel” de contas para transferência 

de recursos ilícitos do tráfico para o exterior, a um custo de 

4% do valor transitado. Em sua conta, movimentou milhares 
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20/12/1973, filho de Antônia Batista de 

Freitas e Joel Borges de Freitas 

 

 

de reais para os fornecedores de drogas NELSON FLORES 

CALLANTES, vulgo “ACUÁRIO” e BRAULIO SANCHEZ 

RENDON, não estando descartado que o investigado possua 

vínculo direto com o tráfico de drogas, trabalhando em 

conjunto com os alvos investigados. 

   

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, art. 1º da lei 

9.613/98 e art. 22, parágrafo único, primeira parte, da lei 

7.492/86 

 

JOHAN MAURICIO TAVERA 

GARCIA, portador de CPF 

701.126.212-10, nascido em 

19/12/1980, filho de Olma Teresa 

Garcia Hernandez 

Opera um esquema de “aluguel” de contas para transferência 

de recursos ilícitos do tráfico para o exterior, a um custo de 

4% do valor transitado. Em sua conta, movimentou milhares 

de reais para o fornecedor de drogas JUAN ANGEL 

OCAMPO CRUZ, não estando descartado que o investigado 

possua vínculo direto com o tráfico de drogas, trabalhando 

em conjunto com os alvos investigados. 

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, art. 1º da lei 

9.613/98 e art. 22, parágrafo único, primeira parte, da lei 

7.492/86 

 

NAIRA RODRIGUES CRUZ, portadora 

de CPF 970.559.212-87, nascida em 

22/11/1988, filha de Natali dos Santos 

Rodrigues  

 

Opera um esquema de “aluguel” de contas para transferência 

de recursos ilícitos do tráfico para o exterior, a um custo de 

4% do valor transitado. Em sua conta, movimentou milhares 

de reais para os fornecedores de drogas JUAN ANGEL 

OCAMPO CRUZ e EDWIN, não estando descartado que o 

investigado possua vínculo direto com o tráfico de drogas, 

trabalhando em conjunto com os alvos investigados. O celular 

nº (92) 99459-6494, utilizado por JUAN, estava habilitado em 

seu nome. 
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INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, art. 1º da lei 

9.613/98 e art. 22, parágrafo único, primeira parte, da lei 

7.492/86 

RADSON ALVES DE SOUZA, 

portador de CPF 756.516.102-00, RG 

18987486, SSP/AM, nascido em 

18/09/1982, filho de Dolores Orosco 

Alves e Vivaldo Gonçalves de Souza 

 

Processos: IPL 00674/2014-

SR/DPF/AM, LEI 4.737/65 (Codigo 

Eleitoral), RADSON ALVES DE 

SOUZA, Preso em Flagrante delito No 

Aeroporto Eduardo Gomes com 11 mil 

reais para serem utilizados de forma 

ilicita em campanha eleitoral. 

 

 

Opera um esquema de “aluguel” de contas para transferência 

de recursos ilícitos do tráfico para o exterior, a um custo de 

4% do valor transitado. Em sua conta, movimentou milhares 

de reais para o fornecedor de drogas JUAN ANGEL 

OCAMPO CRUZ, não estando descartado que o investigado 

possua vínculo direto com o tráfico de drogas, trabalhando 

em conjunto com os alvos investigados. O celular nº (92) 

99391-8866, utilizado por PAULO ROBERTO MACELINO DE 

CASTRO, vulgo “PAULÃO”, operacional de JUAN, se 

encontrava habilitado em seu nome. 

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, art. 1º da lei 

9.613/98 e art. 22, parágrafo único, primeira parte, da lei 

7.492/86 

 

JAMES DA SILVA FERREIRA, 

portador de CPF 019.845.752-95, RG 

2878089-2 SSP-AM, natural de 

Tabatinga-AM, nascido em 

25/03/1994, filho de Sandra da Silva 

Ferreira e Reinel Alves Ferreira. 

 

Opera um esquema de “aluguel” de contas para transferência 

de recursos ilícitos do tráfico para o exterior, a um custo de 

4% do valor transitado. Em sua conta, movimentou milhares 

de reais para o fornecedor de drogas JUAN ANGEL 

OCAMPO CRUZ, não estando descartado que o investigado 

possua vínculo direto com o tráfico de drogas, trabalhando 

em conjunto com os alvos investigados.  

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, art. 1º da lei 

9.613/98 e art. 22, parágrafo único, primeira parte, da lei 

7.492/86 

 

DAIANE CRISTINA DA SILVA 

GORGONIA,  portadora do CPF 

Opera um esquema de “aluguel” de contas para transferência 

de recursos ilícitos do tráfico para o exterior, a um custo de 
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003638492-54, RG 2357263-9 SSP-

AM, natural de Tabatinga-AM, nascida 

em 31/03/1988, filha de Izaura Elizio da 

Silva Gorgonia e Francisco Desvaldino 

da Silva. 

 

4% do valor transitado. Em sua conta, movimentou milhares 

de reais para o fornecedor de drogas JUAN ANGEL 

OCAMPO CRUZ, não estando descartado que o investigado 

possua vínculo direto com o tráfico de drogas, trabalhando 

em conjunto com os alvos investigados. 

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, art. 1º da lei 

9.613/98 e art. 22, parágrafo único, primeira parte, da lei 

7.492/86 

 

SANDRA DA SILVA FERREIRA, 

portadora de CPF 976728582-20, RG 

2266179-4 SSP-AM, natural de Fonte 

Boa-AM, nascida em 15/01/1977, filha 

de Sebastiana Dias da Silva e Abraim 

Gomes Ferreira. 

 

Titular da S DA S FERREIRA-ME, 

CNPJ 21.256.043/0001-02 (nome 

fantasia DISTRIBUIDORA DE 

PESCADOS E GENEROS 

ALIMENTICIOS SILVIA) 

 

 

Opera um esquema de “aluguel” de contas para transferência 

de recursos ilícitos do tráfico para o exterior, a um custo de 

4% do valor transitado. Em suas contas pessoa física e 

jurídica (S DA S FERREIRA-ME), movimentou milhares de 

reais para o fornecedor de drogas JUAN CARLOS e EDWIN, 

não estando descartado que o investigado possua vínculo 

direto com o tráfico de drogas, trabalhando em conjunto com 

os alvos investigados.  

 

 INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, art. 1º da lei 

9.613/98 e art. 22, parágrafo único, primeira parte, da lei 

7.492/86 

 

KELLY CRISTINA SILVA RAMOS, 

portadora de CPF 013.554.162-05, RG 

2607090-1 SSP-AM, nascida em 

13/09/1991, filha de Rosaria Silva 

Ramos. 

 

Opera um esquema de “aluguel” de contas para transferência 

de recursos ilícitos do tráfico para o exterior, a um custo de 

4% do valor transitado. Em sua conta pessoa física 

movimentou milhares de reais para o fornecedor de drogas 

JUAN CARLOS e EDWIN, não estando descartado que o 

investigado possua vínculo direto com o tráfico de drogas, 

trabalhando em conjunto com os alvos investigados.  
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INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, art. 1º da lei 

9.613/98 e art. 22, parágrafo único, primeira parte, da lei 

7.492/86 

JORGE HENRIQUE PRADO 

PAREDES, CPF 541090432-04, filho 

de Maria Magdalena Paredes. 

 

Opera um esquema de “aluguel” de contas para transferência 

de recursos ilícitos do tráfico para o exterior, a um custo de 

4% do valor transitado. Em sua conta pessoa física 

movimentou milhares de reais para o fornecedor de drogas 

DANIEL OROSCO, vulgo “RIQUELME”, não estando 

descartado que ambas possuam vínculo direto com o tráfico 

de drogas, trabalhando em conjunto com os alvos 

investigados.    

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, art. 1º da lei 

9.613/98 e art. 22, parágrafo único, primeira parte, da lei 

7.492/86 

ELISSANDRA LEAL SIMÕES,  

portadora do CPF  , RG 1350650-1 

SSP-AM,  natural de Manaus-AM, 

nascida em 10/09/1981, filha de Fatima 

Leal Simões e Raimundo de Melo 

Simões.   

 

(CONTA DA CAIXINHA FDN) 

 

Antecedentes: IPL 00385/2003-

SR/DPF/AM, arts 184 e 334 do cpb, 

apurar respdo proprietario da locadora 

ANASTACIA Video em razao da 

apreensão de diversos produtos frutos 

de contrafação quando da Deflagracao 

da Operação DOREMI coordenada 

Irmã de ERIK LEAL SIMÕES, vulgo “CD”, titular da conta 

corrente utilizada para recolhimento da contribuição para o 

caia único ou “caixinha” da FDN. Ainda não está claro se o 

alvo é apenas um laranja, ou se possui algum vínculo direto 

com o tráfico de drogas, trabalhando em conjunto com seu 

irmão e os demais alvos investigados.  

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013 e art. 1º da lei 

9.613/98  
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pelo Grupo Nacional de Combate as 

Organizaçoes Criminosas-GNCOC. 

DENILSON RIBEIRO AREVALO, 

portador de CPF 972.014.132-87, RG 

2252524-6 SSP/AM, nascido em 

20/01/1990, filho de Antônia Brota 

Ribeiro e Deniz Farias Arevalo  

 

Titular da D RIBEIRO AREVALO-ME, 

CNPJ 16.605.175/0001-62  

 

 

 

 

Opera um esquema de “aluguel” de contas para transferência 

de recursos ilícitos do tráfico para o exterior, a um custo de 

4% do valor transitado. Em suas contas pessoa física e 

jurídica (D RIBEIRO AREVALO-ME), movimentou milhares 

de reais para os fornecedores de drogas 

ELEGANTE/TAISON SAGITÁRIO e SOMBRA, não estando 

descartado que o investigado possua vínculo direto com o 

tráfico de drogas, trabalhando em conjunto com os alvos 

investigados.  

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, art. 1º da lei 

9.613/98 e art. 22, parágrafo único, primeira parte, da lei 

7.492/86 

ANTÔNIA BROTA RIBEIRO 

AREVALO, portadora de CPF 

601.195.192-91, RG 1096567-0 

SSP/AM, nascida em 10/03/1970, filha 

de Francisca Brota e Manoel Lima 

Ribeiro 

 

 

Titular da A. B. RIBEIRO, CNPJ 

04.349.930/0001-06 (nome fantasia 

COMERCIAL RIBEIRO / CASA DO 

ELETRICISTA) 

 

Opera um esquema de “aluguel” de contas para transferência 

de recursos ilícitos do tráfico para o exterior, a um custo de 

4% do valor transitado. Em sua conta jurídica (A. B. 

RIBEIRO), movimentou milhares de reais para os 

fornecedores de drogas ELEGANTE e TAISON SAGITÁRIO, 

não estando descartado que o investigado possua vínculo 

direto com o tráfico de drogas, trabalhando em conjunto com 

os alvos investigados.  

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, art. 1º da lei 

9.613/98 e art. 22, parágrafo único, primeira parte, da lei 

7.492/86 

JAIRO DE ABREU VALENTE, 

portador de CPF 416.768.312-15, 

nascido em 17/11/1971, filho de 

Margarida de Abreu Paixão  

Opera um esquema de “aluguel” de contas para transferência 

de recursos ilícitos do tráfico para o exterior, a um custo de 

4% do valor transitado. Em sua conta pessoa física 

movimentou milhares de reais para o fornecedor de drogas 
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 SOMBRA/PERRO, não estando descartado que o 

investigado possua vínculo direto com o tráfico de drogas, 

trabalhando em conjunto com os alvos investigados.  

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, art. 1º da lei 

9.613/98 e art. 22, parágrafo único, primeira parte, da lei 

7.492/86 

 

NIXON SAAVEDRA CASTELO 

BRANCO, portador de CPF 

545.734.162-34, nascido em 

24/04/1976, filho de Ofelia Saavedra 

Castelo Branco 

 

Titular da NIXON SAAVEDRA 

CASTELO BRANCO, CNPJ 

54.573.4162/0000-34 

TBT/AM 

Opera um esquema de “aluguel” de contas para transferência 

de recursos ilícitos do tráfico para o exterior, a um custo de 

4% do valor transitado. Em sua conta corrente movimentou 

milhares de reais para o fornecedor de drogas 

SOMBRA/PERRO, não estando descartado que o 

investigado possua vínculo direto com o tráfico de drogas, 

trabalhando em conjunto com os alvos investigados.  

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, art. 1º da lei 

9.613/98 e art. 22, parágrafo único, primeira parte, da lei 

7.492/86 

MARIA REGINA MOURA DE SOUZA, 

portadora de CPF 171.985.182-49, 

nascida em 06/07/1963, filha de Maria 

do Perpétuo S. de Moura 

 

Opera um esquema de “aluguel” de contas para transferência 

de recursos ilícitos do tráfico para o exterior, a um custo de 

4% do valor transitado. Em sua conta pessoa física 

movimentou milhares de reais para o fornecedor de drogas 

SOMBRA/PERRO, não estando descartado que o 

investigado possua vínculo direto com o tráfico de drogas, 

trabalhando em conjunto com os alvos investigados.  

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, art. 1º da lei 

9.613/98 e art. 22, parágrafo único, primeira parte, da lei 

7.492/86 
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JOSÉ IRANNYELSON PINHEIRO 

MALAQUIAS, portador de CPF 

059.746.344-11, RG 3053575 SSP/PB, 

nascido em 30/03/1986, filho de 

Santana da Silva 

 

(CONTA CAIXINHA FDN) 

Titular da conta corrente utilizada para recolhimento da 

contribuição para o caia único ou “caixinha” da FDN. Ainda 

não está claro se o alvo é apenas um laranja, ou se possui 

algum vínculo direto com o tráfico de drogas, trabalhando em 

conjunto com os alvos investigados.  

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, art. 1º da lei 

9.613/98  

 

CLAUDIA PATRICIA RAMOS 

HERREIRA, portadora de CPF 

545.138.042-20, RG 2788823-1 SSP-

AM, natural de Tonantins-AM, nascida 

em 22/12/1976, filha de Edelvina Pinto 

Ramos e Arnulfo Alves Herrera. 

 

 

Opera um esquema de “aluguel” de contas para transferência 

de recursos ilícitos do tráfico para o exterior, a um custo de 

4% do valor transitado, não estando descartado que o 

investigado possua vínculo direto com o tráfico de drogas, 

trabalhando em conjunto com os alvos investigados. Essa 

conta corrente foi utilizada por JOSÉ CARLOS DE FREITAS 

e por ALAN CASTIMÁRIO (recebimento de depósitos 

enviados do RJ por seu comparsa MARCELO F 

MENDONÇA) para pagamento de fornecedores no exterior.   

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, art. 1º da lei 

9.613/98 e art. 22, parágrafo único, primeira parte, da lei 

7.492/86 

 

 

ROSA PAIVA DOS SANTOS, 

portadora de CPF 989.687.342-91, RG 

2200917-5 SSP-AM, natural de 

Benjamim Constant-AM, nascida em 

29/06/1982, filha de Edith dos Santos 

Amacifen e Mikdonio Paiva Maipo.  

 

Opera um esquema de “aluguel” de contas para transferência 

de recursos ilícitos do tráfico para o exterior, a um custo de 

4% do valor transitado. Em sua conta pessoa física 

movimentou milhares de reais que foram enviados para 

pagamentos de fornecedores de CLEOMAR RIBEIRO DE 

FREITAS, vulgo COPINHO, não estando descartado que 

possua vínculo direto com o tráfico de drogas, trabalhando 

em conjunto com os alvos investigados.    
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INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, art. 1º da lei 

9.613/98 e art. 22, parágrafo único, primeira parte, da lei 

7.492/86 

98  

MARCIEL BEZERRA DE OLIVEIRA, 

portador de CPF 019.242.053-43, RG 

1639108 SSP/CE, nascido em 

02/10/1985, filho de Maria Lúcia 

Francisca Bezerra e José Alves 

Bezerra 

 

 

Titular da conta corrente utilizada por JORLEADES 

CELESTINO LOPES, vulgo “GIBA” ou “JIBA”, para 

movimentação de recursos oriundos do tráfico de drogas. 

Reside em uma casa de luxo e com forte esquema de 

segurança em CRATEUS, indicando que o investigado não é 

um simples laranja, e que possui vínculo direto com o tráfico 

de drogas, sendo provavelmente sócio de JIBA.  MARCIEL é 

casado com WIVYANE MARTINS BEZERRA MAIA, irmã de 

MILENA MARTINS BEZERRA DA MAIA, namorada do 

investigado “JIBA”, sendo que ambas tiveram suas contas 

utilizadas para movimentação de recursos oriundos do tráfico 

de drogas. 

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, “caput”, 

35, 36 e 40, I, todos da Lei 11.343/2006 e art. 1º da lei 

9.613/98  

WIVYANE MARTINS BEZERRA 

MAIA, CPF 631398983-04, filha de 

Marciria Wivyane Martins Bezerra da 

Maia. 

 

 

Titular da conta corrente utilizada por JORLEADES 

CELESTINO LOPES, vulgo “GIBA” ou “JIBA”, para 

movimentação de recursos oriundos do tráfico de drogas. 

Reside em uma casa de luxo e com forte esquema de 

segurança em CRATEUS, juntamente com seu marido 

MARCIEL BEZERRA DE OLIVEIRA, que também teve 

recursos do tráfico movimentados em sua conta corrente,  

indicando que ambos não são simples laranjas, e que 

possuem vínculo direto com o tráfico de drogas, sendo 

provavelmente sócios de JIBA.  Além disso, WIVYANE 

MARTINS BEZERRA MAIA e irmã de MILENA MARTINS 
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BEZERRA DA MAIA, namorada do investigado “JIBA”, que 

também tive sua conta utilizada para movimentação de 

recursos oriundos do tráfico de drogas. 

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013 e art. 1º da lei 

9.613/98 

JOÃO MIGUEL CARDOSO DA 

SILVA, portador de CPF 544.940.522-

72, RG 27018911 SSP/AM, nascido 

em 08/06/1981, filho de Odete Cardoso 

da Silva e Manoel Oliveira da Silva 

 

 

Titular da conta corrente utilizada por JORLEADES 

CELESTINO LOPES, vulgo “GIBA” ou “JIBA”, para 

movimentação de recursos oriundos do tráfico de drogas. 

Possui um veículo CHEVROLET/ONIX 1.4MT LTZ, cor 

PRATA, ano 2014, PMC1300, registrado em seu nome, 

sendo que tal veículo sabidamente pertence a “JIBA”. 

Aparentemente seria laranja de “JIBA” para movimentação de 

recursos do tráfico e lavagem de dinheiro, não estando 

descartado, contudo, seu vínculo direto com o tráfico de 

drogas, na condição de sócio ou trabalhando em conjunto 

com o alvo investigado. 

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, art. 1º da lei 

9.613/98  

 

MILENA MARTINS BEZERRA DA 

MAIA, portadora de CPF 009.668.443-

78, nascida em 10/04/1987, filha de 

Marciria Vivyane Martins Bezerra da 

Maia 

 

 

Titular da conta corrente utilizada por JORLEADES 

CELESTINO LOPES, vulgo “GIBA” ou “JIBA”, para 

movimentação de recursos oriundos do tráfico de drogas 

(laranja). MILENA seria namorada de “JIBA” em Crateus, não 

estando descartado possua vínculo direto com o tráfico de 

drogas, e seria sócia ou trabalharia em conjunto com o alvo 

investigado.  

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, art. 1º da lei 

9.613/98  
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ROSIMERY PINHEIRO DOS 

SANTOS, portadora de CPF 

821.660.722-91, RG 17632692 

SSP/AM, nascida em 11/06/1983, filha 

de Raimunda Nonata Pinheiro 

 

 

Titular da conta corrente utilizada por JORLEADES 

CELESTINO LOPES, vulgo “GIBA” ou “JIBA”, para 

movimentação de recursos oriundos do tráfico de drogas. 

Possível laranja, não estando descartado, contudo, que 

possua vínculo direto com o tráfico de drogas, e seria sócia 

ou trabalharia em conjunto com o alvo investigado.  

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, art. 1º da lei 

9.613/98  

  

GLAUCINÉIA DA SILVA 

GUIMARÃES, portadora de CPF 

601.988.422-87, RG 11948779 

SSP/AM, nascida em 02/11/1976, filha 

de Deuzelidia Batista da Silva; 

 

 

 

 

Titular da conta corrente utilizada por ALAN CASTIMÁRIO, 

para movimentação de recursos oriundos do tráfico de 

drogas. Possível laranja, não estando descartado, contudo, 

que possua vínculo direto com o tráfico de drogas, e seria 

sócia ou trabalharia em conjunto com o alvo investigado.  

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, art. 1º da lei 

9.613/98  

 

TATIANE DOS SANTOS TEIXEIRA, 

portadora de CPF 020.568.432-77, RG 

27211282 SSP/AM, nascida em 

01/09/1992, filha de Angela Marcia 

Celestino dos Santos e Edilson 

Ferreira Teixeira; 

  

 

Opera um esquema de “aluguel” de contas para transferência 

de recursos ilícitos do tráfico para o exterior, a um custo de 

4% do valor transitado. Em sua conta pessoa física 

movimentou milhares de reais que foram enviados para 

pagamentos de fornecedores de CLEOMAR RIBEIRO DE 

FREITAS, vulgo COPINHO. Também foram coletados 

registros de movimentação na conta corrente de sua genitora 

ANGELA MÁRCIA CELESTINO DOS SANTOS, que 

movimentou milhares de reais para o fornecedor de drogas 

DANIEL OROSCO, vulgo “RIQUELME”, não estando 

descartado que ambas possuam vínculo direto com o tráfico 

de drogas, trabalhando em conjunto com os alvos 

investigados.    



 
POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO AMAZONAS 

DRE - DELEGACIA DE REPRESSÃO A ENTORPECENTES 

 

447 

 

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, art. 1º da lei 

9.613/98 e art. 22, parágrafo único, primeira parte, da lei 

7.492/86 

ANGELA MÁRCIA CELESTINO DOS 

SANTOS, portadora de CPF 

982.424.312-72, RG 12167002, 

SSP/AM, nascida em 12/10/1973, filha 

de Maria Eudircia Celestino dos Santos 

e Moacyr Xavier dos Santos 

 

 

Opera um esquema de “aluguel” de contas para transferência 

de recursos ilícitos do tráfico para o exterior, a um custo de 

4% do valor transitado. Em sua conta pessoa física 

movimentou milhares de reais para o fornecedor de drogas 

DANIEL OROSCO, vulgo “RIQUELME”. Também foram 

coletados registros de movimentação na conta corrente de 

sua filha TATIANE DOS SANTOS TEIXEIRA, que em sua 

conta pessoa física movimentou milhares de reais que foram 

enviados para pagamentos de fornecedores de CLEOMAR 

RIBEIRO DE FREITAS, vulgo COPINHO, não estando 

descartado que ambas possuam vínculo direto com o tráfico 

de drogas, trabalhando em conjunto com os alvos 

investigados.    

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, art. 1º da lei 

9.613/98 e art. 22, parágrafo único, primeira parte, da lei 

7.492/86 

 

LEONARDO SANTOS FERNANDES, 

portador de CPF 000.660.492-70, RG: 

16349580, SSP/AM, nascido em 

06/07/1997, filho de Janaina Santos 

Fernandes e Antônio Carlos Rodrigues 

Fernandes 

Titular da conta corrente utilizada por DANIEL OROSCO, 

vulgo RIQUELME, um dos principais fornecedores de da 

FDN, para movimentação de recursos oriundos do tráfico de 

drogas, não estando descartado que o investigado possua 

vínculo direto com o tráfico de drogas, trabalhando em 

conjunto com os alvos investigados.  

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, art. 1º da lei 

9.613/98 

 



 
POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO AMAZONAS 

DRE - DELEGACIA DE REPRESSÃO A ENTORPECENTES 

 

448 

 

RAIMUNDA BARROSO VAZ, 

portadora do CPF 640003622-91, RG 

0459927-6 SSP-AM, natual de Fonte 

Boa-AM, nascida em 01/07/1959, filha 

de Viturina Barroso Vaz. IPL 

00386/2002-SR/DPF/AM, art 12 cc art 

18 inciso I da Lei 636876, Prisao em 

Flagrante de SIDNEI ARICAUA DA 

SILVA e RAIMUNDA BARROSO VAZ 

com quem foram encontrados em suas 

vestes intimas 3765 gr de cocaina 

apreensao ocorrida em fiscalizacao da 

embarcacao ELIZABETH II por 

polociais federais da Base Anzol, em 

Tabatinga-AM. 

 

Titular da conta corrente utilizada por WILLIAMS 

RODRIGUES MAIA, vulgo LOIRINHO, um dos principais 

alvos da presente operação, para movimentação de recursos 

oriundos do tráfico de drogas, não estando descartado que o 

investigado possua vínculo direto com o tráfico de drogas, 

trabalhando em conjunto com os alvos investigados.  

 

 INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, art. 1º da lei 

9.613/98  

 

WELLDSON CORREA LIMA, CPF 

772.580.882-53, RG 1841247 e 

3084122 SSP-AM, natural de Manaus-

AM, nascido em 21/07/1985, filho de 

Geogete Correa Lima  e James da 

Silva Lima. 

 

 

Titular da conta corrente utilizada por WILLIAMS 

RODRIGUES MAIA, vulgo LOIRINHO, um dos principais 

alvos da presente operação, para movimentação de recursos 

oriundos do tráfico de drogas. WELLDSON possui vínculo 

estreito com WILLIAMS, sendo um dos laranjas utilizados por 

WILLIAMS para movimentação de recursos do tráfico de 

drogas e ocultação de bens e valores. 

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, art. 1º da lei 

9.613/98   

 

ANDRY ESPANHA MANGABEIRA, 

CPF 990.505.952-00, RG 2313114-4 

SSP-AM, natural de Tabatinga-AM, 

nascida em 18/10/1985, filha de 

Cleonicia Espanha Mangabeira. 

Opera um esquema de “aluguel” de contas para transferência 

de recursos ilícitos do tráfico para o exterior, a um custo de 

4% do valor transitado. Em sua conta pessoa física 

movimentou milhares de reais para o fornecedor de drogas e 

armas JESUS ANTONIO POLANCO HERNANDEZ, vulgo 
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“CHUCHO” (utilizava nome falso de MIGUEL GARZON 

MELENDEZ), não estando descartado que o investigado 

possua vínculo direto com o tráfico de drogas, trabalhando 

em conjunto com os alvos investigados.  

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, art. 1º da lei 

9.613/98 e art. 22, parágrafo único, primeira parte, da lei 

7.492/86 

KARINA ALVES GARZON, CPF 

038.439.442-61, RG 3059545-2 SSP-

AM, natural de Tabatinga-AM, nascida 

em 03/09/1993, filha de Rosalva 

Orosco Alves e Gustavo Garzon 

Socha.  

 

Opera um esquema de “aluguel” de contas para transferência 

de recursos ilícitos do tráfico para o exterior, a um custo de 

4% do valor transitado. Em sua conta pessoa física 

movimentou milhares de reais para o fornecedor de drogas e 

armas JESUS ANTONIO POLANCO HERNANDEZ, vulgo 

“CHUCHO” (utilizava nome falso de MIGUEL GARZON 

MELENDEZ), não estando descartado que o investigado 

possua vínculo direto com o tráfico de drogas, trabalhando 

em conjunto com os alvos investigados.  

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, art. 1º da lei 

9.613/98 e art. 22, parágrafo único, primeira parte, da lei 

7.492/86 

KLAUS ESTIVENS LIMA SALAZAR, 

CPF 990.502.932-04, RG 2199781-0 

SSP-AM, natural de Tabatinga-AM, 

nascido em 27/09/1985, filho de Maria 

de Nazare Marques de Lima e Maximo 

Salazar Silva. 

 

Opera um esquema de “aluguel” de contas para transferência 

de recursos ilícitos do tráfico para o exterior, a um custo de 

4% do valor transitado. Em sua conta pessoa física 

movimentou milhares de reais para o fornecedor de drogas 

“EDWIN” (fornecedor de GEOMISON, vulgo ROQUE), não 

estando descartado que o investigado possua vínculo direto 

com o tráfico de drogas, trabalhando em conjunto com os 

alvos investigados.  
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INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, art. 1º da lei 

9.613/98 e art. 22, parágrafo único, primeira parte, da lei 

7.492/86 

FRANCISCA MARQUES PINTO, CPF 

620.953.402-30, RG 1418821-0 SSP-

AM, natural de Benjamin Constant-AM, 

nascida em 22/12/1972, filha de 

Dulcineia Marques e Valdir Nunes 

Pinto. 

Opera um esquema de “aluguel” de contas para transferência 

de recursos ilícitos do tráfico para o exterior, a um custo de 

4% do valor transitado. Em sua conta pessoa física 

movimentou milhares de reais para o fornecedor de drogas 

EDWIN (fornecedor de GEOMISON, vulgo ROQUE), não 

estando descartado que o investigado possua vínculo direto 

com o tráfico de drogas, trabalhando em conjunto com os 

alvos investigados.  

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, art. 1º da lei 

9.613/98 e art. 22, parágrafo único, primeira parte, da lei 

7.492/86 

KAREN DEL AGUILA SILVA, CPF 

038.611.352-13, RG 2938319-6 SSP-

AM, natural de Tabatinga-AM, nascida 

em 22/05/1994, filha de Victoria 

Grandezdel Aguila e Rony Grandez 

Silva. 

Opera um esquema de “aluguel” de contas para transferência 

de recursos ilícitos do tráfico para o exterior, a um custo de 

4% do valor transitado. Em sua conta pessoa física 

movimentou milhares de reais para o fornecedor de drogas 

EDWIN (fornecedor de GEOMISON, vulgo ROQUE), não 

estando descartado que o investigado possua vínculo direto 

com o tráfico de drogas, trabalhando em conjunto com os 

alvos investigados.  

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, art. 1º da lei 

9.613/98 e art. 22, parágrafo único, primeira parte, da lei 

7.492/86 

SÁVIO COELHO MAGALHÃES, 

“GORDO” e/ou “DEPUTADO”, 

portador de CPF  461.340.183-68, 

nascimento em 17/07/1973, filho de 

Francisca Fatima Coelho Cunha. 

Grande e conhecido traficante do Estado do Ceará, que 

mesmo já tendo sido investigado e preso pela Polícia Federal 

em um passado recente (Operação Minotauro), continua se 

dedicando ao tráfico de drogas. Em conversas interceptadas 

com o alvo LUIS LEON OBANDO, articulam o envio de 
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 Antecendentes: PROCESSO: 

2001.01.00174-6, Del. Furtos Roubos 

Veiculos DFRV (FORTALEZA-CE); 

2002.01.00956-0, Deleg. Furtos 

Roubos Veiculos DFRV(FORTALEZA-

CE); 2002.01.08229-2 (FORTALEZA-

CE); 2002.01.08413-9 Deleg. Furtos 

Roubos Veiculos DFRV(FORTALEZA -

CE); 2003.01.04191-1, Deleg. Furtos 

Roubos Veiculos DFRV(FORTALEZA -

CE);2003.01.20943-0 RECEPTACA 

ART.180,(FORTALEZA-CE); 

2006.0021.3778-0/0, LEI 6.368/76 - 

ARTS. 12 – TRÁFICO DE DROGAS; 

2007.01.00537-8, LEI 10826/2003 - 

ARTS. 12 – 18. 

grandes cargas de drogas para o exterior, bem como a 

compra de uma aeronave, para envio de cargas de drogas de 

Manaus para o nordeste brasileiro. Enviou dinheiro para 

contas correntes utilizadas pelos OBANDO para pagamento 

de drogas, e teve pelo menos uma carga apreendida pela 

Polícia Federal no curso dos trabalhos investigativos, 

conforme destacado no item 2.6 “J” da presente 

representação. 

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, “caput”, 

35, 36 e 40, I, todos da Lei 11.343/2006, art. 1º da lei 9.613/98 

e art. 22, parágrafo único, primeira parte, da lei 7.492/1986 

 

  

JOSIAS CRUZ BARROSO, vulgo 

“MÃO BRANCA” e/ou “MB” , CPF 

007132192-62, RG 23062045 SSP-

AM, Nascimento 22/08/1989, natural 

de MANAUS-AM, filho de Josias 

Soares Barroso e Maria Conceicao 

Macedo Cruz, Doc. Origem 

CERT.NASC.N.1382 FLS.146 LV.A-3 

CART.SAO S.DO UATUMA-AM.  

 

Processos: 0224530-74.2015. 

8.04.0001-2ª V.E.C.U.T.E.;0224531-

59.2015.8.04.0001-2ª V.E.C.U.T.E.; 

0236799-82.2014.8.04.0001-2ª Vara 

do Tribunal do Júri; 0222769-13.2012. 

Conhecido criminoso do Estado do Amazonas, considerando 

de alta periculosidade, com diversos antecedentes criminais, 

especialmente por tráfico de drogas e homicídios. Importante 

membro da FDN, ligado ao grupo de ALAN CASTIMÁRIO. 

Interceptado como interlocutor, ficando demonstrado que 

atualmente estaria residindo na cidade do Rio de Janeiro/RJ, 

e opera um esquema de envio de drogas da FDN para este 

Estado, por via aérea, através de mulas. Citado em diversas 

mensagens relacionadas à distribuição / entrega de drogas e 

pagamento da “caixinha” da FDN, indicando que seria um 

importante distribuidor de drogas da facção. 

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, “caput”, 

35, 36 e 40, I, todos da Lei 11.343/2006; 
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8.04.0001-2ª Vara Criminal(armas); 

0200208-24.2014.8.04.0001-3ª V.E.C. 

U.T.E.; 0251449-08.2012.8.04.0001-3º 

Vara do Tribunal do Júri; 0215955-

53.2010.8.04.0001-5ª Vara Criminal 

(roubo); 0228144-34.2008.8.04.0001-

6ª Vara Criminal(receptação) 

 

MARCELO FREITAS MENDONÇA, 

CNH 3994567599, CPF  322594722-

67, RG 1675700-9 SSP-AM, Nasci-

mento 29/09/1987, natural de 

MANAUS-AM, filho de Marcelino 

Durans Mendonca e Lucineide Lopes 

de Freitas, Doc. Origem 

CERT.NASC.N.3.884 FLS.132V LV. 

104 CART.3.OF.MANAUS-AM. 

Interceptado como interlocutor em diversas passagens com 

ALAN CASTIMÁRIO, sendo utilizado por um comparsa de 

nome MARCELO FREITAS MENDONÇA, que atualmente 

estaria residindo em uma favela da cidade do Rio de 

Janeiro/RJ, responsável pelo recebimento e distribuição de 

drogas de CASTIMÁRIO naquele Estado. Operam um 

esquema de envio de drogas para aquele Estado em 

compartimentos especialmente preparados em veículos. 

Envia frequentemente grandes quantidades de dinheiro para 

CASTIMÁRIO, através de depósitos em contas correntes de 

terceiros. As interceptações demonstraram que se trata de 

criminoso de alta periculosidade, tendo em vista que sempre 

envia fotos ostentando fuzis e armas de grosso calibre, em 

uma favela ainda não identificada na cidade do Rio de 

Janeiro/RJ. 

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, “caput”, 

35, 36 e 40, I, todos da Lei 11.343/2006; 

 

MIGUEL ANGEL LOPEZ RUIZ, vulgo 

“DRAKER” ou “POCHER”, boliviano, 

Identidade 5024555-Bolívia, 

nascimento em 17/09/1966. 

Grande fornecedor de drogas do investigado WILLIAMS 

RODRIGUES MAIA, vulgo “LOIRINHO”.  

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, Arts. 33, “caput”, 

35, 36 e 40, I, todos da Lei 11.343/2006, art. 1º da lei 
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9.613/98, art. 22, parágrafo único, primeira parte, da lei 

7.492/1986 

 

LUCIMAR VIDINHA GOMES, vulgo 

“BAR”, “BAR VIDINHA” e/ou “FLOR 

DE LIZ”, OAB/AM 9318, CPF 

508906462-87, RG 1341064-4 SSP-

AM, nascimento em 08/12/1978, 

natural de Manaus-AM, filha de 

Leoncio Gomes da Silva e Zilda dos 

Santos Vidinha. 

Advogada oficial da FDN, que teria ultrapassado todos os 

limites éticos de atuação legítima em defesa de seus clientes, 

e se tornado membro da facção criminosa. Pessoa muito 

próxima de JOSÉ ROBERTO e seus familiares, sendo certo 

que seus irmãos também são integrantes da facção.  

Juntamente com seus sócios os advogados JANDERSON 

FERNANDES RIBEIRO, vulgo “PROFESSOR”, e SULENE 

SOCORRO CARVALHO VERÍSSIMO, protagonizaram um 

grande episódio de corrupção, no qual estariam envolvidos, 

em tese, um delegado de polícia, um juiz de direito e um 

desembargador, voltado para promover o retorno de 

GELSON LIMA CARNAÚBA, uma das principais lideranças 

da FDN, que se encontra recolhido em presídio federal, para 

cumprimento de pena em Manaus/AM, mediante o 

pagamento de 200 mil reais. Teria praticado pelo menos um 

segundo crime de corrupção, revelado em conversas com 

traficante ERICK LEAL SIMÕES, braço direito do JOSÉ 

ROBERTO FERNANDES BARBOSA, que teria pago propina 

para viabilizar a transferência de um preso para a UPP 

(Unidade Prisional do Puraquequara). 

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, arts. 332 e 333 

do CPB    

  

JANDERSON FERNANDES 

RIBEIRO, vulgo “PROFESSOR”, 

OAB/AM 7750, CPF 835756502-68, 

RG 1664569-3 SSP-AM, nascimento 

em 11/08/1981, natural de 

Advogado oficial da FDN, que teria ultrapassado todos os 

limites éticos de atuação legítima em defesa de seus clientes, 

e se tornado membro da facção criminosa. Juntamente com 

suas sócias as advogadas LUCIMAR VIDINHA GOMES e 

SULENE SOCORRO CARVALHO VERÍSSIMO, 
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Manacapuru-AM, filho de Joana 

Fernandes Ribeiro. 

protagonizaram um grande episódio de corrupção, no qual 

estariam envolvidos, em tese, um delegado de polícia, um 

juiz de direito e um desembargador, voltado para promover o 

retorno de GELSON LIMA CARNAÚBA, uma das principais 

lideranças da FDN, que se encontra recolhido em presídio 

federal, para cumprimento de pena em Manaus/AM, 

mediante o pagamento de 200 mil reais. Também teria 

praticado pelo menos um segundo crime de corrupção, 

consistente no pagamento de propina para viabilizar a 

transferência de um preso para a UPP (Unidade Prisional do 

Puraquequara). 

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, arts. 332 e 333 

do CPB    

 

LUIZ SÉRGIO VIEIRALVES DONATO 

LOPES FILHO, vulgo “LUIZITO”, 

OAB/AM 5338, CPF 717040512-15, 

RG 1643789-6 SSP-AM, nascimento 

em 22/04/1982, natural de Manaus-

AM, filho de Luiz Sergio Vieiralves 

Donato Lopes e Heloiza Helena Correa 

Donato Lopes. 

Advogado oficial da alta cúpula da FDN, que teria 

ultrapassado todos os limites éticos de atuação legítima em 

defesa de seus clientes, e se tornado membro da facção 

criminosa. Protagonista de um grande episódio de corrupção 

que propiciou a anulação do processo nº 032068-

47.2002.8.04.0001, do 2º Tribunal do Júri de Manaus, no qual 

GELSON LIMA CARNAÚBA foi condenado a 120 anos de 

prisão. Após a anulação do processo, foi possível identificar 

a participação do advogado LUIZ SÉRGIO VIEIRALVES 

DONATO LOPES, vulgo LUIZITO, em pelo menos mais um 

crime envolvendo GELSON DE LIMA CARNAÚBA, mas 

agora relacionado a lavagem de dinheiro, consiste na compra 

de um veículo JEEP RENEGADE com o uso do dinheiro do 

tráfico de drogas para uso de PAMELA NUNES PEREIRA, 

companheira do traficante GELSON, conforme detalhado nas 

folhas nº 1521/1537 do AC nº 05/2015. Constatou-se através 

das interceptações telefônicas que o veículo em questão foi 
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negociado por LUIZITO diretamente com a concessionária 

JEEP de Manaus/AM pelo valor de R$ 78.000,00 (setenta e 

oito mil reais), na condição de o pagamento ser a vista.  

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, art. 1º da lei 

9.613/98, arts. 332 e 333 do CPB    

 

ROSÂNGELA AMORIM DA SILVA, 

OAB/AM 5760, CPF 313402612-00, 

RG 0769792-9 SSP-AM, nascimento 

em 02/06/1967, natural de Manaus-

AM, filha de Raimundo Leite Amorim e 

Izete Souza Amorim. 

Opera um esquema de corrupção judicial para concessão de 

benefícios de liberdade provisória e/ou prisão domiciliar para 

tratamento de saúde a presos da facção FDN, mediante uso 

de documentos médicos hospitalares (laudos e atestados) 

falsos. Foi a responsável por conseguir prisão domiciliar para 

tratamento de saúde para alguns dos principais alvos da 

presente operação, como GEOMISON DE LIRA, vulgo 

“ROQUE”, e WILLIAMS RODRIGUES MAIA, vulgo 

“LOIRINHO”, sendo que somente no último caso teria 

cobrado a quantia de 200 mil reais para a obtenção do 

benefício. O momento do recebimento dos 200 mil reais para 

pagamento da possível corrupção judicial muito 

possivelmente foi registrado por Policiais Federais durante 

vigilância na porta da residência de WILLIAMS RODRIGUES 

MAIA. Para instruir seus pedidos, a advogada ROSÂNGELA 

aparentemente negocia documentação falsa relacionada à 

área de saúde (laudos e atestados) com um sujeito de nome 

WANDERLAN MARINHO DOS SANTOS, CPF 636.348.642.-

49, funcionário da SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde de 

Manaus). Por fim, não é dado olvidar que quando a Delegacia 

de Repressão a Entorpecentes – DRE, da Polícia Federal no 

Amazonas, realizou a prisão em flagrante por tráfico de 

drogas de RUBE MAY VALENTE, operacional de WILLIAMS 

RODRIGUES MAIA, vulgo “LOIRINHO”, foram aprendidos 

diversos documentos (contratos e procurações) no interior do 
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veículo SIENA que estava sendo utilizado pelo preso para 

distribuição de drogas, que foram falsificados por WILLIAMS 

sob orientação de sua advogada ROSÂNGELA AMORIM DA 

SILVA, com o objetivo de pleitear a liberação de bens do alvo 

que se encontram apreendidos pela Justiça em função de 

sua última prisão em flagrante, demonstrando que a referida 

advogada e contumaz em tal prática criminosa (vide auto de 

apreensão do flagrante nº 909/2015 – SR/DPF/AM e 

páginas1031/1041 do AC nº 04/2015).    

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, arts. 304, 332, 

333 e 347, parágrafo único, todos do CPB    

 

ALDEMIR DA ROCHA SILVA 

JUNIOR, OAB/AM 5445, CPF 

656671822-20, RG 1487966-2 SSP-

AM, nascimento em 04/11/1981, 

natural de Manaus-AM, filha de 

Aldemir da Rocha Silva e Emily 

Herculano Silva. 

Opera o mesmo esquema de utilização de laudos e atestados 

médicos falsos para obtenção e/ou manutenção de prisões 

domiciliares para membros da FDN.  

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, arts. 304, 332, 

333 e 347, parágrafo único, todos do CPB    

 

 

SULENE SOCORRO CARVALHO 

VERÍSSIMO, OAB/AM 2557, CPF 

335368302-00, RG 0659446-8 SSP-

AM, nascimento em 31/08/1963, 

natural de Manaus-AM, filha de 

Euclides Verissimo da Silva e Maria 

Auxiliadora Carvalho Verissimo. 

Sócia dos advogados LUCIMAR VIDINHA GOMES e 

JANDERSON FERNANDES RIBEIRO, vulgo 

“PROFESSOR”. Juntos protagonizaram um grande episódio 

de corrupção, no qual estariam envolvidos, em tese, um 

delegado de polícia, um juiz de direito e um desembargador, 

voltado para promover o retorno de GELSON LIMA 

CARNAÚBA, uma das principais lideranças da FDN, que se 

encontra recolhido em presídio federal, para cumprimento de 

pena em Manaus/AM, mediante o pagamento de 200 mil 

reais.  

 



 
POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO AMAZONAS 

DRE - DELEGACIA DE REPRESSÃO A ENTORPECENTES 

 

457 

 

INDICIAMENTO: Art. 2º da lei 12.850/2013, arts. 332 e 333 

do CPB    

 

 

 

4. DAS MEDIDAS PLEITEADAS PARA DESRTICULAÇÃO: 

Para desarticulação de uma organização criminosa dessa magnitude, 

foram pleiteadas as medidas abaixo relacionadas, todas deferidas pelo Juízo da 2ª 

VF/AM: 

4.1. SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DE SEUS PRINCIPAIS 

MEMBROS – CAUTELAR nº 14995-31.2015.4.01.3200 2ª 

VF/AM 

As investigações demonstraram que a FDN vinha consolidando, através 

de extrema violência, um verdadeiro ESTADO PARALELO na região norte do país, 

dotado de leis próprias, que estariam definidas em seu “estatuto”, que já teria inclusive 

ultrapassado as fronteiras do Amazonas, e no qual suas lideranças se veem aptas a 

operar um verdadeiro TRIBUNAL DO CRIME, ditando sentenças diárias sobre os 

crimes que podem ser praticados e, especialmente, sobre quem deve morrer ou viver, 

segundo a conveniência de suas atividades criminosas, em total desprezo às 

instituições do poder constituído. 

Nesta esteira, o REESTABELECIMENTO DA ORDEM PÚBLICA 

começava pela segregação preventiva e simultânea de seus principais atores, o que 

inclui:  

a) as lideranças e de seus principais xerifes e/ou representantes dentro 

e fora do sistema, devendo ser autorizado a extração destes 

criminosos do sistema prisional amazonense e a imediata 
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transferência para presídios federais de segurança máxima, de 

maneira a se criar um vácuo de comando;    

b) os membros de confiança das lideranças que cuidam de toda a parte 

operacional (S.O.), responsáveis pelo recebimento, armazenamento, 

transporte e entrega de armas e drogas, bem como daqueles que 

cuidam de toda a movimentação financeira da facção, realizando 

cobranças, pagamentos e recebimentos, de maneira a se quebrar 

toda estrutura logística montada pela facção para operacionalizar seu 

funcionamento nas ruas;   

c) os principais gerentes de bairro/região e distribuidores de drogas, 

inclusive em outros Estados, de maneira a se quebrar a rede de 

distribuição de drogas estabelecida pelas lideranças da facção;     

d) os principais fornecedores de drogas na região da tríplice fronteira 

entre Brasil, Colômbia e Peru, com inclusão dos mandados de prisão 

na difusão vermelha da Interpol para aqueles que estiverem fora do 

país e atuam há anos na região sem ser incomodados, de maneira a 

se dificultar o acesso a grandes cargas de drogas; 

e) os principais transportadores que realizam o traslado de grandes 

cargas de drogas dos países produtores até Manaus, operando 

especialmente pela chamada “ROTA SOLIMÕES”; 

f) os laranjas que viabilizam o envio de milhões de reais para a 

fronteira, operando um esquema de “aluguel” de contas, pelo qual 

recebem um percentual que gira em torno de 4% da transação, de 

maneira a se combater a evasão de divisas e especialmente o 

pagamento de fornecedores de drogas daquela região; 
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g) os advogados que integram o corpo jurídico próprio da facção, que já 

teriam ultrapassado todos os limites éticos de atuação legítima em 

defesa de seus clientes, e se tornado verdadeiros membros da 

organização criminosa, protagonizando diversos episódios de 

corrupção de autoridades públicas; 

 

4.2. BUSCAS DOMICILIARES – CAUTELAR nº 15008-

30.2015.4.01.3200 2ª VF/AM 

Naquele estágio das investigações, impunha-se também como medida 

urgente e imprescindível a realização de BUSCAS DOMICILIARES para 

obtenção/preservação de elementos probatórios eventualmente existentes nas 

residências e demais endereços dos principais membros da OCRIM já identificados, 

a fim de que possam ser apreendidos todo tipo de documentos e/ou objetos 

relacionados aos crimes aqui investigados, o que inclui substâncias entorpecentes, 

armas de fogo e munições (inclusive as armas utilizadas nos diversos crimes de 

homicídio práticos pela ORCRIM), aparelhos telefônicos utilizados pelos alvos 

(especialmente os BlackBerry), documentos e anotações relacionadas à contabilidade 

do tráfico ou outro crime, a remessas de divisas para o exterior ou a patrimônio obtido 

como proveito de crime, dentre outras, eventuais equipamentos, bens e instrumentos 

utilizados para as práticas criminosas investigadas, e quaisquer outros documentos e 

objetos que guardem relação com os fatos e que permitissem delinear a participação 

de cada um dos envolvidos nos crimes investigados. 

 

4.3. SEQUESTRO DE BENS, BLOQUEIO DE ATIVOS E QUEBRA 

SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL – CAUTELAR nº 15509-

81.30.2015.4.01.3200 2ª VF/AM 
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Por fim, para desarticulação de uma organização criminosa dessa 

magnitude, não bastava que seus principais membros e colaboradores fossem 

levados a julgamento pelos crimes praticados, sendo de fundamental importância que 

se atingisse todo o patrimônio amealhado pelos mesmos de maneira ilícita. 

E para tanto, era imprescindível que, no curso das investigações, fossem 

bloqueadas todas as contas bancárias e aplicações financeiras dos investigados e 

associados, bem como fossem apreendidos, sequestrados e/ou bloqueados tantos 

bens quantos forem possíveis, estejam estes em nome dos autores, ou ainda de 

interposta pessoa.  

Tais medidas, além de impedirem que o crime se perpetue pelo poder 

financeiro, evitam, também, o sentimento de que o crime compensa. 

No presente caso, não é dado olvidar que os principais membros da 

ORCRIM investigada possuem um histórico de vida dedicada exclusivamente ao 

crime, o que pode ser facilmente comprovado pelas extensas folhas de antecedentes, 

não existindo quaisquer informações de que exerçam ou tenham exercido qualquer 

atividade profissional capaz de proporcionar uma fonte de renda lícita, salvo poucas 

exceções.   

Os poucos que possuem algum tipo de vínculo empregatício ou fonte de 

renda lícita, apresentam patrimônio e estilo de vida completamente incompatíveis, 

sendo fortíssimos os indícios de que praticamente todos os bens de valor significativo 

identificados em nome dos investigados, de seus familiares ou de interpostas pessoas 

são de proveniência ilícita, sendo instrumento, produto ou proveito dos diversos 

crimes apurados no presente procedimento, especialmente tráfico de drogas e 

lavagem de dinheiro. 

 

 



 
POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO AMAZONAS 

DRE - DELEGACIA DE REPRESSÃO A ENTORPECENTES 

 

461 

 

5. DOS RESULTADOS OBTIDOS NO CUMPRIMENTO DOS 

MANDADOS DE PRISÃO PREVENTIVA E BUSCAS 

DOMICILIARES 

Deferidas as cautelares pleiteadas, no dia 20/11/2015 foi deflagrada a 

OPERAÇÃO “LA MURALLA”1, que contou com a participação de mais de 400 Policiais 

Federais (incluindo todos os grupos táticos da PF) e 300 policiais militares, para 

cumprimento dos 127 mandados de prisão preventiva, 67 mandados de busca 

(incluindo a entrada em 07 presídios) e demais cautelares deferidas, nas cidades de 

Manaus/AM, Tonantins/AM, Tabatinga/AM, Crateus/CE, Caucária/CE, Fortaleza/CE, 

Natal/RN, Boa Vista/RR e Rio de Janeiro/RJ.  

Sete mandados de prisão foram registrados no canal de difusão 

vermelha da Interpol, para cumprimento no Peru, na Colômbia, na Venezuela e na 

Bolívia, que resultaram nas prisões de grandes fornecedores nos dois primeiros 

países, sendo: 

a) WILDER CHUQUIZUTA VELAYARSE, na Colômbia; 

b) NELSON FLORES COLLANTES, no Perú. 

Apesar de constarem em difusão vermelha, os indivíduos chamados 

JONCKLER VALLADARES ALVAREZ e ROLAND LEON OBANDO foram presos em 

território brasileiro, mais especificamente na cidade de Tabatinga/AM. 

Os presos abaixo elencados foram transferidos no mesmo dia para o 

Sistema Penitenciário Federal, em razão da concordância do DEPEN e das anuências 

dos magistrados corregedores pertinentes: 

 

 

                                                 
1 “La Muralla” (em português, "A Muralha") era o nome do quartel general do Cartel de Cali, na Colômbia, local 

em que as principais lideranças daquele grupo coordenavam suas ações criminosas. A operação foi batizada com 

esse nome espanhol em função de diversas coincidências na estrutura, objetivos e modo de operação com a facção 

amazonense. 
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PRESÍDIO DE CAMPO GRANDE / MS 

JOSÉ ROBERTO FERNANDES 

ALAN DE SOUZA CASTIMÁRIO 

JORGE MOÇAMBITE DA SILVA 

CLEOMAR RIBEIRO DE FREITAS 

JAIME GRANDES MACHUCA 

 

PRESÍDIO DE CATANDUVAS/PR 

GEOMISON DE LIRA ARANTES 

MARCOS ROBERTO MIRANDA 

CLAODECI FONSECA DA COSTA 

FRANCISCO ALVARO PEREIRA 

 

Apesar de terem tido a inclusão/transferência autorizada para o Presídio 

Federal de Catanduvas/PR, os presos ZAQUEU DA MOTA ARAGÃO, CLOVES 

FERNANDES BARBOSA e ERIK LEAL SIMÕES, não foram encontrados ainda. 

 
 Os presos advogados foram encaminhados ao Batalha de Guarda da 

Polícia Militar do Amazonas, os presos comuns foram encaminhados à Cadeia Pública 

Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, enquanto todas as presas (advogadas ou 

não) foram encaminhadas ao Centro de Detenção Provisória Feminino – CDPF. 

Saliente-se, ainda, que Secretaria de Administração Penitenciária do 

Amazonas foi devidamente cientificada sobre a inclusão de presos em Regime 

Disciplinar Diferenciado, conforme ofício nº 7032/2015, fl. 543. 

Foram cumpridos todos os mandados de busca domiciliar expedidos, 

sendo coletados farto material probatório que veio ao encontro de tudo que foi apurado 

no curso das investigações. Foram apreendidos mais de 1 milhão de reais em espécie 

na residência dos alvos, além de drogas, armas de fogo, veículos e artigos de luxo, 

diversos telefones celulares monitorados no curso das investigações, além de farta 
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documentação relacionada ao tráfico de drogas e bens móveis e imóveis adquiridos 

como proveito do tráfico. 

Em relação às buscas em presídios, ressalto que, por questões 

estruturais e de segurança, só foi possível o cumprimento de busca minuciosa no 

COMPAJ de regime fechado, restando prejudicadas as demais. 

Passaremos agora a detalhar, para cada alvo ou grupo de alvos, os 

resultados obtidos com o cumprimento das buscas domiciliares e com os 

interrogatórios realizados:      

 

5.1. JOSE ROBERTO FERNANDES BARBOSA e LUCIANE 
ALBUQUERQUE DE LIMA (esposa) 

 
No curso dos trabalhos investigativos, foram coletados fortes elementos 

de informação e de prova que demonstram que JOSÉ ROBERTO é a principal 

liderança da organização criminosa FAMÍLIA DO NORTE – FDN, integrando, ao lado 

de GELSON CARNAÚBA, o comando da facção. Juntamente com os demais 

membros do conselho, operava de dentro dos presídios um verdadeiro TRIBUNAL DO 

CRIME NO ESTADO DO AMAZONAS, determinando ou autorizando diariamente a 

prática de crimes gravíssimos como ASSASSINATOS, ROUBOS COM VIOLÊNCIA, 

SEQUESTROS, TORTURAS, LESÔES GRAVES, TRÁFICO DE DROGAS E DE 

ARMAS, LAVAGEM DE DINHEIRO, AMEAÇAS, EXTORSÔES, CORRUPÇÂO 

ATIVA, dentre outros, que conforme amplamente demonstrado, não podem, em 

hipótese alguma, ser praticados sem o aval e consentimento das lideranças.  

De dentro do Complexo Penitenciário Anísio Jobim – COMPAJ, onde se 

encontrava cumprindo pena em regime fechado, determinou pessoalmente o 

sequestro, tortura e execução de diversos desafetos e pessoas que descumpriram as 

ordens da facção. Ditou as regras de disciplina dentro do presídio, impondo penas aos 

detentos que variavam de lesões graves ao homicídio com crueldade. Movimentou 
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diariamente grandes quantidades de drogas, armas e dinheiro, ficando claro que 

possui seus próprios fornecedores de drogas na região da tríplice fronteira e rede de 

distribuição em Manaus, atuando sempre com o objetivo de obter o controle absoluto 

dos presídios amazonenses, e consequentemente, o monopólio da distribuição de 

drogas no Estado do Amazonas. 

Com a deflagração da operação, o novo mandado de prisão expedido 

em desfavor de JOSÉ ROBERTO foi devidamente cumprido, sendo o mesmo 

transferido no mesmo dia para o Presídio Federal de Campo Grande, conforme 

autorizado por este juízo. 

Em seu interrogatório de fls. 554/555, JOSE ROBERTO FERNANDES 

BARBOSA reservou-se no direito constitucional de permanecer calado. In verbis: 

[...] QUE, é conhecido pelo apelido de "“Z”, “DOIDO” “PERTUBADO”, 

“PERTUBA”, “MESSI”; QUE, não deseja responder a nenhuma 

pergunta, que não tem nada a esclarecer para a justiça, e se reserva 

no direito constitucional de permanecer calado e a responder somente 

em juízo. Nada mais disse nem lhe foi perguntado. [...] 

Sua esposa LUCIANE ALBUQUERDE DE LIMA também foi presa no dia 

da deflagração. Conforme demonstrado no curso da operação, LUCIANE tinha plena 

ciência dos negócios ilícitos de seu marido, e o auxiliava na contabilidade e lavagem 

de dinheiro do tráfico (recebia e administra o dinheiro correspondente dos negócios 

ilícitos de seu marido, utilizando sua conta pessoal e de familiares para lavagem de 

dinheiro, podendo ser citados como exemplo LUZARDINA MARIA ALBUQUERQUE 

DE LIMA, sua genitora, e AILSON ALBUQUERQUE DE LIMA, seu irmão). JOSÉ 

ROBERTO e LUCIANE se comunicavam diariamente através de mensagens BBM.  

 Em seu interrogatório de fls. 697/701, LUCIANE ALBUQUERQUE DE 

LIMA alegou não ter conhecimento de que seu marido JOSÉ ROBERTO seria um dos 

principais líderes da FDN, bem como que jamais teria se envolvido em situações 

relacionadas ao tráfico. In verbis: 
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[...] RESPONDEU às seguintes perguntas: a) Qual sua profissão e/ou 

atividade remunerada? Empresária e Musicista; QUE possui um loja 

de roupas (MULHER NA MODA); QUE atualmente possui a empresa 

de música, mas pretende transforma-la na empresa de roupas; QUE 

possui uma empresa de música (antes se chamava Beijo de Mel e 

agora chama-se Luciane Lima); QUE a empresa de música tem um 

endereço em Fortaleza (a interrogada não se recorda o endereço); 

QUE a empresa de roupas está funcionando informalmente e possui 

o endereço Av. Grande Circular, na Galeria Zona Leste, ao lado do 

Shopping Leste, Manaus/AM; b) Quais são seus apelidos? a 

interrogada informa que possui o apelido de Ane; c) É casada ou 

possui algum companheiro? Sim. Qual o nome? Com JOSÉ 

ROBERTO FERNANDES BARBOSA; d) Ele possui antecedentes 

criminais? Sim. OBS: A interrogada é esposa de JOSÉ ROBERTO 

FERNANDES BARBOSA, vulgo “Z”, “DOIDO” “PERTUBADO”, 

“PERTUBA”, “MESSI”, um dos principais líderes da FDN. e) Já foi 

presa anteriormente? Não. F) Possui familiares ou amigos próximos 

envolvidos ou que já foram presos por tráfico de drogas? Não. Apenas 

seu Marido. f) Tem conhecimento da existência e atuação no de uma 

facção criminosa autointitulada “FAMÍLIA DO NORTE – FDN”? Que 

sabe pela mídia que essa facção criminosa existe; QUE JOSÉ 

ROBERTO nunca envolveu a interrogada em situações relacionadas 

a drogas  e tráfico; Quem são as principais lideranças (pilares ou 

conselho) da FDN? Não sabe informar; g) A interrogada tem ciência 

que seu marido/companheiro, JOSÉ ROBERTO FERNANDES 

BARBOSA, vulgo “ZÉ ROBERTO”, é um dos principais líderes do 

FDN? Não. h) Qual a profissão de “ZÉ ROBERTO”? JOSÉ ROBERTO 

possuía uma loja de carros (compra e venda de veículos); QUE depois 

que foi preso, seu negócio foi vendido para o pagamento de advogado; 

QUE atualmente JOSÉ ROBERTO encontra-se desempregado; QUE 

trabalhava indiretamente (que ia a leilões de veículos em Fortaleza e 

tentava arrematar os carros) no estabelecimento de compra e venda 

de carros (Betinho Rent a Car); QUE sua profissão, na época, era 

cantora de forró em Fortaleza; QUE acredita que a empresa Betinho 

rent a car estava no nome de JOSÉ ROBERTO; i) Qual é o meio de 

renda de “ZÉ ROBERTO”? QUE atualmente JOSÉ ROBERTO não 

possui renda; QUE quem possui renda é a interrogada; QUE antes de 

JOSÉ ROBERTO ser preso, sua fonte de renda era a compra e venda 

de carros; j) Quanto tempo a interrogada esta casada e/ou se relaciona 

com “ZÉ ROBERTO”? QUE começou a se relacionar com JOSÉ 

ROBERTO há 11 anos; QUE possui uma filha de 7 anos com o referido 

preso (chamada LUDMYLLA GABRIELY DE LIMA BARBOSA); QUE 
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JOSÉ ROBERTO possui outros filhos de outros relacionamentos; k) 

Reconhece que a principal atividade de “ZÉ ROBERTO” é o tráfico 

internacional de drogas e que o mesmo coordena a facção criminosa 

FDN do interior da cadeia? Não. l) Com essa atividade, qual a 

recompensa financeira que “ZÉ ROBERTO” recebe em média por 

mês? Não sabe dizer. QUE JOSÉ ROBERTO comenta com a 

interrogada que sofre muita pressão dentro do presídio, mostrando-se 

incomodado com pessoas que sempre criam confusão; QUE SEU 

FRANCISCO é amigo de JOSÉ ROBERTO; QUE sabe que JOSÉ 

ROBERTO possui um grande respeito por SEU FRANCISCO, que 

está há 25 anos preso; QUE JOSÉ ROBERTO passou por problemas 

de saúde durante sua trajetória no presídio; m) A interrogada auxilia 

“ZÉ ROBERTO” em quais atividades relacionadas aos ilícitos? Não. n) 

Reconhece que auxilia “ZÉ ROBERTO” na contabilidade e lavagem de 

dinheiro do tráfico, mediante depósitos bancários? Não. QUE só 

realiza depósitos para clientes; QUE gasta aproximadamente R$ 

4.500,00 para sua manutenção e de sua filha (alimentação, 

combustível, energia elétrica, escola da filha, aluguel da loja, 

funcionários - que ganham com percentual de venda); QUE guarda o 

dinheiro que sobra e compra roupas de fornecedores (feiras em 

Fortaleza) para serem vendidas em sua loja; QUE os fornecedores 

principais de sua loja são de Manaus e Fortaleza - a interrogada 

acredita que os fornecedores de Manaus compram roupas de São 

Paulo; QUE não sabe informar quem são os fornecedores; QUE 

comprava de DIELY calças jeans; QUE ganha aproximadamente 

R$10.000,00 mensais com sua loja; QUE, com evento gospel, a 

interrogada ganha em média R$ 4,000,00 mensais; QUE pastores e 

líderes religiosos contratam seus serviços e o pagamento é feito em 

espécie; o) Em caso de resposta negativa, indagar a interrogada como 

explica diversos depósitos em sua conta bancária, assim como de 

familiares como LUZARDINA MARIA ALBUQUERQUE DE LIMA 

(genitora) e AILSON ALBUQUERQUE DE LIMA (irmão)? QUE os 

depósitos feitos em sua conta são devidos por seu trabalho, pois 

recebe, como forma de pagamento, depósitos de clientes; QUE sobre 

LUZARDINA, os depósitos podem ser justificados pois seus pais 

venderam um imóvel em Fortaleza para dois rapazes homosexuais; 

QUE quem fez a negociação foi LUCIANA, sua irmã, que mora em 

Fortaleza e possui uma empresa de eventos LUMINART; a declarante 

informa que AILSON trabalha com transportes e possui um serviço de 

perfuração de poços; QUE não se lembra de haver transferido 

recursos a pedido de JOSÉ ROBERTO; QUE apenas fez transferência 

para a fisioterapeuta de JOSÉ ROBERTO - chamada SIMONE 
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CARNEIRO, e também para sua amiga NÚBIA, que reside em 

Catanduvas/PR; obs.: que quando JOSÉ foi para o presídio federal no 

Paraná, a interrogada informa que recebeu ajuda financeira (dinheiro 

para despesas - em média de R$300,00 - pagos por meio de dinheiro 

vivo) de amigos (são amigos antigos que foram ajudados por JOSÉ 

ROBERTO no passado - a interrogada lembra-se de GENILDO); p) As 

pessoas acima mencionadas tinham conhecimento que suas contas 

bancárias eram utilizadas para depósitos de quantias decorrentes do 

tráfico de drogas? Não sabe dizer. Em caso de resposta positiva, 

indagar se os mesmos recebiam recompensa financeira? Não se 

aplica. q) De quem “ZÉ ROBERTO” compra droga na região da tríplice 

fronteira? Não. Como a droga chega até Manaus/AM (meio de 

transporte)? Não sabe dizer. Quem são os transportadores? Não sabe 

dizer. Qual o destino da droga, isto é, que compra essa droga? Não 

sabe dizer. QUE o advogado de JOSÉ ROBERTO, o Dr. Luis Donato, 

não é pago com o dinheiro de JOSÉ ROBERTO, mas sim por pessoas 

de fora dos presídios que auxiliam os presidiários (irmãos, sobrinhos 

etc); r) Nesta capital de Manaus/AM, quem são as pessoas que 

trabalham para “ZÉ ROBERTO” nos negócios ilícitos? Não sabe dizer. 

s) Quais são os bens, móveis e imóveis, da interrogada e “ZÉ 

ROBERTO”? A interrogada informa que possui seu carro COBALT e 

sua empresa, ambos obtidos com recursos próprios e com a ajuda de 

seus pais; QUE seu carro é financiado; QUE não possui patrimônio 

que esteja em nome do casal; QUE a empresa e o carro da interrogada 

estão em seu nome; QUE acredita que a casa que foi alvo da busca e 

apreensão está no nome de seu pai; u) Os referidos bens foram 

adquiridos com renda proveniente do tráfico de drogas? Não.; v) Qual 

o valor gasto na última festa de aniversário da filha da interrogada com 

“ZÉ ROBERTO”? Acredita que o anivesário de sua filha custou 

R$20,000,00; QUE juntou dinheiro próprio, de seus pais, de seus 

irmãos e cunhadas; Quem pagou a quantia gasta? A interrogada 

afirma que custeou tais gastos (com ajuda dos já referidos); Qual a 

origem do dinheiro? O dinheiro utilizado é proveniente de suas fontes 

de renda já especificadas e de doações de parentes; w) A interrogada 

conhece os advogados LUCIMAR VIDINHA GOMES, vulgo “BAR 

VIDINHA”, JANDERSON FERNANDES RIBEIRO, vulgo 

“PROFESSOR” e LUIS SÉRGIO V. DONATO LOPES FILHO, vulgo 

“LUIZITO”? A interrogada informa que sabe quem é LUCIMAR 

VIDINHA GOMES, vulgo “BAR VIDINHA”, que nunca teve contato com 

a mesma, apenas a conhecendo de vista; QUE a referida advogada já 

tentou comunicar-se com JOSÉ ROBERTO enquanto o mesmo estava 

na clínica de fisioterapia (após a cirurgia que JOSÉ ROBERTO 
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realizou no joelho); QUE conhece LUIS SÉRGIO V. DONATO LOPES 

FILHO, vulgo “LUIZITO”, em razão de serviços advocatícios prestados 

a JOSÉ ROBERTO; QUE não sabe quanto o referido advogado 

recebe; QUE a interrogada e parentes já pagaram pelos serviços do 

referido advogado; QUE o pagamento é destinado a um ato específico 

(a interrogada afirma que já pagou a quantia aproximada de R$800,00 

por ato); y) Reconhece que tais advogados são contratados pela FDN, 

assim como auxiliam os membros da OCRIM em suas atividades 

ilícitas? Não. z) A interrogada tem ciência de algum evento de 

corrupção envolvendo os advogados acima descritos, ou algum outro 

não mencionado? Não. O contato com o advogado foi restrito ao 

pagamento de atos destinados a defesa de seu marido. Quem foram 

os servidores corrompidos? Não se aplica. Qual o meio de 

comunicação da interrogada com seu marido “ZÉ ROBERTO”, que 

encontra-se preso? JOSÉ ROBERTO não utiliza celular. QUE quando 

a interrogada quer encontra-lo, ou se comunicar com JOSÉ, ela se 

dirige ao presídio e realiza a visita padrão; QUE visita JOSÉ 

ROBERTO aos sábados e domingos, religiosamente. Faz uso de qual 

aplicativo de trocas de mensagens instantâneas? Não. Como “ZÉ 

ROBERTO” tinha acesso a aparelho telefônico no interior da cadeia? 

A interrogada nunca trocou qualquer mensagem via celular com JOSÉ 

ROBERTO. QUE desconhece que JOSÉ ROBERTO utilize celular no 

presídio. QUE nunca forneceu celular ao mesmo; A interrogada sabe 

dizer qual o motivo de “ZÉ ROBERTO” ter diversas regalias no interior 

da unidade prisional? A interrogada informa que a cela de JOSÉ 

ROBERTO possui uma televisão; QUE JOSÉ ROBERTO faz uso de 

apartamentos para visita íntima, mas que todos os presos que 

possuem bom comportamento possuem tal direito; QUE na visão da 

interrogada, o cenário descrito (TV, visitas íntimas regulares) já existia 

no presídio antes de JOSÉ ROBERTO chegar; Quem eram os 

funcionários do sistema prisional que permitiam e propiciavam regalias 

à “ZÉ ROBERTO” e demais membros da FDN no interior da cadeia? 

Não sabe informar. Qual a recompensa que os funcionários exigiam? 

Não sabe informar. A direção do presídio era conivente com referidas 

regalias? Não sabe dizer. Apenas informou que o Diretor do Presídio 

é muito rígido. Recebiam que vantagens para isso? Não sabe 

informar;  QUE, nunca foi presa ou processada anteriormente. [...] 

Todas as peças produzidas, os materiais eventualmente arrecadados e 

apreendidos, a destinação dada e, principalmente, os laudos e relatórios de análise 

com os resultados obtidos durante o cumprimento dos 02 mandados de busca 
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domiciliar expedidos para os endereços de JOSÉ ROBERTO e LUCIANE se 

encontram relacionados no APENSO I, VOLUME II, do presente IPL.  

Cumpre esclarecer que dias antes da deflagração da operação, 

LUCIANE ALBUQUERQUE DE LIMA teria se mudado para uma nova residência, que 

teria sido adquirida por JOSÉ ROBERTO de seu irmão RARIS BARBOSA pelo valor 

de aproximadamente 400 mil reais, em espécie. Desafortunadamente, o endereço 

desta nova residência não foi identificado pela equipe Policial no curso das 

investigações (o possível endereço identificado correspondia, em verdade, a uma 

pessoa homônima), restando extremamente prejudicada a coleta de provas nos 

endereços deste importante alvo.    

   

5.2.  GELSON LIMA CARNAÚBA e PAMELA NUNES PEREIRA 

(esposa) 

 

Tão importante quanto JOSÉ ROBERTO na linha de comando da 

organização criminosa FDN, possuindo juntamente com este a palavra final sobre 

todos os assuntos da facção.  

GELSON foi um dos criadores e o responsável por firmar a aliança da 

FDN com a facção criminosa fluminense COMANDO VERMELHO - CV. Não foi 

interceptado durante os trabalhos investigativos pelo fato de estar recolhido em 

presídios federais, sem acesso a aparelhos telefônicos.  

Todavia, as investigações deixaram claro que GELSON mantém sua 

influência, pessoal fiel para prática criminosas e rede de distribuição de drogas no 

Estado, sendo sempre consultado pelos demais membros do conselho sobre as 

principais decisões do “TRIBUNAL” da facção, e envia suas ordens e orientações 

através de advogados e de sua esposa PAMELA. 
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No curso das investigações, GELSON e PAMELA protagonizaram 

grandes episódios de corrupção, com o objetivo de ser removido para cumprimento 

de pena em Manaus e até mesmo para anular sua condenação de 120 anos de 

reclusão no Tribunal do Júri em Manaus. 

O mandado de prisão expedido em desfavor do mesmo foi devidamente 

cumprido no Presídio Federal de Catanduvas, no Paraná, sendo que até o presente 

momento não foi possível a realização de seu interrogatório. 

Sua esposa PAMELA NUNES PEREIRA, em contrapartida, foi presa 

preventivamente, indiciada e interrogada no dia da deflagração da operação.  

 As investigações demonstraram que PAMELA tinha plena ciência dos 

negócios ilícitos de seu marido, e durante todo o período de monitoramento, foi o elo 

de ligação entre a GELSON e os demais membros do conselho da FDN, levando 

informações e trazendo ordens/orientações. Também foram coletados elementos de 

informação e de prova que indicam que PAMELA auxilia na contabilidade e lavagem 

de dinheiro do tráfico, recebendo e administrando o dinheiro correspondente ao seu 

marido nos negócios da facção (o dinheiro e a contabilidade estariam na casa de sua 

genitora, local em que reside atualmente). Também utiliza conta a corrente de sua 

filha menor ANA CLARA NUNES CARNAUBA, CPF 049.236.252-10, D.N. 12/04/2008 

para ocultar recursos do tráfico de drogas.  

Durante as investigações, esteve empenhada em anular a condenação 

de seu marido e trazê-lo de volta para Manaus, patrocinando diversos episódios de 

corrupção judicial com o auxílio dos advogados LUIZ SÉRGIO VIEIRALAVES 

DONATO LOPES FILHO, vulgo “LUIZITO”, e LUCIMAR VIDINHA GOMES, vulgo 

“BAR”. 

Em seu interrogatório de fls. 708/710 PAMELA NUNES PEREIRA ficou 

em silencio para a maioria das perguntas, usando seu direito constitucional de 

permanecer calada. In verbis: 
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[...] QUE,  nasceu e cresceu em Manaus; QUE sempre morou na 

mesma casa, na Colônia Oliveira Machado, Rua Vista Alegre (antiga 

Marechal Deodoro), nº 162; QUE estudou na Escola secundário no 

JAPIIM, Prof. Djalma; QUE atualmente estuda fisioterapia na Uninorte, 

no 1º período; QUE tem uma filha, Ana Clara Carnaúba, de 7 anos; 

QUE é casada em união estável com GELSON CARNAÚBA; QUE 

está com GELSON desde 2005, quando tinha 18 anos; QUE compra 

roupas e perfumes para revender; QUE consegue uns 2 a 3 mil reais 

por mês de renda; QUE seu carro, um JEEP RENEGADE está em 

nome de uma amiga sua, CAROLINA; QUE o carro foi financiado e ela 

vai pagando para Carolina; QUE o seguro do carro está em nome de 

seu irmão, que tem carteira; QUE a interrogada dirige o carro, mas não 

tem carteira; QUE paga R$1.500,00 por mês a Carolina pelo 

financiamento do carro; QUE já foi presa e interrogada anteriormente 

em Fortaleza, tendo ficado 3 meses presa, mas que o Juiz relaxou a 

prisão; QUE foi presa também em função de sua relação com 

GELSON CARNAÚBA; QUE ficou presa com outras mulheres, mas 

que não conhecia ninguém; QUE seu irmão MARCELO já foi preso por 

tráfico; QUE seu companheiro, GELSON está preso no Paraná 

também por tráfico; QUE ele foi transferido de Mossoró para o Paraná 

há aproximadamente 5 meses; QUE conhece GELSON desde 

pequena, pois a família dele morava ao lado da casa de seu pai na 

"treze", antes do Prosamim; QUE começou a namorar com GELSON 

CARANAÚBA quando tinha 17 anos, e aos 18 casaram; QUE foram 

morar em Fortaleza em 2006; QUE sua filha nasceu em Fortaleza em 

2008; QUE foi presa em 2009 em Fortaleza; QUE voltou para Manaus 

em 2010; QUE perguntada se tem conhecimento da existência e 

atuação no de uma facção criminosa autointitulada “FAMÍLIA DO 

NORTE – FDN” e Quem são as principais lideranças (pilares ou 

conselho) da FDN, PERMANECEU EM SILÊNCIO; QUE a conta de 

sua filha ANA CLARA NUNES CARNAÚBA não é utilizada para 

receber valores de GELSON ou de nenhuma outra pessoa; QUE abriu 

a conta para ir depositando somente R$100,oo (cem reais) por mês e 
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fazer uma poupança para a menina; QUE já foi visitar GELSON uma 

três ou quatro vezes em Catanduvas no Paraná; QUE somente 

conversa com GELSON através de um vidro; QUE conhece LUIZ 

SÉRGIO VIEIRALAVES DONATO LOPES FILHO, vulgo “LUIZITO”, 

advogado; QUE PERGUNTADA para qual serviço teria contratado 

LUIZITO, PERMANECEU EM SILÊNCIO; QUE EM TODAS as demais 

perguntas feitas pela autoridade, a INTERROGADA permaneceu em 

silêncio; QUE nada mais disse nem lhe foi perguntado [...]. 

      

Todas as peças produzidas, os materiais eventualmente arrecadados e 

apreendidos, a destinação dada e, principalmente, os laudos e relatórios de análise 

com os resultados obtidos durante o cumprimento do mandado de busca domiciliar 

expedido para o endereço de GELSON e PAMELA se encontram relacionados no 

APENSO I, VOLUME IV, do presente IPL. 

 Cumpre destacar que em poder de PAMELA foram encontradas 

diversas anotações referentes a contabilidade do tráfico de drogas, correspondente a 

valores que a mesma recebia de conhecidos comparsas de GELSON CARNAÚBA, 

alguns que inclusive foram presos na deflagração da operação LA MURALLA. 

Também foram encontradas anotações de mensagens e orientações relacionadas a 

práticas criminosas, robustecendo ainda mais os elementos de informação e de prova 

coletados no curso da operação no sentido de que PAMELA participava ativamente 

dos negócios ilícitos de seu marido. 

Por fim, cumpre observar que também foi apreendido o veículo 

RENEGADE que foi comprado pelo advogado LUIZ SÉRGIO VIEIRALVES DONATO 

LOPES, vulgo LUIZITO, pelo valor de aproximadamente 78 mil reais pagos em 

espécie com dinheiro do tráfico de drogas, para uso de PAMELA NUNES PEREIRA, 

companheira do traficante GELSON.     
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5.3. GEOMISON DE LIRA ARANTE e PAMELA SABRINA DOS 

SANTOS DIAS 

 

Conforme amplamente demonstrado no curso das investigações, 

GEOMISON DE LIRA RANTE, vulgo “ROQUE” ou “CANTOR”, seria um dos principais 

membros da facção criminosa FAMÍLIA DO NORTE – FDN, e se encontrava em 

liberdade mediante possíveis episódios de corrupção. Em função de seu elevado 

poder econômico e violência nas ações, alcançou elevadíssimo conceito e 

reconhecimento das lideranças, sendo hoje um dos conselheiros da facção.  

O monitoramento demonstrou que o mesmo seria associado a grandes 

fornecedores da tríplice fronteira, sendo um dos principais distribuidores de drogas do 

Estado do Amazonas. Ao longo dos trabalhos investigativos, movimentou grandes 

carregamentos de drogas da Colômbia e Peru para Manaus, sendo certo que algumas 

destas cargas foram objeto de apreensão pelas polícias civil e federal. Enviou grandes 

somas de dinheiro para fronteira através de depósitos em contas de laranjas. Adquiriu 

também grande quantidade de armas para segurança de seus negócios ilícitos, 

inclusive no exterior, tendo também determinado e/ou autorizado a prática de 

homicídios.  

Obteve por duas vezes o benefício de prisão domiciliar em possíveis 

episódios de corrupção. Em Manaus, utilizava um documento de identidade falso em 

nome de ADRIANO LOBATO CAVALCANTE, CPF 701.791.942-40, D.N. 22/04/1984, 

e controla uma grande rede de distribuição de drogas, operando também um esquema 

de envio de drogas para outros Estados da Federação.  

No curso dos trabalhos investigativos, também foram coletados fortes 

elementos de informação e de prova que indicam a participação de sua esposa 

PAMELA SABRINA DOS SANTOS DIAS. SABRINA tinha plena ciência dos negócios 

ilícitos de seu marido, e o auxilia na contabilidade e lavagem de dinheiro do tráfico, 

recebendo valores e realizado pessoalmente diversos depósitos para fornecedores de 

GEOMISON (acompanhava BRUNO BUNDÃO, S.O. de GEOMISON, até o banco, 
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nos dias de pagamento de fornecedores de drogas). Também utiliza seu nome e de 

familiares para lavagem de dinheiro. 

GEOMISON e sua esposa SABRINA foram presos no dia da 

deflagração, em sua residência no bairro Tarumã.  

Não houve tempo hábil para realização do interrogatório de GEOMISON 

DE LIRA ARANTE no dia da deflagração, em função da necessidade de realização de 

sua transferência imediata para o presídio federal de Catanduvas, sendo que sua 

oitiva se encontra entre uma das principais diligências pendentes no presente IPL.      

Já PAMELA SABRINA DOS SANTOS DIAS foi devidamente ouvida no 

dia da deflagração, e em interrogatório de fls. 687/690, confirmou que seu marido 

GEOMISON era envolvido com o tráfico de drogas, sendo esta a única renda familiar, 

acrescentou que o veículo Jetta (objeto de busca e apreensão) foi comprado com 

dinheiro advindo do tráfico de drogas, assim como a casa em que estavam residindo. 

In verbis: 

[...] QUE  neste momento, não possui advogado constituído;  
QUE teve sua integridade física e moral respeitadas pela equipe 
que o prendeu;  QUE recebeu a visita de sua mãe nesta 
Superintendência de Polícia Federal, ocasião em que teve 
oportunidade de conversar com a mesma e, portanto, teve sua 
prisão comunicada;  QUE  na data de hoje, foi dado cumprimento 
ao mandado de busca e apreensão exarado pelo Excelentíssimo 
Senhor Juiz Federal da 2ª Vara no Amazonas, bem como aos 
mandados de prisão preventiva em seu desfavor e de 
GEOMISON DE LIRA ARANTE; QUE não possui nenhuma 
profissão e não exerce nenhuma atividade remuneratória, 
apenas é dona de casa; QUE possui o apelido de NINA; QUE o 
nome do seu companheiro é GEOMISON DE LIRA ARANTE, 
vulgo ROQUE ou CANTOR, porém, tem plena consciência de 
que o mesmo usa documentos falsos em nome de ADRIANO 
LOBATO CAVALCANTE;  QUE perguntada se sabe a 
procedência dos documentos falsos, disse que não;  QUE 
quando GEOMISON saiu da última cadeia, chegou um dia em 
casa com os documentos falsos mas não falou nada sobre como 
os adquiriu;  QUE GEOMISON se sentia seguro usando 
referidos documentos em nome de ADRIANO LOBATO 
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CAVALCANTE, pois achava que ninguém iria pegá-lo;  QUE tais 
documentos foram apreendidos na data de hoje, quais sejam, o 
RG n.º 3145541/7 SSP/AM, bem como a carteira de habilitação 
n.º 06409360745, Detran/PA; QUE nunca foi presa, mas tem 
ciência de que seu companheiro já foi pelo crime de tráfico de 
drogas;  QUE tem conhecimento da existência e atuação de uma 
facção criminosa auto-intitulada “FAMÍLIA DO NORTE – FDN”, 
e sabe também pela mídia que referido grupo é envolvido com 
tráfico de drogas e execuções, ou seja, mortes de pessoas;  
QUE a interrogada não tem ciência de que seu companheiro, 
GEOMISON DE LIRA ARANTE, vulgo “ROQUE” ou “CANTOR”, 
é um dos principais líderes do FDN;  QUE GEOMISON não 
trabalha e tem ciência de que seu companheiro sustenta a si e a 
sua família através do tráfico de drogas, sendo este meio de 
renda da família;  QUE está casada com GEOMISON há três 
anos e meio, e logo depois de iniciarem o relacionamento tomou 
ciência de que este era traficante de drogas;  QUE desconhece 
que a principal atividade de GEOMISON é o tráfico internacional 
de drogas, em que o mesmo coordena esquema de aquisição 
da droga na região da tríplice fronteira e distribuição nesta 
capital;  QUE perguntada se com essa atividade, qual a 
recompensa financeira que GEOMISON recebe em média por 
mês, disse que não sabe;  QUE perguntada qual o gasto mensal 
da família, disse que não sabe dizer;  QUE perguntada se auxilia 
GEOMISON em atividades relacionadas aos ilícitos, e quais 
seriam essas, disse que não auxilia;  QUE perguntada se 
reconhece que auxilia GEOMISON na contabilidade e lavagem 
de dinheiro do tráfico, mediante depósitos bancários aos 
fornecedores, disse que não;  QUE perguntada, então, como 
consegue explicar ter acompanhado BRUNO VILHENA 
BLANCO, vulgo “BUNDÃO”, por diversas vezes até ao Banco 
para efetuar pagamentos dos fornecedores de drogas, disse 
que:  primeiro diz que não foram várias vezes. Segundo, que 
referida ida ao Banco com BRUNO disse respeito ao pagamento 
da entrada de um veículo, qual seja, uma S-10, cor vermelha, 
cuja placa não lembra;  QUE perguntada que valor foi depositado 
naquele dia, disse que foi R$ 60.000,00 (sessenta mil reais);  
QUE perguntada se fazia uso de sua conta bancária ou de 
terceiros, e quais eram essas contas bancárias, disse que nunca 
fez uso de sua conta muito menos de terceiros;  QUE não sabe 
dizer de quem GEOMISON compra droga na região da tríplice 
fronteira;  QUE também não tem a menor idéia de como a droga 
chega até Manaus/AM, nem quem são os transportadores; QUE 
perguntada se conhece, nesta capital, as pessoas que 
trabalham para GEOMISON nos negócios ilícitos, disse que não 
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sabe;  QUE os bens, móveis e imóveis, em nome da interrogada 
e/ou de GEOMISON, são: o veículo Jetta hoje apreendido e a 
casa em que residem (e que foi objeto de busca e apreensão na 
data de hoje); QUE tem conhecimento de que o veículo Jetta em 
questão foi comprado com dinheiro advindo do tráfico de drogas;  
QUE também tem conhecimento de que a casa em que residem 
foi comprada com o dinheiro do tráfico;  QUE sobre o dinheiro 
encontrado na manhã de hoje dentro do guarda-roupa do casal, 
localizado no quarto dos mesmos (cujos valores são: R$ 
165.400,00 e 700 dólares) disse que não sabe para que 
finalidade serviria referido montante;  QUE GEOMISON não 
chegou de súbito com tamanho valor pecuniário, ele foi se 
avolumando durante o passar do tempo;  QUE perguntado 
quanto tempo já havia se passado desde que ele começou a 
guardar o dinheiro encontrado nesta manhã, disse que já faz 
muito tempo: cerca de um mês;  QUE sobre o veículo Honda 
CIVIC, placa JXY-8427, o qual foi apreendido nesta data, disse 
que há três dias GEOMISON apareceu em casa com referido 
carro e não com a S-10, cor vermelha, que possuíam (nota fiscal 
ínsita no ítem 18 do auto de apreensão);  QUE acredita que 
houve uma permuta de veículos, mas não sabe dizer sobre o 
caso, inclusive não conhece ninguém com o nome de PEDRO 
LUIS J.NETO (nome que consta no CRV do carro em questão);  
QUE não efetuou nenhuma transferência em dinheiro cujos 
comprovantes foram apreendidos na data de hoje (ítens 16 e 25 
do auto de apreensão);  QUE sobre a máquina de contar 
dinheiro, também apreendida na data de hoje, disse que 
GEOMISON chegou em casa, certa feita, trazendo a mesma, 
porém não sabe dar maiores informações sobre o objeto;  QUE 
acerca do recibo de compra e venda no valor de trezentos e 
cinquenta mil reais (item 17 do auto), se refere a um terreno que 
queriam comprar localizado na Avenida do Turismo, porém, o 
negócio não prosperou em razão da falta dos documentos 
necessários ao financiamentos;   QUE os relógios, colares, 
pulseiras e anéis apreendidos na casa da interroganda são de 
propriedade do casal [...] sublinhei 

Todas as peças produzidas, os materiais eventualmente arrecadados e 

apreendidos, a destinação dada e, principalmente, os laudos e relatórios de análise 

com os resultados obtidos durante o cumprimento dos mandados de busca domiciliar 

expedidos para os endereços de GEOMISON e PAMELA se encontram relacionados 

no APENSO I, VOLUME I, do presente IPL.  
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Cumpre destacar que as buscas domiciliares nos endereços de 

GEOMISON e SABRINA possibilitaram a apreensão de vasto material probatório, que 

corroboram e reforçam os elementos de informação coletados no curso das 

interceptações no sentido de que GEOMISON seria um dos principais distribuidores 

de drogas do Estado do Amazonas. 

Em sua residência foram apreendidos mais de 860 mil reais em espécie, 

existindo no local até mesmo uma máquina de contar dinheiro, tamanha a 

movimentação financeira do alvo. Também foram apreendidos diversos comprovantes 

de depósitos realizados por “ROQUE” para pagamento de grandes carregamentos de 

drogas da fronteira, assim como documentos relativos a bens móveis e imóveis 

adquiridos pelo casal como proveito do tráfico de drogas.  

Além disso, foram apreendidos diversos aparelhos telefônicos, 

especialmente os aparelhos BlackBerry que foram utilizados por GEOMISON e 

SABRINA no curso das interceptações. 

Por fim, merece destaque o fato de que também foram apreendidos os 

documentos de identidade e CNH falsos em nome de ADRIANO LOBATO 

CAVALCANTE, CPF 701.791.942-40, utilizados por GEOMISON.   

 

 

5.4. ALAN DE SOUZA CASTIMÁRIO e KETHLEEN TEIXEIRA 

BASTOS 

 

No curso dos trabalhos investigativos, foram coletados fortes elementos 

de informação e de prova que indicam que ALAN CASTIMÁRIO seria um dos 

principais e dos mais atuantes membros da FAMÍLIA DO NORTE – FDN. Juntamente 

com JOÃO PINTO CARIOCA, vulgo “JOÃO BRANCO” ou “JB”, compõe a base do 

conselho da facção, e recebem, por delegação de JOSÉ ROBERTO FERNANDES 

BARBOSA, a incumbência de resolver a maior parte dos assuntos da facção, 
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especialmente aqueles relacionados a crimes praticados com violência, sendo certo 

que os mesmos tiveram participação decisiva nos homicídios praticados pela FDN, 

especialmente no episódio que ficou conhecido como “FIM DE SEMANA 

SANGRENTO”.  

Juntamente com as demais lideranças, opera de dentro dos presídios 

um verdadeiro TRIBUNAL DO CRIME NO ESTADO DO AMAZONAS, determinando 

ou autorizando diariamente a prática de crimes gravíssimos como ASSASSINATOS, 

ROUBOS COM VIOLÊNCIA, SEQUESTROS, TORTURAS, LESÔES GRAVES, 

TRÁFICO DE DROGAS E DE ARMAS, LAVAGEM DE DINHEIRO, AMEAÇAS, 

EXTORSÔES, CORRUPÇÂO ATIVA, dentre outros, que conforme amplamente 

demonstrado, não podem, em hipótese alguma, ser praticados sem o aval e 

consentimento das lideranças.  

Mesmo estando preso, movimentou diariamente grandes quantidades 

de drogas, armas e dinheiro, e continua praticando todo tipo de crimes na cidade de 

Manaus, através de seu pessoal de confiança, que integram a “EQUIPE HOLANDÊS”. 

Determinou pessoalmente o sequestro, tortura e execução de diversos desafetos e 

pessoas que descumpriram as ordens da facção. Ditou as regras de disciplina dentro 

do presídio, impondo penas aos detentos que variavam de lesões graves ao homicídio 

com crueldade. As mensagens interceptadas demonstram que ALAN CASTIMÁRIO, 

além de distribuir drogas nas bocas de fumo controladas por seu pessoal na capital, 

também opera um esquema de envio de drogas para o Estado do Rio de Janeiro, 

ocultas em compartimentos especialmente preparados em veículos. 

Em seu interrogatório de fls. 563/565 ALAN DE SOUZA CASTIMÁRIO 

negou qualquer envolvimento com a facção FDN – Família do Norte assim como disse 

não conhecer nenhuma pessoa envolvida com a FDN – Família do Norte. In verbis: 

[...] Que perguntando qual sua profissão e/ou atividade 
remunerada, respondeu que era comerciante autônomo, 
trabalhando com venda de confecções e calçados; Que possui 
uma empresa de Companhia da Moda SurfWear, sendo que 
atualmente não está em funcionamento; Que sua família se 
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sustenta com a venda de roupas; Que é amasiado e possui 02 
(duas) filhas; Que perguntando quais são seus apelidos, 
respondeu que não possui nenhum apelido; Que afirma que o 
Delegado, Dr. Tómas Vasconcelos, que lhe imputou os apelidos 
de Perna e Nanico; Que este delegado tentou extorquir no ano 
de 2010 para que o mesmo entregasse o nome e endereço dos 
traficantes da cidade; Que, desde então, passou a ser 
perseguido pelo mesmo; Que perguntando se já foi preso 
anteriormente e em quais ocasiões e por quais crimes, 
respondeu que foi preso no ano de 2011 por envolvimento com 
o tráfico; Que o Dr. Tómas Vasconcelos que “armou” a prisão; 
Que ficou preso 03 (cinco)  meses no total; Que foi preso 
novamente em 2012, estando recluso até o presente dia, por ter 
sido preso no momento em que ia comprar uma arma, a saber, 
um revólver calibre .38, pelo valor de R$ 1.000,00 (mil reais), 
dinheiro este, inclusive, que foi apropriado pelos policiais que o 
prenderam; Que perguntando se possui familiares ou amigos 
próximos envolvidos ou que já foram presos por tráfico de droga, 
respondeu que tem um primo, de nome Francisco, que já foi 
preso tráfico de drogas nesta cidade há muitos anos, não 
sabendo precisar a data; Que perguntando se reconhece ser 
membro e um dos líderes da facção criminosa autointitulada 
“FAMÍLIA DO NORTE – FDN”, respondeu que nega qualquer 
envolvimento com a referida facção; Que o interrogado negou 
qualquer participação com a FDN, bem como seu envolvimento 
com os crimes imputados; Que o mesmo negou conhecer todos 
os demais envolvidos na investigação; Que não conhece 
nenhuma pessoa envolvida com a FDN; Que não sabe dizer se 
em sua cela existem pessoas ligadas à FDN; Que diante das 
respostas apresentadas, restaram prejudicados todos os 
demais quesitos formulados. Nada mais disse nem lhe foi 
perguntado. [...] 

Sua esposa KETHLEEN TEIXEIRA BASTOS, que conforme apurado 

nas investigações teria plena ciência dos negócios ilícitos de seu marido, e o auxilia 

na contabilidade e lavagem de dinheiro do tráfico, não foi localizada em sua 

residência, e atualmente se encontra em local incerto, foragida da justiça.  

Todas as peças produzidas, os materiais eventualmente arrecadados e 

apreendidos, a destinação dada e, principalmente, os laudos e relatórios de análise 

com os resultados obtidos durante o cumprimento do mandado de busca domiciliar 
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expedido para o endereço de ALAN CASTIMÁRIO e KETHLEEN se encontram 

relacionados no APENSO I, VOLUME III, do presente IPL.  

 

5.5. CLEOMAR RIBEIRO DE FREITAS e ANDREIA DO CARMO 
FEITOSA (esposa) 

No curso dos trabalhos investigativos, foram coletados fortes elementos 

de informação e de prova que indicam que o investigado é uma das principais 

lideranças e membro do “CONSELHO” da FAMÍLIA DO NORTE – FDN. Homem de 

confiança de JOSÉ ROBERTO, CLEOMAR, vulgo “COPINHO” é citado em sua linha 

sucessória para assumir o comando do sistema, nos casos de ausência do chefe. 

Criminoso extremamente frio e discreto em suas ações. Movimentou diariamente 

grandes quantidades de drogas, armas e dinheiro, ficando claro que possui seus 

próprios fornecedores de drogas na região da tríplice fronteira e rede de distribuição 

em Manaus. 

Em seu interrogatório de fls. 571/574 CLEOMAR RIBEIRO DE FREITAS 

afirma que não é integrante da facção criminosa autointitulada “FAMÍLIA DO NORTE 

– FDN”, não conhecendo nenhum integrante da mesma. In verbis: 

[...] QUE trabalha como pexeiro, tendo renda mensal de 
aproximadamente R$ 8.000,00; QUE é conhbecido pelo apelido 
de COPINHO; QUE já foi preso duas vezes pelos crime de tráfico 
de drogas, tendo sido condenado apenas uma das vezes; QUE 
afirma ter sido preso na Operação Fortaleza, juntamente com 
outras pessoas, não se recordando os nomes; QUE não possui 
nenhum familiar que tenha sido preso por tráfico de drogas; QUE 
afirma que não é integrante da da facção criminosa 
autointitulada “FAMÍLIA DO NORTE – FDN”, não possuindo 
nenhum vínculo com tal facção. bem como não conhecendo 
nenhum integrante da mesma; QUE não sabe informar há 
quanto tempo existe tal facção; QUE não sabe informar quem 
são os integrantes da facção; QUE nega qualquer vínculo com a 
FDN, não tendo participado da criação do estatuto da mesma; 
QUE não sabe informar quais as regras deste estatuto; QUE não 
conhece JOSÉ ROBERTO FERNANDES BARBOSA, vulgo “ZÉ 
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ROBERTO”, “Z”, “MESSI” ou “PERTUBA”, GELSON DE LIMA 
CARNAÚBA, vulgo “MANO G”, JOÃO PINTO CARIOCA, vulgo 
“JOÃO BRANCO”, “JB” ou “POTENCIA MÁXIMA”, ALAN DE 
SOUZA CASTIMÁRIO, vulgo “NANICO” ou “PERNA DE 
ALICATE”, GEOMISON DE LIRA ARANTE, vulgo “ROQUE” ou 
“CANTOR";  QUE não sabe informar como é feito o 
controle de cadastro dos membros da facção, como é feito o 
registro dos membros da FDN, se há algum computador/laptop 
que é utilizado para o registro dos membros e  quem opera a 
referida máquina, afirmando que está fora do "mundo do crime"; 
QUE perguntado qual sua função e o que faz na ORCRIM, qual 
é sua área de atuação na organização, afirma não ser integrante 
da mesma; QUE nunca foi membro da FDN não tendo praticado 
nenhum crime na facção; QUE nega qualquer fato relacionado a 
FDN; QUE não tem conhecimento de quem sejam os 
fornecedores de drogas da FDN; QUE afirma que não atua no 
tráfico de drogas e desde que foi preso da última vez não 
praticou nenhum crime; QUE nega ter determinado a realização 
de diversos crimes como sequestros, torturas e assassinatos de 
pessoas que não se aliaram ou mesmo romperam com a FDN, 
se recusando a cumprir as determinações das lideranças (ex. 
RUBÃO, DECO e GIGANTE, membros do PCC, e RONAIRON, 
CHESTER e PIUPIU da Esparta 300); QUE não sabe informar o 
que significa a expressão é sal no mundo do crime; QUE não 
sabe informa se a FDN possui o domínio dos presídios do 
Amazonas; QUE que perguntado se como se dá a divisão de 
funções dos membros da FDN dentro dos presídios informa não 
ter conhecimento; QUE perguntado como são escolhidos os 
“Xerifes” dentro dos presídios e quem são os “Xerifes” informa 
não ter conhecimento; QUE perguntado se além do interrogado 
quem são os outros “Xerifes” na unidade prisional que o 
interrogado cumpria pena informa não ter sido XERIFE na 
cadeia mas apenas um preso comum; QUE perguntado se sua 
companheira ANDREIA DO CARMO FEITOSA, tinha 
conhecimento do envolvimento do interrogado com ilícitos 
penais e, que é um dos principais membros da FDN e se 
ANDREIA auxiliava nos negócios relativos ao tráfico de drogas 
informa que ANDRÉIA não tem participação no crime; QUE 
ANDRÉIA possuía uma empresa de roupas mas atualmente a 
empresa está fechada; QUE nega que ANDRÉIA utilize as 
contas desta empresa para movimentar valores do tráfico, 
informando que atualmente está com o nome do SPC; QUE não 
possui nenhuma informação sobre a corrupção de autoridades 
públicas, inclusive com foro por prerrogativa de função; QUE 
autualmente está no regem semi-aberto, há cerca de dois 
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meses, sendo que tem autorização para saída do regime semi-
aberto para tratamento de saúde; QUE já foi preso e processado 
anteriormente por tráfico de drogas. Nada mais disse nem lhe foi 
perguntado. [...] 

Sua esposa ANDREIA DO CARMO FEITOSA também foi presa no dia 

da deflagração. Conforme demonstrado no curso da operação, ANDRÉIA tinha plena 

ciência dos negócios ilícitos de seu marido, e o auxiliava na contabilidade e lavagem 

de dinheiro do tráfico, utilizando, inclusive, uma conta corrente de uma empresa 

registrada em seu nome (ANDREIA DO CARMO FEITOSA, CNPJ 13.694.366/0001-

50) para lavar dinheiro e movimentar recursos ilícitos do tráfico de drogas. COPINHO 

e ANDRÉIA se comunicavam diariamente através de mensagens BBM.  

Em seu interrogatório fls. 717/720, ANDREIA DO CARMO FEITOSA 

informou não ter conhecimento da facção autointitulada Família do Norte – FDN, e 

que seu marido CLEOMAR RIBEIRO DE FREITAS não é integrante da referida 

facção, acrescentando que a mesma não tem participação com atividades ilícitas, 

assim como não é envolvida com a contabilidade e ocultação de valores provenientes 

do tráfico de drogas. In verbis: 

[...] QUE, não tem atividade remunerada; QUE foi proprietária de uma 

empresa no ramo de venda de roupas, a qual foi encerrada; QUE não 

possui nenhum apelido; QUE convive maritalmente com CLEOMAR 

ROVEIRO DE FREITAS há cerca de vinte anos, tendo dois filhos com 

o mesmo; QUE seu companheiro já esteve preso, não sabendo 

informar por qual o crime; QUE já esteve presa no ano de 2001 pelo 

crime de associação ao tráfico juntamente com CLEOMAR, tendo sido 

absolvida; QUE teve um irmão, o qual não possui muito contato, o qual 

já esteve preso pelo crime de tráfico de drogas; QUE não tem 

conhecimento da existência de uma facção criminosa auto intitulada 

"FAMÍLIA DO NORTE - FDN", não sabendo informar quem são os 

integrantes de tal facção; QUE não tem conhecimento de que seu 

companheiro, CLEOMAR RIBEIRO DE FREITAS seja um dos 

principais líderes do FDN; QUE o apelido de seu companheiro é 
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COPINHO; QUE atualmente seu marido trabalha com a sua família no 

aluguel de mesas; QUE não sabe informar qual a renda de seu marido; 

QUE a família do mesmo está unida para não deixar ele voltar para o 

crime, uma vez que o seu companheiro teria muita fama; QUE não tem 

conhecimento de que a principal atividade de CLEOMAR seja o tráfico 

internacional de drogas e que o mesmo integre a facção FDN; QUE 

nega ter qualquer participação em atividades ilícitas, bem como nega 

estar envolvida com a contabilidade e ocultação de valores 

provenientes do tráfico de drogas; QUE interrogada nega a utilização 

da empresa registrada em seu nome, CNPJ 13.694.366/0001-50 para 

movimentar/lavar os recursos financeiros provenientes do tráfico de 

drogas; QUE a única movimentação de valores na referida conta da 

empresa seria da venda de roupas; QUE após a prisão de seu 

companheiro e a transferência do mesmo para o presídio federal a 

interrogada estava tomando providências para encerrar a conta; QUE 

não tem movimento de valores na conta da empresa; QUE não possui 

nenhum sócio na empresa; QUE não tem conhecimento de atividade 

de tráfico internacional de drogas do seu companheiro; QUE não tem 

conhecimento de pessoas que trabalhem para CLEOMAR em 

atividades ilícitas, afirmando que o mesmo estava preso até a data de 

ontem e saiu para tratamento médico; QUE pelo que tem 

conhecimento CLEOMAR não está praticando nenhuma atividade 

criminosa; QUE nem a interrogada e nem CLEOMAR possuem bens 

imóveis; QUE a interrogada possuí um veículo HB20 DA HYUNDAY 

que está financiado e registrado em nome EDIBERTO GONÇALVES, 

o qual é marido de uma tia de CLEOMAR; QUE CLEOMAR não possuí 

nenhum veículo; QUE este carro foi adquirido através de empréstimo 

da família de CLEOMAR; QUE os valores para manutenção das 

despesas pessoais da declarante enquanto seu companheiro estava 

preso era decorrente da família do mesmo e a família da interrogada; 

QUE nunca se comunicou com seu companheiro enquanto o mesmo 

estava preso; QUE nega que fazia uso de aplicativo de troca de 

mensagens para falar com CLEOMAR; QUE nunca falou com um tal 
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de ZE ROBERTO através de telefone; QUE nega que CLEOMAR 

tivesse acesso a aparelho telefônico de dentro do presídio; QUE não 

tem conhecimento de que CLEOMAR tivesse regalias dentro do 

presídio, uma vez que o mesmo era tratava como os outros presos; 

QUE não sabe informar se os dirigentes do presídio recebiam valores 

para fornecer regalias para CLEOMAR; QUE foi presa, mas foi 

absolvida [...]. 

 

Todas as peças produzidas, os materiais eventualmente arrecadados e 

apreendidos, a destinação dada e, principalmente, os laudos e relatórios de análise 

com os resultados obtidos durante o cumprimento do mandado de busca domiciliar 

expedido para os endereços de CLEOMAR RIBEIRO DE FREITAS e ANDRÉIA se 

encontram relacionados no APENSO I, VOLUME VI, do presente IPL. 

Cumpre destacar que, conforme destacado nos relatórios de análise de 

material apreendido existentes no APENSO I, VOLUME VI, foram apreendidos os 

aparelhos BBM utilizados por COPINHO, bem como diversos registros e documentos 

relativos a bens móveis e imóveis de propriedade de COPINHO.   

  

5.6.  MARCOS ROBERTO MIRANDA DA SILVA e LUCIANA 
UCHOA CARDOSO 

No curso dos trabalhos investigativos, foram coletados fortes elementos 

de informação e de prova que indicam que o investigado é perigoso membro da 

FAMÍLIA DO NORTE – FDN, com diversos antecedentes criminais, e reconhecido no 

mundo do crime pela estrema violência e crueldade com que atua.  

“MARCOS PARÁ” seria um sicário ligado ao grupo de JOÃO PINTO 

CARIOCA, vulgo “JOÃO BRANCO” ou “JB”, tendo atuado juntamente com este na 

execução do Delegado da Polícia Civil OSCAR CARDOSO. Se encontrava preso no 

COMPAJ, local em que atuava como xerife, executando as ordens e fazendo cumprir 
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as regras de disciplina imposta pelas lideranças, sendo inclusive o responsável por 

aplicar penas aos detentos, que variavam de lesões graves ao homicídio. 

Na cadeia, se converteu em braço direito de JOSÉ ROBERTO, estando 

também na linha sucessória estabelecida pelo comando da facção para assumir o 

controle daquela unidade caso o chefe seja transferido para um presídio federal. As 

investigações apontaram que o alvo é também o distribuidor de drogas da facção na 

cidade de Manaus, operando com o auxílio de sua esposa, a qual recebia orientações 

de seu marido através de mensagens BBM. 

Em seu interrogatório de fls. 580/584, MARCOS ROBERTO MIRANDA 

DA SILVA, em um primeiro momento, afirmou ter conhecimento da existência da 

facção autointitulada Família do Norte – FDN, porém, por medo de se prejudicar e 

também prejudicar sua família, preferiu não divulgar o nome dos principais líderes do 

grupo, afirmando ainda que não teria envolvimento com a referida facção. 

Posteriormente, acabou confessando que faz parte da facção FDN, fornecendo 

inclusive alguns detalhes sobre a estrutura e forma de atuação da mesma. In verbis: 

[...] QUE,sua profissão é polidor de metais e antes de preso 
realizava "bicos" na oficina do seu cunhado;QUE: foi preso há 1 
ano e sete meses e até a presente data encontra-se recolhido 
na Unidade Prisional Anísio Jobim em razão de mandado de 
prisão preventiva por homicídio que ocorreu no ano de 
2010;QUE: já foi condenado por tráfico de drogas e cumpriu 
pena de 2010 a meados de 2012;QUE: seu único apelido é 
"MARCOS PARÁ";QUE: quando cumpriu pena por tráfico de 
drogas nos anos de 2010 a 2012 foram presos juntamente com 
o inquirido seu irmão JONILSON MIRANDA DA SILVA (já 
falecido), sua cunhada que não se recorda o nome e seu outro 
irmão RAIMUNDO BRASILINO DA SILVA NETO; QUE: tem 
conhecimento da existência da facção conhecida pelo nome de 
"FDN - Família do Norte", mas por medo de prejudicar a si 
mesmo e sua família não quis falar o nome dos principais líderes 
do grupo FDN;QUE: não faz e nunca fez parte do grupo FDN 
;QUE: não sabe dizer ao certo o motivo pelo qual seu nome 
consta no cadastro da facção FDN, mas acredita que seu nome 
esteja inserido nesse cadastro pelo fato de que seu nome foi 
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divulgado pela imprensa quando foi preso por tráfico e a facção 
pode ter inserido seu nome sem o consentimento do inquirido 
;QUE:  não faz parte de nenhuma facção que se considera 
"neutro" no tráfico de drogas ;QUE:  atua por conta própria no 
tráfico de drogas ;QUE: já ouviu falar nas Equipes Potência 
Máxima, Holandês e Espartanos ;QUE: conhece JOÃO 
BRANCO da época em que cumpriu regime semi-aberto e 
conhece ALAN CASTIMÁRIO de m único encontro há algum 
tempo atrás ;QUE: afirma não fazer parte de nenhuma das 
equipes que citou e de nenguma outra equipe ;QUE:  não possui 
nenhum padrinho ;QUE: sua área de atuação é bairro 
ALVORADA ;QUE: sua função é vender droga em "bocas";QUE:  
está com muito medo de sofrer alguma retaliação dos 
responsáveis pela facção, mas neste ato confessa que faz parte 
da facção FDN, reafirmando que não faz parte de equipe ou 
grupo da facção ;QUE: a facção FDN surgiu em 2012 ;QUE:  não 
praticou crimes a mando de lideranças da facção, que todos os 
crimes praticou por sua conta própria ;QUE:  não possuía e nem 
possui uma liderança ;QUE: adquire a droga em dinheiro de um 
rapaz cujo primeiro nome é SIDNEI que reside no bairro 
ALVORADA ;QUE: revende a droga no ALVORADA ;QUE: 
reafirma que trabalha sozinho; QUE: tem conhecimento da 
existência de um Estatuto da FDN, mas não sabe dizer tudo que 
prevê nesse Estatuto; QUE: uma das regras do Estatuto é que 
quem já matou um "irmão" (pessoa integrante da facção FDN) 
não pode fazer parte da facção; QUE: tem conhecimento 
conhecimento de que a FDN possui uma aliança com o 
COMANDO VERMELHO - CV, mas não sabe dizer para que 
serve essa aliança; QUE: não tem ciência de que a FDN possui 
uma espécie de rixa com os membros da facção PRIMEIRO 
COMANDO DA CAPITAL – PCC, assim como, não sabe dizer 
se existe planos para o assassinato de todos os membros desta 
organização criminosa paulista; QUE: afirma que não existe a 
facção PCC aqui na cidade de Manaus; QUE:  não tem 
conhecimento sobre existência de uma “caixinha” (caixa único) 
da FDN, para o qual todos os membros deveriam contribuir; 
QUE: nunca contribuiu para alguma “caixinha” fa facção; QUE: 
não sabe dizer quais são as vantagens oferecidas pela facção 
para quem é cadastrado e contribui para o caixa único (caixinha), 
pois reafirma não saber da existência de "caixinha"; QUE: única 
contribuição das particpantes da FDN que tem conhecimento é 
quando todos os integrantes contribuíam para pagar a 
"liberdade" de um dos "irmãos"; QUE: não tem conhecimento de 
contribuição obrigatória na FDN; QUE: afirma que não é possível 
que uma pessoa em Manaus não cadastrada na FDN siga 
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cometendo crimes, mesmo que diversos do tráfico de drogas; 
QUE: não sabe quais são todas as consequências para um 
indivíduo que atua no tráfico sem ser membro (cadastrado) da 
família, mas afirma que uma das consequencias é a de ser 
impedida de realizar o tráfico na cidade; QUE: as consequências 
para as pessoas que cometem crimes sem a autorização ou 
determinação das principais lideranças (conselho) da Facção 
são analisas pela liderança casa a caso; QUE: não é permitido 
a prática de crimes de homicídio sem a determinação ou no 
mínimo o consentimento dos conselheiros da facção; QUE: se 
recusa a dizer o que acontece que as pessoas que não 
consultam as lideranças e praticam homicídios por conta própria; 
QUE: recorre ao direito de permanecer calado qo ser 
questionado se havia pena de morte em caso de desrespeito aos 
limites impostos pela FDN; QUE: tem conhecimento através da 
mídia de diversos assassinatos de pessoas que não se aliaram 
ou mesmo romperam com a FDN, se recusando a cumprir as 
determinações das lideranças; QUE: RUBÃO, DECO e 
GIGANTE, que se diziam membros do PCC, foram assassinados 
por companheiros do "seguro" (local separado na cadeia); QUE: 
RONAIRON, CHESTER e PIUPIU da Esparta 300) se encontram 
presos por matarem pessoas inocentes para tomar boca; QUE: 
a FDN possui o domínio absoluto dos presídios Amazonenses; 
QUE: na cadeia não existe “Xerifes”, mas sim "representantes" 
dentro dos presídios; QUE: os representantes são escolhidos 
pela antiguidade; QUE: não sabe dizer o nome dos 
representantes; QUE: não reconhece estar na linha sucessória 
de “ZÉ ROBERTO” para assumir a liderança do COMPAJ; QUE: 
não é "representante" da unidade prisional onde cumpre pena, e 
se recusa a falar o nome dos representantes; QUE: afirma 
reconhece possuir diversas regalias no interior do presídio pelo 
fato de ser uma das principais lideranças da FDN, afirma que 
todos possuem os mesmos benefícios; QUE: não é dada 
nenhuma recompensa dada aos funcionários do presídio; QUE: 
o interrogado se comunica com os demais membros da OCRIM 
através de carta e familiares; QUE: afirma que não fazia uso de 
aplicativo de mensagens instantânea, como por exemplo 
BlackBerryMessenger-BBM, whattssap; QUE: o único nome que 
utiliza nos aplicativos para troca de mensagens de "MARCOS 
PARÁ"; QUE: tem ciência de que todos os presos são levados 
para entrevista com as lideranças da FDN  imediatamente após 
darem entrada no sistema prisional, sendo obrigados a revelar 
todos os detalhes sobre sua forma de operar, os crimes 
cometidos; QUE: não faz parte da entrevista falar  para  quem  
trabalham,  seus  fornecedores, distribuidores, destinatários  
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finais,  rotas; QUE: os aparelhos de celular, drogas e demais 
ilícitos chegam até os detentos em uma unidade prisional 
através das visitas; QUE: afirma que não tem envolvimento dos 
funcionários do presídio na entrada desses materais; QUE: a 
direção do presídio não tem conhecimento das regalias 
disponíveis aos membros e lideranças da FDN; QUE: a 
expressão “é sal” no mundo do crime significa "morte"; QUE: 
cocaína é vulgarmente conhecida no Amazonas como “uísque” 
ou “brilho”; QUE: oxi é chamado de “cerveja” ou “pedra”; QUE: A 
FDN não tabelou o preço do entorpecente em Manaus; QUE: 
apesar de ter sido acusa afirma que não participou participou do 
assassinato do Delegado da Polícia Civil OSCAR CARDOSO; 
QUE: sua companheira LUCIANA UCHOA CARDOSO tinha 
conhecimento do seu envolvimento com ilícitos penais; QUE: 
LUCIANA não tinha conhecimento de que era um dos membros 
da FDN; QUE: LUCIANA não auxiliava nos negócios relativos à 
mercancia de drogas; QUE: afirma que não fazia parte da 
liderança da facção FDN; QUE: não guarda ou aplica dinheiro 
obtido com o tráfico de drogas, pois afirma que gasta tudo com 
a família e com lazer; QUE:não lava o dinheiro que adquire de 
forma ilícita; QUE: não possui bens em seu nome e nem em 
nome de terceiros; QUE: a casa onde reside sua companheira 
pertence à mãe de LUCIANA; QUE: não possui informações 
relacionadas a corrupção de autoridades públicas; QUE: não 
deseja realizar um acordo de delação premiada. Nada mais 
disse nem lhe foi perguntado. [...] 

 

Sua esposa LUCIANA UCHOA CARDOSO, que conforme apurado nas 

investigações teria plena ciência dos negócios ilícitos de seu marido, e o auxiliava na 

contabilidade e lavagem de dinheiro do tráfico, não foi localizada em sua residência, 

e atualmente se encontra em local incerto, foragida da justiça.  

Todas as peças produzidas durante o cumprimento do mandado de 

busca domiciliar expedido para o endereço de MARCOS PARÁ e LUCIANA se 

encontram relacionados no APENSO I, VOLUME XVI, do presente IPL. Nenhum 

material de interesse investigativo foi encontrado no local, sendo certo que nada foi 

apreendido. 
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De toda forma, cumpre destacar que o aparelho BBM que era utilizado 

por MARCOS PARÁ para se comunicar com sua esposa e demais comparsas, de 

maneira a levar a cabo suas atividades ilícitas, foi localizado e apreendido em sua cela 

no COMPAJ (vide APENSO I, volume L).  

 

5.7. CLAODECI FONSECA DA COSTA, vulgo “TODINHO” 

No curso dos trabalhos investigativos, foram coletados fortes elementos 

de informação e de prova que indicam que o investigado é perigoso membro da 

FAMÍLIA DO NORTE – FDN, ligado ao grupo de ALAN CASTIMÁRIO, com diversos 

antecedentes criminais, e reconhecido no mundo do crime pela estrema violência e 

crueldade com que atua. Se encontra preso no curso dos trabalhos investigativos, 

respondendo como xerife do Centro de Detenção Provisória Masculino CDPM, 

executando as ordens e fazendo cumprir as regras de disciplina imposta pelas 

lideranças, sendo inclusive o responsável por aplicar penas aos detentos que 

variavam de lesões graves ao homicídio. As investigações apontaram que o alvo é 

também um distribuidor de drogas da facção na cidade de Manaus. 

Em seu interrogatório de fls. 589/591 CLAODECI FONSECA DA COSTA 

afirmou não ter conhecimento da existência de nenhuma facção criminosa 

autointitulada Família do Norte – FDN, não sabendo quem são seus principais líderes, 

assim como não está cadastrado na mesma. In verbis: 

[...] QUE: é ajudante de pedreiro e já foi auxiliar de vendas de 
materiais de construção; QUE: somente possui o apelido de 
TODINHO desde de pequeno; QUE: já foi preso no ano de 2011 
pelo crime de homicídio, sozinho; QUE: no ano de 2012 foi preso 
novamente por associação ao tráfico de drogas juntamente com 
DOIDO, BOBY e CEARA; QUE: não possui nenhum amigo ou 
familiar que tenha sido preso por tráfico de droga; QUE: não tem 
conhecimento da existência de alguma facção criminosa 
autointitulada “FAMÍLIA DO NORTE – FDN”, nem quem são as 
suas principais lideranças; QUE: não é membro da facção FDN 
e nem possui cadastro, nem senha; QUE: não sabe dizer porque 
seu nome consta no cadastra da facção FDN; QUE: não possui 
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padrinho e nem trabalha para ninguém da facção FDN; QUE: 
não pertence a Equipe Potência Máxima e nem conhece a 
pessoa de JOÃO BRANCO e nem  participa da Equipe 
HOLANDÊS; QUE: ouviu dizer que ALAN CASTIMÁRIO já foi 
preso no presidio CDP, enquanto o interrogado se encontrava 
custodiado naquele presidio. QUE: que não possui função na 
organização criminosa, pois como já disse não participa dela; 
QUE: não praticou nenhum crime a mando da facção FDN; 
QUE: não determinou ou autorizou a prática de crime a ser 
praticado por algum membro da facção FDN; QUE: nunca 
adquiriu drogas de ninguém, nem possui nenhum fornecedor; 
QUE: não revende drogas; QUE: ninguém trabalha com ou para 
o interrogado; QUE: passa o dia trabalhando no serviço gerais 
da cadeia para remissão de pena; QUE: não tem conhecimento 
da existência de um Estatuto da FDN, não sabendo as regras 
dessa facção; QUE: não sabe dizer se a FDN possui uma 
aliança com o COMANDO VERMELHO – CV; QUE: não tem 
ciência de que a FDN possui uma espécie de conflito com os 
membros da facção PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL – 
PCC, existindo, inclusive, planos para o assassinato de todos os 
membros desta organização criminosa paulista que se 
encontram presos em Manaus; QUE: não tem ciência da 
existência de uma “caixinha” (caixa único) da FDN, para o qual 
todos os membros deveriam contribuir, bem como não contribui 
para a “caixinha”; QUE: não sabe dizer se é possível que uma 
pessoa em Manaus não cadastrada na FDN siga cometendo 
crimes, mesmo que diversos do tráfico de drogas; QUE: não 
sabe como é feito o cadastro dos membros da OCRIM, nem 
onde e como é feito o registro de todos os membros da FDN; 
QUE: não sabe as consequências para um indivíduo que atua 
no tráfico sem ser membro (cadastrado) da família; QUE: não 
sabe responder quais as consequências para as pessoas que 
cometem crimes sem a autorização ou determinação das 
principais lideranças (conselho) da Facção; QUE: não sabe se 
há pena de morte em caso de desrespeito aos limites impostos 
pela FDN, nem quem decidia sobre a morte do infrator; QUE: 
não sabe se há uma espécie de “Tribunal do Crime” na FDN, em 
que as lideranças decidem acerca da morte ou não de indivíduo 
que descumpriu as regras impostas; QUE: não tem 
conhecimento de diversos assassinatos de pessoas que não se 
aliaram ou mesmo romperam com a FDN, se recusando a 
cumprir as determinações das lideranças; QUE: já ouviu dizer 
que RUBÃO e DECO foram mortos no pavilhão 1, mas não sabe 
quem foi nem como foi; QUE: não sabe que é GIGANTE; QUE: 
ouviu na mídia local que  RONAIRON, CHESTER e PIUPIU 



 
POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO AMAZONAS 

DRE - DELEGACIA DE REPRESSÃO A ENTORPECENTES 

 

491 

 

estão presos, acredita que por tráfico de drogas; QUE: não tem 
qualquer relação e nem conhece ROAIRON, CHESTER e 
PIUPIU, nem a qual facção pertence; QUE: não sabe se a FDN 
possui o domínio absoluto dos presídios Amazonenses, nem 
sabe se outra facção possui; QUE: que não existem “Xerifes” 
dentro dos presídios, mas apenas representante; QUE: o 
interrogado era o representante do presídio CDP, escolhido por 
ser o mais velho no pavilhão 5, mas sem qualquer ligação com 
facção criminosa; QUE: não sabe quem são os representantes 
dos demais presídios e pavilhões do CDP,  o qual o interrogado 
se encontrava custodiado; QUE: na condição de representante, 
o interrogado tinha a função de manter a paz e a higiene do local; 
QUE: nunca aplicou ou  determinou a aplicação de “pena” a 
outro detento que descumprisse as regras, mediante violência; 
QUE:  não entram aparelhos celulares dentro do presidio em que 
estavam, pois lá não pega sinal em razão de bloqueadores; 
QUE: a direção do presidio em que o interrogado se encontrava 
custodiado tinha conhecimento de sua função de representante 
do pavilhão pelo convívio que eles tinham; QUE: dentro de sua 
cela tinha uma televisão e um DVD, dois ventiladores e fogão de 
energia para fazer sua comida; QUE: todas as celas possuem 
esses itens; QUE: nunca se comunicou quaisquer membros de 
organização criminosa através de mensagem instantânea; QUE: 
não tem ciência de que todos os presos são levados para 
entrevista com o representante do presídio ou pavilhão; QUE: 
não sabe o que significa a expressão “é sal” no mundo do crime; 
QUE: que não sabe qual entorpecente é vulgarmente 
denominado no Amazonas de “uísque”, “brilho” ou “cerveja”, mas 
a expressão “pedra” se refere ao “OXI”; QUE: não sabe dizer se 
alguma facção criminosa ou a FDN tabelou o preço de 
entorpecentes em Manaus; QUE: possuiu apenas uma moto, a 
qual já foi vendida; QUE: a moto estava no nome do antigo dono, 
mas não lembra quem é; QUE: a moto foi comprada com o 
dinheiro que obteve trabalhando como auxiliar de vendas, no 
ano de 2010; QUE: não possui nenhuma conta bancaria seja em 
seu nome ou de outra pessoa e nem movimentou qualquer 
dinheiro relacionado ao tráfico de drogas; QUE: jamais lavou 
dinheiro, seja seu ou de outra pessoa; QUE: não possui 
informações relacionadas a corrupção de autoridades públicas, 
inclusive com foro por prerrogativa de função QUE: não deseja 
realizar um acordo de delação premiada, se comprometendo a 
prestar as informações que possui no momento e procedimento 
adequado. [...] 
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Não foram expedidos mandados de busca domiciliar em desfavor do 

investigado, tendo em vista que o mesmo já se encontrava preso e não possuía 

endereços conhecidos.   

 

5.8. FRANCISCO ALVARO PEREIRA, vulgo “BICHO DO MATO” 

No curso dos trabalhos investigativos, foram coletados fortes elementos 

de informação e de prova que indicam que o investigado é perigoso membro da 

FAMÍLIA DO NORTE – FDN, com diversos antecedentes criminais, e reconhecido no 

mundo do crime pela estrema violência e crueldade com que atua.  

Se encontrava preso no curso dos trabalhos investigativos, respondendo 

como xerife do COMPAJ, executando as ordens e fazendo cumprir as regras de 

disciplina imposta pelas lideranças, sendo inclusive o responsável por aplicar penas 

aos detentos que variavam de lesões graves ao homicídio.  

Na cadeia, os trabalhos de monitoramento demonstraram que o mesmo 

se converteu em braço direito de JOSÉ ROBERTO, estando também na linha 

sucessória estabelecida pelo comando da facção para assumir o controle daquela 

unidade caso o chefe fosse transferido para um presídio federal. As investigações 

apontaram que o alvo é também um distribuidor de drogas da facção na cidade de 

Manaus. 

Em seu interrogatório de fls. 596/598 FRANCISCO ALVARO PEREIRA 

negou ser membro representante ou xerife da FDN no COMPAJ, afirmando ainda que 

nunca praticou nenhum crime a mando da facção. Em contrapartida, asseverou que 

os criminosos que estariam na “linha de frente” da FDN no COMPAJ seriam “MARCOS 

PARÁ” e “MATCHUCA”. In verbis:  

[...] QUE trabalha com instalação de fibra óptica; QUE foi preso 
por latrocínio em 1991, depois pegou outra pena por conta da 
chacina de 2002 no Anísio Jobim;  QUE pegou 120 anos QUE 
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nunca foi preso por tráfico de drogas;  QUE juntamente com o  
interrogado, foram presos o ELMALIBORO CARNEIRO, 
conhecido como MACAXEIRA, MARCOS PAULO, GELSON 
CARNAÚBA (em presídio federal), sendo apenas esses o que 
se recorda;  QUE na situação do latrocínio foi preso com EDSON 
SANTANA;  QUE  nenhum familiar ou amigo próximo seu foi 
preso por tráfico ; QUE  da FDN os mais linhas de frente são o 
MARCO PARÁ e MATCHUCA;  QUE não é e nunca foi membro 
da FDN; QUE não tem nehum padrinho no presídio;  QUE  seus 
parceiros dentro do presídio são seus colegas de cela, SONO, 
MILHÃO, MACAXEIRA, PEQUENO;  QUE  nunca exerceu 
qualquer função na facção;  QUE  nunca praticou nenhum crime 
pela FDN;  QUE nunca usou drogas e não adquire drogas;  QUE 
não sabe quem fornece drogas dentro do presídio; QUE não 
sabe quem é o fornecedor de drogas na tríplice fronteira;  QUE 
não se envolve com esses assuntos, portanto não sabe como  a 
droga chega e Manaus, muito menos como é realizado o seu 
transporte;  QUE nunca ouviu falar de nenhum estatuto ou 
código de regras da FDN;  QUE nunca ouviu falar de ninguém 
que se intitulasse membro do Comando Vermelho no Presídio, 
apenas PCC;  QUE  não sabe se a FDN tem alguma aliança com 
o Comando Vermelho;  QUE os poucos membros do PCC ficam 
isolados, em outra área, num "galpãozinho";  QUE nunca soube 
de conflito do PCC com a FDN;  QUE  nunca teve que contribuir 
com nenhuma caixinha da FDN;  QUE não tem conhecimento de 
nenhuma "caixinha" ou "aluguel" arrecadado por membros da 
FDN; QUE não sabe o que acontece com o indivíduo que trafica 
e não é cadastrado na família;  QUE  não sabe o que acontece 
com quem comete crimes e não pertence à família;  QUE a 
punição pelos crimes praticados dentro do presídio ficam a cargo 
do diretor;  QUE não sabe se a família permite ou não a prática 
de homicídio; QUE sabe quem são DECO, RUBÃO e GIGANTE, 
que eles eram do PCC;  QUE CHESTER morreu na ANÍSIO 
JOBIM; QUE não sabem quem matou essas pessoas;  QUE  
nunca ouviu falar de PIUPIU DA ESPARTA 300;  QUE  não sabe 
se a FDN tem domínio absoluto dos presídios amazonenses;  
QUE  não tem ciência de que quando a pessoa é presa, ela é e 
levada para uma entrevista com a liderança da FDN; QUE  não 
é e nunca foi xerife dentro do COMPAJ;  QUE  não recebe 
nenhuma regalia no Anísio Jobim; QUE não tem conhecimento 
de nenhuma recompensa paga à funcionario do presídio que 
colaboram com regalias e benefícios a internos;  QUE não 
conhece a expressão "é sal";  QUE não mexe com drogas, 
portanto não sabe o que é "uísque", "pedra", "cerveja" e "brilho";  
QUE desconhece a tabela de preços criada pela FDN para 
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tráfico de entorpecentes;  QUE não sabe de nenhum caso de 
corrupção de autoridades públicas;  QUE não tem interesse em 
fazer delação premiada porque não possui nenhuma informação 
a ser repassada. Nada mais disse nem lhe foi perguntado. [...] 

 

Não foram expedidos mandados de busca domiciliar em desfavor do 

investigado, tendo em vista que o mesmo já se encontrava preso e não possuía 

endereços conhecidos.   

 

5.9. JAIME GRANDES MACHUCA, vulgo “MACHUCA” 

No curso dos trabalhos investigativos, foram coletados fortes elementos 

de informação e de prova que indicam que o investigado é perigoso criminoso, ex-

membro do grupo de JAIR ARDELA MICHUE, vulgo “JAVIER”, com diversos 

antecedentes criminais, e reconhecido no mundo do crime pela estrema violência e 

crueldade com que atua. 

Se encontrava preso no COMPAJ no curso das investigações, local em 

que se aproximou de JOSÉ ROBERTO, se tornando membro da FAMÍLIA DO NORTE 

– FDN, respondendo como um dos xerifes daquela unidade, executando as ordens e 

fazendo cumprir as regras de disciplina imposta pelas lideranças. As investigações 

apontaram que o alvo seria também um distribuidor de drogas da facção na cidade de 

Manaus. 

Em interrogatório de fls. 604/605 JAIME GRANDES MACHUCA fez uso 

de seu direito constitucional de permanecer calado, para a maioria das perguntas 

feitas. In verbis: 

[...] Que perguntado qual sua profissão e/ou atividade 
remunerada, respondeu que antes de ser preso trabalhava como 
comerciante de roupas em Tabatinga/AM; Que perguntado quais 
são seus apelidos, respondeu que apenas é conhecico como 
“Machuca”; Que perguntado se já foi preso anteriormente e em 
quais ocasiões e por quais crimes, respondeu que se encontra 
preso há 08 (oito) anos, estando atualmente recluso no Presídio 
Anísio Jobim; Que se encontra preso pela prática dos crimes de 



 
POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO AMAZONAS 

DRE - DELEGACIA DE REPRESSÃO A ENTORPECENTES 

 

495 

 

homicídio e formação de quadrilha; Que o homício em questão 
se refere à morte de um policial peruano, no ano de 2008, em 
Tabatinga-AM, tendo sido condenado a 20 (vinte anos) de 
prisão; Que afirma ser inocente, mas foi acusado por ser o 
intermediário da morte deste; Que perguntado se possui 
familiares ou amigos próximos envolvidos ou que já foram 
presos por tráfico de drogas, respondeu que não tem nenhum 
familiar preso. Que perguntado se tem conhecimento da 
existência e atuação no de uma facção criminosa autointitulada 
“FAMÍLIA DO NORTE – FDN”, bem como quem são as principais 
lideranças (pilares ou conselho) da FDN, respondeu que tem 
conhecimento acerca da existência da facção FDN em razão de 
“assistir muito jornal”; Que não possui nenhuma ligação com 
esta facção; Que não sabe indiciar que são os líderes da facção; 
Que não sabe informar se algum dos líderes se encontra preso 
juntamente com o interrogado no presídio Anísio Jobim. Que a 
partir deste momento o interrogado fez uso de seu direito 
constitucional de permanecer calado. [...] 

 
Apesar da negativa do interrogado, sua participação na FDN foi 

confirmada pelo alvo FRANCISCO ALVARO PEREIRA, vulgo “BICHO DO MATO”, 

que asseverou em seu interrogatório que os criminosos que estariam na “linha de 

frente” da FDN no COMPAJ seriam “MARCOS PARÁ” e “MATCHUCA”.  

Não foram expedidos mandados de busca domiciliar em desfavor do 

investigado, tendo em vista que o mesmo já se encontrava preso e não possuía 

endereços conhecidos.   

 
5.10. JORGE MOÇAMBITE DA SILVA, vulgo “MOÇAMBITE” 

Conhecido criminoso do Estado do Amazonas, considerando de alta 

periculosidade, ex-membro do grupo de JAIR ARDELA MICHUE, vulgo “JAVIER”, com 

diversos antecedentes criminais, e reconhecido no mundo do crime pela estrema 

violência e crueldade com que atua.  

No curso dos trabalhos investigativos, se encontrava preso na UNIDADE 

PRISONAL DO PURAQUEQUARA - UPP, local em que se aproximou de ALAN 

CASTIMÁRIO, se tornando membro da FAMÍLIA DO NORTE – FDN, respondendo um 
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dos xerifes daquela unidade, executando as ordens e fazendo cumprir as regras de 

disciplina imposta pelas lideranças. As investigações apontaram que o alvo seria 

também um distribuidor de drogas da facção na cidade de Manaus. 

Em seu interrogatório de fls. 607/609 JORGE MOÇAMBITE DA SILVA 

reconheceu que seria o “representante” do pavilhão 04 da UPP, mas negou ser 

integrante da FDN. Contraditoriamente, informou que a facção controla a unidade, 

citando os nomes dos demais representantes (ou xerifes), inclusive Neizinho e 

Henrique, que também foram alvos presos na presente operação. In verbis: 

[...] QUE está preso há 03 anos na Unidade Prisional de 
Puraquequara;  QUE anteriormente ficou preso no presídio 
federal de Catanduvas; QUE possui apenas o apelido de 
MOÇAMBITE;  QUE foi preso pela prática dos crimes do art. 121 
do CP, arts. 33, 35 e 40 da Lei 11.343/2006 e art. 288 do CP;  
QUE que foi preso em razão desses crimes em 2008, no 
balneário Limeira, no interior de Tabatinga/AM, pela Polícia 
Federal (mandado de prisão);  QUE ele e o nacional "JAIME" 
foram presos na ocasião;  QUE não tem familiar ou amigo 
próximo envolvido com o tráfico;  QUE confirma apenas estar 
envolvido com o homicídio;  QUE durante as investigações da 
polícia, a autoridade policial entendeu que também estava 
envolvido com o tráfico;  QUE algumas pessoas fizeram 
referência ao seu nome em interceptações telefônicas;  QUE não 
sabe dizer quem são as outras pessoas presas pelo crime de 
tráfico;  QUE já estava no presídio de Catanduvas quando 
recebeu um mandado de prisão;  QUE tem conhecimento da 
existência e atuação da FDN - Família do Norte;  QUE não sabe 
dizer quem são as lideranças  da FDN;  QUE fazia parte do 
pessoal que controla a cadeia (representante do pavilhão 04), 
porém, não é integrante da FDN;  QUE os presos o elegeram 
como líder do pavilhão;  QUE não tem cadastro e senha;  QUE 
acredita que seu nome esteja no cadastro da FDN em razão de 
ser o líder do G4 (pavilhão);  QUE não tem padrinhos;  QUE não 
trabalha para ninguém na facção;  QUE no Puraquequara quem 
representa toda "a massa" (presidiários) é HENRIQUE;  QUE 
não sabe dizer se HENRIQUE é do FDN;  QUE não conhece 
JOÃO BRANCO;  QUE já ouviu falar da equipe potência máxima 
no presídio;  QUE não participa dessa equipe;  QUE conhece 
ALAN;  QUE não participa da equipe HOLANDÊS do pessoa de 
ALAN CASTIMÁRIO;  QUE não participa do FDN, é apenas líder 
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do pavilhão 4 do Puraquequara;  QUE não praticou crimes a 
mando da FDN;  QUE não determinou ou autorizou a prática de 
crime a ser praticado por outro membro;  QUE não possui 
fornecedor de drogas;  QUE determina as ordens no pavilhão 4 
para os demais presos obedecerem;  QUE dentro pavilhão são 
feitas "correções para dar exemplo";  QUE já ouvi falar da 
existência de um estatuto do FDN, porém, nunca viu;  QUE não 
sabe dizer se existe uma aliança entre a FDN e o Comando 
Vermelho;  QUE existe respeito entre os criminosos;  QUE a 
relação dos presos da FDN e do PCC no Puraquequara é 
normal;  QUE já ouviu falar, mas não sabe quem são os 
integrantes da FDN e do PCC;  QUE desconhece uma "caixinha" 
do FDN;  QUE não há cadastro obrigatório da FDN no presídio;  
QUE não sabe dizer as consequências para quem comete crime 
sem sem a autorização da FDN;  QUE não sabe dizer se havia 
pena de morte em caso de desrespeito aos limites impostos pela 
FDN;  QUE  desconhece o Tribunal do Crime na FDN;  QUE no 
Puraquequara quem manda é a FDN;  QUE não há "xerifes" no 
presídio;  QUE é um representante;  QUE os representantes dos 
pavilhões são: NARIZ (G1), NEIZINHO (G2), DANIEL (G3), 
HENRIQUE (G5), JUNIOR (G6), COLT (G7), JABAZINHO (G8), 
TIRIRICA (G9), JACARÉ (G10) e PINÓQUIO (G11);  QUE não 
possui regalias no presídio;  QUE não tinha acesso ao telefone 
celular no presídio;  QUE não sabe dizer se existe algum 
funcionário que colabore com a entrada de celulares no presídio;  
QUE algumas vezes determinou penas aos presos, dentre elas: 
corre na quadra, fazer faxina por um mês, trancar presos na cela;  
QUE os funcionário do presídio tem conhecimento de que é o 
represente do pavilhão 4;  QUE não fornece qualquer tipo de 
recompensa aos funcionários;  QUE não tem celular no presídio;  
QUE desconhece a expressão "é sal";  QUE as únicas 
expressões para entorpecentes que conhece são pó e pedra;  
QUE não dizer se a FDN tabelou o preço dos entorpecentes em 
Manaus;  QUE não possui bens em seu nome ou nome de 
terceiro;  QUE não fazia o uso de contas bancárias para 
movimentar dinheiro do tráfico;  QUE ninguém lhe presta auxílio 
fora presídio nos negócio relativos ao tráfico;  QUE  não realiza 
o tráfico de drogas;  QUE nunca lavou dinheiro; QUE já foi preso 
e processado anteriormente. [...] sublinhei 

 

Não foram expedidos mandados de busca domiciliar em desfavor do 

investigado, tendo em vista que o mesmo já se encontrava preso e não possuía 

endereços conhecidos.   
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5.11. JORLEADES CELESTINO LOPES, vulgo “JIBA”, ROSIMERY 

PINHEIRO DOS SANTOS, MILENA MARTINS BEZERRA DA 
MAIA, WIVYANE MARTINS BEZERRA DA MAIA, WALISSON 
MENEZES DA COSTA (utilizava nome falso de JOÃO MIGUEL 
CARDOSO DA SILVA) e MARCIEL BEZERRA DE OLIVEIRA 

  

JORLEADES CELESTINO LOPES, vulgo “JIBA”, é um conhecido 

criminoso do Estado do Amazonas, considerando de alta periculosidade, com diversos 

antecedentes criminais, especialmente por tráfico de drogas e homicídio.  

No curso dos trabalhos investigativos, foram coletados fortes elementos 

de informação e de prova que indicam que o investigado é importante membro da 

FDN, pessoa de total confiança de JOSÉ ROBERTO, GELSON CARNBAÚBA e ALAN 

CASTIMÁRIO, sendo que já foi inclusive preso com este último no ano de 2012.  

As investigações apontaram que JIBA seria hoje o principal responsável 

por operacionalizar o recebimento e distribuição de grandes cargas de drogas que 

chegam na cidade para a Família do Norte - FDN. Além de atuar como operacional de 

JOSÉ ROBERTO, foram interceptadas diversas mensagens relacionadas a compra e 

venda de entorpecentes promovidas entre JIBA e diversos fornecedores, destinatários 

e pessoas associadas, apontando que o alvo seria um grande distribuidor de drogas 

da cidade de Manaus, bem como operaria um esquema de envio de drogas para o 

Nordeste Brasileiro.  

No curso dos trabalhos, foram interceptadas comunicações nas quais 

JIBA solicita autorização do conselho da FDN até mesmo para assassinar desafetos. 

JIBA coordenava todas as ações criminosas de seu grupo à distância, 

da cidade de CRATEUS/CE, local em que contava com o apoio e utilizava as contas 

correntes dos comparsas MILENA MARTINS BEZERRA DA MAIA (sua namorada), 

WIVYANE MARTINS BEZERRA DA MAIA (irmã de Milena), WALISSON MENEZES 

DA COSTA, vulgo CEBOLA (conhecido traficante, marido de WIVYANE, que utilizava 
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nome falso de JOÃO MIGUEL CARDOSO DA SILVA) e MARCIEL BEZERRA DE 

OLIVEIRA para movimentar recursos do tráfico de drogas.   

JORLEADES foi preso no dia da deflagração da operação em um flat na 

cidade de Fortaleza/CE, juntamente com sua namorada ROSIMERY PINHEIRO DOS 

SANTOS, identificada no curso dos trabalhos investigativos como titular de uma das 

contas correntes utilizada por “JIBA” para movimentação de recursos oriundos do 

tráfico de drogas (laranja).  

Em poder de JIBA, foram apreendidos diversos telefones celulares, 

especialmente os da marca BlackBerry que o mesmo utilizou no curso das 

investigações para se comunicar com JOSÉ ROBERTO e seus demais comparsas. 

Em sua residência na cidade de Crateus, foram aprendidos telefones da marca 

BlackBerry, uma arma de fogo e diversas anotações referentes a contabilidade do 

tráfico.     

Em interrogatório de fls. 613/620 JORLEADES CELESTINO LOPES 

confessou seu envolvimento com o tráfico de drogas, revelando, inclusive, o nome de 

antigos parceiros do crime com os quais já foi preso por tráfico, sendo Adriano Rolin, 

vulgo “DRI”, Francinaldo, vulgo “Cinta Larga”, Alan Castimário e Cleibe Zonzaga, 

vulgo “JR”, todos membros da FDN que também foram presos na presente operação. 

Em contrapartida, negou ser membro da FDN. Vejamos: 

[...] QUE, é ferramenteiro, mas não atua na área; QUE é 
conhecido pela alcunha de GIBA; QUE não possui empresas em 
seu nome; QUE é envolvido com o tráfico de drogas na cidade 
de Manaus/AM; QUE foi preso há cerca de três anos, cumpriu 
pena de cerca de onze meses; QUE nessa ocasião foi preso com 
outras seis pessoas, a saber, ADRIANO, EDUARDO, 
FRANCINALDO, BORBA, ALAN, e JR; QUE não possui 
familiares envolvidos com o  tráfico de drogas; QUE nega seja 
membro da facção criminosa autointitulada "FAMÍLIA DO 
NORTE - FDN"; QUE não sabe quem são efetivamente as 
lideranças da FDN, contudo, comenta-se na cidade de 
Manaus/AM que o líder seria JOSÉ ROBERTO; QUE nega tenha 
participado da criação do estatuto da FDN; QUE não sabe o que 
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prevê o referido estatuto, quais são as regras, determinações e 
penalidades; QUE nega tenha qualquer função (o que faz na 
ORCRIM) qual é sua área de atuação na organização (tendo em 
vista que a cidade está totalmente dividida e cada criminoso tem 
sua área de atuação definida); QUE não conhece JOSÉ 
ROBERTO FERNENDES BARBOSA; QUE nega seja "homem 
de confiança" de JOSÉ ROBERTO, sendo hoje o principal 
responsável por operacionalizar o recebimento e distribuição de 
grandes cargas de drogas que chegam na cidade para a Família 
do Norte - FDN; QUE nega tenha praticado qualquer crime como 
membro da FDN ou a mando das lideranças da Facção; QUE 
em tempo algum solicitou autorização do conselho da FDN para 
assassinar desafetos; QUE não cometeu qualquer homicídio por 
ordem ou no mínimo com o consentimento das principais 
lideranças da facção; QUE não sabe dizer se é permitido a 
prática de crimes de homicídio sem a determinação ou no 
mínimo o consentimento dos conselheiros da facção; QUE não 
sabe dizer o que acontece com as pessoas que não consultam 
as lideranças e praticam homicídios por conta própria; QUE nada 
sabe acerca de exigência da FDN que seus membros 
contribuam mensalmente para a "caixinha" (caixa único); QUE 
não sabe o valor dessa contribuição mensal;  QUE não sabe 
dizer se atualmente, o cadastro na FDN e contribuição para 
caixinha é obrigatório; QUE não sabe dizer se é  possível que 
uma pessoa em Manaus não cadastrada na FDN siga 
cometendo crimes, mesmo que diversos do tráfico de drogas; 
QUE não sabe quais as consequências para as pessoas que 
cometem crimes sem a autorização ou determinação das 
principais lideranças (conselho) da Facção; QUE trafica drogas 
de forma individual, sem qualquer envolvimento com a FDN; 
QUE adquire a droga de pessoas diversas na cidade de 
Manaus/AM; QUE seus colegas de nome DIOGO e FERNANDO 
são seus distribuidores; QUE se nega a fornecer qualquer outro 
dado que leve a identificação de DIOGO e FERNANDO; QUE a 
droga que adquire é revendida na cidade de Manaus/AM, nega 
que distribua em outro canto do país; QUE nega tenha 
negociado grandes quantidades de drogas e armas com JOSÉ 
ROBERTO FERNANDES BARBOSA, ALAN DE SOUZA 
CASTIMÁRIO, vulgo "NANICO", WILLIAMS RODRIGUES 
MAIA, vulgo "LOIRINHO", GEOMISON DE LIRA ARANTE, vulgo 
"ROQUE", ERIK LEAL SIMÕES, vulgo "CD", SÁVIO COELHO 
MAGALHÃES, dentre outros; QUE nega seria o destinatário da 
droga apreendida no dia 30/09/2015 pela Polícia Federal em 
poder de JUAN ANGEL OCAMPO CRUZ, vulgo "CHINES", um 
dos maiores fornecedores de JOSÉ ROBERTO FERNANDES 
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BARBOSA, juntamente com seus comparsas PAULO 
ROBERTO MACELINO DE CASTRO, vulgo "PAULÃO" e 
OSMERINO MUCA DE SOUZA, vulgo "MUCA"? QUE nada sabe 
acerca de pessoa que estava responsável por receber essa 
droga em um veículo PEGEOT prata, que conseguiu fugir antes 
de ser abordado pela Polícia; QUE nega tenha qualquer 
envolvimento com os indivíduos que atendem pela alcunha de 
"SUPER CHOQUE", "TEMENTE A DEUS", "CESAR" e 
"PRETO", responsáveis por fazer diversos recebimentos e 
entregas de drogas em Manaus; QUE conhece MARCIEL 
BEZERRA DE OLIVEIRA, WIVYANE MARTINS BEZERRA 
MAIA (esposa de Marciel), MILENA MARTINS BEZERRA DA 
MAIA (irmã de WIVYANE) e JOÃO MIGUEL CARDOSO DA 
SILVA; QUE conheceu essas pessoas recentemente quando 
veio morar em Crateús/CE; QUE tem uma relação de amizade 
com essas pessoas; QUE nega que essas pessoas tenham 
qualquer relação com o tráfico de drogas que pratica; QUE as 
importâncias que depositou ou mandou depositar na conta de 
MACIEL WIVYANE e MILENA destinava-se a quitar dívida de 
uma construção de uma casa que MARCIEL e JOÃO MIGUEL 
fizeram para o interrogado; QUE essa casa está localizada no 
bairro de Fátima, na cidade de Crateús/CE; QUE nega que a 
origem do dinheiro que foi depositado na conta dessas pessoas 
seja o tráfico de drogas, na realidade havia vendido um imóvel 
que possuía em Manaus/AM e o comprador pagou em várias 
parcelas; QUE tratava-se de um terreno na cidade de Itaquatiara 
que foi vendido por R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais); 
QUE nega seja o verdadeiro proprietário do veículo 
CHEVROLET/ONIX 1.4MT LTZ, cor PRATA, ano 2014, 
PMC1300, que está registrado em nome de JOÃO MIGUEL 
CARDOSO DA SILVA, na verdade apenas pediu emprestado o 
automóvel; QUE admite que utiliza aparelhos Blackberry para 
tratar de assuntos relacionados ao tráfico de drogas; QUE não 
sabe o numero PIN de seu aparelho, sendo que geralmente 
utiliza o nickname 
"MILCAIRÃOATEULADODEZMILATUADIREITAETUNÃOSER
ASATINGIDO; QUE nesse ato toma ciência de que o aparelho 
Blackberry de número PIN 24DF91DC foi apreendido com o 
interrogado. [...] 

 

 Apesar dos contatos diários interceptados no curso da operação, negou 

conhecer JOSÉ ROBERTO, bem como negou ser homem de confiança deste, 
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responsável por operacionalizar o recebimento e distribuição de grandes cargas em 

Manaus. Neste ponto, cumpre destacar, desde já, que o telefone interceptado no 

curso da operação que era utilizado por JIBA para se comunicar com JOSE 

ROBERTO e com seus demais comparsas foi apreendido em poder do réu no 

momento de sua prisão.  

Reconheceu ter realizado depósitos nas contas correntes de MARCIEL 

BEZERRA, WIVYANE MARTINS e MILENA MARTINS, afirmando que tais depósitos 

se destinavam a quitar dívidas relativas à construção de uma casa que MARCIEL e 

JOÃO MIGUEL (nome falso de WALISSON MENEZES DA COSTA) teriam construído 

para o interrogado. E em relação ao veículo ONIX placa PMC-1300, utilizado por JIBA 

mas que se encontra registrado em nome de JOÃO MIGUEL, declarou que apenas 

pegou tal veículo emprestado com seu proprietário.   

Ocorre que o cumprimento dos mandados de prisão e busca revelaram 

que JOÃO MIGUEL CARDOSO DA SILVA era apenas o nome falso de WALLISSON 

MENEZES DA COSTA, vulgo CEBOLA, conhecido traficante do estado do Amazonas, 

que se encontrava foragido da Justiça do Estado do Pará. 

Natural de Benjamim Constant, WALLISSON possui diversos familiares 

relacionados ao tráfico de drogas, sendo primo dos conhecidos traficantes JAIRNEY 

TEIEIRA ISIDORO (já falecido) e JAIR TEIXEIRA ISIDORO, que operavam um 

esquema de transporte de grandes cargas de drogas da fronteira para membros da 

FDN em Manaus, sendo pessoa muito próxima a JOSÉ ROBERTO e a ALAN 

CASTIMÁRIO. KETHLEEN TEIXEIRA BASTOS, esposa de ALAN CASTIMÁRIO, ao 

que tudo indica também seria familiar de WALLISSON, vulgo CEBOLA (possivelmente 

prima).  

Após sua prisão, foi possível identificar o pin utilizado por CEBOLA como 

sendo o 2BCDEFDF, o qual foi interceptado como interlocutor em diversas passagens 

com JORLEADES, vulgo JIBA, JOSÉ ROBERTO FERNANDES BARBOSA e ALAN 

CASTIMÁRIO, nas quais negocia drogas, comprovando que o mesmo é membro 
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cadastrado da FDN e continua ativamente negociando drogas com seus principais 

líderes. E mais, analisando as conversas entre “JIBA” e “CEBOLA”, também se extrai 

o envolvimento de MARCIEL com o tráfico, tendo em vista que o mesmo é citado em 

passagens relacionadas ao recebimento e distribuição de drogas.  

Analisando os interrogatórios de JIBA, WALISSON, MARCIEL 

BEZERRA, WIVYANE e MILENA, surgem diversas contradições, que deixam claro a 

existência de fortes vínculos entre os investigados, e que os mesmos faltaram com a 

verdade em relação à sua natureza.  

Em interrogatório de fls. 1059/1062, WALISSOM MENEZES DA COSTA, 

vulgo CEBOLA reconheceu que utilizava uma identidade falsa por ser foragido da 

Justiça Estadual do Pará por tráfico de drogas. WALISSOM declarou que conseguiu 

toda a documentação falsa no Amazonas, e que utilizava o nome de JOÃO MIGUEL 

CARDOSO DA SILVA há aproximadamente oito anos. Negou possuir familiares 

envolvidos com o tráfico, e demonstrou grande preocupação em não revelar seu 

apelido de CEBOLA. Declarou conhecer JORLEADES, afirmando, entretanto, que não 

possui qualquer vínculo com o tráfico de drogas ou demais atividades ilícitas 

desenvolvidas por “JIBA”, e negou ter emprestado sua conta corrente para que este 

movimentasse recursos oriundos do tráfico de drogas. Vejamos: 

[...] QUE, declara ser WALLISSOM MENEZES DA COSTA, natural de 

Benjamim Constant/AM, nascido em 01/10/1984, filho de Melita Sans 

Menezes; QUE existe mandado de prisão expedido pela justiça 

estadual do Pará em razão de condenação por tráfico de drogas a 05 

anos e 10 meses de prisão; QUE do Pará fugiu para o estado do 

Amazonas, onde conseguiu com um amigo uma certidão de 

nascimento falsa em nome de JOÃO MIGUEL CARDOSO DA SILVA, 

filho de ODETE CARDOSO DA SILVA; QUE com a referida certidão, 

conseguiu obter a carteira de identidade de nº 2701891-1, SSP/CE, 

em nome de JOÃO MIGUEL CARDOSOS DA SILVA; QUE já utiliza o 

nome de JOÃO MIGUEL CARDOSO DA SILVA há aproximadamente 
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sete ou oito anos; QUE indagado qual sua profissão ou atividade 

remunerada que exerça, respondeu que é comerciante autônomo de 

veículos; QUE adquire e vende veículos nas cidades de Fortaleza/CE 

e Crateús/CE; QUE há cinco anos não viaja a Manaus/AM; QUE 

aufere aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reais ) mensais com tal 

atividade; QUE em Fortaleza hospeda-se na residência de um amigo 

do qual somente quer informar o nome PEDRO; QUE não quer 

informar o endereço de PEDRO para não envolvê-lo; QUE indagado 

se possui algum apelido, respondeu que, embora utilize formalmente 

o nome de JOÃO MIGUEL, costuma apresentar-se como WALLISON; 

QUE WIVIANE MARTINS e sua família conheceram o interrogado 

como WALLISON e nunca souberam que o mesmo utilizasse o nome 

de JOÃO MIGUEL; QUE em Fortaleza sempre foi conhecido como 

JOÃO MIGUEL; QUE nunca foi conhecido por apelidos; QUE 

indagado se possui alguma empresa, respondeu que nunca possuiu; 

QUE indagado se possui envolvimento com o tráfico de drogas, 

respondeu que já teve, tendo sido, inclusive, condenado a 05 anos e 

10 meses no regime semi-aberto na Comarca de Belém/PA, 

provavelmente no ano de 2006; QUE por isso resolveu obter uma 

certidão de nascimento e outros documentos em nome de JOÃO 

MIGUEL CARDOSO DA SILVA; QUE, no entanto, chegou a cumprir 

parte da pena; QUE depois de ser condenado, nunca mais envolveu-

se como tráfico; QUE foi preso, processado e condenado sozinho; 

QUE foi preso pela polícia federal, no aeroporto de Belém/PA, por 

transportar 4kg de pasta base de cocaína de Manaus/AM a Belém/PA; 

QUE indagado se possui familiares ou amigos próximos envolvidos ou 

que já foram presos por tráfico de drogas, respondeu negativamente; 

QUE indagado se conhece JORLEADES CELESTINO LOPES, vulgo 

"GIBA" ou "JIBA"", respondeu que sim, mantendo, como o mesmo, 

apenas relação de amizade; QUE conheceu JORLEADES em 

Crateús; QUE não tinha muito contato com ele; QUE não possui 

nenhum relacionamento comercial com JORLEADES; QUE indagado 

sobre o referido cidadão, respondeu que não tem informações a dar 
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sobre o mesmo, tendo em vista que tem pouco contato com ele; QUE 

indagado se tem ciência de que JORLEADES, vulgo "JIBA", se dedica 

ao tráfico de drogas, sendo importante membro da facção criminosa 

amazonense FAMÍLIA DO NORTE - FDN, respondeu que não; QUE 

indagado qual o envolvimento do interrogado com o tráfico de drogas 

e demais atividades ilícitas desenvolvidas por "JIBA", respondeu que 

não tem nenhum envolvimento com tais atividades; QUE conhece 

MARCIEL BEZERRA DE OLIVEIRA, mantendo como o mesmo 

apenas relação de amizade; QUE MARCIEL nunca manteve 

realacionamento amoroso com WIVYANE MARTINS BEZERRA 

MAIA; QUE MARCIEL, inclusive, é casado com outra pessoa; QUE o 

interrogado manteve união estável com WIVYANE MARTINS 

BEZERRA MAIA entre 2006 e 2007 e com elea tem um filho menor; 

QUE depois disso, o interrogado continuou a relacionar-se com 

WIVYANE, embora não morassem juntos; QUE WIVYANE está 

grávida de um segundo filho do interrogado; QUE MILENA MARTINS 

BEZERRA DA MAIA é irmão de WIVYANE é como se fosse cunhada 

do interrogado; QUE MARCIEL é construtor em Crateús/CE, não 

sabendo de envolvimento do mesmo em atividades ilícitas; QUE 

WIVYANE é formada em Administração de Empresas; QUE não sabe 

qual atividade remunerada WIVYANE está exercendo; QUE o 

interrogado paga pensão a WIVYANE em torno de R$ 1.000,00 

mensais; QUE MILENA é bacharel em direito e possui um escritório 

de advocacia em Crateús/CE; QUE não reconhece que, juntamente 

com JORLEADES, vulgo "JIBA" e as demais pessoas acima citadas, 

operam uma rede de fornecimento/distribuição de drogas em Manaus 

e nordeste brasileiro; QUE como já dito, não participa de nenhum 

esquema criminoso, assim como não tem conhecimento de que 

MARCIEL, WIVYANE e MILENA participem de tais atividades; QUE 

indagado de onde vem o entorpecente que comercializam, de quem 

os adquire e quantos quilos de cocaína movimentam, em média, por 

mês, reitera não fazer parte desse tipo de esquema criminoso; QUE 

indagado por qual motivo em ocasiões "JIBA" indicou e/ou utilizou a 
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conta corrente do interrogado, para efetuar o recebimento de valores 

referentes a grandes cargas de drogas enviadas da fronteira e 

distribuídas em Manaus e no nordeste brasileiro, afirma que isso 

nunca aconteceu; QUE nega que JORLEADES tenha realizado (ou 

determinado a realização) de depósitos de grandes quantias de 

dinheiro em espécie nas contas do interrogado, sempre relacionados 

ao tráfico de drogas, conforme demonstrado em diversas 

comunicações interceptadas no curso da operação; QUE não se 

dedica a lavar dinheiro do tráfico de drogas praticado por "JIBA"; QUE 

o veículo CHEVROLET/ONIX 1.4MT LTZ, cor PRATA, ano 2014, 

PMC1300, foi vendido pelo interrogado a "JIBA", há aproximadamente 

um ano e meio pelo valor R$ 30.000,00; QUE o veículo não foi 

transferido porque está financiado em nome do interrogado; QUE JIBA 

pagou os R$ 30.000,00 através de um depósito na conta do 

interrogado no Banco Bradesco; QUE nunca cedeu ou alugou suas 

contas para terceiros, razão pela qual o restante do quesito fica 

prejudicado; QUE não tem conhecimento da existência e atuação no 

Amazonas de uma facção criminosa autointitulada "FAMÍLIA DO 

NORTE - FDN", e que JORLEADES, vulgo "JIBA" é um de seus 

principais membros; QUE não é membro de tal facção; QUE os 

depósitos realizados na conta do interrogado são provenientes de 

vendas de veículos; QUE não sabe quem são as principais lideranças 

(pilares ou conselho) da FDN; QUE os três próximos quesitos ficam 

prejudicados; QUE nunca utilizou aparelho blackberry; QUE nunca 

praticou crime pela FDN ou a mando das lideranças da Facção, tendo 

em vista que não faz parte de tal organização criminosa; QUE não tem 

conhecimento de crimes praticados por "JIBA"; QUE na manhã de hoje 

foi preso em razão de mandado de prisão preventiva expedido pela 

Justiça Federal do Amazonas na residência de WYVIANE, localizada 

no Loteamento Morada dos Ventos, Quadra 12, casa 192, Crateús/CE, 

ocasião em que apresentou-se como JOÃO MIGUEL CARDOSO DA 

SILVA, inclusive apresentando a respectiva carteira de identidade aos 

policiais.[...] sublinhei 
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Conforme se observa, WALISSON afirma não ser membro da FDN. 

Todavia, mensagens trocadas entre WALLISSON e JOSÉ ROBERTO no dia 

14/08/2015 comprovam o seu cadastro, sendo dada ao mesmo a senha 300-012, 

padrinhos JOSÉ ROBERTO, GELSON, JB e ALAN CASTIMÁRIO (mensagens ID 

497494, 497495, 497501, 497503, 497505, 497508). 

Também merece destaque o fato de que WALLISSON afirma que se 

dedica ao comércio de veículos, e não a construção civil, e que não possui nenhuma 

relação comercial com MARCIEL e JORLEADES, afastando a assertiva de JIBA no 

sentido de que os depósitos realizados nas contas correntes destas pessoas se 

devem ao pagamento de dívidas da construção de uma casa. E em relação ao veículo 

ONIX placa PMC-1300, WALISSON afirma que o mesmo teria sido vendido a “JIBA”, 

e não alugado, conforme declarado pelo mesmo. 

WIVYANE MARTINS BEZERRA MAIA, companheira de WALISSON e 

irmã de MILENA MARTINS BEZERRA DA MAIA (namorada de “JIBA”), que também 

tive sua conta utilizada para movimentação de recursos oriundos do tráfico de drogas, 

declarou em interrogatório de fls. 1052/1054 não possuir qualquer envolvimento com 

o tráfico de drogas, nunca tendo cedido ou alugado sua conta para terceiros. 

Ressaltou que sua conta poderia ter sido utilizada por seu companheiro WALISSON. 

Acrescentou, ao final, que não tinha conhecimento que seu esposo WALISSON 

MENEZES DA COSTA utilizava documento falso em nome de JOÃO MIGUEL 

CARDOSO DA SILVA. Vejamos:  

[...] QUE não trabalha; QUE não possui apelidos; QUE não possui 

qualquer empresa em seu nome; QUE não foi presa ou processada 

criminalmente anteriormente; Que não possui familiares ou amigos 

próximos envolvidos ou que já foram presos por tráfico de drogas; 

QUE não conhece JOLEARDES CELESTINO LOPES; QUE uma vez 

apresentada a interrogada a fotografia de JOLEARDES assevera que 

o reconhece como sendo o namorado de sua irmã MILENA, a quem 
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conhece pelo apelido de LOURO; QUE sua irmã MILENA MARTINS 

BEZERRA DA MAIA namora JOLEARDES há pouco tempo, no 

máximo três meses; QUE nada sabe acerca dos detalhes pessoais da 

vida do namorado de sua irmã; QUE não tinha ciência de que 

JORLEADES, vulgo “JIBA”, se dedica ao tráfico de drogas, sendo 

importante membro da facção criminosa amazonense FAMÍLIA DO 

NORTE – FDN; QUE nega qualquer envolvimento com o tráfico de 

drogas e demais atividades ilícitas desenvolvidas por “JIBA”; QUE 

refuta que, juntamente com JORLEADES, vulgo “JIBA”, sua irmã 

MILENA e seu marido MARCIEL operam uma rede de 

fornecimento/distribuição de drogas em Manaus e nordeste brasileiro; 

QUE nada sabe acerca da origem e/ou distribuição de droga 

comercializada por JOLEARDES, muito menos o montante que é 

movimentado mensalmente; QUE nunca cedeu qualquer conta de sua 

titularidade para que JOLEARDES fizesse qualquer transação; QUE 

se algum recurso ligado a JOLEARDES transitou por suas contas, 

certamente deu-se em razão de seu esposo, WALISSON MENEZES 

DA COSTA, ter cedido a conta para JOLEARDES; QUE não sabia que 

seu esposo WALISSON usava documento falso em nome JOÃO 

MIGUEL CARDOSO DA SILVA; QUE nega qualquer envolvimento na 

lavagem de dinheiro do tráfico de drogas praticado por JOLEARDES; 

QUE acredita que sua irmã também não tenha ciência do 

envolvimento de JOLEARDES com o tráfico; QUE nada sabe acerca 

do papel de JOÃO MIGUEL CARDOSO DA SILVA neste esquema 

criminoso; QUE nega tenha cedido ou alugado sua conta para 

terceiros; QUE não tem conhecimento da existência e atuação no 

Amazonas de uma facção criminosa autointitulada “FAMÍLIA DO 

NORTE – FDN”, muito menos que JORLEADES, seja um de seus 

principais membros; QUE não é membro da facção; QUE não sabe 

quem são as principais lideranças (pilares ou conselho) da FDN; QUE 

jamais fez uso de aparelhos Blackberry para tratar de quaisquer 

assuntos; QUE nada sabe acerca de crimes praticados por 

JOLEARDES a mando da FDN.[...] 
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Já MILENA MARTINS, irmã de WIVYANE e namorada de JIBA, em 

interrogatório de fls. 1066/1068, reconheceu que ter cedido sua conta pra 

JORLEADES, mas negou envolvimento com o tráfico ou que tivesse ciência de que 

sua conta corrente seria utilizada para tal finalidade. Negou também que tivesse 

ciência que seu namorado “JIBA” seria um dos principais membros da facção Família 

do Norte. Justificou que apenas emprestou sua conta para que JIBA realizasse o 

pagamento de despesas de construção e mobília de sua residência, sob a alegação 

de que o mesmo havia perdido seus documentos, circunstância que o impedia de abrir 

uma conta corrente pessoal.  

[...] QUE, é formada em direito e trabalha assessorando uma colega, 

já que ainda não foi aprovada no exame da Ordem; QUE não possui 

apelidos; QUE não possui empresas em seu nome; QUE nega 

qualquer envolvimento com o tráfico de drogas; Que não foi presa ou 

respondeu a qualquer processo criminal anteriormente; QUE namora 

JORLEADES CELESTINO LOPES há cerca de 02 (dois) meses, 

sendo que o conheceu em julho último; QUE não sabia que 

JORLEADES tem o apelido de GIBA; QUE nega tivesse ciência de 

que JORLEADES, se dedica ao tráfico de drogas, sendo importante 

membro da facção criminosa amazonense FAMÍLIA DO NORTE - 

FDN; QUE nega que, juntamente com seu JORLEADES, opera uma 

rede de fornecimento/distribuição de drogas em Manaus e nordeste 

brasileiro; QUE, portanto, não tem qualquer papel nesse esquema 

criminoso; QUE nada sabe acerca da origem ou destino de droga que 

seria comercializada por JOLEARDES, muito menos o montante 

movimentado mensalmente; QUE simplesmente cedeu sua conta 

bancária, mantida no Bradesco, agência 0997, para JOLEARDES, 

uma vez que ele disse que tinha perdido os seus documentos e assim 

não podia abrir conta em seu nome; QUE pelo que sabia o dinheiro 

que circulou na conta da interrogada era referente a despesas com a 

construção de uma casa e aquisição de mobília para o imóvel de 

JOLEARDES; QUE em relação às contas de sua irmã WIVYANE 
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MARTINS BEZERRA MAIA e a de MARCIEL BEZERRA DE 

OLIVEIRA também ter sido utilizado por JOLEARDES, não sabe com 

certeza o motivo; QUE nega qualquer envolvimento na lavagem de 

dinheiro do tráfico de drogas praticado por JOLEARDES; QUE 

acredita que sua irmã também não tenha ciência do envolvimento de 

JOLEARDES com o tráfico; QUE nada sabe acerca do papel de JOÃO 

MIGUEL CARDOSO DA SILVA neste esquema criminoso; QUE nega 

tenha cedido ou alugado sua conta para terceiros; QUE não tem 

conhecimento da existência e atuação no Amazonas de uma facção 

criminosa autointitulada "FAMÍLIA DO NORTE - FDN", muito menos 

que JORLEADES, é um de seus principais membros; QUE não é 

membro da facção; QUE não sabe quem são as principais lideranças 

(pilares ou conselho) da FDN; QUE jamais fez uso de aparelhos 

Blackberry para tratar de quaisquer assuntos; QUE nada sabe acerca 

de crimes praticados por JOLEARDES a mando da FDN. [...] 

 

MARCIEL BEZERRA DE OLIVEIRA, por sua vez, em interrogatório de 

fls. 1044/1046 declarou trabalhar no ramo da construção civil, e negou qualquer 

envolvimento com o tráfico de drogas. Afirmou que os depósitos realizados por JIBA 

(quem declarou conhecer pelo nome de Samuel) seriam decorrentes da venda de 

imóveis. 

Neste ponto, convém destacar que, apesar da negativa, as mensagens 

interceptadas demonstraram que MARCIEL é pessoa muito próxima e comparsa de 

JIBA e de CEBOLA, tendo em vista que o mesmo é citado em mensagens 

relacionadas ao tráfico de drogas.  

Por fim, ROSIMARY PINHEIRO, também namorada de JIBA, que teve 

sua conta corrente utilizada pelo mesmo para movimentar recursos oriundos do tráfico 

de drogas,  em interrogatório de fls. 1073/1075, negou trabalhar em conjunto com o 

alvo investigado ou ter qualquer envolvimento com as atividades criminosas de 

JORLEADES, asseverando que as quantias que transitaram em sua conta corrente 
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seriam decorrentes da quitação de dívida que JORLEADES tinha com a mesma. 

Contudo, não prestou qualquer esclarecimento a respeito da natureza de tal dívida.  

[...] QUE, é autônoma, trabalha com vendas de roupas, lucrando por 

mês algo em torno de R$ 10.000,00 (dez mil reais); QUE é solteira; 

QUE é conhecida pelo apelido de FOFA; QUE não possui empresas 

em seu nome; QUE não possui envolvimento com o tráfico de drogas; 

QUE não foi presa anteriormente; QUE é amiga de JORLEADES 

CELESTINO LOPES, desde criança, pois estudaram juntos no 

primeiro grau; QUE não sabia que JOLEARDES é conhecido como 

“GIBA” ou “JIBA””? QUE na verdade, tem um relacionamento amoroso 

com JOLEARDES; QUE tinha ciência de que JOLEARDES já cumpriu 

pena por tráfico de drogas, contudo, acreditava que ele não mais 

tivesse envolvido com o crime, uma vez que hoje é evangélico; QUE 

nega tenha qualquer envolvimento com atividades criminosas de 

JORLEADES; QUE refuta afirmação de que trabalharia juntamente ou 

para JOLEARDES, operando um negócio de distribuição de grandes 

quantidades de drogas, tendo em vista que em ocasiões o mesmo 

indicou e/ou utilizou a conta corrente da interrogada para efetuar o 

recebimento de grandes cargas de drogas enviadas da fronteira e 

distribuídas em Manaus; QUE as quantias que transitaram em suas 

contas a titulo de depósitos tinham por fim quitar dívida de 

JOLEARDES com a interrogada que havia emprestado o dinheiro 

anteriormente; QUE na época em que JOLEARDES esteve preso 

foram realizados depósitos na conta da interrogada que se destinavam 

ora a pagamentos de honorários do advogado dele, ora para que a 

interrogada repassasse para a família de JOLEARDES; QUE nega 

terminantemente tenha “lavado” dinheiro do tráfico de drogas 

praticado por JOELARDES; QUE não sabe dizer quem efetivamente 

realizava os depósitos a mando de JOLEARDES; QUE, face 

divulgação constante na imprensa manauara, tem conhecimento da 

existência e atuação no Amazonas de uma facção criminosa 

autointitulada “FAMÍLIA DO NORTE – FDN”; QUE não sabia 
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JORLEADES é um de seus principais membros; QUE a interrogada 

não integra essa facção; QUE não sabia que membros da facção 

realizam depósitos na sua conta corrente do interrogado; QUE não 

sabe dizer quem são principais lideranças (pilares ou conselho) da 

FDN; QUE não participa da ORCIM investigada nesta operação 

policial; QUE não tem ciência de qualquer crime praticado por 

JOLEARDES, apenas sabia que ele já cumpriu pena. [...] 

 

Todas as peças produzidas durante o cumprimento do mandado de 

busca domiciliar expedido para os endereços dos investigados supracitados se 

encontram relacionados: 

a) JORLEADES - APENSO I, VOLUME V, do presente IPL; 

b) ROSIMERY PINHEIRO DOS SANTOS - APENSO I, VOLUME XXVII, 

do presente IPL; 

c) WALLISSON, WIVYANE e MILENA – APENSO I, VOLUME XLIX (o 

cumprimento dos mandados de busca expedidos para estes 

investigados restou prejudicada em função dos mesmos se 

encontrarem residindo em endereço distinto do existente nos 

mandados) 

d) MARCIEL BEZERRA DE OLIVEIRA - APENSO I, VOLUME XLVIII, 

do presente IPL; 

 

5.12. ANTONIO FERNANDO FERREIRA, vulgo “BOMBADO” 

No curso dos trabalhos investigativos, foram coletados fortes elementos 

de informação e de prova que indicam que o investigado é membro da FDN muito 

próximo a GEOMISON, vulgo “ROQUE”. As investigações apontaram que o alvo seria 

um distribuidor de drogas da facção na cidade de Manaus, e operaria um esquema de 

envio de drogas para o exterior através de mulas, especialmente Portugal, sendo certo 
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que, durante as investigações foram realizadas pelo menos duas apreensões no 

aeroporto de drogas pertencentes ao alvo. 

BOMBADO foi preso em sua residência no dia da deflagração da 

operação. Vale ressaltar que em sua residência foram apreendidos diversos aparelhos 

celulares, inclusive o BlackBerry utilizado pelo investigado para se comunicar com 

seus comparsas, além de aproximadamente 20 mil reais em espécie, oriundos do 

tráfico de drogas.   

Em interrogatório de fls. 632/626, decidiu colaborar com as 

investigações, prestando informações de extrema relevância visando eventual 

benefício legal. Muito embora tenha apenas reconhecido seu envolvimento com o 

tráfico de drogas, sem revelar detalhes sobre origem da droga e comparsas (o que já 

se espera, tendo em vista o medo de represálias), prestou importantíssimas 

informações a respeito de um esquema para concessão de alvarás de soltura, citando 

inclusive os nomes de diversos advogados que operariam tal esquema. In verbis: 

[...] QUE deseja colaborar com a justiça, que gostaria de falar a 

verdade; QUE gostaria de responder em liberdade condicionada 

ao uso de tornozeleira e ter redução de pena; QUE têm ciência 

de um esquema criminoso para que presos consigam alvará de 

soltura; QUE o esquema funciona da seguinte forma: um grupo 

de advogados procuram médico para fornecer falso laudo onde 

é atestado doenças como aids ou tuberculose; QUE com base 

neste atestado, o advogado ingressa com uma petição no juiz 

de plantão; QUE qualquer advogado criminalista faz isso; QUE 

é cobrado um valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais); QUE o 

valor é dividido entre o advogado, o médico e o juiz; QUE nunca 

participou ou se beneficiou do esquema; QUE tem conhecimento 

de pessoas que prefere não indicar o nome, que se beneficiaram 

com o esquema; QUE sabe do sseguintes advogados 

envolvidos: CONCEIÇÃO, KLINGER CAVALCANTE, 

CLEONICE, CRISTIANE, JANAINA, JAIRO, EVANDRO 

BENEDITO, FABIANE; QUE os advogados que sabem o nome 

do(s) juiz(es) envolvidos, até porque escolhem os plantões; QUE 

ainda há outros advogados criminalistas que ficam na porta do 
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fórum; QUE qualquer laboratório faz o exame falso atestando 

aids, diabete, câncer terminal ou tuberculose; QUE no momento 

se recorda do nome do laboratório REINO UNIDO; QUE não se 

recorda o nome do outro laboratório, mas sabe que fica 

localizado próximo ao 6ºDP da Cidade Nova; QUE ainda há 

outros laboratórios que não se recorda o nome; QUE quando o 

preso é um grande empresário, o valor cobrado é de R$ 

200.000,00 (duzentos mil reais); QUE  o pagamento é realizado 

em espécie e à vista; QUE possui uma locadora de carros, 

chamada Haylane Fernanda; QUE a empresa não possui 

estabelecimento físico; QUE não tem CNPJ, mas já teve e foi 

desativado; QUE aluga em torno de 4 a 5 carros por dia; QUE 

aufere R$15.000,00 (quinze mil reais por mês); QUE não faz 

propaganda da empresa, alugando para conhecidos; QUE 

possui para alugar um pálio, um siena, um gol e um honda city; 

QUE trabalha com essa empresa há 2 anos; QUE a empresa 

não possui funcionários; QUE possui somente o apelido de 

"muralha"; QUE também é chamado de "bombado"; QUE 

desconhece os apelidos "neném" e "biorana"; QUE já foi preso 

anteriormente pelo art. 14 (porte de arma); QUE na ocasião foi 

preso com duas pessoas, "Jorge e Dezenove" que estavam 

portando drogas, sendo que o Interrogado foi preso apenas pela 

arma; QUE acredita que Jorge e Dezenove estão soltos, não 

sabendo informar mais dados; QUE não teve mais contato com 

Jorge e Dezenove; QUE não se possui familiares ou amigos 

próximos envolvidos que já tenham sido presos por tráfico de 

drogas; QUE tem ciência da existência da "família do norte - 

FDN"; QUE não sabe informar os líderes da FDN; QUE não é 

membro da FDN; QUE não possui padrinhos; QUE não trabalha 

em facção; QUE não é membro de nenhum equipe; QUE não 

desempenha função na facção; QUE não conhece GEOMISON, 

vulgo ROQUE; QUE depois disse que há dois anos conhece 

ROQUE; QUE conheceu ROQUE no presídio; QUE não comete 

crimes a mando das lideranças da FDN; QUE prefere não falar 

de quem adquire drogas; QUE não sabe de onde vem a droga; 

QUE prefere não falar para onde revende sua droga; QUE 

trabalha sozinho; QUE ninguém trabalha com o Interrogado; 

QUE ninguém auxilia o Interrogado com distribuição de drogas; 

QUE não reconhece que coordena esquema de envio de drogas 
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para o exterior por meio de mulas; QUE não tem informação 

sobre mulas; QUE não sabe valor oferecido; QUE não sabe os 

países destinos das drogas; QUE não sabe quem são as 

pessoas destinatárias das drogas no exterior ou o valor de 

venda; QUE não sabe quem efetua compra de passagens para 

mulas viajarem com drogas; QUE não tem conhecimento do 

estatuto da FDN; QUE desconhece alianças entre FDN e 

COMANDO VERMELHO; QUE  não tem ciência de "caixinha" da 

FND; QUE não contribui; QUE não sabe para que serve a 

"caixinha" ou se é obrigatória a contribuição; QUE não sabe as 

consequências para o indivíduo que atua no tráfico sem ser 

membro; QUE não sabe se é permitida a prática de homicídios 

sem a autorização das lideranças; QUE não sabe sobre as 

consequências para quem pratica homicídios sem a autorização 

das lideranças; QUE não sabe sobre a existência de pena de 

morte em caso de desrespeito aos limites impostos pela FDN ou 

quem decide; QUE não sabe sobre diversos assassinatos de 

pessoas que não se aliaram ou romperam com a FDN; QUE não 

sabe se a FDN possui domínio absoluto dos presídios; QUE 

desconhece sobre "xerifes" ou quem são; QUE não se comunica 

com pessoas da FDN; QUE não fazia uso de aplicativos de 

mensagens estantâneas; QUE não sabe o que significa "é sal" 

no mundo do crime, mas deve ser morte; QUE sabe que "uísque" 

ou "brilho"  é entorpecente pó (cocaína); QUE "cerveja" ou 

"pedra" também se refere a cocaína; QUE desconhece que a 

FDN tabelou o preço do entorpecente; QUE o Interrogado não 

possui bens em seus nomes, exceto os carros citados, que 

aluga,  um pálio, um siena, um gol, que no momento estão 

alugados ; QUE não sabe informar a placa dos carros; QUE não 

possui bens advindos do tráfico; QUE não faz uso de contas 

bancárias; QUE é sozinho, não recebendo auxílio; QUE não 

lavava dinheiro de origem ilícita; QUE não conhece pessoas com 

prerrogativa de função ou autoridades públicas; QUE não possui 

informações relacionadas a autoridades públicas ou 

prerrogativas de função; QUE trabalha com tráfico de drogas há 

pouco tempo, acreditando ser há um ano; QUE ganha pouco 

com o tráfico, cerca de R$ 6.000,00 (seis mil reais); QUE sobre 

o dinheiro que foi apreendido prefere não falar sobre a origem; 

QUE utiliza o dinheiro para pagar contas e alimentação; QUE o 
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veículo Toyta HILUX apreendida é de um amigo, com apelido 

JUNINHO, constante no documento do veículo; QUE o veículo 

HONDA CITY pertence a sua esposa; QUE já foi preso(a) ou 

processado(a) anteriormente [...] 

 

Todas as peças produzidas, os materiais eventualmente arrecadados e 

apreendidos, a destinação dada e, principalmente, os laudos e relatórios de análise 

com os resultados obtidos durante o cumprimento do mandado de busca domiciliar 

expedido para os endereços de ANTÔNIO FERNANDO, vulgo “BOMBADO” se 

encontram relacionados no APENSO I, VOLUME VIII, do presente IPL.  

 

5.13. BRUNO VILHENA BLANCO, vulgo “BUNDÃO” 

No curso dos trabalhos investigativos, foram coletados fortes elementos 

de informação e de prova que indicam que BRUNO VILHENA BLANCO, vulgo 

“BUNDÃO”, seria um importante membro da FDN ligado ao grupo ou equipe de 

GEOMISON, vulgo “ROQUE”. BRUNO é pessoa de total confiança de GEOMISON, 

seu verdadeiro “braço direito”, encarregado de realizar diversos serviços operacionais 

relacionados à distribuição de droga e movimentação financeira. Foi preso juntamente 

com ROQUE no ano de 2014, e conseguiu liberdade provisória através do esquema 

operado pelos advogados ROSÂNGELA e ALDEMIR.  Recrutou diversas mulas para 

realizar depósitos fracionados em contas indicadas pelos fornecedores de ROQUE, 

para aquisição de entorpecente. As investigações apontaram que o alvo seria também 

um distribuidor de drogas da facção na cidade de Manaus. 

Bruno foi localizado em sua residência no dia da deflagração. Durante 

as buscas no local, foram encontrados aproximadamente 4 quilos de pasta base de 

cocaína, além de instrumentos e utensílios para o preparo de drogas, como balança 

de precisão e vasilhames, motivo pelo qual, além de ser dado cumprimento ao 

mandado de prisão preventiva expedido em desfavor do réu, também foi realizada a 

sua prisão em flagrante por tráfico de drogas. Em sua residência também foram 
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encontrados aproximadamente 90 mil reais em espécie, telefones e diversos 

documentos relacionados à contabilidade do tráfico de drogas, merecendo destaque 

os 04 recibos de depósitos realizados por BUNDÃO no dia 20/10/2015 a mando de 

GEOMISON, vulgo “ROQUE”, para aquisição de uma grande carga de drogas de seus 

fornecedores na fronteira (vide relatório de análise de material apreendido juntado no 

APENSO I, volume IX).    

 Em seu interrogatório de fls 633/636, reservou-se no direito 

constitucional de permanecer calado. 

Todas as peças produzidas durante o cumprimento do mandado de 

busca domiciliar expedido para o endereço de BRUNO VILHENA BLANCO se 

encontram relacionados no APENSO I, VOLUME IX, do presente IPL. 

 

 

5.14. EDUARDO BRUNO PORTELA LIMA, vulgo “BRUNINHO” 

No curso dos trabalhos investigativos, foram coletados fortes elementos 

de informação e de prova que indicam que o investigado é membro da FDN ligado ao 

grupo ou equipe de JOSÉ ROBERTO. BRUNO é pessoa de total confiança de JOSÉ 

ROBERTO e de sua esposa LUCIANA, sendo encarregado de realizar diversos 

serviços operacionais relacionados à distribuição de droga e especialmente 

movimentação financeira. As investigações apontaram que o alvo seria também um 

distribuidor de drogas da facção na cidade de Manaus. 

BRUNO PORTELA foi localizado e preso no dia da deflagração em sua 

residência. No local, foram encontrados 10 mil reais em espécie, um revolver Taurus 

PT 51 e diversos aparelhos celulares, inclusive da marca BlackBerry, que eram 

utilizados pelo investigado para manter contato com seus comparsas.    
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Conforme detalhado no relatório de análise de material apreendido 

juntado no APENSO I, volume X, também foram localizados e apreendidos 

comprovantes de depósitos na conta do investigado ANDRÉ SAID, braço direito do 

colombiano fornecedor de drogas ANDRÉ OROSCO, que certamente foram 

realizados por BRUNINHO por ordem de JOSÉ ROBERTO para pagamento de 

grandes cargas de drogas.     

Em interrogatório de fls.643/646 EDUARDO BRUNO PORTELA LIMA 

informou que não possui ligação com a facção Família do Norte, acrescentando que 

frequentava o presídio Puraquequara apenas para realizar jogos de futebol. Informou 

ainda que não possui qualquer relação com JOSÉ ROBERTO e nem com LUCIANA 

(esposa de Zé Roberto), que o contato mais próximo que tem com LUCIANA é através 

de sua esposa, pois esta trabalha com uma marca de perfumes na qual LUCIANA 

esta cadastrada. In verbis:  

[...] QUE é comerciante atuante no ramo de compra e venda de 
motos e carros, compra e venda de peças de motos e carros, 
mecânica de motos e carros, venda de medicamentos 
(antibióticos etc);  QUE possui os seguintes apelidos: BRUNO 
PORTELA, PORTELA;  QUE declara não possuir qualquer outro 
apelido;  QUE que nunca foi preso e nunca foi objeto de 
investigação criminal;  QUE a única vez que frequentou uma 
delegacia de polícia, foi por causa de um acidente de moto onde 
era vítima;  QUE é usuário de cocaína; QUE possui um primo, 
EMERSON PORTELA CORREA, que foi preso por tráfico de 
drogas, mas já está em liberdade;  QUE durante o período em 
que seu primo EMERSON esteve preso, frequentava o presídio 
BURAQUEQUARA para realizar jogos de futebol;  QUE em 
algumas oportunidades levava tinta, ventiladores, televisão, 
colchões à pedido das famílias dos presos;  QUE referidos 
produtos eram entregues na portaria do presídio; QUE possui 
vários conhecidos de bairro que já foram presos por pequenos 
delitos, mas não se recorda nomes;  QUE tem conhecimento da 
existência da FDN em razão dos noticiários e jornais;  QUE acha 
que todos os presos que conhecia pertenciam à FDN;  QUE não 
tem intimidade com qualquer dos presos que conheceu, mas 
falava com todos nas oportunidades em que visitava o presídio;  
QUE sabe, por meio de notícias, que a liderança da FDN é 
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exercida por ZÉ ROBERTO;  QUE não possui qualquer relação 
com JOSÉ ROBERTO FERNANDES BARBOSA, mas o 
conheceu durante os jogos de futebol ocorridos no 
BURAQUEQUARA;   QUE tudo que entra no presídio é colocado 
em nome de ZÉ ROBERTO, logo, as encomendas que levou à 
pedido das famílias acima citadas também ingressaram com 
esse destinatário;  QUE não reconhece ser um homem de 
confiança de ZÉ ROBERTO e que nunca prestou qualquer 
serviço ou favor a esse;  QUE conhece LUCIANA, esposa de ZÉ 
ROBERTO, devido aos pedidos de envio de materiais ao 
presídio, mas que o contato mais próximo de LUCIANA é sua 
esposa, CAROLINE;  QUE CAROLINE conhece LUCIANA 
devido à venda de perfumes HINOIDE (marca de perfumes), 
sendo aquela cadastrada como vendedora por essa;  QUE 
CAROLINE e LUCIANA também se conhecem pela célula da 
igreja;  QUE o último contato com LUCIANA ocorreu há, 
aproximadamente, 1 mês, tratando-de de convite para 
participação na célula da igreja;  QUE não tem conhecimento do 
envolvimento de LUCIANA com o tráfico de drogas e que, pelo 
que viu, trata-se de mulher direita, trabalhadora;  QUE nunca 
negociou droga com LUCIANA e que nada sabe sobre tráfico, 
pois não trabalha no comércio de entorpecentes;  QUE somente 
adquiria droga para consumo, em "bocas de fumo" perto de sua 
antiga residência;  QUE não é membro da FDN e, por isso, não 
possui padrinhos e nem trabalha para facção;  QUE não conhece 
os "mandamentos" (palavras literais) da FDN;  QUE não sabe de 
aliança da FDN com o Comando Vermelho;  QUE sabe do 
conflito da FDN com o PCC por meio de jornais que noticiaram 
uma rebelião no CDP onde membros das facções rivais se 
mataram;  QUE nada sabe sobre contribuições para a FDN;  
QUE adquiriu seu primeiro BLACKBERRY em razão de ser o 
telefone "sensação" da época;  QUE não fazia uso do sistema 
de mensagens da BLACKBERRY;  QUE o telefone 
BLACKBERRY apreendido durante o mandado de busca e 
apreensão não é de sua propriedade, mas sim "de um rapaz da 
garine, que deixou como empenho para pagamento posterior de 
uma peça da moto";  QUE quando comprava drogas usava o 
telefone (ligação e whatsapp) para negociar;  QUE não possui 
mais os contatos dos fornecedores;  QUE está com o atual 
telefone que usa há 4 meses;  QUE adquiriu um novo aparelho 
com um número novo;  QUE esta última foi a sua segunda troca 
de número desde que começou a fazer uso de celular;  QUE não 
sabe o que quer dizer a "é sal" no mundo do crime;  QUE não 
sabe a nomenclatura vulgar das drogas no estado do Amazonas, 
mas acredita que "brilho" seja "pó" (cocaína);  QUE possui um 
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imóvel na Bola do Produtor (ponto comercial), doado por seu pai;  
QUE possui também um areal localizado no Ramal do 
Brasileirinho, mas esse está registrado em nome do antigo 
proprietário;  QUE possui um veículo alienado em nome de 
terceiro, mas realizaria a a transferência em breve;  QUE possui 
apenas uma conta poupança;  QUE não movimenta outra conta 
bancária em nome de terceiros;  QUE questionado sobre a 
intenção de realizar um acordo de delação premiada, disse que 
dispensa a oferta, pois não possui necessidade de referidos 
benefícios. QUE, nunca foi preso(a) ou processado(a) 
anteriormente [...] sublinhei 

Todas as peças produzidas, os materiais eventualmente arrecadados e 

apreendidos, a destinação dada e, principalmente, os laudos e relatórios de análise 

com os resultados obtidos durante o cumprimento do mandado de busca domiciliar 

expedido para o endereço de BRUNO PORTELA se encontram relacionados no 

APENSO I, VOLUME X, do presente IPL. 

 

 

 

5.15. WILLIAMS RODRIGUES MAIA, vulgo “LOIRINHO” 

WILLIAMS RODRIGUES MAIA é conhecido narcotraficante 

amazonense, que foi preso pela PC/AM no dia 26/03/2015 com 200 Kg de cocaína 

em um condomínio de luxo na Ponta Negra, em Manaus.  

As mensagens e chamadas telefônicas interceptadas no curso das 

investigações demonstraram que o mesmo possui elevado poder econômico, 

movimentando diariamente grandes quantidades de drogas e dinheiro, ficando claro 

inclusive que possui seus próprios fornecedores de drogas na região da tríplice 

fronteira e rede de distribuição em Manaus.  

A interceptação das comunicações do alvo permitiu também o encontro 

fortuito de provas de um possível episódio de corrupção judicial, envolvendo membros 

do TJ/AM. Também foi possível realizar no período a apreensão de documentos 
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falsificados pelo investigado para utilização em processo criminal, além da apreensão 

de aproximadamente 18 kg de drogas do investigado, com a prisão de um de seus 

soldados/comparsas. 

Williams foi localizado e preso no dia da deflagração da operação em 

sua residência no bairro Cidade de Deus. No local, foram apreendidos diversos 

documentos relacionados a bens móveis e imóveis obtidos pelo réu como proveito do 

tráfico de drogas (vide relatórios de análise juntados no APENSO I, volume XII).  

Em seu interrogatório de fls. 654/660 WILLIAMS RODRIGUES MAIA 

mostrou interesse em colaborar com a Justiça, fornecendo informações importantes 

para a investigação. In verbis: 

[...] QUE deseja colaborar com a Justiça, contando tudo o que sabe a 

respeito dos fatos, sendo somente a verdade, visando eventual 

redução de pena ou outro benefício melhor previsto em lei; QUE não 

é uma pessoa violenta, e deseja esclarecer toda a sua participação 

nos fatos investigados no presente IPL; QUE já teve diversos 

empregos com carteira assinada, especialmente na área de usinagem; 

QUE atualmente é empresário; QUE é sócio da empresa WW 

TRANSPORTES, que atua no ramo de transportes, serviços e 

construções; QUE operou esta empresa até o ano de 2014, 

especialmente atuando no ramo de construções, mas a mesma 

atualmente se encontra inativa; QUE também é o responsável pela 

empresa CASA SANTA MARIA, que se encontra registrada no nome 

de sua avó, cujo objeto social é transporte de pessoas em obras; QUE 

nesta empresa já teve contratos com o Estado, com a Construtora 

ETAM, Construtora Amazonidas, Construtora Milenium, dentre outras; 

QUE tal empresa se encontra inativa desde 2013; QUE sua esposa 

trabalha e é a responsável pela empresa JK CONSTRUÇÕES, cujo 

ramo comércio de material de material de construção; QUE a empresa 

JK está registrada em nome de WELLDSON CORREA LIMA, vulgo 

"MAGRELO", amigo do interrogado; QUE é conhecido pelo apelido 
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"LOIRINHO"; QUE foi preso por tráfico de drogas no mês de março de 

2015, juntamente com um comparsa de nome "GRILO", por estar 

armazenando grande quantidade de drogas (200 kg de SKUNK) e 

armas em uma casa no condomínio Ponta Negra I; QUE seu 

envolvimento com o tráfico de drogas se iniciou no ano de 2015, 

através de seu amigo WINCHESTER UCHOA CARDOSO, vulgo 

"CHESTER"; QUE inicialmente apenas armazenava drogas para 

CHESTER, mas posteriormente este lhe apresentou diversos 

colombianos e peruanos fornecedores de drogas, e o interrogado 

começou a comprar e revender drogas em Manaus; QUE em Manaus 

comprava drogas de dos colombianos "LLUVIA" e "INCA", os quais 

conhece apenas por apelidos, não sabendo dizer a qualificação; QUE 

comprava drogas dos referidos colombianos em Manaus, e afirma que 

jamais comprou drogas na fronteira; QUE jamais enviou dinheiro para 

a fronteira para aquisição de carregamentos de drogas; QUE, em 

Manaus, repassava drogas que adquiria dos referidos colombianos 

para JORLEADES CELESTINO LOPES, vulgo "JIBA"; QUE não 

reconhece que enviava drogas para o Nordeste brasileiro; QUE 

conhece RUBE MAY VALENTE, que foi preso pela Polícia Federal por 

armazenar aproximadamente 17 kg de maconha do tipo SKUNK em 

uma casa no Bairro Cidade Nova (IPL nº 909/2015 - SR/DPF/AM); 

QUE reconhece que era o verdadeiro responsável pela droga 

apreendida em poder de RUBE MAY, sendo certo que este trabalhava 

para o interrogado realizando serviços operacionais de entrega de 

drogas; QUE reconhece que o SIENA apreendido em poder de RUBE 

MAY pertence ao interrogado; QUE havia acabado de comprar tal 

veículo (SIENA); QUE reconhece que no interior do veículo Siena 

utilizado por RUBE MAY foram encontrados diversos documentos 

relacionados a bens do interrogado, como contratos de compra e 

venda e procurações, e etc; QUE reconhece que tais documentos 

foram falsificados por orientação de sua advogada ROSÂNGELA 

AMORIM DA SILVA, com o objetivo de se simular vendas anteriores à 

prisão do interrogado, para pleitear a liberação dos bens que se 
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encontram sequestrados no processo; QUE conheceu a advogada 

ROSÂNGELA na cadeia, pois a mesma o procurou para oferecer seus 

serviços; QUE ROSÂNGELA lhe informou que teria um canal para tirar 

o interrogado da cadeia, e colocá-lo em prisão domiciliar para 

tratamento de saúde; QUE ROSÂGELA informou que o preço total 

seria R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais); QUE ROSÂNGELA 

lhe explicou que deveria pagar pelo menos a metade adiantado, pois 

a mesma teria que pagar 30 mil reais para confecção de laudos e 

exames médicos falsos, e mais uma quantia para o "filho do juiz"; QUE 

a referida advogada não lhe informou quem seria este "filho do juiz", 

ou mesmo o valor que este receberia; QUE como a advogada 

ROSÂNGELA já havia conseguido tirar GEOMISON DE LIRA 

ARANTE, vulgo "ROQUE" da cadeia, decidiu aceitar a proposta; QUE 

o interrogado não possui nenhuma doença; QUE, ainda assim, 

ROSÂNGELA conseguiu sua prisão domiciliar alegando que o 

interrogado possuiria litíase renal; QUE, poucos dias sua remoção 

para prisão domiciliar, ROSÂNGELA foi pessoalmente até a residência 

do interrogado, para receber o valor de aproximadamente 60 mil reais 

do acerto que ainda se encontravam pendentes; QUE ROSÂNGELA 

entrou na residência do interrogado localizada na Rua Nahim, nº 07, 

colocou os 60 mil reais em espécie em uma bolsa de mão, e foi embora 

logo em seguida; QUE, naquele dia, ROSANGELA foi até sua 

residência em um JETTA BRANCO, que recebeu como pagamento de 

GEOMISON LIRA DE ARANTE, vulgo "ROQUE"; QUE muito embora 

tenha afirmado nas mensagens interceptadas que pagou 200 mil reais 

a ROSANGELA para conseguir sua liberdade, afirma que o valor 

verdadeiro foi 140 mil; QUE, naquele mesmo dia, diversas outras 

pessoas foram visitar o interrogado em sua residência, pois estavam 

fazendo um culto e um almoço, dos quais destaca os traficantes LUIS 

LEON OBANDO, vulgo "PERRO" e/ou "ANGELO", e "INCA", que 

chegou ao local em um veículo HONDA CITY placa NOP - 7473; QUE 

"INCA" já era fornecedor do interrogado, e LUIS LEON OBANDO 

conheceu na cadeia; QUE a pessoa que chegou em sua residência 
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conduzindo um veículo HILUX foi um pastor da que interrogado 

frequentava, para o culto; QUE, no período em que esteve preso, foi 

procurado por diversos outros advogados, os quais lhe ofereceram 

"esquemas" para sair da cadeia; QUE foi procurado pelo advogado 

KLINGER, que lhe cobrou 200 mil reais para conseguir um alvará de 

soltura na segunda instância, alegando que bastaria apenas esperar 

o "plantão bom"; QUE KLINGER não informou ao interrogado quem 

seria o Desembargador, mas todos comentam na cadeia que o 

esquema do mesmo seria com uma Desembargadora do TJ/AM; QUE 

está disposto e à disposição da justiça para celebrar um acordo e 

revelar para o nome da autoridade com prerrogativa de função que 

tem ciência de que estaria envolvida neste esquema de "plantão bom", 

juntamente com o advogado KLINGER; QUE não aceitou a proposta 

de KLINGER primeiramente pelo fato de que achou o preço muito alto, 

e segundo pelo fato de que todos sabem que o "alvará é derrubado 

logo em seguida"; QUE lhe explicaram na cadeia que o pedido é 

concedido liminarmente mas depois é derrubado pela Câmara, e que 

o interrogado, nesse caso, deveria fugir, sendo que este não era o 

interesse do interrogado; QUE também foi procurado por diversas 

vezes pelo advogado ALDEMIR, que informava ser o advogado "do 

game", e que teria o canal de retirá-lo do presídio neste mesmo 

esquema de uso de documentos falsos para concessão de prisão 

domiciliar; QUE ALDEMIR informou que o tiraria com um laudo falso 

de tuberculose, pelo valor 90 mil reais; QUE não aceitou a proposta de 

ALDEMIR, pelo fato de que não confiou no mesmo, mas ainda assim 

o referido causídico chegou a peticionar no processo do interrogado, 

sem sua autorização; QUE conheceu o fornecedor de drogas boliviano 

MIGUEL ANGEL LOPEZ RUIZ, vulgo "POCHER" ou "DRAKER", que 

lhe foi apresentado por LUIS OBANDO, mas jamais chegou a negociar 

drogas com este e não sabe dizer onde o mesmo possa ser localizado; 

QUE também conheceu o fornecedor de drogas de nome FERNEY 

CLAROS, vulgo "FERCHO", que lhe foi apresentado por "LLUVIA"; 

QUE muito embora "FERCHO" tenha lhe oferecido uma carga de 400 
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Kg de SKUNK em uma oportunidade, jamais chegou a negociar com 

o mesmo; QUE sabe dizer que "FERCHO" reside na cidade 

colombiana de "PITALITO", mas não sabe dizer onde o mesmo estaria 

atualmente ou onde possa ser encontrado; QUE tratava com essas 

pessoas unicamente por aparelhos BLACKBERRY, motivo pelo qual 

não sabe dizer ao certo unicamente os mesmos possam ser 

encontrados; QUE, no aplicativo BlackBerry Mensager, utilizava o 

nickname "LIBERDADE"; QUE conhece WELLDSON CORREA LIMA, 

vulgo "MAGRELO", pois o mesmo trabalha com a esposa do 

interrogado na empresa JK CONSTRUÇÕES; QUE afirma que 

WELLDSON não possui nenhum envolvimento com o tráfico de 

drogas; QUE nega veementemente que MAGRELO era o 

responsável/encarregado de cuidar de toda a logística (serviços 

operacionais) de distribuição de drogas do interrogado em Manaus; 

QUE o papel de WELLDSON era administrar a empresa, realizar 

depósitos e etc; QUE reconhece que utilizava a conta de WELLDSON 

para movimentar valores provenientes do tráfico; QUE reconhece que 

em algumas ocasiões forneceu a conta de WELLDSON para pessoas 

que lhe deviam valores decorrentes do tráfico de drogas, mas afirma 

que WELLDSON não tem nenhum envolvimento; QUE reconhece que 

mantinha contatos com pessoas envolvidas com o tráfico de drogas 

em Fortaleza, sendo FRANCIVALDO MOREIRA OSTERNE e ELVES, 

mas que, apesar de estrem planejando o envio de cargas de drogas 

de Manaus para aquela cidade, tais remessas jamais chegaram a 

ocorrer de fato; QUE reconhece que enviou a ELVES fotos e os dados 

para emissão de um documento de identidade falso, mas afirma que 

tal documento nunca chegou a ser feito, pois o a pessoa conhecida de 

ELVES responsável por este "esquema" teria sumido; QUE reconhece 

que utilizava as contas correntes de JAMES DA SILVA LIMA FILHO, 

ROMACILDA SOUZA OLIVEIRA e FRANCISCA M FERNANDES para 

receber valores provenientes do tráfico de drogas; QUE nem sequer 

conhece tais pessoas, sendo certo que se tratam unicamente de 

laranjas; QUE tais contas foram conseguidas por WELLDSON, vulgo 
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"MAGRELO"; QUE jamais utilizou as contas correntes de SIBELLE M 

FERNANDES, RAIMUNDA BARROSO VAZ e OMAR SANTANA; QUE 

não conhece RAIMUNDA BARROSO VAZ e OMAR SANTANA; QUE, 

em contrapartida, conhece SIBELLE MARREIROS FERNANDES, que 

vende joias e aparelhos BlackBerry na cadeia; QUE afirma que nunca 

foi membro da facção FAMÍLIA DO NORTE - FDN; QUE, todavia, 

reconhece que negociava drogas com importantes membros da 

referida facção, podendo citar JORLEADES CELESTINO LOPES, 

vulgo "JIBA" ou "GRINGO", e ERIK LEAL SIMÕES, vulgo "CD"; QUE 

esclarece que, imediatamente após dar entrada no presídio após ser 

preso em março 2015,  foi levado para entrevista perante as 

lideranças, que quebraram seu braço e informaram que daquele 

momento em diante deveria fornecer exclusivamente para a FDN, ou 

do contrário seria assassinado; QUE daquele momento em diante 

passou a negociar unicamente com JORLEADES CELESTINO 

LOPES, vulgo "JIBA" ou "GRINGO", e ERIK LEAL SIMÕES, vulgo 

"CD", e no preço estabelecido (tabelado) pela FDN; QUE a FDN fixou 

os preços para aquisição de drogas em 3 mil reais para o SKUNK (o 

qual revendiam a 5 mil reais), 6,5 mil reais o quilo de pasta base (o 

qual revendiam por 9 mil reais) e 11 mil reais o quilo de cloridrato de 

cocaína (o qual revendiam por 15 mil reais); QUE assevera que jamais 

praticou qualquer crime a mando das principais lideranças da FDN; 

QUE reafirma o único crime que já praticou na vida foi o tráfico de 

drogas, e que não é um cara violento [...] sublinhei 

 

Todas as peças produzidas, os materiais eventualmente arrecadados e 

apreendidos, a destinação dada e, principalmente, os laudos e relatórios de análise 

com os resultados obtidos durante o cumprimento do mandado de busca domiciliar 

expedido para os endereços de WILLIAMS RODRIGUES MAIA se encontram 

relacionados no APENSO I, VOLUME XII, do presente IPL. 
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5.16. FRANCINALDO DOS SANTOS DA SILVA, vulgo “CINTA 
LARGA” 

No curso dos trabalhos investigativos, foram coletados fortes elementos 

de informação e de prova que indicam que o investigado é perigoso criminoso deste 

Estado, com diversos antecedentes criminais, especialmente relacionados a 

homicídios, e reconhecido no mundo do crime pela extrema violência e crueldade com 

que atua. Membro de destaque da FAMÍLIA DO NORTE – FDN, sendo sicário de total 

confiança de GELSON CARNAÚBA e ALAN CASTIMÁRIO. As investigações 

apontaram que o alvo seria também um distribuidor de drogas da facção na cidade de 

Manaus. 

Em interrogatório de fls. 666/667 FRANCINALDO DOS SANTOS DA 

SILVA negou ser membro da Família do Norte e até mesmo conhecer GELSON 

CARNAÚBA, sendo que foram presos juntos pela Polícia Federal em janeiro de 2015 

na cidade de Natal. In verbis: 

[...] QUE sua família o chama de NALDO, mas é chamado de 
CINTA LARGA também; QUE não utiliza o nome CINTA LARGA 
para conversas em redes sociais; QUE não é membro da família 
do Norte; QUE a mídia o vincula com a FDN, mas não faz parte 
da mesma; QUE nunca manteve contato com a esposa de 
GESLON CARNAÚBA; QUE não tem nenhum conhecimento 
sobre pagamento a servidores públicos da Justiça para 
obtenção de benefícios aos presos; QUE já ouviu falar, mas não 
conhece JOSÉ ROBERTO FERNANDES BARBOSA; QUE já 
ouviu falar mas não conhece GELSON LIMA CARNAÚBA; QUE 
não conhece GEOMISON DE LIRA ARANTE; QUE conheceu 
ALAN DE SOUZA CASTIMÁRIO na cadeia do Puraquequara; 
QUE acredita que ALAN trabalhava na faxina; QUE conheceu 
JOÃO PINTO CARIOCA somente no presídio Federal de Campo 
Grande; QUE conheceu CLEOMAR RIBEIRO DE FREITAS, 
vulgo "COPINHO" no Puraquequara, quando puxou cana em 
torno de 2012; QUE nunca movimentou valores da FDN para 
aquisição de bens e ou serviços de terceiro; QUE não tinha 
nenhuma função na FDN; QUE não responde a nenhum 
processo de homicídio; QUE nunca praticou atos ilícitos a mando 
das lideranças da Facção; QUE nunca atuou junto a autoridades 
públicas e do judiciário, negociando e/ou corrompendo e 
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oferecendo vantagens indevidas para obtenção de vantagens 
ilícitas aos membros da Organização; QUE a primeira vez que 
entrou no sistema foi em 1999; QUE em 2010 estava no presídio 
federal de Campo Grande; QUE nenhuma outra pergunta 
realizada ao preso foi respondida positivamente; QUE já foi 
preso e processado anteriormente [...] 

Não foram expedidos mandados de busca domiciliar em desfavor do 

investigado, tendo em vista que o mesmo já se encontrava preso e não possuía 

endereços conhecidos.   

 

5.17. CLEIBE GONZAGA DE LIMA, vulgo “JR” 

No curso dos trabalhos investigativos, foram coletados fortes elementos 

de informação e de prova que indicam que o investigado é conhecido criminoso do 

Estado do Amazonas, considerado de alta periculosidade, com diversos antecedentes 

criminais, especialmente por tráfico de drogas. Importante membro da FDN, ligado ao 

grupo de ALAN CASTIMÁRIO, citado em diversas mensagens relacionadas à 

distribuição/entrega de drogas e pagamento da “caixinha” para financiamento da FDN, 

indicando que seria um importante distribuidor de drogas da cidade de Manaus. 

Em seu interrogatório de fls. 672/674 CLEIBE GONZAGA DE LIMA 

afirma não fazer parte de nenhuma organização criminosa autointitulada Família da 

Norte – FDN. Acrescenta que conheceu ALAN na ocasião em que levou 

FRACINALDO para comprar uma arma de ALAN, entretanto negou trabalhar com este 

na distribuição de drogas em Manaus. 

Não foram expedidos mandados de busca domiciliar em desfavor do 

investigado, tendo em vista que o mesmo já se encontrava preso e não possuía 

endereços conhecidos.   

 

5.18. RAFAEL HENRIQUE CANUTO DE OLIVEIRA 
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No curso dos trabalhos investigativos, foram coletados fortes elementos 

de informação e de prova que indicam que o investigado é membro da FDN, que se 

encontrava preso juntamente com JOSÉ ROBERTO no COMPAJ, sendo a pessoa 

responsável por realizar e manter o cadastro de membros da FDN em um laptop 

existente no presídio (escolhido para a função provavelmente pelo fato de ser técnico 

em informática). As investigações apontaram que o mesmo seria também um pequeno 

distribuidor de drogas da cidade de Manaus. 

Em seu interrogatório de fls. 1261/1262 RAFAEL HENRIQUE CANUTO 

confessou fazer parte da organização criminosa Família do Norte, tendo sido indicado 

por JOSÉ ROBERTO. Informou que acredita que a FDN possua atualmente 300 mil 

membros, e que após a deflagração da operação LA MURALLA, o detento BRUNO 

ASSIS BEZERRA, vulgo “PARAZINHO” (membro da FDN do grupo de JOÃO 

BRANCO) teria assumido liderança do COMPAJ. In verbis: 

[...] Que, encontra-se preso neste Complexo Prisional Anísio 
Jobim, pois está sendo processado pelo crime de latrocínio 
desde o ano de 2012; Que, é membro da organização criminosa 
Família do Norte há alguns; Que, para se tornar membro da 
organização criminosa é necessário ter indicação de um dos 
membros, o qual se torna seu padrinho e, no caso do 
interrogado, é o "MANO Z", isto é, ZÉ ROBERTO; Que, 
reconhece que no interior da cadeia existe os membros da FDN 
que são eleitos "Xerifes", os quais mantém  a ordem entre os 
detentos; Que, reconhece que havia um computador laptop que 
eram utilizados pelos detentos, porém afirma que sua função era 
apenas transportá-lo até a "xadrez"; Que, o computador laptop 
ficava escondido no telhado do pavilhão 02 do Compaj; Que, 
nega ser a pessoa que operava o referido computador, alegando 
que apenas ia buscar o mesmo no telhado e o limpava; Que, 
afirma que acredita que a organização criminosa Família do 
Norte possuía aproximadamente 300 mil membros; Que, não 
sabe dizer o que é a "caixinha" da FDN, isto é, contribuição 
financeira dos membros; Que, atualmente, o "Xerife" do Compaj 
é "PARAZINHO", isto é, BRUNO HENRIQUE ASSIS BEZERRA; 
Que, com relação aos demais objetos, drogas, antenas e outros 
que foram encontrado no telhado juntamente com o computador 
laptop, o interrogado desconhece quem sejam os responsáveis; 
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Que, um dos companheiros de "xadrez" do interrogado era "ZÉ 
ROBERTO". [...] sublinhei 

Não foram expedidos mandados de busca domiciliar em desfavor do 

investigado, tendo em vista que o mesmo já se encontrava preso e não possuía 

endereços conhecidos.  

De toda forma, o LAPTOP operado por RAFAEL no COMPAJ foi 

apreendido durante as buscas no COMPAJ, conforme detalhado nos laudos periciais 

e relatórios de análise de material existentes no APENSO I, volume L.  

 

5.19. JOSE MARIA FIGUEIRÓ GOMES, vulgo “REIZINHO DO PÓ” 

No curso dos trabalhos investigativos, foram coletados fortes elementos 

de informação e de prova que indicam que o investigado é um dos maiores traficantes 

do passado recente do Amazonas,  conhecido pela alcunha de REIZINHO DO PÓ, 

por ter operado em uma grande estrutura logística voltada para o transporte de drogas.  

Se tornou um importante membro da FDN, ligado ao grupo de JOÃO 

BRANCO e JOSÉ ROBERTO. No período em que esteve preso, respondeu como um 

dos xerifes da FDN no COMPAJ SEMI-ABERTO. 

Após ser colocado em liberdade, passou a operar um esquema de envio 

de grandes carregamentos de drogas para o Nordeste Brasileiro. Na mensagem ID 

526924 e seguintes, datadas de 14/08/2015, o interlocutor informa para JOSÉ 

ROBERTO que perdeu “400” kg de Skunk em Itacoatiara, que seriam enviados para 

Belém, se referindo certamente à apreensão de aproximadamente 400 kg de skunk 

realizada pela PC/AM no dia 06/08/2015, no município de Itacoatiara/AM, encontrados 

em um fundo falso de uma lancha que navegava pelo rio Amazonas com destino a 

Belém/PA. 

Antes mesmo da deflagração da presente operação, mais precisamente 

no dia 23/10/2015, JOSÉ MARIA FIGUERÓ preso em flagrante pela Polícia Federal, 
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coordenando o envio de uma carga de mais de 220 Kg de cloridrato de cocaína para 

Belém. Em seu poder foram apreendidos os telefones celulares da marca BlackBerry 

que utilizava para se comunicar com JOSÉ ROBERTO e os demais comparsas da 

FDN. 

Na oportunidade, foi lavrado o auto de prisão em flagrante nº 1097/2015 

– SR/DPF/AM (processo nº 0015290-68.2015.4.01.3200 2ª VF/AM).   

As chamadas telefônicas e mensagens interceptadas que permitiram a 

realização do flagrante e comprovam a associação entre os presos para o tráfico de 

drogas se encontram relacionadas nas fls. 1145/1222 do AC nº 05/2015 - 

COMPLEMENTAR 

Em seu interrogatório de fls. 680/681 JOSE MARIA FIGUEIRÓ GOMES 

afirmou não ser xerife de nenhuma unidade prisional, bem como negou ser membro 

da facção Família do Norte – FDN. In verbis:  

[...] QUE há mais de um ano e meio veio cumprindo sua pena 
em casa, e no regime semi-aberto do COMPAJ; QUE está bem 
afastado do sistema penal e deve haver um equívoco quanto ao 
interrogado ser xerife de unidade prisional e acredita não ter 
nada para contribuir com a investigação e sobre seu suposto 
envolvimento com a dita Organização Criminosa Família do 
Norte; QUE não encaminhou mensagem para Ze Roberto sobre 
400 Kg de SKUNK que teria "perdido"em uma apreensão da 
Policia Civil ocorrida em Agosto de 2015; QUE o nome 
REIZINHO ou PINTO DE OURO são nomes pejorativos para se 
referir ao interrogado; QUE seus familiares o chamam de JOSE 
MARIA; QUE já se comunicou com membros da Família do 
Norte; QUE nunca foi membro e jamais será um membro da 
Família do Norte; QUE já utilizou um telefone BLACKBERRY e 
utilizava o nome CLEOPATRA; QUE não sabe mais do que a 
Polícia sobre a possível localização de João Branco; QUE nunca 
pagou caixinha, e não sabe para que os membros da dita Familia 
a pagam, ou pra quem, ou o destino desses valores;  QUE 
Conheceu JOSÉ ROBERTO FERNANDES BARBOSA e 
GELSON LIMA CARNAÚBA dentro do sistema prisional, mas 
não tem relações pessoais com os mesmos; QUE um mês 
depois de conhecê-los, migrou para o sistema semi-aberto; QUE 
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Conheceu JOÃO PINTO CARIOCA também no sistema 
fechado, mas não tem relações profissionais ou pessoais com 
ele; QUE teme pela sua saúde enquanto estiver no sistema 
disciplinar diferenciado, RDD; QUE já preso ou processado 
anteriormente. [...] 

Não foram expedidos mandados de busca domiciliar em desfavor do 

investigado, tendo em vista que toda a documentação e objetos de interesse para a 

investigação já haviam sido apreendidos no dia de sua prisão em flagrante.  

 

5.20. BRAULIO CARLOS SANCHEZ RENDON 

No curso dos trabalhos investigativos, foram coletados fortes elementos 

de informação e de prova que indicam que o investigado é fornecedor de drogas e 

armas da FDN. Negociou grandes quantidades de drogas e armas com as lideranças 

GEOMISON, vulgo “ROQUE”, e CLEOMAR, vulgo “COPINHO”. BRAULIO é cunhado 

e principal articulador no Brasil do conhecido fornecedor de drogas da região da 

tríplice fronteira NELSON FLORES COLLANTES, vulgo “ACUARIO”.  

BRAULIO foi preso em flagrante no dia 01/09/2015, pela Polícia Civil do 

Amazonas, juntamente com um comparsa de nome WELLINGTON GUSTAVO DE 

SOUZA OLIVEIRA, por armazenar 80 kg de drogas em uma casa no beco Santa 

Clara, bairro Aleixo, nesta capital (processo nº 0233690-26.2015.8.04.0001, 

disponível para consulta online no site http://consultasaj.tjam.jus.br). 

Em surpreendente interrogatório de fls. 726/731, BRAULIO CARLOS 

SANCHEZ revelou com riqueza de detalhes prestou declarações extremamente 

afirma conhecer a organização criminosa chamada Família do Norte, acrescentando 

que o mesmo já forneceu drogas para membros da facção, tais como ALAN 

CASTIMARIO e GEOMISON ARANTE. BRAULIO forneceu importantes informações 

a respeito da ORCRIM, tendo interesse no instituto de delação premiada. 

Em surpreendente interrogatório de fls. 726/731, BRAULIO CARLOS 

SANCHEZ REDON revelou detalhes sobre rotas do narcotráfico, fornecedores da 

http://consultasaj.tjam.jus.br/
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fronteira e, especialmente, sobre a estrutura, seus membros e forma de atuação da 

FDN, confirmando tudo aquilo que foi apurado no curso das investigações. 

Reconheceu que fornecia drogas para membros da FDN, trabalhando juntamente com 

o seu cunhado, o conhecido narcotraficante NELSON FLORES COLLANTES, vulgo 

“ACUARIO”. 

Não foram expedidos mandados de busca domiciliar em desfavor do 

investigado, tendo em vista que o mesmo já se encontrava preso e não possuía 

endereços conhecidos.   

 

5.21. LUIS ORLANDO LEON OBANDO, vulgo “PERRO” ou 

“LUCHO”, MELLKA SALES DE CARVALHO e ROLAND LEON 

OBANDO, vulgo “SOMBRA” ou “GORDO” 

 

No curso dos trabalhos investigativos, foram coletados fortes elementos 

de informação e de prova que indicam que o investigado e seu irmão de ROLAND 

LEON OBANDO, vulgo “SOMBRA”, são conhecidos fornecedores de drogas da região 

da tríplice fronteira, conforme amplamente demonstrado na representação inicial da 

presente operação. 

Diversas mensagens interceptadas do pin utilizado por LUIZ ORLANDO 

LEON OBANDO deixam claro que ambos seguiam atuando como fornecedores de 

drogas, sendo ROLAND OBANDO o responsável por coordenar a aquisição e o envio 

da droga de Tabatinga (interceptado como interlocutor, tendo em vista seu pin não foi 

programado por estar fora do país), e LUIS LEON o responsável pela distribuição e 

movimentação financeira em Manaus. 

LUIS foi localizado e preso no dia da deflagração da operação em sua 

residência. No local, foram apreendidas anotações referentes a possível contabilidade 

do tráfico, bem como anotações referentes aos pins e telefones celulares de seus 

principais comparsas (uma espécie de agenda telefônica), confirmando o vínculo 



 
POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO AMAZONAS 

DRE - DELEGACIA DE REPRESSÃO A ENTORPECENTES 

 

534 

 

existente entre os mesmos e sua vocação para o tráfico de drogas - vide relatórios de 

análise juntados no APENSO I, volume XVII).  

Em seu interrogatório de fls. 737/739 LUIZ ORLANDO LEON OBANDO 

negou todas as aacusações. In verbis: 

[...] QUE neste momento é cientificado de seu direito de permanecer 

em silêncio; QUE tentou telefonar para seu advogado GEANDERSON 

GRANDE pelo telefone 993646587, mas não foi possível completar a 

ligação; QUE foi realizado contato o Consulado da Colômbia em 

Manaus, pelo telefone 32346777, com RAUL ROMERO, quando 

explicou o ocorrido, tendo ele dito que prestaria auxílio em nome do 

Consulado; QUE como não está acompanhado de advogado e nem 

de representante do Consulado não irá assinar nenhum documento; 

QUE pelos mesmos motivos não pretende responder a nenhuma 

pergunta que lhe será feita; QUE irá exercer o direito ao silêncio; QUE 

é eletricista; QUE trabalhava em tal setor em Tabatinga; QUE está 

morando em Manaus e manda roupas  e peças de carro para 

Tabatinga, como autônomo; QUE não possui nenhuma empresa; QUE  

também é chamado de LUCHO, que é um diminutivo tradicional para 

LUIS na Colômbia; QUE também era chamado por seus familiares de 

PERRO, que significa cachorro; QUE não tem outros apelidos; QUE 

perguntado se tem envolvimento com o tráfico de drogas, respondeu 

que irá ficar em silêncio; QUE já foi preso uma vez, por tráfico de 

drogas, não havendo decisão definitiva; QUE não se lembra das 

pessoas que foram presas com o interrogado; QUE não possui 

familiares e amigos próximos envolvidos com o tráfico de drogas; QUE 

desconhece eventual apreensão de R$ 200.000,00 em carga de ar 

condicionado relacionados a MELKA SALES; QUE conhece MELKA, 

mas nunca teve relacionamento amoroso com a referida; QUE não 

conhece ALBERTO SERAFIM SOARES; QUE não opera juntamente 

com seu irmão ROLAND, vulgo SOMBRA, em rede de fornecimento 

de drogas; QUE desconhece qualquer tipo de esquema de tráfico de 
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drogas; QUE não é associado, tampouco conhece TRONCO, 

CUELLO, CRESPO, CHATO e LOS TACOS; QUE não conhece, nem 

é associado a GEOMILSON DE LIRA ARANTE E WILLIAMS 

RODRIGUES MAIA e SAVIO COELHO MAGALHÃES; QUE também 

não conhece PAULO BERNAL LORES, LEONARDO RAYMUNDO 

ROJAS GABRIEL, JAIRO DE ABREU VALENTE e NIXON 

SAAVEDRA CASTELO BRANCO; QUE não utiliza telefones 

BLACKBERRY atualmente; QUE usava tal aparelho quando morava 

na Colômbia, há mais de 5 anos; QUE já ouviu falar na FDN (FAMILIA 

DO NORTE), mas somente pela televisão e noticiário, nada mais 

sabendo sobre tal grupo criminoso [...] 

 

Sua esposa/companheira MELLKA SALES DE CARVALHO, que seria a 

responsável por coordenar a movimentação financeira (contabilidade) dos irmãos 

OBANDO, já tendo sido inclusive presa juntamente com seu marido por tráfico de 

drogas, e que foi a responsável por enviar 200 mil reais ocultos em aparelho de ar 

condicionado para a fronteira, também foi localizada e presa no dia da deflagração da 

operação.  

Em seu interrogatório de fls. 746/749 MELLKA SALES DE CARVALHO 

reconheceu que foi a responsável por enviar alguns aparelhos de ar condicionado de 

Manaus para Tabatinga, inclusive os que foi apreendido pela Polícia Federal com 200 

mil reais em espécie em seu interior, mas negou saber da existência de dinheiro em 

espécie no interior dos mesmos. Revelou que enviou tais aparelhos a pedido de seu 

companheiro LUIS OBANDO e de seu cunhado ROLAND OBANDO, Reconheceu 

também que cedia sua conta bancária para os irmãos OBANDO, afirmando, contudo, 

que não tinha ciência que o dinheiro seria decorrente do tráfico de drogas. In verbis: 

[...] QUE,  não possui advogado, nem sabe dizer se sua família irá 

fazer algum contato com advogado;  QUE vende roupas da marca 

"Fuga de Lula" e "Podium Jeans", mas não possui ponto comercial, 

fazendo esse comércio via whats app com mensagens e fotografias 
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dos produtos;  QUE a remuneração mensal depende da quantidade 

de roupas vendidas, em média R$ 2.000,00 por mês;  QUE não possui 

nenhuma empresa em seu nome ou que funcione de fato;  QUE o 

único apelido que possui é "MEL";  QUE nunca possuiu envolvimento 

com tráfico de drogas;  QUE  já foi presa no ano de 2013 pela Polícia 

Civil, na companhia de LUIZ ORLANDO LEON OBANDO, em flagrante 

de drogas, mas foi solta no dia seguinte da Cadeia Pública de Manaus;  

QUE essa foi a única vez que a interroganda foi presa, e responde ao 

processo em liberdade;  QUE não possui familiares envolvido com 

tráfico de drogas;  QUE também não possui amigos próximos 

envolvidos com o tráfico de drogas;  QUE confirma que enviou no ano 

de 2014 três ou quatro aparelhos de ar condicionado para Tabatinga-

AM, mas em nenhum deles tinha dinheiro dentro, pelo menos que era 

de conhecimento da interroganda;  QUE fez essas compras na loja 

City Lar em Manaus a pedido de LUIZ ORLANDO, também chamado 

pela interroganda de "ÂNGELO";  QUE ele disse que o irmão dele, 

vulgo "GORDO", estava montando apartamentos em Tabatinga-AM 

para alugar e como não possui CPF, por ser estrangeiro, pediu que a 

interroganda comprasse;  QUE o dinheiro das compras foi dado por 

"ÂNGELO", que foi junto com a interroganda na loja;  QUE quanto aos 

duzentos mil reais, somente nesta audiência toma conhecimento 

desse fato;  QUE "ÂNGELO" não comentou nada com a interroganda 

sobre esse dinheiro;  QUE confirma que mandou juntamente com o ar 

condicionado 01 (um) notebook que pertencia à interroganda, o qual 

"ÂNGELO" comprou para dar à filha dele que mora em Tabatinga-AM;  

QUE não sabe o origem desse dinheiro de duzentos mil reais;  QUE 

não conhece nenhum pessoa de nome ALBERTO SERAFIM 

SOARES;  QUE acredita que preencheu esse nome porque 

"ÂNGELO" forneceu à interroganda;  QUE LUIZ ORLANDO LEON 

OBANDO sempre foi amigo da interroganda, e que nunca ele foi seu 

companheiro ou marido;  QUE não conhece o senhor ROLAND LEON 

OBANDO, irmão de "ÂNGELO";  QUE somente soube do 

envolvimento de "ÂNGELO" em tráfico de drogas  quando em 2013 
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ele foi preso pela Polícia Civil, ocasião na qual a interroganda estava 

junto com ele no carro e foi levada junto;  QUE em relação ao tráfico 

de drogas na região da Tríplice Fronteira, nunca teve conhecimento 

dessa prática;  QUE a interroganda não fazia nada em relação a esse 

esquema criminoso;  QUE apenas "ÂNGELO" usava o nome e o CPF 

da interroganda, além da conta bancária para que ele comprasse 

peças de carro para enviar a Tabatinga-AM pro irmão dele;  QUE o 

irmão dele fazia depósito na conta bancária da interroganda para que 

fossem compradas as peças de carro;  QUE "ÂNGELO" disse a 

interroganda que o irmão dele possuía uma loja de autopeças naquele 

cidade;  QUE não conhece o irmão de LUIZ ORLANDO como 

"SOMBRA", mas sim como "GORDO";  QUE não tem conhecimento e 

não sabe dizer nada sobre de onde vem a droga, de quem LUIZ 

ORLANDO adquire, se eles possuem área de produção, e nem 

quantos quilos de droga são movimentados por mês;  QUE não 

conhece outras pessoas que possam trabalhar com "ÂNGELO" e seu 

irmão;  QUE não conhece as seguintes pessoas, nem nunca ouviu 

falar de "TRONCO", "CUELLO", CHATO" e "LOS TACOS";  QUE 

nunca visitou a cidade de Tabatinga-AM;  QUE também não conhece 

e nem nunca ouviu falar de "WILDER";  QUE nunca mandou drogas 

para qualquer pessoa em Manaus ou em outros Estados;  QUE 

também não conhece as pessoas de WILLIAMS RODRIGUES MAIA. 

GEOMISON DE LIRA ARANTE e nem SÁVIO COELHO 

MAGALHÃES;  QUE nunca visitou a cidade de Fortaleza-CE;  QUE se 

recorda que "ÂNGELO" foi a Fortaleza no início deste ano, mas a 

interroganda não sabe dizer o motivo da viagem;  QUE não conhece 

nem de ouvir falar as seguintes pessoas PAULO BERNAL LORES, 

LEONARDO RAYMUNDO ROJAS GABRIEL, JAIRO ABREU 

VALENTE e NIXON SAAVEDRA CASTELO BRANCO;  QUE nunca 

ouviu LUIZ ORLANDO falar dessas pessoas à interroganda;  QUE 

confirma que quando a interroganda cedia sua conta bancária para 

"ÂNGELO" e para que o irmão dele depositasse os valores para 

compra das peças de carro, a interroganda recebia em torno de R$ 
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300,00 ou R$ 400,00;  QUE a interroganda encarava isso como forma 

de agradecimento por parte dele;  QUE não tem conhecimento de que 

a organização criminosa pagava 4% para quem "alugasse" a conta 

bancária para movimentação de dinheiro;  QUE não utiliza o aparelho 

de celular Blackberry, mas já possuiu um desses no ano de 2011;  

QUE tem conhecimento pela televisão da existência da facção 

criminosa FDN que atua nos presídios de Manaus;  QUE não é 

membro nem possui qualquer contato com essa facção criminosa;  

QUE não sabe dizer se LUIZ ORLANDO tem contato com membros 

dessa facção;  QUE não tem conhecimento nem sabe dizer quem são 

os líderes dessa facção criminosa. [...] sublinhei 

 

ROLAND LEON OBANDO, vulgo “SOMBRA” ou “GORDO”, por sua vez, 

foi localizado e preso em sua residência na cidade de Tabatinga, localizada no mesmo 

endereço da Autopeças SOMBRAS, de sua propriedade.  No local, foram encontrados 

aproximadamente 11 Kg cocaína, além de pequena quantidade de maconha, sendo o 

mesmo preso também em flagrante por tráfico de drogas. Além disso, foi localizado 

em seu poder o telefone BlackBerry que o mesmo utilizava para se comunicar com 

seu irmão e demais comparsas – vide relatório de análise juntado ao APENSO I, 

VOLUME XXXVI.   

Em seu interrogatório de fls. 849/854, ROLAND LEON reconheceu ser o 

proprietário da cocaína que estava armazenando em sua residência, alegando que 

aquela seria a primeira vez que estava traficando. Negou qualquer envolvimento 

anterior com o tráfico de drogas, bem como negou ser o destinatário dos 200 mil reais 

que foram apreendidos pela Polícia federal em um aparelho de ar condicionado 

enviado por seu irmão. Apesar de negar qualquer envolvimento anterior com o tráfico 

de drogas, contraditoriamente declarou que já foi convidado para se tornar membro 

da FAMÍLIA DO NORTE – FDN, traficando drogas e lavando dinheiro, mas que teria 

recusado o convite.   
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Por fim, cumpre destacar que todas as peças produzidas, os materiais 

eventualmente arrecadados e apreendidos, a destinação dada e, principalmente, os 

laudos e relatórios de análise com os resultados obtidos durante o cumprimento do 

mandado de busca domiciliar expedido para os citados alvos foram autuados da 

seguinte forma:   

a) LUIS ORLANDO LEON OBANDO - APENSO I, VOLUME XVII; 

b) MELLKA SALES DE CARVALHO – APENSO I, VOLUME XVIII  

c) ROLAND LEON OBANDO - APENSO I, VOLUME XXXVI; 

 

5.22. GABRIELLE MENEZES DOS SANTOS, JOSÉ CARLOS DE 

FREITAS e LENIVALDO ALVES DE FREITAS 

No curso dos trabalhos investigativos, foram coletados fortes elementos 

de informação e de prova que indicam que a investigada é esposa de JOSÉ CARLOS 

DE FREITAS, vulgo “VERDINHO”, que juntamente com seu irmão LENIVALDO 

ALVES DE FREITAS, vulgo “LELEI”, opera uma grande estrutura logística criminosa 

voltada para o transporte de distribuição de grandes cargas de cocaína da tríplice 

fronteira para Manaus e para o Nordeste Brasileiro.  

Os irmãos FREITAS trabalham com diversos fornecedores de drogas da 

fronteira, podendo destacar os narcotraficantes peruanos NELSON FLORES 

COLLANTES, vulgo “ACUARIO” e WILDER CHUQUIZUTA VELAYARSE, vulgo 

“TRONCO”, dois dos mais antigos e tradicionais fornecedores de drogas da tríplice 

fronteira. 

Nos últimos anos, os IRMÃOS FREITAS alcançaram nos últimos anos 

um elevadíssimo poder econômico, possuindo diversas empresas para lavar o 

dinheiro obtido com o transporte de grandes cargas de cocaína para Manaus, e se 

converteram em um dos principais fornecedores da FDN, com relação muito próxima 

a JOSÉ ROBERTO e a CLEOMAR RIBEIRO DE FREITAS, vulgo COPINHO. Estão 

relacionados a diversos flagrantes realizados pela DRE/AM nos últimos anos, sendo 
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os verdadeiros responsáveis por mais de uma tonelada de cocaína que foram 

apreendidos neste período.  

Após a prisão em flagrante de ALEX SANDRO FERNANDES BEZERRA, 

vulgo “FEDERAL” com mais de 200 Kg de cocaína em fevereiro de 2015, que prestou 

informações detalhadas a respeito da estrutura criminosa comandada pelos IRMÃOS 

FREITAS, LENIVALDO fugiu para a VENEZUELA, onde estaria foragido juntamente 

com JOÃO BRANCO. Mesmo a distância, LENIVALDO segue negociando drogas com 

JOSÉ ROBERTO, que adquire dos fornecedores TRONCO e BRAULIO, dentre 

outros, sendo que seu irmão JOSÉ CARLOS permaneceu em Manaus para 

operacionalizar o esquema criminoso. 

GABRIELLE MENEZES DOS SANTOS, esposa de JOSÉ CARLOS, não 

apenas tem plena ciência dos negócios ilícitos de seu marido, mas também participa 

ativamente auxiliando na contabilidade e lavagem de dinheiro do tráfico. Já foi detida 

juntamente com seu marido por tráfico de drogas. Sua conta bancária foi muito 

utilizada pelo grupo para movimentação de recursos oriundos do tráfico de drogas, 

sendo certo que a mesma possui empresas de fachada em seu nome, que são 

utilizadas para lavagem de dinheiro. 

No dia da deflagração da operação, JOSÉ CARLOS e GABRIELLE se 

encontravam em sua residência. Ao perceberem a chegada da equipe policial que 

daria cumprimento aos mandados (casa com forte esquema de vigilância), 

GABRIELLE retardou ao máximo a entrada dos policiais, dando tempo para seu 

marido se esconder ou fugir.  

No local, foram apreendidos diversos aparelhos telefônicos, 

especialmente os BlackBerry que foram utilizados por JOSÉ CARLOS no curso da 

operação para se comunicar com seu irmão e demais comparsas, sendo encontrado 

também documento de identidade (RG), cartão de CPF e certidão de nascimento 

ideologicamente falsos, em nome de PAULO AZEVEDO DA SILVA, que eram 
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utilizados por JOSÉ CARLOS FREITAS - vide relatórios de análise juntados no 

APENSO I, volume XIX. 

Conforme já se esperava, LENIVALDO não foi encontrado no local, 

reforçando os indícios de que o mesmo estaria atualmente foragido na Venezuela. 

Em interrogatório de fls.758/761, GABRIELLE MENEZES DOS SANTOS 

reconhece que seu companheiro JOSÉ CARLOS DE FREITAS e seu cunhado 

LENIVALDO ALVES DE FREITAS se dedicam ao tráfico de drogas, mas negou seu 

envolvimento pessoal nas atividades ilícitas desenvolvidas pelos mesmos. In verbis: 

[...] QUE, foi dada oportunidade de contato com advogado; QUE 

tentou ligar para advogado, por meio de sua cunhada NEIDE 

FREITAS, no número 92-99157-9229, mas o telefone estava fora do 

ar; QUE não possui profissão ou atividade remunerada, trabalhando 

apenas como dona de casa; QUE cuida de seus três filhos, com idades 

de seis, três e um ano; QUE não possui qualquer empresa ou firma, 

nem ativa, nem finalizada; QUE não possui nenhum apelido, apenas 

costumeiramente conhecida como GABI; QUE não possui 

envolvimento com tráfico de drogas; QUE seus familiares não 

possuem envolvimento com tráfico de drogas; QUE tem ciência que 

JOSE CARLOS DE FREITAS, vulgo VERDINHO, lida com tráfico de 

drogas, só não sabe como ele faz; QUE nunca foi presa; QUE já foi 

detida por ocasião de outra prisão de JOSE CARLOS DE FREITAS; 

QUE apenas prestou declarações e foi liberada em seguida; QUE 

LENIVALDO, irmão de VERDINHO, também foi preso na ocasião 

relatada; QUE houve a prisão de outros dois rapazes, sabendo apenas 

o nome de DANIEL, e as namoradas de cada, que foram apenas 

detidas, tendo os nomes de GABRIELA e LAYLA; QUE não sabe o 

sobrenome destas pessoas indicadas; QUE reconhece que JOSÉ 

CARLOS DE FREITAS, vulgo “VERDINHO”, e seu cunhado 

LENIVALDO ALVES DE FREITAS, vulgo “LELEI”, “BAIXINHO” ou 

“BX” trabalham com tráfico de drogas, mas não está envolvida; QUE 

não conhece ninguém do relacionamento dos dois para comercializar 
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drogas; QUE não ganha dinheiro com isso; QUE JOSÉ CARLOS paga 

as contas da declarante; QUE a declarante não recebe nada 

diretamente de tráfico de drogas; QUE é apenas mulher de JOSÉ 

CARLOS; QUE não participa de nenhuma ação de qualquer esquema 

criminoso; Que não trata com ninguém sobre drogas; QUE apenas 

cuida de casa e JOSE CARLOS a ajuda; QUE não sabe pra onde 

JOSE CARLOS viajou agora; QUE sabe que JOSE CARLOS 

pretendia encontrar seu irmão; QUE não sabe o local onde está 

LENIVALDO; QUE não foi de avião, mas de carro; QUE a conta 

bancaria da declarante é utilizada por JOSE CARLOS VERDINHO; 

QUE ele toma conta também dos cartões de débito e crédito; QUE a 

declarante apenas possui consigo um cartão de crédito e um cartão 

de conta-poupança; QUE este único cartão de crédito é de sua 

utilização e pagamento pela própria declarante; QUE o cartão da 

conta-poupança é utilizado para JOSE CARLOS dar dinheiro à 

declarante quando há necessidade; QUE não conhece, nem nunca 

ouviu falar de WILDER CHUQUIZUTA VELAYARSE, vulgo 

“TRONCO”, “TRONQUITO” ou “T”; QUE não conhece, nem nunca 

ouviu falar de NELSON FLORES COLLANTES, vulgo “ACUÁRIO”, e 

de seu cunhado “BRÁULIO CARLOS SANCHEZ RENDON”; QUE não 

conhece, nem nunca ouviu falar de comerciantes de drogas de nomes 

MARIO e JUAN CARLOS; QUE não tem ciência de onde vem o 

entorpecente para comercialização de JOSE CARLOS e LENIVALDO; 

QUE não sabe quantos quilos são movimentados de cocaína ou 

skunk; QUE não conhece, nem nunca ouviu falar de MAX MILIANO, 

GORDINHO, ALCAPONE ou PAOLO GUERREIRO; QUE não tem 

ciência de comércio de drogas pra outros estados; QUE não sabe do 

envolvimento de JOSE CARLOS e LENIVALDO com a FDN; QUE 

conhece ZE ROBERTO e COPINHO apenas pelos noticiários da TV, 

como traficantes de drogas; QUE não sabe se JOSE CARLOS é 

membro da facção FDN; QUE apenas possui celular normal, tendo um 

Samsung; Que não utiliza Blackberry, nem utiliza PIN pra conversas; 

QUE não sabe como LENIVALDO fugiu da cadeia Raimundo Vidal 
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Pessoa; QUE a declarante se encontrava no interior, na casa de sua 

mãe, em Santo Antonio do Iça na ocasião da fuga; QUE não sabe nada 

sobre corrupção de autoridades públicas; QUE não tem como fazer 

delação premiada, porque não sabe de nada; QUE apenas sabe que 

JOSE CARLOS estava indo visitar LENIVALDO, de carro, e pro rumo 

de Boa Vista, desconfiando ser pra Venezuela; QUE no decorrer do 

interrogatório, apresentou-se a Dra. Luciana da Silva Terças, como 

advogada da declarante, que passou a acompanhar o interrogatório e 

sua leitura [...]. 

 

Todas as peças produzidas, os materiais eventualmente arrecadados e 

apreendidos, a destinação dada e, principalmente, os laudos e relatórios de análise 

com os resultados obtidos durante o cumprimento do mandado de busca domiciliar 

expedido para o endereço de JOSE CARLOS e GABRIELLE se encontram 

relacionados no APENSO I, VOLUME XIX, do presente IPL. 

 

 

5.23. ANDRE SAID DE ARAÚJO 

No curso dos trabalhos investigativos, foram coletados fortes elementos 

de informação e de prova que indicam que o investigado é homem de confiança do 

colombiano fornecedor de drogas da FDN DANIEL RODRIGUES OROSCO, vulgo 

RIQUELME. Se encarregava de toda a parte operacional do grupo, relacionada ao 

recebimento/armazenamento/distribuição de drogas, armas e dinheiro (S.O.). Sua 

conta é utilizada por DANIEL OROSCO para movimentação de dinheiro do tráfico. 

ANDRÉ SAID foi localizado e preso no dia da deflagração da operação 

em sua residência no bairro Lagoa Azul. No local, foi localizado e apreendido o 

telefone BlackBerry que era utilizado por ANDRE SAID para se comunicar com 

DANIEL OROSCO e seus demais comparsas no curso da operação - vide relatório de 

análise juntado no APENSO I, volume XXI).  
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Em interrogatório de fls. 768/770 ANDRÉ SAID DE ARAÚJO 

simplesmente negou qualquer envolvimento com os fatos, alegando sequer conhecer 

seu chefe DANIEL OROSCO. In verbis: 

[...] QUE neste momento entrou em contato com seu advogado 

JUNIOR, no telefone: (92)99227-5852; QUE ao quesito "a", respondeu 

que é artífice de manutenção (serviços gerais), auferindo renda 

mensal de R$1.200,00 (um mil e duzentos reais); QUE ao quesito "b", 

respondeu que, não tem nenhum apelido; QUE ao quesito "c", 

respondeu que já foi preso por tráfico de drogas em 2010 e, 

atualmente encontra-se no sistema semi-aberto; QUE ao quesito "d", 

respondeu que não tem familiares nem amigos envolvidos ou presos 

por tráfico de drogas; QUE ao quesito "e", respondeu que tem 

conhecimento da atuação de uma facção criminosa autointitulada 

“FAMÍLIA DO NORTE – FDN, mas não sabe quem são as principais 

lideranças;  QUE não conhece JOSÉ ROBERTO FERNANDES 

BARBOSA, vulgo “ZÉ ROBERTO”, “Z”, “MESSI” ou “PERTUBA”, 

GELSON DE LIMA CARNAÚBA, vulgo “MANO G”, JOÃO PINTO 

CARIOCA, vulgo “JOÃO BRANCO”, “JB” ou “POTENCIA MÁXIMA”, 

ALAN DE SOUZA CASTIMÁRIO, vulgo “NANICO” ou “PERNA DE 

ALICATE”, GEOMISON DE LIRA ARANTE, vulgo “ROQUE” ou 

“CANTOR”, CLEOMAR RIBEIRO DE FREITAS, vulgo “COPINHO”, 

“CP”; QUE ao quesito "l", respondeu que não é membro da facção e 

não possui cadastro nem senha na facção;  QUE não sabia que seu 

nome estava cadastrado e nem sabe o motivo caso esteja; QUE ao 

quesito "m", respondeu que nem imagina que sabe disso, que não 

sabe quem são seus padrinhos; QUE ao quesito "n", respondeu que 

não tem equipe nenhuma e que não faz parte da facção; QUE relação 

aos quesitos "o" ao, "jj" respondeu que DE FORMA NEGATIVA, 

DANDO RESPOSTAS SIMPLES E DIRETAS, NEGANDO QUE 

PERTENÇA, QUE EXERÇA QUALQUER FUNÇÃO QUE JÁ TENHA 

PRATICADO QUALQUER CRIME COMO MEMBRO DA FACÇÃO 

"FDN";  QUE negou conhecer ou trabalhar para a pessoa de DANIEL 
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RODRIGUES OROSCO, vulgo RIQUELME, respondendo também de 

forma negativa em relação a JOÃO FREDY POLANIA BARROS, vulgo 

ROLEX; QUE já ouviu falar da façção FDN, mas que desconhece 

qualquer informação a respeito dela, tais como, aliança com o 

comando vermelho-CV, existência de caixinha ou caixa único de 

contribuição de criminosos,  nem a destinação data a estes valores, 

tampouco se é obrigatória; QUE o celular BLACKBERRY apreendido 

na data de hoje, dentro de fogão, situado na cozinha do imóvel onde 

reside aproximadamente a um ano e meio não é seu; QUE 

questionado o porque o telefone estaria escondido dentro do fogão, 

respondeu que tinha medo que ele fosse encontrado pela polícia; QUE 

questionado se sabia que a polícia iria hoje em sua residência, 

respondeu que não; QUE o telefone não é seu, mas pertence a pessoa 

conhecida como "GORDINHO", cuja as demais qualificação não sabe 

informar, pois apenas lhe dar carona quando saem juntos do COPAJ 

(regime semi-aberto); QUE não faz uso do BackBerryMessenger-

BBM, somente do Whatssap, onde utiliza o nick-name de "ANDRE"; 

QUE não sabe o nome quais entorpecentes os nomes de "uisque", 

"brilho", "cerveja" e "pedra", não sabe a respeito do tabelamento de 

preços pela FDN em Manaus/AM, nem se comunica com qualquer 

membro da ORCRIM; QUE  não oculta nenhum dinheiro de origem 

ilícita; QUE suas contas bancárias são do Banco Bradesco e Banco 

do Brasil, mas elas não são utilizadas por DANIEL OROSCO; QUE o 

interrogado não faz uso de contas bancárias de terceiros; Nada mais 

disse nem lhe foi perguntado [...]. 

 

Ocorre que, apesar da negativa de ANDRÉ SAID, seu vínculo criminoso 

com o colombiano DANIEL OROSCO e a FDN restou plenamente demonstrado no 

curso da operação através de vigilâncias nas quais o mesmo foi fotografado em 

encontros com seu chefe, agendados pelo aparelho BlackBerry que foi apreendido em 

seu poder. 
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Além disso, não é dado olvidar que durante as buscas na residência de 

EDUARDO BRUNO PORTELA DE LIMA, vulgo “BRUNINHO”, braço direito de JOSÉ 

ROBERTO e pessoa responsável por cuidar da movimentação financeira do grande 

chefão,    foram localizados e apreendidos 02 comprovantes de depósitos realizados 

na conta do investigado ANDRÉ SAID, no valor de 40 mil reais cada, que certamente 

foram realizados por BRUNINHO por ordem de JOSÉ ROBERTO para pagamento de 

grandes cargas de drogas que negociou com o colombiano DANIEL OROSCO – vide 

relatório de análise de material apreendido juntado no APENSO I, volume X.  

Todas as peças produzidas, os materiais eventualmente arrecadados e 

apreendidos, a destinação dada e, principalmente, os laudos e relatórios de análise 

com os resultados obtidos durante o cumprimento do mandado de busca domiciliar 

expedido para o endereço de ANDRÉ SAID se encontram relacionados no APENSO 

I, VOLUME XXI, do presente IPL. 

 

5.24. JUAN ANGEL OCAMPO CRUZ, vulgo “CHINÊS” 

No curso dos trabalhos investigativos, foram coletados fortes elementos 

de informação e de prova que indicam que o investigado é um dos principais 

fornecedores de drogas da FDN. Ao longo dos trabalhos de monitoramento, negociou 

milhões de reais em entorpecentes com JOSÉ ROBERTO BARBOSA. Foi preso em 

flagrante pela Polícia Federal no dia 30/09/2015, com aproximadamente 243 Kg de 

drogas, entre maconha tipo SKUNK e COCAÍNA, que seriam entregues ao pessoal 

indicado por JOSÉ ROBERTO e JORLEADES, vulgo “GIBA” (IPL nº 1037/2015 – 

SR/DPF/AM). 

Em interrogatório de fls. 776/779 JUAN ANGEL reconheceu que fornecia 

e/ou negociava drogas com JOSÉ ROBERTO, negando, contudo, ser membro da 

facção autointitulada Família do Norte. Informou que operava um esquema de 

transporte de drogas da Colômbia para Manacapuru/AM, e que em Manaus, a droga 

era entregue a JORLEADES, vulgo “JIBA”. 
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Oportuno se torna relembrar que imediatamente após sua prisão, ao dar 

entrada no sistema prisional, JOSÉ ROBERTO ordenou que lhe fosse entregue um 

novo aparelho BlackBerry, bem como que lhe fosse dado tratamento diferenciado, 

pois estaria dentro do presídio sob sua proteção, por ser um dos colombianos que 

“fecha com a FDN”.     

Não foram expedidos mandados de busca domiciliar em desfavor do 

investigado, tendo em vista que toda a documentação e objetos de interesse para a 

investigação já haviam sido apreendidos no dia de sua prisão em flagrante, inclusive 

o aparelho BlackBerry que o mesmo utilizava para se comunicar com JOSÉ 

ROBERTO e seus demais comparsas.   

  

5.25. PAULO ROBERTO MACELINO DE CASTRO, vulgo “PAULÃO” 

No curso dos trabalhos investigativos, foram coletados fortes elementos 

de informação e de prova que indicam que o investigado é homem de confiança do 

colombiano JUAN ANGEL OCAMPO CRUZ, vulgo “CHINES”, grande fornecedor de 

drogas da FDN.  Encarregava-se de toda a parte operacional do grupo, relacionada 

ao recebimento/armazenamento/distribuição de drogas, armas e dinheiro. Foi preso 

em flagrante pela Polícia Federal no dia 30/09/2015, juntamente com seu chefe JUAN 

ANGEL, com aproximadamente 243 Kg de drogas, entre maconha tipo SKUNK e 

COCAÍNA, que seriam entregues ao pessoal indicado por JOSÉ ROBERTO e 

JORLEADES, vulgo “GIBA” (IPL nº 1037/2015 – SR/DPF/AM). 

Em seu interrogatório de fls. 1265/1266, PAULO ROBERTO negou que 

trabalhava para JUAN ANGEL, bem como alegou desconhecer a existência da 

organização criminosa Família do Norte e. In verbis: 

[...] Que, encontra-se detido no presídio Raimundo Vidal Pessoa, 

tendo em vista ter sido preso em flagrante no dia 30/09/2015, em 

transportava grande carga de "skunk"; Que, é conhecido pelo vulgo de 
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"PAULÃO"; Que, na mesma data foram presos OSMERINO MUCA DE 

SOUZA e JUAN ANGEL OCAMPO CRUZ; Que, desconhece se algum 

deles é membro da facção criminosa FDN; Que, já foi preso 

anteriormente, especificadamente no ano de 1999, pelo crime de 

homicídio; Que, não tem conhecimento da existência da organização 

criminosa Família do Norte; Que, já ouviu dizer no interior do sistema 

carcerário da pessoas de JOSÉ ROBERTO, JOÃO BRANCO, 

GELSON CARNAÚBA e ALAN CASTIMÁRIO, porém não sabe 

precisar qual a atuação e função dos mesmo na atividade criminosa; 

Que, desconhece haver controle da facção criminosa no interior da 

cadeia; Que, nega ter trabalhado para JUAN ANGEL;  Que, 

desconhece que a FDN controlava o tráfico de drogas no estado do 

Amazonas; Que, com relação a carga de drogas que transportava no 

dia em foi preso, desconhece sua origem, proprietário e destinatário; 

Que, indagado sobre quem são os fornecedores de droga na região 

da tríplice fronteira, afirmou desconhecer. [...] 

 

Não foram expedidos mandados de busca domiciliar em desfavor do 

investigado, tendo em vista que toda a documentação e objetos de interesse para a 

investigação já haviam sido apreendidos no dia de sua prisão em flagrante, inclusive 

os aparelhos telefônicos que o mesmo utilizava para se comunicar com JUAN ANGEL 

e seus demais comparsas.   

 

5.26. OSMERINO MUCA DE SOUZA, vulgo “MUCA” 

No curso dos trabalhos investigativos, foram coletados fortes elementos 

de informação e de prova que indicam que o investigado é homem de confiança do 

colombiano fornecedor de drogas da FDN JUAN ANGEL OCAMPO CRUZ, vulgo 

“CHINES”.  Seu papel era armazenar o entorpecente e armas transportados da 

fronteira em sua propriedade rural localizada no Km 68 da Rodovia Manoel Urbano, 

próximo a Manacapuru. No dia da distribuição, a droga era levada do sítio para sua 
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casa no bairro Flores, nesta capital, local em que era retirada por PAULO ROBERTO 

MACELINO DE CASTRO para distribuição ou entrega ao seu destinatário final.  

Foi preso em flagrante pela Polícia Federal no dia 30/09/2015, 

juntamente com seu chefe JUAN ANGEL e com PAULO ROBERTO, com 

aproximadamente 243 Kg de drogas, entre maconha tipo SKUNK e COCAÍNA, que 

seriam entregues ao pessoal indicado por JOSÉ ROBERTO e JORLEADES, vulgo 

“GIBA” (IPL nº 1037/2015 – SR/DPF/AM). 

Em seu interrogatório de fls. 1269/1271 OSMERINO MUCA demonstrou 

interesse em colaborar com a justiça, fornecendo informações importantes para a 

investigação. OSMERINO prestou importantes informações a respeito da estrutura e 

forma de atuação da FDN, robustecendo tudo o que foi apurado no presente IPL, 

acrescentando ainda importantes informações sobre um possível esquema de 

corrupção e uso de documentos falsos operado por advogados para soltura de 

membros da facção. In verbis:  

[...] Que, encontra-se preso na Cadeia Pública Raimundo Vidal 

Pessoa, pois foi preso em flagrante no dia 30/09/2015 por policiais 

federais, quando surpreendido guardando drogas em sua residência; 

Que, tem interesse em colaborar com as investigações, fornecendo 

todas informações que souber, objetivando que ao final do processo 

seja beneficiado de alguma forma; Que, ratifica todos afirmações feitas 

no interrogatório na ocasião de sua prisão em 30/09, formalizadas no 

inquérito policial 1037/2015; Que, antes dos fatos acima descritos, foi 

preso duas vezes por tráfico de drogas, sendo uma delas em 1997 e 

a outra em 2002; Que, conhecimento da existência de uma 

organização criminosa de nome Família do Norte, a qual, acredita que 

teve início há aproximadamente quatro anos; Que, sabe dizer que a 

FDN tem o total controle do tráfico de drogas no estado do Amazonas; 

Que, após o estabelecimento da organização criminosa FDN, não é 

mais possível traficar drogas sem autorização da facção; Que, em 

caso de desrespeitar ou infringir as regras impostas pela organização, 
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a pena poderia ser de morte; Que, sabe dizer que a FDN possuía um 

conselho, composto por seus principais líderes, os quais impunham 

regras; Que, tem conhecimento que os membros da FDN tinha que 

pagar uma quantia mensal, conhecida como "CAIXINHA", que um de 

seus objetivos era o pagamento de advogados; Que, tem 

conhecimento que no interior do presídio existem os "Xerifes", que são 

membros da organização criminosas, os quais controlam e fazem 

cumprir as diretrizes da facção; Que, logo que foi preso em setembro 

do corrente ano, nesta cadeia pública, alguns detentos comentaram 

com o interrogado sobre um esquema para sair em liberdade, 

mediante o pagamento de quantia em dinheiro; Que, o referido 

esquema se dava por meio de advogados, os quais teriam "contato" 

com uma desembargadora do tribunal de justiça do Amazonas e 

conseguiam a liberdade do detento, fazendo uso de atestados 

médicos falsos; Que, soube que os advogados aguardavam o plantão 

da desembargadora para impetrarem a medida de liberdade; Que, 

inclusive soube de um detendo de prenome JULIO CEZAR, conhecido 

pelo apelido de "URSO BRANCO", que foi preso pela polícia federal 

com grande quantidade de droga, que teria conseguido sua liberdade 

no referido esquema de corrupção, mediante o pagamento de oitenta 

mil reais aos advogados; Que, recorda-se que os presos que 

comentaram sobre o esquema, disseram que os advogados eram 

JANDERSON, conhecido pelo vulgo de "professor" e a Doutora 

SULENE; Que, também já ouviu dizer que um advogado, conhecido 

pelo apelido de "LUIZITO", tinha participação nesse esquema 

criminoso; Que, o interrogado não buscou saber mais informações 

acerca do esquema de corrupção para obter sua liberdade, pois não 

teria condições financeiras para pagar; Que, não é membro da facção 

criminosa, mas apenas trabalhava para o fornecedor de drogas JUAN 

ANGEL OCAMPO, assim como para PAULO ROBERTO MACELINO 

DE CASTRO, os quais inclusive foram presos na mesma oportunidade 

que o interrogado; Que, JUAN tinha ligação direta com os líderes da 

FDN [...] sublinhei 
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Não foram expedidos mandados de busca domiciliar em desfavor do 

investigado, tendo em vista que toda a documentação e objetos de interesse para a 

investigação já haviam sido apreendidos no dia de sua prisão em flagrante, inclusive 

os aparelhos telefônicos que o mesmo utilizava para se comunicar com JUAN ANGEL 

e seus demais comparsas.   

 

5.27. LENON OLIVEIRA DO CARMO, vulgo “BILENO” 

No curso dos trabalhos investigativos, foram coletados fortes elementos 

de informação e de prova que indicam que o investigado é conhecido criminoso do 

Estado do Amazonas, considerando de alta periculosidade, com diversos 

antecedentes criminais, especialmente por tráfico de drogas. Importante membro da 

FDN, ligado ao grupo de ALAN CASTIMÁRIO. Foi citado em diversas mensagens 

relacionadas à distribuição/entrega de drogas e pagamento da “caixinha” para 

financiamento da FDN, indicando que seria um importante distribuidor de drogas da 

cidade de Manaus. 

Em interrogatório de fls. 790/791 LENON OLIVEIRA DO CARMO negou 

ser membro da Família do Norte, além de não saber do que se trata tal nomenclatura. 

In verbis: 

[...] QUE o pessoal o chama de BILENO ou LENO; QUE não tem 

apelido; QUE não é verdade que foi durante um tempo do grupo de 

ALAN CASTIMARIO, ou NANICO; QUE não é membro da família do 

Norte; QUE não sabe o que é Família do Norte e sequer leu no jornal 

sobre o que seria; QUE não paga caixinha da FDN e não sabe para 

que serve; QUE ouviu dizer que os membros pagam a tal caixinha; 

QUE não sabe pra que serve a tal caixinha; QUE não nenhuma outra 

informação sobre a FDN; QUE tem alguns anos de condenação a 

cumprir; QUE nunca foi distribuidor de drogas da cidade de Manaus. 

QUE não conhece e nem nunca ouviu falar no JESUS CHUCHO; QUE 
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nada mais sabe sobre FDN e família do Norte e respondeu 

negativamente a todos os questionamentos; QUE já foi preso e 

processado anteriormente [...]. 

 

Não foram expedidos mandados de busca domiciliar em desfavor do 

investigado, tendo em vista que o mesmo já se encontrava preso e não possuía 

endereços conhecidos.   

 

5.28. JOHNSON ALVES BARBOSA, vulgo “PLAYBOY” 

No curso dos trabalhos investigativos, foram coletados fortes elementos 

de informação e de prova que indicam que o investigado é conhecido criminoso do 

Estado do Amazonas, considerando de alta periculosidade, com diversos 

antecedentes criminais, especialmente por tráfico de drogas. Importante membro da 

FDN, ligado ao grupo de GEOMISON. Foi citado em diversas mensagens 

relacionadas à distribuição/entrega de drogas e pagamento da “caixinha” para 

financiamento da FDN, indicando que seria um importante distribuidor de drogas da 

cidade de Manaus. 

Em seu interrogatório de fls. 796/797 JOHNSON ALVES BARBOSA 

informa não conhecer a facção autointitulada Família do Norte – FDN, assim como 

não ser membro da mesma. In verbis: 

[...] QUE não tem apelido; QUE não é verdade que foi durante muito 

tempo homem de confiança de GEOMISON, conhecido por ROQUE; 

QUE não conhece e nem nunca ouviu falar no ROQUE; QUE não é 

membro da família do Norte; QUE não sabe o que é Família do Norte 

e sequer leu no jornal sobre o que seria; QUE não paga caixinha da 

FDN e não sabe para que serve; QUE não nenhuma outra informação 

sobre a FDN; QUE tem 10 anos de condenação a cumprir; QUE já foi 

preso e processado anteriormente [...] 
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Como se observa, JOHNSON ALVES BARBOSA não apenas negou ser 

membro da FDN, como negou até mesmo conhecer GEOMISON, vulgo “ROQUE”. 

Todavia, oportuno se torna dizer que durante as buscas no sítio de “ROQUE” no ramal 

do Pau Rosa, foi encontrado um pedaço de papel com informações da conta de email 

john_alves87@icloud.com, que comprova a relação existente entre os investigados. 

Ao que tudo indica, após tomar ciência de que havia sido expedido mandado de prisão 

em seu desfavor pela Justiça Estadual e que estava sendo procurado pela Polícia Civil 

do Amazonas, JOHNSON teria inclusive se refugiado por alguns dias na casa e no 

sítio de seu comparsa ROQUE, conforme se depreende da análise das mensagens e 

chamadas interceptadas no curso da operação. 

Não foram expedidos mandados de busca domiciliar em desfavor do 

investigado, tendo em vista que o mesmo já se encontrava preso e não possuía 

endereços conhecidos.   

  

5.29. DERNILSON JULIO FERREIRA DA SILVA, vulgo “SASSÁ” 

No curso dos trabalhos investigativos, foram coletados fortes elementos 

de informação e de prova que indicam que o investigado é conhecido criminoso do 

Estado do Amazonas, considerando de alta periculosidade, com diversos 

antecedentes criminais, especialmente por tráfico de drogas. Importante membro da 

FDN, ligado ao grupo de ALAN CASTIMÁRIO, citado em diversas mensagens 

relacionadas à distribuição/entrega de drogas e pagamento da “caixinha” para 

financiamento da FDN, indicando que seria um importante distribuidor de drogas da 

cidade de Manaus. 

Em seu interrogatório de fls. 804/806 DERNILSON JULIO FERREIRA 

afirma não integrar a organização criminosa Família do Norte, assim como nega 

trabalhar com ALAN CASTIMÁRIO na distribuição de drogas em Manaus/AM. 

mailto:john_alves87@icloud.com
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Não foram expedidos mandados de busca domiciliar em desfavor do 

investigado, tendo em vista que o mesmo já se encontrava preso e não possuía 

endereços conhecidos.   

 

5.30. LEONARDO DA COSTA ANDRADE, vulgo “MACACO” 

No curso dos trabalhos investigativos, foram coletados fortes elementos 

de informação e de prova que indicam que o investigado é conhecido criminoso do 

Estado do Amazonas, considerando de alta periculosidade, com diversos 

antecedentes criminais, especialmente por tráfico de drogas. Importante membro da 

FDN, ligado ao grupo de ALAN CASTIMÁRIO, citado em diversas mensagens 

relacionadas à distribuição/entrega de drogas e pagamento da “caixinha” para 

financiamento da FDN, indicando que seria um importante distribuidor de drogas da 

cidade de Manaus. 

Em seu interrogatório de fls. 811/812 LEONARDO DA COSTA 

ANDRADE negou qualquer envolvimento com a organização criminosa Família do 

Norte e seus membros. 

Cumpre observar que o apelido “MACACO” consta em diversas 

anotações contendo contabilidade de drogas encontradas em poder de JORLEADES, 

reforçando os indícios de que LEONARDO seria distribuidor de drogas da FDN em 

Manaus (vide relatório de análise de material existente no apenso I, volume V.      

Não foram expedidos mandados de busca domiciliar em desfavor do 

investigado, tendo em vista que o mesmo já se encontrava preso e não possuía 

endereços conhecidos.  

  

5.31. EDILSON BARROSO BORGES, vulgo “LOURO DO 

PENAROL” 
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No curso dos trabalhos investigativos, foram coletados fortes elementos 

de informação e de prova que indicam que o investigado é conhecido criminoso do 

Estado do Amazonas, com diversos antecedentes criminais, especialmente por tráfico 

de drogas. Importante membro da FDN, ligado aos grupos de JOSÉ ROBERTO e 

COPINHO, tendo sido interceptado como interlocutor, e citado em mensagens 

relacionadas à distribuição/entrega de drogas e pagamento da “caixinha” da FDN, 

indicando que seria um pequeno distribuidor de drogas da cidade de Manaus.  

No curso das investigações, EDILSON se encontrava em regime 

semiaberto, e respondia como representante ou xerife da FDN no COMPAJ 

semiaberto.  

Decidido a colaborar com as investigações, em interrogatório de fls. 

819/822, EDILSON BARROSO BORGES reconheceu ser um membro de baixa 

importância da FDN, e revelou importantes informações sobre a estrutura e forma de 

atuação da facção. Ressaltou que não é uma pessoa violenta, e que praticamente foi 

obrigado a aceitar a condição de representante da FDN no COMPAJ semiaberto. 

Revelou importantíssimas informações relacionadas a crimes de corrupção na 

contagem de presos do regime semiaberto. Forneceu também novas e relevantes 

informações a respeito do esquema para concessão de prisões domiciliares para 

presos da facção, citando inclusive casos concretos que teriam chegado a seu 

conhecimento, que envolveriam os advogados JANDERSON, LUCIMAR VIDINHA, 

SULENE, LUIZITO e FLAVICIA, com o apoio da servidora do TJ/AM ALCILENE, que 

trabalha na Vara de Execuções Penais. In verbis: 

[...] QUE foi preso na presente data no COMPAJ SEMIABERTO, em 

cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido pela 2ª 

VF/AM; QUE comunicou sua prisão preventiva para sua esposa 

ALEXANDRA MELO, através do telefone nº 93884701; QUE deseja 

colaborar com as investigações, contando tudo o que sabe a respeito 

dos fatos investigados no presente apuratório, sendo somente a 

verdade, visando eventual redução de pena ou outro benefício melhor 
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previsto em lei; QUE é autônomo; QUE é conhecido pelo apelido de 

“LOURO DO PENAROL”, pois reside atrás da trave do campo do 

PENAROL há mais de 50 anos; QUE já foi preso por tráfico de drogas 

na Operação FORTALEZA, da Polícia Federal do Amazonas, foi 

condenado há 18 anos, cumpriu 04 anos em regime fechado e 

atualmente estava em regime semiaberto; QUE não é um cara violento 

e nunca foi um grande traficante, sendo certo que seu negócio sempre 

foi venda de passagens aéreas compradas com cartão de crédito 

clonado;  QUE seu irmão EVANDRO PEREIRA BARROSO também 

possui antecedentes por tráfico de drogas; QUE reconhece ser 

membro da facção que se auto intitula “FAMÍLIA DO NORTE – FDN”, 

mas destaca que não pertence ao alto escalão da organização; QUE 

esclarece que foi praticamente obrigado a entrar para a FDN após sua 

prisão na Operação Fortaleza; QUE, no sistema, todos são obrigados 

a se filiar à facção; QUE aqueles que se recusarem a se filiar, não 

podem voltar a praticar crimes; QUE a pena para aqueles que decidem 

seguir no tráfico sem se sujeitar às regras da FDN normalmente à a 

morte; QUE, na FDN, era mais próximo a JOSÉ ROBERTO; QUE, por 

ser uma pessoa mais velha e respeitado pelos internos, foi escolhido 

por JOSÉ ROBERTO para atuar como uma espécie de “xerife” do 

COMPAJ semiaberto; QUE sua função como xerife era organizar os 

internos no semiaberto, manter a ordem, evitando, por exemplo, furtos, 

roubos, fugas e brigas entre os internos; QUE não é permitido aos 

internos fugirem sem autorização do comando da FDN; QUE quando 

a pessoa é escolhida não pode se recusar, mesmo não sendo uma 

pessoa violenta; QUE cita como outros exemplos de pessoas não 

violentas escolhidas para atuar como xerifes os detentos FRANCISCO 

ALVARO PEREIRA, vulgo “BICHO DO MATO” e JOSÉ MARIA 

FIGUEIRÓ, vulgo “REIZINHO DO PÓ”; QUE reconhece que 

eventualmente comercializava pequenas quantidades de drogas de 

drogas que adquiria com as lideranças da FDN; QUE  adquiria em 

média menos de 01 Kg de “pedra” (pasta base de cocaína) por mês 

com CLEOMAR RIBEIRO DE FREITAS, vulgo “Copinho”, e revendia 
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para conhecidos, unicamente para sobrevivência; QUE sua residência 

não é uma boca de fumo, até porque reside no local há mais de 50 

anos; QUE não possui nenhuma boca de fumo, e afirma que não 

controla nenhuma área; QUE pega apenas pequenas quantidades e 

revende em gramas para conhecidos, apenas para sobreviver; QUE 

quem controla os bairros Cachoeirinha, Petrópolis e Raízes, região 

onde vive o interrogado, é ANDRÉ ARAPAPA, que trabalha 

juntamente com ALAN CASTIMÁRIO; QUE, em relação aos diversos 

assassinatos que cometidos em Manaus nos últimos meses, sabe que 

mais de 30 mortes teriam sido praticadas por LORIVAL MARTINIANO 

ARAÚJO NETO, vulgo “LORIS” ou “TREM BALA”, que também estava 

no COMPAJ semiaberto; QUE sabe que LORIS estava totalmente 

descontrolado, matando até mesmo inocentes; QUE o mesmo sempre 

chegava no semiaberto contando sobre os assassinatos que cometeu; 

QUE acredita que a maior parte das mortes ocorridas no bairro 

COROADO foram praticados por esta pessoa; QUE não sabe dizer se 

alguma das lideranças dava ordens para LORIS; QUE sabe que 

LORIS assassinado juntamente com seus comparsas, conforme 

noticiado pela imprensa; QUE em relação às fraudes na contagem 

diária de presos do semiaberto, afirma que todos os agentes 

penitenciários da guarita estão envolvidos, sendo que todos sabem 

que é cobrado o preço de 20 reais diários para que seja marcado 

presença na chamada; QUE, pelo que sabe, os Policiais Militares e o 

pessoal de expediente administrativo não estão envolvidos, sendo 

somente os das guaritas; QUE este esquema existe há anos; QUE 

jamais pagou para ter presença na chamada; QUE, em relação ao 

esquema para concessão de liberdade provisório para membros da 

FDN, sabe dizer que hoje em dia qualquer preso consegue prisão 

domiciliar com uso de tornozeleira pelo preço aproximado de 200 mil 

reais; QUE que já ouviu histórias relacionadas a corrupção de diversos 

presos, podendo citar como exemplo GREGÓRIO GRAÇA ALVES, 

além de outros que pagaram este valor aproximado para sair; QUE já 

ouviu dizer que os advogados JANDERSON, LUCIMAR VIDINHA, 
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SULENE e LUIZITO DONATO operam este esquema, mediante uso 

de documentos falsos; QUE ouviu dizer que a advogada FLAVÍCIA 

também operaria este esquema, e recentemente teria conseguido uma 

decisão favorável para p preso RONAIRON; QUE dizem que os 

advogados estão ficando milionários com estes esquemas; QUE sabe 

que os mesmos contam com o apoio de ALCILENE, servidora do 

TJ/AM, que trabalha na Vara de Execuções Penais; QUE já ouviu 

diversas histórias concretas sobre a participação de autoridades com 

prerrogativa de função em esquemas de corrupção, e está disposto a 

colaborar com a Justiça sobre este ponto quando solicitado; QUE tem 

ciência de tais fatos em função de que diversos detentos revelaram 

para o interrogado, após dar entrada no COMPAJ semiaberto, que lá 

estavam somente pelo fato de que haviam pago grandes quantias em 

acertos com autoridades de plantão; QUE cita como exemplos 

concretos os casos dos presos CELSO (primo de JOHSSON) e 

EDNEI, não sabendo dizer apelido, sendo que este último, mesmo 

tendo antecedentes por tráfico, foi preso novamente há 

aproximadamente 04 meses e já se encontra no semiaberto; QUE, por 

fim, volta a reafirmar que não é uma pessoa violenta, que não possui 

envolvimento com qualquer crime violento, sendo apenas um membro 

de baixa importância da FDN; QUE os únicos crimes que cometeu 

desde a última vez que foi preso foi revender pequenas quantidades 

de cocaína, que não chegam nem sequer a um quilo por mês de 

média, e que deseja deixar a vida de crimes pelo fato de que já está 

muito velho para isso; QUE, por fim, esclarece que se comunicava com 

os demais membros da FDN através de aparelhos da marca 

BllackBerry, e que seu nickname no BBM eram "azul da cor do mar" e 

"DOM". Nada mais disse nem lhe foi perguntado [...] sublinhei 

 

Não foram expedidos mandados de busca domiciliar em desfavor do 

investigado, tendo em vista que o mesmo já se encontrava preso e não possuía 

endereços conhecidos.   
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5.32. FRANCISCO SIDINEY MARQUES CARIOCA, vulgo 

“NEYZINHO” 

No curso dos trabalhos investigativos, foram coletados fortes elementos 

de informação e de prova que indicam que o investigado é conhecido criminoso do 

Estado do Amazonas, considerando de alta periculosidade, com diversos 

antecedentes criminais, especialmente por tráfico de drogas e homicídios. Importante 

membro da FDN, sobrinho de JOÃO PINTO CARIOCA. Foi interceptado como 

interlocutor, além de ser citado, em diversas mensagens relacionadas à homicídios, 

distribuição/entrega de drogas e pagamento da “caixinha” para financiamento da FDN, 

indicando que seria um importante distribuidor de drogas da cidade de Manaus. 

Em seu interrogatório de fls. 835/836 FRANCISCO SIDINEY MARQUES 

CARIOCA exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio. In verbis: 

[...] QUE o pessoal o chama NEY; QUE já trabalhou entregando 

sorvete para seu tio, JOAO; QUE o imóvel onde sua família reside 

pertence a seu tio; QUE nada sabe sobre o assassinato de Wanderley, 

ocorrido em 14/06/2015; QUE mão sabe mais quanto tempo tem a 

cumprir de pena; QUE não é membro da FDN e não sabe esclarecer 

nada sobre isso; QUE quer usar seu direito de se manter em silêncio; 

QUE já preso e processado anteriormente [...]. 

 

Não foram expedidos mandados de busca domiciliar em desfavor do 

investigado, tendo em vista que o mesmo já se encontrava preso e não possuía 

endereços conhecidos.   

 

5.33. JOÃO FREDY POLANIA BARROS, vulgo “ROLEX” 

No curso dos trabalhos investigativos, foram coletados fortes elementos 

de informação e de prova que indicam que o investigado é pessoa de confiança do 
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colombiano fornecedor de drogas da FDN DANIEL RODRIGUES OROSCO, vulgo 

RIQUELME ou TATARETO. Encarregava-se de toda a parte operacional do grupo, 

relacionada ao recebimento/armazenamento/distribuição de drogas, armas e dinheiro. 

Seu papel era armazenar o entorpecente e armas transportados da fronteira em sua 

propriedade rural localizada no ramal do Pau Rosa, na BR 174 (sentido Boa Vista). 

No dia da distribuição, a droga era levada do sítio para sua casa, para distribuição ou 

entrega ao seu destinatário final.  

Foi preso em flagrante pela Polícia Federal no dia 21/05/2015, 

juntamente com sua esposa SUSAN BRITO D’ALMEIDA e seu comparsa JULIO 

CEZAR PINTO CRUZ, com aproximadamente 570 Kg de drogas, entre maconha tipo 

SKUNK e COCAÍNA, que seriam entregues ao pessoal indicado por DANIEL 

RODRIGUES OROSCO, vulgo RIQUELME (IPL nº 701/2015 – SR/DPF/AM). 

Em seu interrogatório de fls. 842/843 JOÃO FREDY POLANIA BARROS 

se reservou ao direito constitucional de permanecer calado. In verbis: 

[...] QUE não possui apelido, e que nunca gostou ter colocar apelido 

em ninguém, nem de receber; QUE PERGUNTADO se a droga 

encontrada em seu terreno no ramal do Pau Rosa pela Polícia Federal 

em 21/07/2015 (Flagrante 701/2015), disse que vai dizer só ao Juiz e 

a seu advogado; QUE não quer ser confundido com esse pessoal que 

está sendo ouvido e que controla as cadeias; QUE a droga não era 

sua; QUE se fosse, estaria andando de carrão; QUE não é membro de 

nenhuma Família do Norte; QUE não deseja abrir mão de seu direito 

constitucional de permanecer em silêncio; QUE  já foi preso e 

processado anteriormente [...]. 

 

Não foram expedidos mandados de busca domiciliar em desfavor do 

investigado, tendo em vista que o mesmo já se encontrava preso e não possuía 

endereços conhecidos.   
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5.34. BRUNO HENRIQUE ASSIS BEZERRA, vulgo “PARAZINHO” 

No curso dos trabalhos investigativos, foram coletados fortes elementos 

de informação e de prova que indicam que o investigado é conhecido criminoso do 

Estado do Amazonas, considerando de alta periculosidade, com diversos 

antecedentes criminais, especialmente por tráfico de drogas. Importante membro da 

FDN, ligado ao grupo de JOÃO BRANCO, citado em diversas mensagens 

relacionadas à distribuição/entrega de drogas e pagamento da “caixinha” para 

financiamento da FDN, indicando que seria um importante distribuidor de drogas da 

cidade de Manaus. 

Em seu interrogatório de fls. 1274/1275 BRUNO HENRIQUE afirmou ser 

membro da organização criminosa Família do Norte há aproximadamente sete anos, 

reconhecendo que a FDN, como toda organização criminosa, possuía uma doutrina. 

BRUNO, reconhece ainda que, após a transferência das principais lideranças para o 

presídio federal, foi alçado à condição de atual “xerife” do Compaj. In verbis: 

[...] Que, encontra-se detido neste Complexo Penitenciário Anísio 

Jobim, cumprindo pena por tráfico de drogas; Que, é conhecido pelo 

vulgo de "PARAZINHO"; Que, além do tráfico de drogas, já foi preso 

por homicídio, porte ilegal de arma de fogo, associação ao tráfico e 

quadrilha e/ou roubo; Que, é membro da organização criminosa que 

se autointitula Família do Norte há aproximadamente sete anos; Que, 

também são membros da organização criminosa "ZÉ ROBERTO", que 

inclusive cumpria pena junto com o interrogado, JOÃO BRANCO, com 

quem o interrogado cumpriu pena no ano de 2013 neste presídio; Que, 

o interrogado afirma que, assim como toda organização criminosa, a 

FDN possui sua doutrina e, aqueles que descumprem são 

penalizados; Que, a FDN existe há aproximadamente 20 anos; Que, 

reconhece que no interior da cadeia existe o "Xerife", que é um 

membro da facção que impõe as regras/doutrinas, vindo a controlar o 

sistema; Que, reconhece ser o atual "Xerife" do Compaj, afirmando "eu 

controlo toda a malandragem no sistema"; Que, não dizer como é feito 
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o cadastro dos novos membros da organização criminosa; Que, 

quando estava em liberdade, o interrogado era responsável pelo ponto 

de venda de drogas no morro da liberdade; Que, não sabe dizer quem 

eram seus fornecedores; Que, permaneceu vendendo drogas nesse 

local do ano de 2010 o início desse ano; Que, nega que contribuía 

para a caixinha da FDN; Que, antes do interrogado, quem comandava 

a cadeia era "Mano Z", "Bicho do Mato" e "Marcos Pará", porém, com 

a transferência dos mesmos para o presídio federal, o interrogado foi 

eleito pela "malandragem" como líder e representante da FDN no 

Compaj. [...] sublinhei 

 

Não foram expedidos mandados de busca domiciliar em desfavor do 

investigado, tendo em vista que o mesmo já se encontrava preso e não possuía 

endereços conhecidos.   

 

5.35. RENATO MOREIRA TRAJANO, vulgo “PINTADO” ou ONÇA” 

No curso dos trabalhos investigativos, foram coletados fortes elementos 

de informação e de prova que indicam que o investigado é transportador de grandes 

cargas de drogas que trabalhava para o grupo de GEOMISON DE LIRA ARANTE, 

vulgo “ROQUE”. RENATO MOREIRA TRAJANO, também chamado pelas alcunhas 

de “PINTADO”, “ONÇA D’ÁGUA” e/ou “ONÇA DO RIO” (em função de ser portador 

da doença cutânea de vitiligo), é velho conhecido da Polícia Federal do Amazonas, 

por já ter sido preso em flagrante em pelo menos duas ocasiões, transportando 

grandes quantidades de drogas de Tabatinga para Manaus.  

Recentemente RENATO MOREIRA TRAJANO teve embarcação 

apreendida durante fiscalização de rotina na Base Anzol da Polícia Federal, por 

suspeitas de que a mesma seria utilizada para o tráfico de drogas. Foi preso em 

flagrante no curso da presente investigação (dia 03/09/2015), transportando 

aproximadamente 240 kg de cocaína de Santa Rosa, no Peru, para Manaus, sendo 
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lavrado o auto de prisão em flagrante nº 981/2015 – SR/DPF/AM (cópia das principais 

peças em anexo). Com os presos foram apreendidas armas de grosso calibre, da 

forma como planejado por GEOMISON, vulgo “ROQUE” (folhas 221 e seguintes do 

AC nº 02/2015), especialmente GRANADAS EXPLOSIVAS DE MÃO e coletes 

balísticos. 

Em seu interrogatório de fls. 1278/1280 RENATO MOREIRA TRAJANO 

negou ser membro da Família do Norte, mas confirmou a existência e formas de 

atuação da FDN no sistema prisional. Reconheceu ser transportador de drogas, mas 

se negou a passar maiores informações sobre para quem trabalhava. In verbis: 

[...] Que, encontra-se detido no Centro de Detenção Provisório 

Masculino - CDPM, tendo em vista ter sido preso em flagrante 

transportando grande quantidade de cocaína em uma lancha; Que, na 

oportunidade foi preso juntamente com ANDRE FILGUEIRA DO 

REMÉDIO, ALEXANDRE GOMES PALMA e FRANCISCO DA 

COSTA; Que, antes do fato acima descrito, já havia sido preso duas 

vezes, ambos por tráfico de drogas; Que, seus apelidos são "REI" e 

"PINTADO"; Que, já ouviu dizer que há uma facção criminosa 

conhecida por FDN (Família do Norte), capitaneada por "Zé Roberto", 

"Todinho", "Perna"; Que, nega ser membro da FDN; Que, somente 

depois que foi preso tomou ciência que os líderes da facção criminosa 

cobravam uma espécie de "caixinha" de seus membros, sendo o 

principal objetivo desse dinheiro auxiliar demais membros que 

estivessem necessitando; Que, sua função era apenas transportar as 

cargas de drogas; Que, trabalhava para indivíduo conhecido como 

sendo "CARLOS", que o conheceu no centro de Manaus/AM; Que, 

costuma buscar drogas nas proximidades de São Paulo de Olivêncio 

com indivíduo conhecido pelo vulgo de "CABOCLO"; Que, indagado 

sobre as pessoas que forneciam as drogas que transportava, assim 

como os proprietários das mesmas, o interrogado se negou a dizer; 

Que, indagado sobre quem era o proprietário da lancha que o 

interrogado usava para transportar drogas há alguns meses, quando 
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foi preso, o interrogado se negou a dizer; Que, na ultima vez que 

transportou drogas, o indivíduo de prenome "CARLOS" iria lhe pagar 

R$5.000,00 pelo transporte; Que, sabe dizer que todos as vezes que 

foi preso havia um dos detentos que era o líder, conhecido 

vulgarmente como "XERIFE"; Que, os "Xerifes" são sempre membros 

da FDN, os quais ditavam as ordens no interior do presídio, assim 

como aplicavam penas aos transgressores, chegando até a morte; 

Que, sabe ainda que a FDN tinha uma espécie de "estatuto", em que 

previa as regras e penalizações aos infratores; Que, sabe que para 

traficar drogas no estado do Amazonas, era necessário ter autorização 

da organização criminosa; Que, inclusive cada membro da 

organização, quando de seu início na facção, são cadastrados e 

recebem um número/senha; Que, atualmente, o "Xerife" do da CDPM 

é indivíduo "JOÃO PUPUNHA", que encontra-se no pavilhão 5; Que, 

não tem mais nada a declarar. [...] 

 

Não foram expedidos mandados de busca domiciliar em desfavor do 

investigado, tendo em vista que o mesmo já se encontrava preso e não possuía 

endereços conhecidos.   

 

 

 

5.36. FRANCISCO DOS SANTOS 

No curso dos trabalhos investigativos, foram coletados fortes elementos 

de informação e de prova que indicam que o investigado é transportador de grandes 

cargas de drogas que trabalhava para o grupo de GEOMISON DE LIRA ARANTE, 

vulgo “ROQUE”. Comparsa de RENATO MOREIRA TRAJANO, também chamado 

pelas alcunhas de “PINTADO”, “ONÇA D’ÁGUA” e/ou “ONÇA DO RIO”. Foi preso em 

flagrante no curso da presente investigação (dia 03/09/2015), transportando 

aproximadamente 240 kg de cocaína de Santa Rosa, no Peru, para Manaus, sendo 
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lavrado o auto de prisão em flagrante nº 981/2015 – SR/DPF/AM. Com os presos, 

foram apreendidas armas de grosso calibre, da forma como planejado por 

GEOMISON, vulgo “ROQUE” (folhas 221 e seguintes do AC nº 02/2015), 

especialmente GRANADAS EXPLOSIVAS DE MÃO e coletes balísticos (IPL  

981/2015 – SR/DPF/AM: Prisão em flagrante de RENATO MOREIRA TRAJANO, 

FRANCISCO DOS SANTOS, ANDRE FILGUEIRA DO REMEDIO e ALEXANDRE 

GOMES PALMA). 

Em seu interrogatório de fls. 862/864 FRANCISCO DOS SANTOS 

afirmou não ser membro da facção Família do Norte, assim como esclareceu que no 

momento em que foi preso, no dia 03/09/2015, estava apenas pegando uma carona, 

com seu primo RENATO MOREIRA TRAJANO, para esta cidade de Manaus/AM, não 

sabendo utilizar as armas que se encontravam no barco, bem como os explosivos e 

coletes a prova de bala. 

Não foram expedidos mandados de busca domiciliar em desfavor do 

investigado, tendo em vista que o mesmo já se encontrava preso e não possuía 

endereços conhecidos.   

 

5.37. JESUS ANTONIO POLANCO HERNANDEZ, vulgo “CHUCHO” 

No curso dos trabalhos investigativos, foram coletados fortes elementos 

de informação e de prova que indicam que o investigado é antigo fornecedor de drogas 

e armas da região da tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru. Tem 

nacionalidade colombiana e se encontrava foragido no Brasil, utilizando o nome falso 

de MIGUEL GARZON MELENDEZ.  

Foi preso em flagrante por tráfico de drogas pela Delegacia de 

Repressão a Entorpecentes do Amazonas em 31/07/2014, juntamente com 

FRANCISCO G. VALENCIA GUERRERO, vulgo “BILI/ENFERMO” e ALDEMAR 

POLANCO MEDINA, vulgo “FLACO/PRIMO” (IPL nº 457/2014- SR/DPF/AM - 

Processo: 10850-63.2014.4.01.3200 4ª VF/AM).  
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Teve sua extradição solicitada pela Colômbia, momento em que se 

descobriu que estava utilizando nome falso no Brasil. Fornecia drogas para um 

membro da FDN de nome LENON OLIVEIRA DO CARMO, vulgo “BILENO”, mas após 

sua prisão passou a negociar armas e drogas diretamente com a cúpula da FDN 

(JOSÉ ROBERTO e ALAN CASTIMÁRIO).  

No curso das interceptações ficou demonstrado que o mesmo 

recentemente vendeu um fuzil para a FDN pelo valor de 28 mil reais, bem como 

negociou uma grande carga de drogas. Recebeu milhares de reais da FDN nas contas 

de ANDRY ESPANHA MANGABEIRA e KARINA ALVES GARZON referentes ao 

pagamento de armas e drogas negociadas. 

Em seu interrogatório de fls. 869/872 JESUS ANTONIO POLANCO 

afirmou ser o responsável em coordenar a entrega de “skunk” procedente da Colômbia 

em Manaus/AM, entretanto, negou ter negociado armas e drogas com ALAN 

CASTIMÁRIO e JOSÉ ROBERTO, afirmando apenas que intermediou a entrega de 

um fuzil, porém não sabe especificar marca e calibre, assim como para quem foi 

entregue.  JESUS ANTONIO nega ser integrante da facção Família do Norte, sabendo 

a respeito desta, apenas o que se comenta nos presídios. 

Não foram expedidos mandados de busca domiciliar em desfavor do 

investigado, tendo em vista que o mesmo já se encontrava preso e não possuía 

endereços conhecidos.   

5.38. RUBE MAY VALENTE 

No curso dos trabalhos investigativos, foram coletados fortes elementos 

de informação e de prova que indicam que o investigado é pessoa de confiança de 

WILLIAMS RODRIGUES MAIA, vulgo “LOIRINHO”, sendo um dos responsáveis pela 

parte operacional de armazenamento, distribuição e transporte do entorpecente 

(S.O.). Foi preso no curso da presente operação por armazenar aproximadamente 17 

kg de maconha do tipo SKUNK em uma casa no Bairro Cidade Nova, sendo lavrado 

o Auto de Prisão em flagrante nº 909/2015 – SR/DPF/AM. 
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Em seu interrogatório de fls. 877/880, RUBE MAY VALENTE informou 

que foi entrevistado pelo xerife HENRIQUE após entrar no sistema prisional, mas 

negou que seja ou tenha se tornado membro da facção Família do Norte, afirmando 

não possuir senha e nunca ter pagou a “caixinha”. Negou também seu vínculo com 

WILLIAMS, e acrescentou que no momento em que foi preso sua única função era 

levar a droga até determinada casa, devolvendo o carro para onde o pegou, 

recebendo R$ 1.000,00 (mil reais) pela entrega da droga. 

Inobstante isso, o vínculo entre RUBE MAY e WILLIAMS foi conformado 

pelo próprio WILLIAMS, que em interrogatório de fls. 654/660 confirmou ser o 

responsável pelo entorpecente apreendido em poder do primeiro:   

[...] QUE conhece RUBE MAY VALENTE, que foi preso pela Polícia 

Federal por armazenar aproximadamente 17 kg de maconha do tipo 

SKUNK em uma casa no Bairro Cidade Nova (IPL nº 909/2015 - 

SR/DPF/AM); QUE reconhece que era o verdadeiro responsável pela 

droga apreendida em poder de RUBE MAY, sendo certo que este 

trabalhava para o interrogado realizando serviços operacionais de 

entrega de drogas; QUE reconhece que o SIENA apreendido em 

poder de RUBE MAY pertence ao interrogado; QUE havia acabado de 

comprar tal veículo (SIENA) [...] 

 

Não foram expedidos mandados de busca domiciliar em desfavor do 

investigado, tendo em vista que o mesmo já se encontrava preso e não possuía 

endereços conhecidos.   

 

5.39. JORGE HENRIQUE DE ALMEIDA, vulgo “HENRIQUE” 

No curso dos trabalhos investigativos, foram coletados fortes elementos 

de informação e de prova que indicam que o investigado é perigoso membro da 

FAMÍLIA DO NORTE – FDN, com diversos antecedentes criminais, e reconhecido no 

mundo do crime pela estrema violência e crueldade com que atua. Se encontrava 
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preso durante as investigações, respondendo como o principal xerife da Unidade 

Prisional do Puraquequara - UPP, executando as ordens e fazendo cumprir as regras 

de disciplina imposta pelas lideranças, sendo inclusive o responsável por aplicar 

penas aos detentos que variavam de lesões graves ao homicídio. Na cadeia, se 

converteu em braço direito de ALAN CASTIMÁRIO. As investigações apontaram que 

o alvo seria também um distribuidor de drogas da facção na cidade de Manaus. 

Em seu interrogatório de fls. 885/886 JORGE HENRIQUE DE ALMEIDA 

afirmou que era o representante da cadeia junto à administração, todavia, negou ser 

membro da FDN, bem como ser braço direito de ALAN CASTIMARIO na cadeia. In 

verbis: 

[...] QUE o pessoal lhe chama de "HENRIQUE" ou de "JORGE"; QUE 

estava há dois anos e quatro meses na Unidade Prisional do 

Puraquequara; QUE agora foi transferido para o RDD do IPAT; QUE 

era o representante da cadeia junto à administração; QUE não foi 

eleito, mas foi escolhido por antiguidade e capacidade de conversar 

com respeito com os funcionários; QUE PERGUNTADO se o braço 

direito de ALAN CASTIMARIO na UPP, respondeu que não, já que, 

mesmo antes do ALAN chegar na UPP o interrogado já era 

representante dos presos naquele presídio; QUE não é membro de 

nenhuma Família do Norte; QUE não cumpria ordens de ALAN 

CASTIMÁRIO na cadeia; QUE muitos tinham telefones na cadeia e 

podiam falar alguma coisa errada sobre o interrogado e suas 

responsabilidades; QUE não deseja abrir mão de seu direito 

constitucional de permanecer em silêncio, mas que nada mais pode 

esclarecer sobre os questionamentos sobre a FDN; QUE já foi preso 

e processado anteriormente. Nada mais disse nem lhe foi perguntado. 

[...] 

Não foram expedidos mandados de busca domiciliar em desfavor do 

investigado, tendo em vista que o mesmo já se encontrava preso e não possuía 

endereços conhecidos.   



 
POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO AMAZONAS 

DRE - DELEGACIA DE REPRESSÃO A ENTORPECENTES 

 

569 

 

 

5.40. MARCIO RAMALHO DIOGO, vulgo “GARROTE” 

No curso dos trabalhos investigativos, foram coletados fortes elementos 

de informação e de prova que indicam que o investigado é perigoso membro da 

FAMÍLIA DO NORTE – FDN, com diversos antecedentes criminais, e reconhecido no 

mundo do crime pela estrema violência e crueldade com que atua. Foi durante muito 

tempo homem de confiança de CARLOS CÉSAR LIBÓRIO, vulgo CUBIU (líder 

falecido da FDN), responsável por realizar o transporte de grandes cargas de drogas 

da fronteira para Manaus, sempre utilizando armas de grosso calibre.  

GARROTE se envolveu em confronto armado com Policiais Federais em 

Manaus, que resultou na morte de seu comparsa de alcunha “VELHO” e na sua prisão. 

Se encontrava preso no curso da presente investigação, respondendo como um dos 

xerifes do COMPAJ, executando as ordens e fazendo cumprir as regras de disciplina 

imposta pelas lideranças, sendo inclusive o responsável por aplicar penas aos 

detentos que variavam de lesões graves ao homicídio. 

Na cadeia, se converteu em braço direito de JOSÉ ROBERTO, e 

adquiria drogas com este. Foi interceptado como interlocutor em diversas passagens. 

As investigações apontaram que o alvo seria também um distribuidor de drogas da 

facção na cidade de Manaus. 

Em seu interrogatório de fls.891/892 MARCIO RAMALHO negou ser 

braço direito de JOSE ROBERTO, assim como afirma não fazer parte da Família do 

Norte. In verbis: 

[...] QUE sua família o chama pelo apelido de GT ou GARROTE; QUE 

não é verdade que foi durante muito tempo homem de confiança de 

CARLOS CÉSAR LIBÓRIO, vulgo CUBIU; QUE não era braço direito 

de JOSÉ ROBERTO no COMPAJ; QUE nunca cumpriu ordens de ZE 

ROBERTO; QUE não era xerife no COMPAJ ou da FDN; QUE não é 

membro da família do Norte; QUE nunca manteve contato com a 

esposa de GESLON CARNAÚBA; QUE não tem nenhum 
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conhecimento sobre pagamento a servidores públicos da Justiça para 

obtenção de benefícios aos presos; QUE estava no mesmo presídio 

que JOSÉ ROBERTO FERNANDES BARBOSA; QUE já ouviu falar 

mas não conhece GELSON LIMA CARNAÚBA; QUE não conhece 

GEOMISON DE LIRA ARANTE; QUE conheceu ALAN DE SOUZA 

CASTIMÁRIO na cadeia do CDP em Manaus; QUE nunca conheceu 

JOÃO PINTO CARIOCA; QUE não conheceu CLEOMAR RIBEIRO DE 

FREITAS, vulgo "COPINHO"; QUE COPINHO esteve no COMPAJ 

junto com o interrogado; QUE nunca movimentou valores da FDN para 

aquisição de bens e ou serviços de terceiro; QUE não tinha nenhuma 

função na FDN; QUE não responde a nenhum processo de homicídio; 

QUE nunca praticou atos ilícitos a mando das lideranças da Facção; 

QUE nunca atuou junto a autoridades públicas e do judiciário, 

negociando e/ou corrompendo e oferecendo vantagens indevidas para 

obtenção de vantagens ilícitas aos membros da Organização; QUE a 

primeira vez que entrou no sistema foi em 2002 por roubo; QUE 

nenhuma outra pergunta realizada ao preso foi respondida 

positivamente; QUE não paga caixinha da FDN e não sabe para que 

serve; QUE ouviu dizer que os membros pagam a tal caixinha; QUE 

não nenhuma outra informação sobre a FDN; QUE já foi preso e 

sentenciado anteriormente. Nada mais disse nem lhe foi perguntado. 

[...] 

 

Cumpre observar que o apelido GARROTE consta em diversas 

anotações sobre contabilidade do tráfico de drogas encontradas em poder de 

JORLEADES, vulgo “JIBA”, sempre associado a grandes quantidades e valores.  

Não é dado olvidar que “JIBA” era o principal responsável por 

operacionalizar o recebimento e distribuição de drogas de JOSÉ ROBERTO na 

cidade, reforçando os indícios de que, mesmo preso, MARCIO RAMALHO seria 

distribuidor de drogas da FDN em Manaus (vide relatório de análise de material 

existente no apenso I, volume V). 
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Não foram expedidos mandados de busca domiciliar em desfavor do 

investigado, tendo em vista que o mesmo já se encontrava preso e não possuía 

endereços conhecidos.   

  

5.41. ANDRE FILGUEIRA DO REMEDIO 

No curso dos trabalhos investigativos, foram coletados fortes elementos 

de informação e de prova que indicam que o investigado é um transportador de 

grandes cargas de drogas que trabalhava para o grupo de GEOMISON DE LIRA 

ARANTE, vulgo “ROQUE”. Comparsa de RENATO MOREIRA TRAJANO, também 

chamado pelas alcunhas de “PINTADO”, “ONÇA D’ÁGUA” e/ou “ONÇA DO RIO”. 

Foi preso em flagrante no curso da presente investigação (dia 

03/09/2015), transportando aproximadamente 240 kg de cocaína de Santa Rosa, no 

Peru, para Manaus, sendo lavrado o auto de prisão em flagrante nº 981/2015 – 

SR/DPF/AM. Com os presos foram apreendidas armas de grosso calibre, da forma 

como planejado por GEOMISON, vulgo “ROQUE” (folhas 221 e seguintes do AC nº 

02/2015), especialmente GRANADAS EXPLOSIVAS DE MÃO e coletes balísticos 

(IPL  981/2015 – SR/DPF/AM: Prisão em flagrante de RENATO MOREIRA TRAJANO, 

FRANCISCO DOS SANTOS, ANDRE FILGUEIRA DO REMEDIO e ALEXANDRE 

GOMES PALMA). 

Em seu interrogatório de fls. 1283/1284 ANDRE FILGUEIRA reservou-

se ao direito constitucional de permanecer em silencio. 

Não foram expedidos mandados de busca domiciliar em desfavor do 

investigado, tendo em vista que o mesmo já se encontrava preso e não possuía 

endereços conhecidos.   

 

5.42. ALEXANDRE GOMES PALMA 
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No curso dos trabalhos investigativos, foram coletados fortes elementos 

de informação e de prova que indicam que o investigado é transportador de grandes 

cargas de drogas, que trabalhava para o grupo de GEOMISON DE LIRA ARANTE, 

vulgo “ROQUE”. Comparsa de RENATO MOREIRA TRAJANO, também chamado 

pelas alcunhas de “PINTADO”, “ONÇA D’ÁGUA” e/ou “ONÇA DO RIO”.  

Foi preso em flagrante no curso da presente investigação (dia 

03/09/2015), transportando aproximadamente 240 kg de cocaína de Santa Rosa, no 

Peru, para Manaus, sendo lavrado o auto de prisão em flagrante nº 981/2015 – 

SR/DPF/AM (cópia das principais peças em anexo). Com os presos foram 

apreendidas armas de grosso calibre, da forma como planejado por GEOMISON, 

vulgo “ROQUE” (folhas 221 e seguintes do AC nº 02/2015), especialmente 

GRANADAS EXPLOSIVAS DE MÃO e coletes balísticos (IPL  981/2015 – 

SR/DPF/AM: Prisão em flagrante de RENATO MOREIRA TRAJANO, FRANCISCO 

DOS SANTOS, ANDRE FILGUEIRA DO REMEDIO e ALEXANDRE GOMES PALMA). 

Em seu interrogatório de fls. 1287/1288 ALEXANDRE GOMES reservou-

se no direito constitucional de permanecer calado. 

 

 

5.43. ALEX SANDRO FERNANDES BEZERRA, vulgo “FEDERAL” 

No curso dos trabalhos investigativos, foram coletados fortes elementos 

de informação e de prova que indicam que o investigado é um dos principais 

transportadores de drogas da região da tríplice fronteira para Manaus, sendo pessoa 

de total confiança de fornecedor “TRONCO” e dos “IRMÃOS FREITAS” para realizar 

o traslado de grandes cargas de cloridrato de cocaína.  

“FEDERAL” foi preso em flagrante no dia 09/04/2015, juntamente com 

ZACARIAS ICHPAS CURO, vulgo “CUCHARA”, transportando aproximadamente 200 

Kg de cloridrato de cocaína. Durante a prisão, colaborou muito com as investigações, 
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contando com riqueza de detalhes a foram de atuação da organização criminosa 

voltada para o tráfico internacional de drogas, capitaneada pelos “IRMÃOS FREITAS”.  

Em seu interrogatório de fls. 899/903 ALEX SANDRO mais uma vez 

colaborou com as investigações, confirmando que desde o ano de 2009 transportava 

cocaína proveniente do Peru para Manaus/AM, trabalhando para os IRMÃOS 

FREITAS e WILDER CHUQUIZUTA VELAYARSE, vulgo “TRONCO”, contando 

detalhes sobre como operavam. Revelou informações sobre como foi entrevistado por 

ALAN CASTIMÁRIO e HENRIQUE após dar entrada no UPP, alegando, contudo, 

desconhecer maiores informações sobre a FDN.    

Não foram expedidos mandados de busca domiciliar em desfavor do 

investigado, tendo em vista que o mesmo já se encontrava preso e não possuía 

endereços conhecidos.   

 

5.44. ZACARIAS ICHPAS CURO, vulgo “CUCHARA” 

No curso dos trabalhos investigativos, foram coletados fortes elementos 

de informação e de prova que indicam que o investigado é um dos principais 

transportadores de drogas da região da tríplice fronteira para Manaus, sendo pessoa 

de total confiança de do fornecedor “TRONCO” e dos “IRMÃOS FREITAS” para 

realizar o traslado de grandes cargas de cloridrato de cocaína. Foi preso em flagrante 

no dia 09/04/2015, juntamente com ALEX SANDRO FERNANDES BEZERRA, vulgo 

“FEDERAL”, transportando aproximadamente 200 Kg de cloridrato de cocaína. Em 

interrogatório, “FEDERAL” destacou que ambos estavam a serviço dos “IRMÃOS 

FREITAS”, que comandavam uma organização criminosa voltada para o tráfico 

internacional de drogas para Manaus. 

Em interrogatório de fls. 908/911 ZACARIAS ICHPAS afirmou que a 

droga apreendida no dia 09/04/2015 pela Polícia Federal, teria sido entregue sob 

ordem de JUAN CARLOS, dizendo desconhecer as pessoas conhecidas como 



 
POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO AMAZONAS 

DRE - DELEGACIA DE REPRESSÃO A ENTORPECENTES 

 

574 

 

“IRMÃOS FREITAS”. ZACARIAS também negou ser membro da facção Família do 

Norte. 

Não é dado olvidar que os trabalhos investigativos revelaram que o 

estrangeiro JUAN CARLOS, ainda não identificado, é atualmente um grande 

fornecedor de drogas da tríplice fronteira, que negociava grandes cargas com os 

IRMÃOS FREITAS e com GEOMISON DE LIRA ARANTES, vulgo “ROQUE”.    

Não foram expedidos mandados de busca domiciliar em desfavor do 

investigado, tendo em vista que o mesmo já se encontrava preso e não possuía 

endereços conhecidos.   

 

5.45. WANDERLAN MARINHO DOS SANTOS 

No curso dos trabalhos investigativos, foram coletados fortes elementos 

de informação e de prova que apontaram que WANDERLAN é funcionário da SEMSA 

(Secretaria Municipal de Saúde de Manaus), e fornecia para a advogada 

ROSÂNGELA documentação falsa relacionada à área de saúde (laudos e atestados 

médicos) para instruir pedidos de concessão de liberdade provisória e/ou prisão 

domiciliar aos presos da facção FDN. 

WANDERLAN foi localizado e preso no dia da deflagração em sua 

residência. No local, foram encontrados diversos blocos de atestados e receituários 

médicos, além de diversos carimbos de médicos amazonenses de diferentes 

especialidades, que eram utilizados pelo investigado para produzir atestados e 

“laudos” médicos falsos, atendendo a pedidos da advogada ROSÂNGELA. Foram 

encontrados, inclusive, pelo menos dois receituários já preenchidos, com o título de 

“LAUDO MÉDICO”, datados de 12/11/2015, “atestando” que o detento EMERSON DA 

COSTA MARQUES seria “portador de derrame plural oriundo de TB pulmonar”, 

adquirido pela falta de estrutura sanitária e contato direto com o público carcerário, e 

solicitando, ao final, tratamento domiciliar (vide relatório de análise de material 

apreendido juntado no APENSO I, volume XXIII).    
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Em interrogatório de fls. 917/920 WANDERLAN MARINHO confirmou 

que forneceu laudos e atestados médicos falsos para a advogada ROSÂNGELA, 

mediante recompensa financeira, justificando que não tinha ciência de que tais 

documentos tinham como objetivo obter benefício para membros da facção FDN. In 

verbis: 

[...] QUE,  Questionado sobre sua profissão e/ou atividade 

remunerada, disse ser enfermeiro desde 2002; QUE 

questionado quais são seus empregadores atuais, respondeu 

que trabalha para a Prefeitura de Manaus (Secretaria Municipal 

de Saúde) e para o Estado do Amazonas (Secretaria Estadual 

de Saúde); QUE questionado se possui alguma função 

específica, respondeu que é vacinador em ambas as secretarias, 

QUE questionado sobre sua renda mensal, respondeu que 

recebe aproximadamente R$ 3000,00 de cada secretaria; QUE 

quesitionado se possui apelidos, respondeu que não; QUE 

questionado se já foi preso anteriormente, respondeu que não; 

QUE questionado se possui familiares ou amigos próximos 

envolvidos ou que já foram presos por tráfico de drogas, 

respondeu que não; QUE questionado se tem conhecimento da 

existência e atuação no de uma facção criminosa autointitulada 

“FAMÍLIA DO NORTE – FDN”, respondeu que conhece apenas 

pelo "jornal"; QUE questionado se sabe quem são as principais 

lideranças (pilares ou conselho) da FDN, respondeu que não; 

QUE questionado sobre sua relação com a facção criminosa, 

respondeu que nenhuma; QUE questionado se conhece algum 

membro da FDN, respondeu que não; QUE questionado se é 

membro da facção, respondeu que não. QUE questionado se 

possui cadastro e senha dessa facção, respondeu que não; QUE 

questionado se possui alguma função nessa ORCRIM, 
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respondeu que não tem nenhuma, QUE questionado sobre 

quais crimes já praticou como membro da FDN ou a mando das 

lideranças da Facção, respondeu que nunca cometeu crimes a 

mando de dessa facção; QUE questionado se conhece algum 

advogado (a) que trabalha para membros da FDN, respondeu 

que não; QUE questionado se conhece a advogada 

ROSANGELA, respondeu que sim, mas não sabe de sua relação 

com essa facção; QUE questionado sobre quantos laudos e 

atestados médicos falsos forneceu pra a advogada 

ROSANGELA, respondeu que uns dois ou três, mas não sabia 

que eram destinados para essa facção; QUE questionado qual 

o valor que a advogada ROSANGELA pelos documentos 

falsificados, respondeu que era pouco, por volta de R$ 100,00; 

QUE questionado se sabe o destino dos referidos documentos 

falsos, respondeu que não sabe; QUE questionado se recorda 

os nomes dos “falsos pacientes” que ROSANGELA solidava 

para constar nos documentos, respondeu que não e nem os 

conhecia; QUE questionado se interrogado forneceu esses 

documentos falsos para outras pessoas, respondeu que não; 

QUE questionado como o interrogado adquiria os documentos 

falsos, respondeu que conseguia os blocos de 

atestados/receituários, visto que trabalhava na secretaria; QUE 

questionado sobre as pessoas que o auxiliavam a obter os os 

blocos de atestados/receituários, respondeu que não; QUE 

questionado sobre como eram obtidos os carimbos dos médicos, 

respondeu que pelo fatos dos médicos não ficarem com 

frequência na unidade, eles deixavam os carimbos, mas não era 

para serem utilizados para a finalidade que usava; QUE 

questionado se os médicos não se importavam com o fato de o 

interrogado assinar por eles, respondeu que não, visto que quem 
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preenchia os documentos era o interrogado; QUE questionado 

sobre os carimbos encontrados em sua casa nessa manhã, 

respondeu que foram obtidos na secretaria municipal e ficavam 

com o interrogado; QUE questionado sobre os blocos de 

atestados e receituários encontrados em sua casa nessa 

manhã, disse que ficavam com o interrogado para "fazer 

rascunho"; QUE questionado se os médicos cujos carimbos 

foram apreendidos em sua residência nessa manhã sabiam que 

eram usados para criminosos da FDN, com o objetivo de 

conseguirem benefícios junto a justiça, respondeu que não, tal 

como o interrogado; QUE questionado se possui informações 

relacionadas a corrupção de autoridades públicas, inclusive com 

foro por prerrogativa de função, com envolvimento na emissão 

de documentos falsos para beneficiar membros da FDN, 

respondeu que não; QUE deseja registrar que confiava na 

ROSANGELA, visto que ela é advogada e ela saberia que não 

pode dar atestados para criminosos; QUE questionado sobre o 

aparelho celular apreendido em seu poder nessa oportunidade, 

respondeu que era usado pelo interrogado e por sua atual 

companheira; QUE esclarece que há conversas por 

WHATSAPP com a Dra. ROSANGELA no aparelho celular 

apreendido; QUE questionado se já foi preso(a) ou processado(a) 

anteriormente, respondeu que não. [...] 

 

Todas as peças produzidas durante o cumprimento do mandado de 

busca domiciliar expedido para o endereço de WANDERLAN se encontram 

relacionados no APENSO I, VOLUME XXIII, do presente IPL.  

 

5.46. JONCKLER VALLADARES ALVAREZ, vulgo “GATO NEGRO” 
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No curso dos trabalhos investigativos, foram coletados fortes elementos 

de informação e de prova que indicam que o investigado é perigoso criminoso, ex-

membro do grupo de JAIR ARDELA MICHUE, vulgo “JAVIER”, com diversos 

antecedentes criminais, e reconhecido no mundo do crime pela estrema violência e 

crueldade com que atua.  

Passou longa temporada preso no COMPAJ, local em que se aproximou 

de JOSÉ ROBERTO, se tornando membro da FAMÍLIA DO NORTE – FDN. 

Atualmente em liberdade, retornou para Santa Rosa, no Peru, de onde mantinha 

estreito contato com DANIEL OROSCO, vulgo “RIQUELME”, um dos maiores 

fornecedores de drogas da FDN.  

Juntos, estariam construindo uma balsa, que serviria tanto para 

transporte de drogas, quanto para ser posicionada e frente ao flutuante da Polícia 

Federal, de maneira a funcionar como ponto de observação das atividades de 

fiscalização daquela unidade policial, conforme demonstrado em mensagens e fotos 

interceptadas no curso das investigações. Daniel Orosco orienta JONCKLER a 

comprar, inclusive, um binóculo, para ser usado nas vigilâncias, de maneira a obterem 

o total controle das saídas de embarcações da PF.  

JONKLER preso em território nacional no dia da deflagração, após ter 

sido localizado transitando na área do porto da Cidade de Tabatinga/AM.  

Em interrogatório de fls. 925/927 JONCKLER VALLADARES 

reconheceu que estava construindo uma balsa, mas negou que seria utilizada para o 

tráfico de drogas ou como ponto de observação do flutuante da Polícia Federal, 

asseverando que seria unicamente para comércio de sua família. Negou sua relação 

com o Colombiano “DANIEL OROSCO”, bem como negou qualquer envolvimento com 

o tráfico de drogas. 

Não foram expedidos mandados de busca domiciliar em desfavor do 

investigado, tendo em vista que o mesmo não possuía endereços conhecidos em 

território nacional.    
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5.47. ROMARIO CORVELO FONSECA, vulgo “ROMARINHO” 

No curso dos trabalhos investigativos, foram coletados fortes elementos 

de informação e de prova que indicam que o investigado é perigoso criminoso deste 

Estado, com diversos antecedentes criminais, especialmente relacionados a 

homicídios, e reconhecido no mundo do crime pela estrema violência e crueldade com 

que atua. Membro de destaque da FAMÍLIA DO NORTE – FDN, sendo sicário de total 

confiança das principais lideranças da facção. Foi o executor de diversos homicídios 

realizados a mando das lideranças. As investigações apontaram também que o alvo 

seria um distribuidor de drogas da facção na cidade de Manaus. 

Nos dias que antecederam a deflagração, ROMARINHO movimentou 

grandes quantidades de dinheiro, para aquisição de uma grande carga de SKUNK e 

COCAÍNA, conforme demonstrado na interceptação das mensagens de seu pin 

2bf901a7. 

ROMARINHO foi localizado e preso no dia da deflagração em sua 

residência. No local, foram encontrados aproximadamente 18 mil reais em espécie, 4 

mil pesos colombianos em espécie, diversos aparelhos telefônicos, inclusive os da 

marca BlackBerry que foram utilizados pelo alvo no curso das investigações, além de 

diversos documentos relacionados a contabilidade do tráfico de drogas e a bens 

imóveis, conforme demonstrado nos relatórios de análise de material apreendido 

juntados no apenso I, volume LII.   

Em seu interrogatório de fls. 934/937 ROMARIO CORVELO negou ser 

membro da FDN, e se recusou a responder perguntas relacionadas ao seu 

envolvimento com o tráfico de drogas. In verbis: 

[...] QUE,  não tenho profissão definida QUE me recuso a responder o 

que faço para ganhar dinheiro QUE tenho apenas o apelido de 

ROMARINHO QUE já fui preso anteriormente, uma única vez, sob a 

acusação de homicídio QUE nenhuma outra pessoa foi presa ou 
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acusada do crime de homicídio junto comigo QUE somente eu 

respondo ao processo sob a acusação do crime de homicídio contra 

FRANCISCO QUE o único parente meu que já foi preso, foi o meu 

irmão SERGIO ROBERTO CORVELO FONSECA, sob a acusação de 

tráfico de drogas QUE foi apreendido com SERGIO ROBERTO 

aproximadamente 80 gramas de pasta base QUE do processo de 

homicídio que estou respondendo, recebi a liberdade provisória 

concedida pela Desembargadora ENCARNAÇÃO QUE paguei R$ 

30.000,00 (trinta mil reais) para o advogado conseguir a minha 

liberdade provisória QUE o meu advogado informou que o valor total 

seria referente a honorários QUE fiquei em liberdade pelo período de 

um mês, e depois o Juiz revogou o benefício da liberdade QUE a partir 

da data da revogação, eu fiquei como foragido QUE só tive 

conhecimento da existência de uma facção criminosa chamada 

FAMÍLIA DO NORTE-FDN, através da televisão QUE não sou membro 

da FDN e nunca atuei em crime em favor da FDN QUE não sei 

informar se os membros da FDN possuem cadastro ou senha QUE 

não sei informar se os membros da facção possuem padrinho QUE 

fiquei preso por aproximadamente um ano e três meses QUE dentro 

do presídio, não ouvi falar de JOÃO BRANCO, nem de HOLANDES e 

nem de ALAN CASTIMARIO QUE dentro do presídio eles não 

costumam falar de presos ou facção QUE não exerce função dentro 

de nenhuma organização ou facção criminosa QUE não pratiquei 

crime com nenhum membro da FDN QUE não está envolvido com 

nenhum crime de assassinato praticado por facção QUE se me recuso 

a responder de quem compra drogas, em qual região e como a droga 

é trazida para Manaus QUE me recuso a responder qualquer pergunta 

relacionada com o tráfico de dorgas QUE nunca ouvi falar que a FDN 

tem algum estatuto QUE nunca ouvi falar que a FDN é ligada ao 

Comando Vermelho QUE nunca ouvi falar de rivalidade entre 

membros da FDN e membros de facção ligada ao PCC QUE nunca 

ouvi falar de uma caixinha da FDN para qual os membros devem 

contribuir e nem sei para que serve tal caixinha QUE não tenho 
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conhecimento de nenhuma informação relacionada com a FDN QUE 

nada sei relacionado com os assassinatos de RUBÃO, DECO, 

GIGANTE, membros do PCC, RONAIRON, CHESTER, PIU PIU da 

Esparta 300 QUE nunca ouvi falar de atuação da FDN dentro dos 

presídios amazonenses QUE não sei o que significa a expressão "é 

sal " no mundo do crime QUE não sei que tipo de droga no Amazonas 

é chamada de UÍSQUE, BRILHO, CERVEJA ou PEDRA QUE não 

tenho conhecimento de que a FDN tenha tabelado o preço da droga 

em Manaus QUE não tenho carro, nem casa e nem imóvel QUE a casa 

onde meu pai mora é alugada, porque a casa que ele tinha era 

localizada no bairro Pioreni, foi trocas com SAMYR em 10 quitinetes 

QUE as quitinetes já estavam construídas, faltando o acabamento 

QUE a casa foi dada no valor de R$ 60.000,00 e o restante seria pago 

pelo meu pai em prestações de R$ 3.000,00 QUE as duas Notas 

Promissórias emitidas por MARIA ELIANI C. FONSECA, em favor de 

SAMYR ALVES DE LIMA, apreendida no Auto de Apreensão 

558/2015, fazem parte das parcelas que estão sendo pagas pelo meu 

pai QUE eu não sei a quantia de cada promissória e nem o valor total 

da dívida que restou para meu pai pagar a SAMYR QUE não tenho 

conta bancária em meu nome QUE já utilizei a conta bancária de meu 

pai para receber dinheiro QUE os depósitos de R$ 9.000,00 e de R$ 

8.990,00 feitos na conta de meu pai, em 13/11/2015 e 09/11/2015, na 

CEF, Ag. 1302-EDUCANDOS/AM, Conta nº 013.00109082-4, 

referem-se a dinheiro que me pertence QUE parte desse dinheiro foi 

apreendido na minha casa pela Polícia Federal na data de hoje QUE 

perguntado sobre a origem dos depósitos, e a natureza do dinheiro, 

disse que eu vou ficar em silêncio quanto a essas respostas QUE não 

tenho investido dinheiro no acabamento dos apartamentos adquiridos 

pelo meu pai de SAMYR QUE quanto ao item 19 do Auto de 

Arrecadação, tenho a informar que já comprei material de construção 

em meu nome para ser usado na construção das quitinetes, a pedido 

de meu pai, porém, o dinheiro usado para pagamento não era meu 

QUE o meu advogado e nem qualquer outra pessoa me pediu dinheiro 
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relacionado com corrupção de autoridades públicas QUE a minha 

liberdade provisória ocorreu por causa do tempo em que fiquei preso, 

respondendo ao processo QUE com relação às passagens aéreas 

emitidas em nome de CLEISON FERREIRA DA SILVA, trata-se de 

nome falso que eu utilizei para viajar de avião até Tabatinga QUE eu 

consegui uma identidade falsa com o nome CLEISON FERREIRA DA 

SILVA, a qual foi utilizada na viagem QUE quanto às anotações 

constantes no item 21 do Auto de Arrecadação, elas se referem à 

anotações minhas, porém quero me manter em silencio quanto o que 

elas representam. [...] sublinhei 

 

Todas as peças produzidas durante o cumprimento do mandado de 

busca domiciliar expedido para o endereço de ROMÁRIO CORVELO se encontram 

relacionados no APENSO I, VOLUME LII, do presente IPL.  

 

5.48. BALTAZAR ROCHA MOREIRA, vulgo “GORDO” 

No curso dos trabalhos investigativos, foram coletados fortes elementos 

de informação e de prova que indicam que o investigado operava um esquema de 

transporte de grandes cargas de drogas em um compartimento especialmente 

preparado na balsa recreio NOVA ERA, de sua propriedade, até que foi preso pela 

Polícia Federal em meados de 2014.  

BALTAZAR ROCHA MOREIRA foi condenado por tráfico de drogas na 

ação penal nº 0015795-93.2014.4.01.3200 4ª VF/AM. Logo após sua transferência 

para o COMPAJ, manteve contato com GEOMISON, vulgo ROQUE, e em longa 

conversa deixou claro que realizou pelo menos 04 viagens transportando drogas para 

FABIANO BARROSO, vulgo “BINHO” (que naquela época trabalhava para 

GEOMISON, sendo este o verdadeiro responsável pela droga). Ao final da conversa, 

BALTAZAR informa que já seria inclusive membro cadastrado da FDN. 
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Em seu interrogatório de fls. 1291/1293 BALTAZAR contou detalhes 

sobre como foi cadastrado na FDN logo após dar entrada no sistema, contando 

detalhes sobre como a facção opera nos presídios. Declarou que a droga apreendida 

em sua embarcação, em meados de 2014, era de propriedade de FABIANO 

BARROSO, mas se negou a fornecer maiores informações sobre sua relação com 

GEOMISON. In verbis: 

[...] Que, na presença do advogado ADRIANO ALVES DE LIMA, 

OAB/AM 7398, o qual faz parte do setor jurídico do Complexo Prisional 

Anisio Jobim; Que, encontra-se cumprindo pena de condenação por 

tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas; Que, quando 

entrou no sistema prisional, foi cadastrado como membro da FDN; 

Que, indagado sobre quem foram seus padrinhos, reservou-se do 

direito de permanecer em silêncio; Que, sua condenação decorreu de 

uma prisão em flagrante em uma embarcação do interrogado que 

ocultava droga; Que, um indivíduo entra no sistema carcerário, é 

encaminhado para uma sala com membros da organização criminosa, 

os quais fazem uma breve entrevista, indagando sobre o fato que 

cometeu que deu ensejo a sua prisão, assim como quem são os 

“padrinhos”; Que, “padrinho” é um membro líder da organização e, 

quando o indivíduo não tem padrinho, como foi o caso do interrogado, 

é cadastrado como sendo seus padrinhos os principais líderes da 

facção, que são: “Z” (ZÉ ROBERTO), “G” (GELSON CARNAUBA), JB 

(JOÃO BRANCO) e ROQUE; Que, com seu cadastro na FDN, o 

interrogado recebeu um número, conhecido como senha; Que, 

reconhece que no interior da cadeia sempre há um membro da 

organização que impõe e faz cumprir as regras da facção, isto é, tudo 

que deve “passar” pelo conhecimento do “Xerife”; Que, atualmente, no 

Compaj, o “Xerife” é indivíduo conhecido pelo vulgo de “PARAZINHO”; 

Que, além dos XERIFES, há representantes que auxiliam os Xerifes 

na atividade de representar e fazer valer as regras da FDN no interior 

do presídio; Que, quando há transgressores das regras da facção, os 

líderes, componentes de um conselho sentenciam o indivíduo; Que, 
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recorda-se de um detento ter sido morto, o qual era conhecido pelo 

vulgo de “CHESTER”, por fazer parte de outra facção criminosa; Que, 

com relação ao indivíduo conhecido como “BINHO” (FABIANO 

BARROSO), afirma o interrogado que as drogas apreendidas em sua 

embarcação (NOVA ERA) era de propriedade do mesmo; Que, 

quando estava sendo transferido da Cadeia Pública Raimundo Vidal 

Pessoa para este estabelecimento prisional (COMPAJ), falou com um 

detento que “morava” na mesma cela de ROQUE (GEOMISON DE 

LIRA ARANTES), para que este o ajudasse na recepção neste 

presídio; Que, pediu esse favor para ROQUE, por este conhecer muita 

gente no Compaj à época; Que, conheceu ROQUE na Cadeia 

Raimundo Vidal Pessoa, quando cumpriram pena juntos; Que, o 

interrogado deseja acrescentar que desde que foi preso procurar 

trabalhar e estudar no interior do presídio, objetivando diminuir sua 

pena. [...] 

 

Não foram expedidos mandados de busca domiciliar em desfavor do 

investigado, tendo em vista que toda a documentação e objetos de interesse para a 

investigação já haviam sido apreendidos no dia de sua prisão em flagrante.  

 

5.49. PAULO BERNAL LORES 

No curso dos trabalhos investigativos, foram coletados fortes elementos 

de informação e de prova que indicam que o investigado opera um esquema de 

“aluguel” de contas para transferência de recursos ilícitos do tráfico para o exterior, a 

um custo de 4% do valor transitado. Em suas contas, tanto como pessoa física ou 

jurídica (PAULO BERNAL LORES PUBLICIDADE – ME”, CNPJ 12.981.816/0001-22), 

movimentou milhões de reais para os fornecedores de drogas SOMBRA, 

LENIVALDO, ELEGANTE/TAISON SAGITÁRIO e JUAN ANGEL OCAMPO CRUZ, 

não estando descartado que o investigado possua vínculo direto com o tráfico de 
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drogas, trabalhando em conjunto com os alvos investigados. Citado em diversos 

relatórios de inteligência financeira do COAF. 

PAULO BERNAL foi localizado e preso no dia da deflagração em sua 

residência na cidade de Tabatinga. No local, foram encontrados apenas os aparelhos 

telefônicos que o mesmo utilizava para contato com seus comparsas.  

Em seu interrogatório de fls. 944/946 PAULO BERNAL reconheceu que 

operava um esquema de aluguel de conta corrente, emprestando sua conta para que 

terceiros realizassem depósitos, recebendo 4% do valor transferido. PAULO 

reconheceu que emprestava sua conta para o fornecedor de drogas que atende pela 

alcunha de “DOCTOR MEDINA” (que acredita ser a mesma pessoa que TAISON 

SAGITARIO), e que em razão dos elevados valores movimentados, sabia que 

possivelmente eram oriundos do tráfico de drogas. Por fim, negou qualquer 

envolvimento com a facção Família do Norte. Vejamos: 

[...] QUE foi tratado com respeito pelos integrantes da equipe em todo 

o cumprimento dos mandados de busca e prisão; QUE em nenhum 

momento foi agredido; QUE, ao solicitar a presença de um advogado, 

o delegado permitiu que efetuasse ligação para tanto; QUE, contudo, 

após ultrapassado um tempo razoável para a chegada do procurador, 

iniciou-se o interrogatório; QUE, depois de alguns minutos, o 

advogado compareceu e instruiu o interrogando; QUE é comerciante; 

QUE não possui apelido e sempre foi chamado de Paulo; QUE é 

proprietário da PAULO BERNAL LOPES PUBLICIDADE - ME; QUE o 

objeto da pessoa jurídica é a publicidade e atividades de informática; 

QUE ela funciona atualmente e tem um rendimento mensal líquido, em 

média, de R$ 8.000,00; QUE a sede da pessoa jurídica é em 

Tabatinga/AM e não tem filial em qualquer outro local; QUE afirma que 

NÃO possui envolvimento com o tráfico de drogas; QUE já foi preso 

anteriormente numa operação da Polícia Federal, sob o fundamento 

de possuir arma e drogas em sua residência; QUE foi solto após 

alguns dias; QUE ninguém mais foi preso naquela ocasião; QUE não 
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possui familiares ou amigos próximos envolvidos ou que já foram 

presos por tráfico de drogas; QUE conhece ROLAND LEON 

OBANDO, vulgo "SOMBRA", uma vez que este era o eletricista do seu 

carro; QUE "SOBRA" é seu conhecido; QUE "SOBRA" tem uma 

AUTOPEÇAS; QUE não tem conhecimento do envolvimento de 

"SOMBRA" com atividades ilícitas; QUE não conhece LENIVALDO 

ALVES DE FREITAS, vulgo "LELEI", JUAN ALGEL OCAMPO CRUZ 

e GEOMISON DE LIRA ARANTE, vulgo "ROQUE"; QUE não possui 

relação alguma com estes; QUE não tem conhecimento sobre a vida 

pessoal ou profissional, sejam atividades lícitas ou ilícitas, das 

pessoas citadas; QUE não conhece "ELEGANTE"; QUE conhece 

"DOCTOR MEDINA", por intermédio de "SOMBRA"; QUE "DOCTOR 

MEDINA" ia regularmente à casa do interrogando; QUE "DOCTOR 

MEDINA" já pediu a conta corrente do interrogando por diversas vezes 

para que fossem transferidas quantias de dinheiro; QUE não sabe de 

qual conta recebeu os valores; QUE depois que eram transferidas tais 

quantias para sua conta, efetuava os saques e entregava para 

"DOCTOR MEDINA"; QUE recebe 4% (quatro por cento) pelo 

"aluguel"; QUE crê que alugava sua conta desde o início do ano de 

2014, mas não sabe ao certo; QUE as transações ocorriam, em média, 

três vezes ao mês; QUE os valores eram sacados e entregues para 

"DOCTOR MEDINA" em Tabatinga/AM; QUE algumas vezes fazia a 

entrega em sua cas, outras vezes próximo ao banco; QUE não existita 

qualquer tipo de facilitação por parte das insituições bancárias; QUE 

não pode afirmar com absoluta certeza que "DOCTOR MEDINA" está 

envolvido com o tráfico de drogas, mas supõe que sim, devido à 

grande movimentação de dinheiro; QUE acredita que "DOCTOR 

MEDINA" é a mesma pessoa que "TAISON SAGITÁRIO"; QUE  não 

conhece "TAISON MANOEL"; QUE não reconhece que negociou, 

forneceu ou intermediou grandes quantidades de drogas com as 

referidas pessoas; QUE reconhece, entretanto, que em diversas 

ocasiões "DOCTOR MEDINA" utilizou a conta corrente do 

interrogando para transferir valores; QUE assevera que não sabia que 
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os valores tinham origem no pagamento de grandes quantidades de 

drogas enviadas da fronteira, mas que, em razão das altas quantias, 

ele IMAGINAVA que fossem oriundas do tráfico de drogas; QUE não 

possui outros familiares ou amigos próximos que se dedicam ao 

mesmo esquema de "alugel" de contas correntes; QUE não tem 

conhecimento da existência e atuação no Amazonas da facção 

criminosa "FAMÍLIA DO NORTE - FDN"; QUE não é membro da 

facção; QUE não sabia que os membros da facção realizavam 

depósitos em sua conta corrente; QUE não sabe que são as principais 

lideranças da FDN; QUE não tem "padrinhos", uma vez que não 

trabalha para pessoa alguma da facção; QUE, como disse, não faz 

parte da organização criminosa, razão pela qual não tem área de 

atuação; QUE não contribuiu para a "caixinha"; QUE, como não faz 

parte da organização criminosa, não praticou crime algum como 

membro ou a mando das lideranças QUE, conforme já consignado 

allhures, já foi preso anteriormente. [...] 

Todas as peças produzidas durante o cumprimento do mandado de 

busca domiciliar expedido para o endereço de PAULO BERNAL LORES se encontram 

relacionados no APENSO I, VOLUME XXXVII, do presente IPL.  

 

5.50. LEONARDO RAYMUNDO ROJAS GABRIEL 

No curso dos trabalhos investigativos, foram coletados fortes elementos 

de informação e de prova que indicam que o investigado opera um esquema de 

“aluguel” de contas para transferência de recursos ilícitos do tráfico para o exterior, a 

um custo de 4% do valor transitado. Em suas contas de pessoa física e jurídica (LRR 

GABRIEL, CNPJ 06.153.565/0001-95), movimentou milhões de reais para os 

fornecedores de drogas SOMBRA, LENIVALDO e JUAN CARLOS, não estando 

descartado que o investigado possua vínculo direto com o tráfico de drogas, 

trabalhando em conjunto com os alvos investigados. 
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LEONARDO foi localizado e preso no dia da deflagração em sua 

residência na cidade de Tabatinga. No local, foram encontrados apenas os aparelhos 

telefônicos que o mesmo utilizava para contato com seus comparsas, inclusive um 

aparelho marca BlackBerry.   

Em interrogatório de fls. 954/958 LEONARDO RAYMUNDO afirmou que 

emprestava sua conta para uma única pessoa que se chama JULIAN, recebendo em 

torno de 5% a 7% do dinheiro que JULIAN movimentava, sendo tal dinheiro utilizado 

para a compra de artesanato, desconhecendo que o dinheiro depositado em sua conta 

seria para a compra de droga, assim como afirma não possuir envolvimento com o 

tráfico de drogas. LEONARDO acrescenta que há aproximadamente cinco anos não 

faz negócios com JULIAN, e não faz parte da facção criminosa FDN. 

[...] a) qual sua profissão ou atividade remunerada que exerça? 

Empresário, possui uma loja onde vende roupas, calçados, plásticos. 

Remuneração variando de R$ 10.000,00 a R$ 18.000,00 / mês. Possui 

algum apelido? Sim, DOM LEO. b) Possui alguma empresa? Quais? 

Estão ativas e funcionam de fato? Se sim, detalhar atividade exercida, 

faturamento e local onde estão instaladas. SIM, AMAZON 

COMÉRCIO, RUA SANTOS DUMONT, 188, D. PEDRO, 

TABATINGA/AM. A empresa vende roupas, calçados, plásticos e 

armarinhos. Possui faturamento de aproximadamente R$ 

35.000,00/mês. c) Possui envolvimento com o tráfico de drogas? Não. 

d) Já foi preso anteriormente? Em quais ocasiões e por quais crimes? 

Relacionar todas as pessoas que foram presas ou detidas juntamente 

com o interrogado. Não, nunca foi preso nem processado. e) Com o 

interrogado, encontravam-se SHIRLEY STEFFANY ROJAS TORRES, 

sexo feminino, nacionalidade peruana, filho(a) de Leonardo 

Raymundo Rojas Gabriel e Nancy Elizabeth Torres Mantilla, 

nascido(a) aos 24/12/1990, profissao Estudante, documento de 

identidade n° 46875241-2/REP/PERU, residente na(o) Rua Santos 

Dumont, 188, bairro D. Pedro, Tabatinga/AM e FIDEL RICARDO 

ROJAS GABRIEL, sexo masculino, nacionalidade peruana, filho(a) de 

Victor Rojas Benites e Barbara, Gabriel Paucas, nascido(a) aos 

07/04/1954, documento de identidade n° 21134270-1/REP/PERU, 

residente na(o) Rua Santos Dumont, 188, bairro D. Pedro, 

Tabatinga/AM. f) Possui familiares ou amigos próximos envolvidos ou 

que já foram presos por tráfico de drogas? Não. Não possui amigo no 

Brasil. No Peru só possui relacionamento com familiares. g) Conhece 

ROLAND LEON OBANDO, vulgo “SOMBRA” (dono da Autopeças dos 
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SOMBRAS em Tabatinga), LENIVALDO ALVES DE FREITAS, vulgo 

“LELEI” e GEOMISON DE LIRA ARANTE, vulgo “ROQUE”? Qual é 

sua relação com os mesmos (familiar/amizade/comercial/etc)? Não 

conhece nenhuma das pessoas. Não possui relação com nenhuma 

das pessoas. A única pessoa com quem mantém negócios no Brasil é 

JULIAN PAUCAR. Que os negócios em dinheiro foram feitos somente 

com JULIAN (baixinho, gordinho e com aproximadamente 40 anos). 

QUE fala com ele em português. QUE JULIAN é brasileiro. h) O que 

você sabe sobre os mesmos (profissão, atividades que exercem, 

envolvimento com atividades ilícitas, envolvimento com o tráfico de 

drogas, etc)? QUE não sabe com o que as outras pessoas trabalham, 

somente JULIAN, que trabalha com peixe e artesanato. QUE empresta 

sua conta para JULIAN. QUE empresta a sua conta somente a JULIAN 

e mais nenhuma outra pessoa. QUE do empréstimo da sua conta, 

recebe em torno de 5% a 7% do dinheiro que JULIAN movimenta. QUE 

este dinheiro utiliza para comprar mercadorias no Peru. QUE compra 

mercadorias na PLAZA DE ARMAS em Cusco e em Lima. QUE volta 

para o Brasil com as mercadorias e as entrega para JULIAN. QUE fica 

com 5 a 7%do valor que JULIAN entregou. QUE JULIAN entra em 

contato através de telefone; QUE JULIAN diz o valor que depositou e 

o interrogado vai até o Peru e compra as mercadorias. i) Quem são os 

estrangeiros (possivelmente peruanos ou colombianos) fornecedores 

de drogas conhecidos pelas alcunhas de “JUAN CARLOS”, 

“JUANCHO”, “SOLANGE CONEJO”, “EDWIN”, “DURO” e/ou 

“MATIAS”? Qual sua relação e o que sabe sobre os mesmos 

(profissão, atividades que exercem, envolvimento com atividades 

ilícitas, envolvimento com o tráfico de drogas, etc)? QUE o próprio 

indiciado compra as mercadorias. QUE compra nos standes e por isso 

não conhece nenhum fornecedor. QUE não conhece nenhum dos 

nomes indicados acima. j) Reconhece que negociou, forneceu ou 

intermediou grandes quantidades de drogas com as referidas 

pessoas, tendo em vista que em diversas ocasiões os mesmos 

indicaram e/ou utilizaram a conta corrente do interrogado para efetuar 

o pagamento de grandes cargas de drogas enviadas da fronteira para 

Manaus? Como não conhece nenhuma das pessoas acima, não sabe 

com elas negociam. k) Se não, por qual motivo os mesmos realizaram 

depósitos de grandes quantias de dinheiro em espécie em sua conta 

corrente, sempre que estavam negociando/adquirindo drogas na 

fronteira, conforme demonstrado em diversas comunicações 

interceptadas no curso da operação, conforme abaixo ilustrado? QUE 

nega conhecer GEOMISSON DE LIRA ARANTE. QUE recebeu quatro 

parcelas de R$ 50.000,00 de JULIAN. QUE sacou o dinheiro e deu 

para JULIAN fazer negócios. QUE desse dinheiro comprou 

mercadorias. QUE desconhece que o dinheiro depositado em sua 

conta seja para compra de drogas. l) Se informar que apenas cedeu 
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ou alugava sua conta para terceiros, perguntar (i) quem utilizava a 

conta ou para quem repassava o dinheiro e onde, fornecendo a 

qualificação completa das pessoas para as quais repassava o dinheiro 

– fornecedores de drogas e verdadeiros destinatários – bem como o 

local onde possam ser encontrados), (ii) há quanto tempo cedia ou 

alugava sua conta, fornecendo estimativa do número de saques e 

valor total movimentado, (iii) se o dinheiro era sacado e entregue na 

fronteira ou transferido de maneira eletrônica, (iv) quanto recebia ou 

qual era sua comissão e (v) existia algum tipo de facilitação nas 

instituições bancárias? Obs: A operação demonstrou que grandes 

quantidades de dinheiro foram enviados para  fronteira para o 

pagamento de grandes cargas de entorpecentes, através de depósitos 

bancários realizados de maneira fracionada, em contas correntes de 

pessoas físicas e jurídicas domiciliados em Tabatinga/AM, que 

operam um esquema de “aluguel” ou “comércio” de contas para 

transferência de recursos, a um custo de uma comissão no valor de 

4% do valor transitado. QUE apenas cedia a sua conta a JULIAN 

PAUCAR. QUE não sabe onde JULIAN conseguia o dinheiro. QUE 

utilizava esse dinheiro para comprar artesanato. QUE somente 

encontrou JULIAN uma única vez. QUE conheceu JULIAN em sua loja 

quando ele levou uma amostra de artesanato para o interrogado. QUE 

JULIAN o ligava para o interrogado avisando que iria mandar uma 

pessoa para pegar as mercadorias. QUE fazia negócios com JULIAN 

umas duas a três vezes por ano. QUE já faz uns cinco anos que faz 

negócios com JULIAN. m) Possui outros familiares e/ou amigos 

próximos que se dedicam ao mesmo esquema de “aluguel” de contas 

correntes, recebendo uma comissão para movimentar recursos do 

tráfico internacional de drogas e outros crimes? Quais (qualificar e 

informar onde podem ser encontrados). QUE nenhum dos familiares 

empresta conta para fazer negócios. QUE sua esposa ROSA AMELIA 

PEREZ PEÑA não faz negócios com JULIAN. n) Tem conhecimento 

da existência e atuação no Amazonas de uma facção criminosa 

autointitulada “FAMÍLIA DO NORTE – FDN”? QUE não conhece o 

nome FAMÍLIA DO NORTE - FDN. o) É membro da facção? Desde 

quando? Possui cadastro e senha? Se informar que não, como 

justifica o fato de que membros da facção realizam depósitos na conta 

corrente do interrogado para realizar a aquisição/pagamento de 

cargas de drogas?  QUE não é membro dessa facção criminosa. p) 

Quem são as principais lideranças (pilares ou conselho) da FDN? QUE 

não conhece essa facção. q) Quem são seus padrinhos? Trabalha 

para quem na facção? QUE não conhece essa facção. r) qual sua 

função (o que faz na ORCRIM) qual é sua área de atuação na 

organização (tendo em vista que a cidade está totalmente dividida e 

cada criminoso tem sua área de atuação definida)? Contribuiu para a 

caixinha? Se sim, com quanto? QUE não faz parte dessa facção. s) 
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Quais crimes já praticou como membro da FDN ou a mando das 

lideranças da Facção (relacionar e detalhar).  QUE não faz parte dessa 

facção. t) Outras julgadas úteis: QUE desconhece o item 05 do Auto 

de Apreensão nº 160/2015 que foi encontrado em sua mesa durante o 

cumprimento do Mandado de Busca. QUE diz que o documento 

encontrado em sua mesa não é dele. QUE não conhece nenhuma das 

pessoas do album de fotos que lhe foi mostrado. QUE, nunca foi 

preso(a) ou processado(a) anteriormente. [...] 

 

Todas as peças produzidas durante o cumprimento do mandado de 

busca domiciliar expedido para o endereço de LEONARDO RAYMUNDO ROJAS 

GABRIEL  se encontram relacionados no APENSO I, VOLUME XXXVIII, do presente 

IPL.  

 

5.51. JOHNNYEL BATISTA DE FREITAS 

No curso dos trabalhos investigativos, foram coletados fortes elementos 

de informação e de prova que indicam que o investigado opera um esquema de 

“aluguel” de contas para transferência de recursos ilícitos do tráfico para o exterior, a 

um custo de 4% do valor transitado. Em sua conta, movimentou milhares de reais para 

os fornecedores de drogas NELSON FLORES CALLANTES, vulgo “ACUÁRIO” e 

BRAULIO SANCHEZ RENDON, não estando descartado que o investigado possua 

vínculo direto com o tráfico de drogas, trabalhando em conjunto com os alvos 

investigados. 

JOHNNYEL foi localizado e preso no dia da deflagração em sua 

residência na cidade de Tabatinga. Em interrogatório de fls. 966/967 JOHNNYEL 

BATISTA afirma que empresta sua conta para outras pessoas depositarem dinheiro 

há mais de cinco anos, não sendo de forma corriqueira e não cobrando uma taxa exata 

pelo “aluguel”. Afirma não conhecer as pessoas, assim como desconhece que as 

mesmas possuam envolvimento com o tráfico de drogas. JOHNNYEL acrescenta que 
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não é membro da facção Família do Norte, do mesmo modo que não conhece 

ninguém da facção. In verbis: 

[...] QUE foi tratado com educação por todos os membros da equipe; 

QUE não foi agredido; QUE é administrador de empresa trabalhando 

em cargo comissionado na prefeitura de Tabatinga/AM como 

cooredenador de patrimônio; QUE não possui empresa; QUE não 

possui envolvimento com tráfico de dorgas;  QUE nunca foi preso ou 

processado criminalmente; QUE nenhum parente do declarante foi 

preso por envolvimento com o tráficode drogas; QUE não conhece 

NELSON FLORES  COLLANTES, vilgo ACUÁRIO; QUE também não 

conhece BRAULIO SANCHEZ RENDON; QUE não reconhece os 

nomes como sendo de pessoas que depositaram valores em sua 

conta; QUE não sabe o nome de todas as pessoas que depositam na 

conta do interrogado; QUE não recebe depósito com frequencia; QUE  

mostrado o saque de no valor de vinte e dois mil reais, informou que o 

valor é proveniente da poupança do declarante  e que sacou o dinheiro 

para transferir para seu primo: DEGUPERBATISTA MOURA, AG: 

5787-8, C/C 1300.00-8, DICAMBIO LTDA CNPJ 84509959/001-47; 

QUE não depositaram grandes quantias na conta do interrogando; 

QUE  os depósito são em torno de dez mil reais; QUE há mais de cinco 

anos empresta a conta para depositarem; QUE os depóstios não são 

constantes; QUE acredita que nesse ano emprestou a conta apenas 

duas vezes; QUE as pessoas pedem a conta do declarante 

emprestada enquanto ele está jogando futebol, na feira, indo para 

casa; contudo, o declarante não sabe o nome das pessoas; QUE o 

declarante não cobra uma quantia exata para emprestar a conta; QUE 

normalmente pede "uma cerveja"; QUE não se recorda o nome das 

pessoas para quem entregava o dinheiro; QUE desconhece que essas 

pessoas tenham envolvimento com drogas; QUE não sabe por qual 

motivo as pessoas usam sua conta; QUE nunca procurou saber para 

qual fim sua conta era utilizada; QUE não sabe precisar quanto de 

valor foi movimentado na conta; QUE quando emprestava a conta 
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sempre sacava o dinheiro e entregava em espécie para a pessoa que 

solicitou o empréstimo; QUE não havia envolvimento de pessoas do 

banco;  QUE normalmente utilizava a conta pessoal do Banco do 

Brasil; QUE não conhece outras pessoas que emprestam a conta; 

QUE ouviu falar da Família do Norte, mas não conhece ninguém que 

atua essa organização criminosa; QUE não é membro da organização 

criminosa; QUE não sabe porque as pessoas depositam na sua conta; 

QUE não conhece nenhum liderança; QUE não conhece ninguém da 

Família do Norte; QUE não tem qualquer envolvimento com a Família 

do Norte; QUE aberta palavra ao declarante nada quis acrescentar; 

QUE nunca preso ou processado anteriormente. [...] sublinhei 

 

Todas as peças produzidas durante o cumprimento do mandado de 

busca domiciliar expedido para o endereço de JOHNNYEL se encontram relacionados 

no APENSO I, VOLUME XXXIX, do presente IPL.  

 

5.52. NAIRA RODRIGUES CRUZ 

No curso dos trabalhos investigativos, foram coletados fortes elementos 

de informação e de prova que indicam que a investigada opera um esquema de 

“aluguel” de contas para transferência de recursos ilícitos do tráfico para o exterior, a 

um custo de 4% do valor transitado. Em sua conta, movimentou milhares de reais para 

os fornecedores de drogas JUAN ANGEL OCAMPO CRUZ e EDWIN, não estando 

descartado que o investigado possua vínculo direto com o tráfico de drogas, 

trabalhando em conjunto com os alvos investigados. O celular nº (92) 99459-6494, 

utilizado por JUAN, estava habilitado em seu nome. 

NAIRA foi localizada e presa no dia da deflagração em sua residência 

na cidade de Tabatinga. No local, foram apreendidos 4 mil reais em espécie.  

Em interrogatório de fls. 975/977 NAIRA RODRIGUES reconheceu que 

operava em esquema de aluguel de conta corrente em Tabatinga. Esclareceu que no 
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ano de 2014 foi procurada por uma conhecida de nome VALÉRIA para que 

“emprestasse” sua conta bancária para serem feitas algumas movimentações 

financeiras, mediante recompensa financeira de uma comissão em percentual de 

1,5% do valor movimentado. NAIRA apesar de desconfiar que o dinheiro movimentado 

em sua conta fosse de origem ilícita, desconhecia que tais valores seriam 

provenientes de tráfico de drogas, não sendo membro da ORCRIM Família do Norte, 

bem como desconhece qualquer pessoa que integre a facção. In verbis: 

[...] QUE, há aproximadamente três anos trabalha como Auxiliar 

Administrativa  a Prefeitura de Tabatinga(cargo comissionado) no 

setor de compras, recebendo aproximadamente R$ 1.000,00(mil reais) 

mensais; QUE não possui nenhuma empresa registrada em seu nome; 

QUE nunca foi presa anteriormente; QUE seu irmão, ROBSON 

RODRIGUES DA CRUZ, o ano de 2005, foi preso nesta cidade, por 

ter sido encontrado em seu poder meio quilo de cocaína, sendo 

condenado ao cumprimento da pena de cinco anos e meses, de 

reclusão, sanção já cumprida; QUE não conhece o colombiano JUAN 

ANGEL OCAMPO CRUZ, não mantendo com o mesmo, 

consequentemente, qualquer relação de amizade, familiar ou 

comercial; QUE atualmente utiliza-se do número de telefone celular já 

mencionado, o que ocorre há seis meses, sendo que antes usava o 

número 9153-3515, nunca tendo utilizado o telefone de número (92) 

994596494; QUE nada sabe informar sobre as atividades 

desenvolvidas por JUAN ANGEL OCAMPO CRUZ, muito menos em 

relação à atividades ilícitas; QUE não conhece as pessoas 

denominadas pelas alcunhas de "JUAN CARLOS", "JUANCHO", 

"SOLANGE CONEJO", "EDWIN", "DURO", e/ou "MATIAS"; QUE 

a interrogada, VALÉRIA e outras meninas faziam parte de um grupo 

de dança denominado "geração de ritmos", e se apresentava a região; 

QUE no ano de 2014 foi procurada por VALÉRIA, a qual perguntou a 

interrogada se não queria "emprestar" sua conta bancária, na agência 

do Bradesco, nesta cidade, para serem feitas algumas movimentações 

financeiras,  mediante o pagamento de uma comissão em percentual 
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de 1,5% do valor movimentado, tendo VALÉRIA informado ainda que 

não existia nenhum risco; QUE tendo em vista as argumentações 

apresentadas por VALÉRIA,  houve a aceitação por parte da 

interrogada; QUE ao ser feito qualquer depósito na conta da 

interrogada, VALÉRIA, pessoalmente, comunicava o fato, sendo que 

a interrogada providenciava a retirada, após prévio agendamento com 

a instituição bancária, entregando o valor à VALÉRIA, o que ocorria às 

vezes na residência da interrogada ou em outros lugares combinados 

com ela; QUE VALÉRIA era morena, com aproximadamente 1,60 de 

altura, magra, com cabelos encaracolados, com aproximadamente 

trinta anos de idade e residia em Letícia/Colômbia; QUE todos os 

agendamentos eram feitos com a pessoa responsável pela tesouraria 

do banco; QUE movimentava em sua conta uma média variável de 

trinta a cinquenta mil reais; QUE no ano final de 2014 VALÉRIA 

mudou-se  para a cidade de Manaus, onde passou a fixar residência, 

sendo que antes de sua saída apresentou a interrogada o colombiano 

conhecido por PRETINHO, o qual iria fazer os contatos com a 

interrogada, permanecendo os mesmos termos, "do acerto" anterior; 

QUE embora desconfiasse que o dinheiro movimentado em sua conta 

fosse de origem ilícita, não tinha convicção de que se tratava de 

numerário proveniente do tráfico de drogas; QUE o mesmo 

procedimento adotado pela interrogada em relação a VALÉRIA, foi 

utilizado o que se refere a pessoa de PRETINHO, os quais conhece 

apenas pelo primeiro nome, não tendo dos mesmos outros dados que 

possibilitem suas qualificações; QUE pelo menos em duas 

oportunidades, movimentou a conta, efetuado duas transferências 

bancárias, para pessoas cujos nomes já viam escritos  e entregues por 

VALÉRIA e PRETINHO; QUE não existiu qualquer envolvimento de 

empregados a instituição financeira, inclusive a interrogada, em 

determinada ocasião, foi questionada pelo gerente do Bradesco, que 

indagou sobre o porquê dos valores movimentados, tendo a 

interrogada afirmado que se tratava da venda de um imóvel; QUE o 

gerente do banco informou a interrogada que aquela fosse a última 
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vez da movimentação de quantia razoável em sua conta; QUE tem 

pleno conhecimento que muita gente aqui em Tabatinga aluga contas 

para movimentação financeira, embora não tenha conhecimento a 

respeito de pessoas específicas, muito menos que seus familiares ou 

amigos adotem tal procedimento; QUE não tem conhecimento da 

existência e atuação o Estado do Amazonas de uma organização 

criminosa conhecida por FAMÍLIA DO NORTE - FDN; QUE não sabe 

informar se os depósitos feitos em sua conta eram provenientes da 

organização criminosa ora referida, que no momento toma 

conhecimento da sua existência; QUE como já esclarecido, nada sabe 

a respeito da FAMÍLIA DO NORTE, quem são seus membros, líderes, 

dela não fazendo parte, por conseqüência não tendo nela qualquer 

função, muito menos praticou qualquer ato ilícito, quer seja como 

membro ou a mando de qualquer pessoa; QUE exibido o álbum de 

fotografias elaborado pela DRE, afirmou não conhecer qualquer 

pessoa nele relacionado. [...] sublinhei 

 

Todas as peças produzidas durante o cumprimento do mandado de 

busca domiciliar expedido para o endereço de NAIRA se encontram relacionados no 

APENSO I, VOLUME XL, do presente IPL. 

 

5.53. RADSON ALVES DE SOUZA (VEREADOR) 

No curso dos trabalhos investigativos, RADSON ALVES DE SOUZA, que 

é vereador na cidade de TONANTINS/AM, recebeu grandes depósitos em sua conta 

corrente, efetuados em Manaus pelo colombiano JUAN ANGEL OCAMPO CRUZ, um 

dos maiores fornecedores de drogas da FDN.  

Inicialmente, acreditava-se que o investigado fosse mais uma das 

pessoas residentes no alto Solimões que operava um esquema de “aluguel” de contas 

para transferência de recursos ilícitos do tráfico para o exterior, a um custo de 4% do 

valor transitado, ou mesmo que estivesse apenas lavando dinheiro para o tráfico. Isto 
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porque RADSON havia sido preso pela Polícia Federal no ano de 2014, no aeroporto 

de Manaus, transportando grande volume de dinheiro em espécie oculto junto ao 

corpo.  

Entretanto, diante da circunstância de que o celular nº (92) 99391-8866, 

utilizado por PAULO ROBERTO MACELINO DE CASTRO, vulgo “PAULÃO”, 

responsável por realizar todos os serviços operacionais relacionados a recebimento e 

distribuição de drogas do fornecedor JUAN ANGEL, se encontrava habilitado em seu 

nome, suspeitava-se que o mesmo poderia ter envolvimento direto com o tráfico.   

Com o cumprimento dos mandados de busca e apreensão e prisão 

expedidos em desfavor do mesmo, foram coletadas novas informações que reforçam 

os indícios de que RADSON possui um vínculo direto com o tráfico de drogas, 

trabalhando em conjunto com JUAN e os demais alvos investigados. 

Isto porque, no dia da deflagração da operação, em poder de RADSON 

foi apreendido um telefone celular, cuja a análise pericial revelou existirem fotos do 

alvo com armas e drogas, bem como conversas que demostram seu envolvimento 

direto com o tráfico de drogas, enviando cargas até mesmo para a cidade do Rio de 

Janeiro.      

Em seu interrogatório de fls. 984/985 RADSON ALVES fez uso de seu 

direito constitucional de permanecer em silêncio. 

Todas as peças produzidas durante o cumprimento do mandado de 

busca domiciliar expedido para o endereço de RADSON se encontram relacionados 

no APENSO I, VOLUME XLVI, do presente IPL.  

 

5.54. KELLY CRISTINA SILVA RAMOS 

No curso dos trabalhos investigativos, foram coletados fortes elementos 

de informação e de prova que indicam que a investigada opera um esquema de 

“aluguel” de contas para transferência de recursos ilícitos do tráfico para o exterior, a 
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um custo de 4% do valor transitado. Em sua conta pessoa física movimentou milhares 

de reais para o fornecedor de drogas JUAN CARLOS e EDWIN, não estando 

descartado que o investigado possua vínculo direto com o tráfico de drogas, 

trabalhando em conjunto com os alvos investigados. 

Em interrogatório de fls. 991/993 KELLY CRISTINA negou operar um 

esquema de aluguel de contas, afirmando que emprestou sua conta uma única vez 

para o tio de amiga de nome JUCILENE NOGUEIRA ou OLIVEIRA, para um depósito 

no valor de 25 mil reais referentes a compra e venda de peixe. Não soube explicar o 

motivo da existência de outros depósitos. Por fim, declarou que não faz parte da FDN, 

não possuindo qualquer envolvimento com o tráfico de drogas. 

Todas as peças produzidas durante o cumprimento do mandado de 

busca domiciliar expedido para o endereço de KELLY CRISTINA se encontram 

relacionados no APENSO I, VOLUME XLI, do presente IPL.  

 

5.55. ELISSANDRA LEAL SIMÓES, vulgo “LOIRA” 

A investigada é irmã de ERIK LEAL SIMÕES, vulgo “CD”, homem de 

confiança de JOSÉ ROBERTO, responsável por cuidar da logística de movimentação 

de drogas e de dinheiro da FDN na capital.   

No curso dos trabalhos investigativos, foram coletados fortes elementos 

de informação e de prova que indicam que a conta corrente da investigada era 

utilizada como uma das contas oficiais para recolhimento da contribuição para o caixa 

único ou “caixinha” da FDN. Além disso, ERIK utilizava a casa de sua irmã como ponto 

de apoio, sendo local indicado para a maioria de seus comparsas efetuar pagamentos 

e recebimentos referentes ao tráfico.  

A fase final das investigações demonstrou que ELISSANDRA LEAL 

possui envolvimento com o tráfico, e trabalhava diretamente com seu irmão, efetuando 

pagamentos e recebimentos de drogas distribuídas, cuidado, de um modo geral, de 

toda a movimentação financeira. ERIK, vulgo “CD”, também utilizava o nome de sua 



 
POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO AMAZONAS 

DRE - DELEGACIA DE REPRESSÃO A ENTORPECENTES 

 

599 

 

irmã para lavagem de dinheiro, registrando bens, especialmente veículos, que 

adquiria como proveito do tráfico de drogas.  

ELISSANDRA foi localizada e presa no dia da deflagração em sua 

residência. No local, foram encontrados diversos aparelhos celulares, dos quais 

destaco o BackBerry PIN 2AFEF3CF que a investigada utilizava diariamente para se 

comunicar com seu irmão e demais comparsas (constam contatos de ELISSANDRA 

até mesmo com LUCIANE BARBOSA, esposa de JOSÉ ROBERTO). No local, 

também foram encontrados aproximadamente 18 mil reais em espécie.  

Em seu interrogatório de fls. 1004/1007, ELISSANDRA LEAL negou 

qualquer envolvimento com os fatos investigados no presente IPL, afirmando que não 

presta nenhum tipo de auxílio para seu irmão ERIK em atividades relacionadas ao 

tráfico de drogas. Negou que sua conta seja utilizada para recebimento da caixinha 

da FDN, assim como qualquer envolvimento com a facção. In verbis: 

[...] QUE encontra-se desempregada desde 2011, tendo cuidado de 

sua avó, a qual faleceu em jan/2015, sendo que recebia cerca de R$ 

800,00;  QUE seu marido, Érico Silva da Cruz, recebia cerca de R$ 

4.000,00 mensais, fabricando malhadeiras;  QUE seu marido se 

acidentou de moto em fev/15, tendo quebrado a coluna, não mais 

estando trabalhando, inclusive a declarante;  QUE seu marido recebeu 

seguro DPVAT no valor de R$ 15.000,00 em mar/15;  QUE não possui 

apelido, sendo as vezes chamada de "Nega/Morena";  QUE  QUE esta 

casada com Érico acerca de 17 anos, sendo que o mesmo não possui 

antecedentes criminais;  QUE Erik Leal Simões é irmão da declarante;  

QUE nunca foi presa, nem processada criminalmente;  QUE só tem 

conhecimento de que seu irmão Erik tenha sido preso por tráfico de 

drogas, sendo que seu outro irmão Érico Leal Simões já foi preso por 

assalto, sendo que o mesmo é viciado em drogas;  QUE tem 

conhecimento via jornal da existência da "Família do Norte- FDN", não 

sabendo informar quem são as lideranças de referida FDN, bem como 

não sabe se seu irmão Erik Leal Simões seja um dos membros desta; 

QUE o seu irmão Erik possui o apelido de "CD";  QUE não faz parte 



 
POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO AMAZONAS 

DRE - DELEGACIA DE REPRESSÃO A ENTORPECENTES 

 

600 

 

da FDN;  QUE sabe que seu irmão Erik vende roupas com a esposa, 

Vanessa, não sabendo da existência de outra fonte de renda;  QUE já 

ouviu falar da pessoa de Zé Roberto, contudo não sabe se seu irmão 

Erik possui algum envolvimento com este, nem tão pouco se seu irmão 

trabalha com a contabilidade/movimentação financeira da FDN;  QUE 

nada sabe sobre eventual recompensa financeira recebida por Erik;  

QUE não auxília seu irmão Erik em atividades relacionadas ao tráfico 

de drogas, nada sabendo a respeito disso;  QUE declara que somente 

possui conta poupança junto a Caixa Economica Federal, sendo que 

a movimentação desta ocorre por conta do recebimento de valores 

oriundos do auxílio recebido de alguns amigos que colaboram para o 

tratamento de seu esposo;  QUE não sabe informar o total de valores 

depositados em referida conta;  QUE sua conta não é utilizada para 

receber dinheiro do "caixinha" da FDN;  QUE não possui outra conta 

corrente ou poupança em outro banco;  QUE não sabe informar os 

dados de sua conta poupança junto a CEF;  QUE não sabe informar 

quais são os valores depositados semanalmente em sua conta, nem 

tão pouco o saldo atual desta; QUE não sabe dizer o nome das 

pessoas que fazem depósito em sua conta, bem como também não 

sabe informar qual é o valor movimentado mensalmente;  QUE o maior 

valor que já sacou foi R$ 5000,00, sendo que somente a declarante e 

seu sobrinho de Andriu realizam saque em referida conta;  QUE não 

recebe nem um auxílio financeiro da FDN, bem como não tem 

participação nenhuma nesta;  QUE não sabe dizer de quem Erik 

recebe a droga, nem a origem desta, forma de transporte ou destino;  

QUE não sabe dizer quais são as pessoas que trabalham para o Erik 

nesta capital;  QUE não possui bens móveis ou imóveis, sendo que 

seu irmão Érik pediu para a declarante passar para seu nome um 

veiculo Corolla, contudo, este ainda não foi adquirido;  QUE não sabe 

por que motivo Erik queria passar o veículo para seu nome;  QUE seu 

irmão Erik vai até a casa cerca de uma ou duas vezes ao mês;  QUE 

na data de hoje, por volta da 06:30h supostamente seu irmão Erik, 

juntamente com uma terceira pessoa que não conhece, teriam 
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passado pela sua casa, sendo que Erik teria ficado no carro;  QUE  a 

pessoa que estava com Erik deixou com a declarante um telefone 

celular da marca Blackberry;  QUE não sabe dizer por que são 

utilizados os telefones blackberry, nem tão pouco sabe o número de 

referido telefone;  QUE Erik não estava na sua casa na data de hoje; 

QUE a última vez que viu seu irmão Erik foi dia 17/11/15, no 

aniversário de sua mãe; QUE nunca recebeu nenhum dinheiro de Erik; 

QUE visitou seu irmão Erik na prisão por diversas vezes;  QUE Erik 

não possui nenhum bem em nome da declarante;  QUE o dinheiro 

encontrado em sua casa era proveniente parte da indenização do 

seguro DPVAT e a outra parte da venda de uma moto de seu esposo; 

QUE a moto foi vendida pelo valor de R$ 10.000,00, contudo, ainda 

não havia sido realizada a transferencia desta para o comprador;  QUE 

não sabe informar quem foi o comprador da moto; Nada mais disse 

nem lhe foi perguntado. [...] sublinhei 

 

Todas as peças produzidas durante o cumprimento do mandado de 

busca domiciliar expedido para o endereço de ELISSANDRA e ERIK se encontram 

relacionados no APENSO I, VOLUME XI, do presente IPL.  

 

5.56. DENILSON RIBEIRO AREVALO e ANTÔNIA BROTA RIBEIRO 

AREVALO 

No curso dos trabalhos investigativos, foram coletados fortes elementos 

de informação e de prova que indicam que o investigado opera um esquema de 

“aluguel” de contas para transferência de recursos ilícitos do tráfico para o exterior, a 

um custo de 4% do valor transitado. Em suas contas tanto como pessoa física ou 

jurídica (D RIBEIRO AREVALO-ME), movimentou milhares de reais para os 

fornecedores de drogas ELEGANTE/TAISON SAGITÁRIO e SOMBRA, não estando 

descartado que o investigado possua vínculo direto com o tráfico de drogas, 

trabalhando em conjunto com os alvos investigados. 
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Também foram coletados registros de movimentação na conta corrente 

de sua genitora ANTÔNIA BROTA RIBEIRO AREVALO, que em sua conta pessoa 

jurídica jurídica (A. B. RIBEIRO), movimentou milhares de reais para os fornecedores 

de drogas ELEGANTE e TAISON SAGITÁRIO.  

Ambos foram presos em suas residências na cidade de Tabatinga. No 

local foram apreendidos diversos aparelhos de telefone celular, registros de 

movimentação financeira e aproximadamente 11 mil reais em espécie.   

Em interrogatório de fls. 1014/1016 DENILSON RIBEIRO negou operar 

um esquema de aluguel de contas, bem como negou qualquer envolvimento com o 

tráfico de drogas. In verbis: 

[...] QUE é empresário individual, proprietário da D RIBEIRO 

AREVALO-ME situada no mesmo endereço da residência do 

interrogado; QUE a referida empresa está ativa e opera no ramo de 

venda de materiais de construção, elétrica e hidráulica, com 

faturamento bruto mensal de aproximadamente R$100.000,00 (cem 

mil reais); QUE os principais clientes de vendas da empresa do 

interrogado são as Forças Armadas, para os Hospitais da Cidade, 

Secretaria de Obras do Município de Tabatinga, dentre outros 

comerciantes locais e pessoas físicas individuais que compram 

esporadicamente da firma do interrogado; QUE o contador 

responsável pela empresa é o senhor JOSÉ CARLOS pertencente a 

firma ALC CONTABILIDADE; QUE não possui nenhum apelido, sendo 

conhecido DENILSON; QUE nunca foi preso e não conhece pessoas 

próximas que já tenham sido detidas ou presas, inclusive por  tráfico 

de drogas; QUE nega ter qualquer envolvimento com o tráfico de 

drogas ou com pessoas que trafiquem entorpecentes;  QUE não 

conhece pessoalmente as pessoas de ROLAND LEON OBANDO, 

vulgo “SOMBRA”, dono da Autopeças dos SOMBRAS em Tabatinga 

e GEOMISON DE LIRA ARANTE, vulgo “ROQUE”; QUE já ouviu dizer, 

uma vez, que o cidadão conhecido como “SOMBRA” tinha sido preso 
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por tráfico de drogas; QUE não conhece os estrangeiros 

(possivelmente peruanos ou colombianos) identificados pelas 

alcunhas de “ELEGANTE”, “DOCTOR MEDINA” e “TAISON 

SAGITÁRIO” ou “TAISON MANOEL”; QUE não tem nenhuma relação 

com os mesmos e desconhece qualquer envolvimento destes com 

atividades ilícitas ou com o tráfico de drogas; QUE não tem 

conhecimento de transações bancárias com a utilização da(s) conta(s) 

bancárias do interrogado e da empresa D. RIBEIRO AREVALO de 

propriedade do mesmo, em benefício de traficantes de drogas; QUE 

além do interrogado, apenas o pai do mesmo, DENIZ FARIAS 

AREVALO movimentam a conta bancária da firma D RIBEIRO 

AREVALO, no Banco do Brasil (agência 0774-9 e conta corrente 

33.045-0) e Banco Bradesco (agência 0736-6 e conta corrente 

0012007-3) e reafirma que não sabe nada acerca de possível 

movimentação de recursos nestas contas, em prol de traficantes de 

entorpecentes; QUE nunca solicitou ou recebeu valores para realizar 

depósitos e transações em contas correntes do interrogado ou da 

pessoa jurídica do mesmo; QUE não sabe de qualquer envolvimento 

da utilização de contas bancárias da mãe do interrogado, ANTONIA 

BROTA RIBEIRO AREVALO, para movimentação de dinheiro de 

propriedade de traficantes de drogas ilícitas; QUE não tem a mínima 

idéia da realização de movimentações financeiras e depósitos de 

grandes quantias de dinheiro em espécie nas contas do interrogado e 

de sua genitora; QUE, nunca foi preso(a) ou processado(a) 

anteriormente. [...] sublinhei 

 

Na mesma linha, sua genitora ANTONIA BROTA, em interrogatório de 

fls. 1023/1025, negou ter utilizado sua conta corrente pessoal ou da empresa para 

receber dinheiro do tráfico de drogas, afirmando que não possui familiares ou amigos 

envolvidos com o tráfico de drogas. In verbis: 

[...] QUE é dona de casa e mora com seu esposo DENIS FARIAS 

AREVALO, seu filho DENILSON RIBEIRO AREVALO (e sua esposa 
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VANIA, com um filho menor) e suas filhas DEISIANE RIBEIRO 

AREVALO e DIELE MAYANE RIBEIRO AREVALO; QUE tem uma 

empresa registrada em seu nome, uma loja comercial chamada 

“CASA PAULISTA” ou “CASA ELETRICISTA”, que vende material de 

construção; QUE essa loja existe tem mais de 20 anos; QUE a renda 

da família é toda da loja, niguém trabalha para terceiro; QUE não tem 

ideia quanto a loja fatura por mês, pois quem mexe nisso é o esposo 

da interrogada; QUE perguntado de quem era dois televisores 

apreendidos em sua residência nesta manhã, respondeu que era de 

seu filho DENILSON; QUE acredita que seu filho comprou essas 

televisões em Manaus; QUE ninguém da família da interrogada tem 

envolvimento com o tráfico; QUE niguém nunca foi preso na família da 

declarante; QUE não possui familiares ou amigos próximos envolvidos 

ou que foram presos por tráfico de drogas; QUE não conhece 

GEOMISON DE LIRA ARANTE, vulgo “ROQUE” e não tem relação 

com o mesmo; QUE não sabe quem são as pessoas de alcunhas de 

“ELEGANTE”, “DOCTOR MEDINA” e “TAISON SAGITÁRIO” ou 

“TAISON MANOEL”, não tem relação com elas e não sabe o que elas 

fazerm; QUE sabe que seu filho DENILSON tem uma empresa, mas 

não sabe o que essa empresa faz; QUE quem movimenta a conta da 

empresa da investigada é seu esposo; QUE não reconhece que 

negociou, forneceu ou intermediou grandes quantidades de drogas e 

não reconhece que alugou a conta da sua empresa para receber 

dinheiro do tráfico; QUE quem sabe mesmo que fica com o cartão da 

empresa da investigada é seu esposo; QUE após ter ciência das 

mensagens em que a conta da empresa da investigada foi citada entre 

conversas de trafiacantes investiagdos, respondeu que não tem 

conhecimento dessa situação; QUE não cedeu nem alugou conta para 

terceiros; QUE não possui familiares e/ou amigos que se dedicam ao 

esquema de “aluguel” de contas correntes para traficantes; QUE já 

ouviu falar da facção família do norte, mas não conhece nada; QUE 

não é membro da facção Família do Norte, não sabe que são as 

principais lideranças (pilares ou conselho) da FDN, nem quem são 
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seus padrinhos; QUE não tem participação em organização criminosa. 

QUE nunca foi presa e nunca foi processada. [...] 

 

Todas as peças produzidas durante o cumprimento do mandado de 

busca domiciliar expedido para o endereço de DENILSON RIBEIRO AREVALO e 

ANTONIA BROTA RIBEIRO se encontram relacionados no APENSO I, VOLUME 

XLIII, do presente IPL.  

 

5.57. JOSÉ IRANNYELSON PINHEIRO MALAQUIAS 

No curso dos trabalhos investigativos, foram interceptadas 

comunicações de ALAN CASTIMÁRIO dando conta de que havia um empresário 

cuidado do dinheiro da caixinha da FDN, bem como mensagens informando a conta 

corrente de JOSÉ IRANNYELSON como conta oficial a ser utilizada para recolhimento 

da contribuição para o caixa único ou “caixinha” da FDN.  

BRUNO PORTELA foi localizado e preso no dia da deflagração em sua 

residência. No local, foram encontrados e apreendidos diversos aparelhos de telefone 

celular, que ainda se encontram sob análise pericial, bem como grande quantidade de 

dinheiro em espécie, sendo aproximadamente 13,8 mil reais e 5,4 mil bolívares.    

Em interrogatório de fls. 1032/1034 JOSÉ IRANNYELSON afirma que 

nunca teve sua conta bancária utilizada para depósito da “caixinha da FDN”, 

explicando que os valores movimentados em sua conta são referentes a atividade de 

sua empresa de revenda de veículos. 

[...] QUE trabalha como revendedor de veículos usados há 10 anos; 

QUE inicialmente trabalhava como gerente da loja JS Veículos, 

situada na AV. Grande Circular, Tancredo Neves, Manaus/AM; QUE 

há um ano abriu uma loja própria (Iran Veículos); QUE obtém em 

média cerca de trinta mil reais com a venda de veículos usados em 

sua loja; QUE seu único apelido é “IRAN”; QUE nunca foi preso 

anteriormente; QUE não possui familiares nem amigos presos ou 
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envolvidos com tráficos de drogas; QUE conhece a facção criminosa 

“FAMÍLIA DO NORTE” apenas de noticiários de televisão; QUE não 

conhece e nem sabe dizer quem são as principais lideranças dessa 

organização criminosa; QUE não é membro dessa facção; QUE não 

sabe dizer o motivo de o seu nome se encontrar no cadastro da facção; 

QUE sequer sabia que possuía cadastro nessa facção; QUE não 

conhece JOÃO BRANCO nem ALAN CASTIMÁRIO; QUE jamais 

praticou crimes como membro ou a mando das lideranças da 

“FAMÍLIA DO NORTE”; QUE nunca teve conta bancária utilizada para 

o depósito da “caixinha” da FDN; QUE possui apenas um conta 

bancária (Ct nº  18291-2) no Banco Itaú, na Agência nº 8519; QUE é 

o único responsável pelos valores movimentados nesta conta; QUE os 

valores movimentados nesta conta são relativos a atividade de sua 

empresa de revenda de veículos; QUE a movimentação semanal de 

sua conta é variável, dependendo das transações de venda de 

veículos que realiza em seu estabelecimento; QUE costuma 

movimentar cerca de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por mês nessa 

conta, referente a vendas de veículos; QUE utiliza o essa conta 

corrente para o recebimento de valores relativos à venda de veículos; 

QUE apenas parte dos valores que são movimentados em sua conta 

são seus, sendo que a maior parte pertence a clientes que botam 

veículos em sua loja para vender; QUE possui outra conta bancária na 

Caixa Econômica Federal, no Estado da Paraíba, cidade de 

Bananeiras; QUE não se recorda do número dessa conta; QUE essa 

conta está vinculada a uma empresa (restaurante) que sua irmã 

JOSEFA IVETE PINHEIRO MALAQUIAS possuía naquela cidade; 

QUE essa empresa era em nome do interrogado, pois sua irmã estava 

com restrições cadastrais; QUE essa conta é movimentada apenas 

por sua irmã; QUE apenas deposita nessa conta o valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais) relativo ao aluguel do apartamento em que reside, 

que pertence a sua irmã; QUE todo o prédio em que fica a sua loja e 

o apartamento em que mora pertence ao seu cunhado; QUE todos os 

valores movimentados em sua conta possuem origem lícita; QUE não 
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presta auxílio ou colaboração à atividade de contabilidade da 

“FAMÍLIA DO NORTE”, não recebendo qualquer recompensa 

financeira desta facção; QUE interrogado afirma ter sofrido agressões 

físicas (um chute e um choque na costela) no momento do 

cumprimento do mandado, bem como soube através de sua esposa 

que ela também teria sido agredida.[...] 

 

Todas as peças produzidas durante o cumprimento do mandado de 

busca domiciliar expedido para o endereço de JOSÉ IRANNYELSON se encontram 

relacionados no APENSO I, VOLUME XXVI, do presente IPL.  

 

5.58. GLAUCINÉIA DA SILVA GUIMARÃES 

No curso dos trabalhos investigativos, foram coletados fortes elementos 

de informação e de prova que indicam que o investigado é titular da conta corrente 

utilizada por ALAN CASTIMÁRIO, para movimentação de recursos oriundos do tráfico 

de drogas. Possível laranja, não estando descartado, contudo, que possua vínculo 

direto com o tráfico de drogas, podendo ser sócia ou trabalhar em conjunto com o alvo 

investigado.  

GLAUCINÉIA foi localizada e presa no dia da deflagração em sua 

residência. No local, foi apreendido unicamente seu celular, não tendo sido 

encontrados nenhum outro objeto de interesse investigativo.  

Em interrogatório de fls. 1083/1084, GLAUCINÉIA DA SILVA negou 

conhecer ALAN CASTIMÁRIO, bem como alegou desconhecer que sua conta 

bancária estaria sendo usada por membros da Família do Norte, informando que a 

utilizaria apenas para realizar transações com seus fornecedores localizados e 

Rondônia e Fortaleza, recebimento da pensão alimentícia de sua filha, bem como para 

pagamentos de promissórias referentes às mercadorias de sua loja. In verbis: 
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[...] QUE, é comerciante e proprietária de uma pequena loja de 

confecções localizada no bairro alvorada;  QUE o comércio é bastante 

informal sendo que sequer possui CNPJ;  QUE recebe 

aproximadamente 5 mil reais e que portanto retifica a informação que 

prestou ao escrivão quando disse que ganhava mil e duzentos reais;  

QUE também é conhecida como GLAUCIA;  QUE nunca foi presa e 

não tem nenhum familiar envolvido com o tráfico de drogas;  QUE não 

tem conhecimento da quadrilha Família do Norte;  QUE é titular de 

duas contas bancárias;  QUE  possuía, no Banco Bradesco, conta, 

cujo os dados não recorda, que foi encerrada há três semanas porque 

a interrogada declara não estar utilizando esta conta, sendo que 

inclusive está tendo prejuízo pois estava pagando as taxas de 

manutenção;  QUE declara que tinha acesso aos extratos da conta 

mensalmente,  QUE com relação à conta que possui junto a Caixa 

Econômica Federal, cujo os dados não recorda, declara que mantém 

essa conta para recebimento da pensão alimentícia da sua filha, bem 

como para pagamentos de promissoras referentes às mercadorias de 

sua loja;  QUE informa movimentar sua conta da Caixa para realizar 

transações com seus fornecedores localizados em Rondônia e 

Fortaleza;  QUE acredita movimentar cerca de três mil reais mensais 

com seus fornecedores;  QUE não é proprietária de cartão de crédito;  

QUE o aluguel de sua loja lhe custa R$ 500,00 mensais;  QUE nega 

saber que suas contas bancárias estariam sendo utilizadas pela 

Família do Norte para depósito de valores decorrentes do tráfico de 

drogas;  QUE nega conhecer as pessoas de ALAN CASTIMÁRIO, 

JOÃO BRANCO e HOLANDÊS;  QUE seu ex-marido é policial militar 

aposentado e se chama FRANCISCO JESUS BARBOSA;  QUE nega 

ter recebido qualquer valor para emprestar os dados de suas contas 

bancárias;  QUE a pedido da interrogada fica registrado que informou 

ao escrivão receber mil e duzentos reais por semana e não mensal. 

[...] 
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Todas as peças produzidas durante o cumprimento do mandado de 

busca domiciliar expedido para o endereço de GLAUCINÉIA se encontram 

relacionados no APENSO I, VOLUME XXVIII, do presente IPL.  

 

5.59. TATIANE DOS SANTOS TEIXEIRA e ANGELA MÁRCIA 

CELESTINO DOS SANTOS 

No curso dos trabalhos investigativos, foram coletados fortes elementos 

de informação e de prova que indicam que a investigada opera um esquema de 

“aluguel” de contas para transferência de recursos ilícitos do tráfico para o exterior, a 

um custo de 4% do valor transitado. Em sua conta pessoa física movimentou milhares 

de reais que foram enviados para pagamentos de fornecedores de CLEOMAR 

RIBEIRO DE FREITAS, vulgo COPINHO. 

 Também foram coletados registros de movimentação na conta corrente 

de sua genitora ANGELA MÁRCIA CELESTINO DOS SANTOS, que movimentou 

milhares de reais para o fornecedor de drogas DANIEL OROSCO, vulgo “RIQUELME”, 

não estando descartado que ambas possuam vínculo direto com o tráfico de drogas, 

trabalhando em conjunto com os alvos investigados. 

TATIANE e ANGELA MARCIA foram localizadas e presas no dia da 

deflagração, na cidade de Tabatinga. No local, foram encontrados e apreendidos 

diversos aparelhos celulares, inclusive um da marca BlackBerry, cujas perícias ainda 

se encontram pendentes, mas que poderão revelar maiores informações a respeito 

da participação das mesmas.  

Em interrogatório de fls. 1092/1094 TATIANE reconheceu que cedeu sua 

conta corrente para terceiros realizarem depósitos, em troca de uma comissão. 

Informou que foi procurada por uma pessoa, cujo nome não sabe informar, a qual lhe 

ofereceu cerca de 3% do valor que fosse movimentado em sua conta caso autorizasse 

a utilização da mesma, bem como de sua mãe, para fins de realizar depósitos em 

dinheiro, onde a mesma sacava e entregava para um homem colombiano que 
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conhece apenas como “LUCHO”. TATIANE afirmou ter ciência de que tais valores 

movimentados em sua conta seriam vinculados com o tráfico de drogas tendo em vista 

as circunstâncias, entretanto, não reconhece ter envolvimento com o tráfico de drogas 

assim como não é membro da facção Família do Norte. In verbis: 

[...] QUE exerce atividades de venda de confecções e cosméticos junto 

com sua mãe ANGELA MARCIA, geralmente vendendo para 

conhecidos ganhando aproximadamente R$ 2.000,00 por mês; QUE 

é conhecida pelo apelido de "Tati"; QUE obtem as confecções que 

vende da marca "Romance" de pessoa cujo nome não recorda no 

momento; QUE não possui nem é sócia de nenhuma empresa mas 

apenas possui cadastro junto a tal pessoa citada que fornece 

confecções da mara "Romance", esclarecendo que no cadastro consta 

o nome de sua mãe e não da interrogada; QUE tal pessoa é contatada 

em um apartamento alugado situado ao lado do supermercado 

sacolão; QUE não possui envolvimento com o tráfico de drogas; QUE 

nunca foi presa anteriormente; QUE não possui nenhum familiar ou 

amigo próximo envolvido ou que já foram presos por tráfico de drogas 

esclarecendo no entanto que possui familiares consumidores de 

drogas bem como amigos próximos também consumidores, podendo 

citar: seu tio "Vilme", seu irmão "Max", amigos do seu tio "Jean" e 

"Julinho"; QUE não conhece Cleomar Ribeiro de Freitas, vulgo 

COPINHO ou CP; QUE não conhece DANIEL RODRIGUES 

OROSCO, vulgo RIQUELME ou TATARETO, nem JOSÉ SAMUEL 

SANCHEZ, não tendo qualquer informação sobre os mesmos não 

sabendo a respeito de atividades que desenvolvem; QUE ocorreu de 

uma pessoa cujo nome não sabe dizer qual seja que próximo de sua 

residência ofereceu vantagem para que fosse utilizado a conta 

corrente dela e de sua mãe para fins de realizar depósitos em dinheiro 

pelo que receberiam cerca de 3% do valor depositado; QUE foram 

feitos na conta corrente que tem no Banco Bradesco 02 depósitos, um 

no valor de R$ 20.000,00 e outro no valor de R$ 10.000,00; QUE não 

foram feitos depósitos na conta corrente que tem na CEF; QUE não 
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sabe dizer onde eram realizados os depósitos mas o dinheiro era 

sacado pela interrogada e entregue a um homem colombiano que 

conhece por "Lucho"; QUE conheceu Lucho por indicação do dito 

homem que esteve em sua residência da maneira como citada 

anteriormente oferecendo vantagem para que fosse cedido suas 

contas bancárias, bem como de sua mãe para depósitos de dinheiro; 

QUE dessa forma Lucho esteve em sua residência para receber os 

valores depositados por 2 vezes conforme acima dito; QUE na conta 

da sua mãe na CEF foi feito 01 depósito dessa natureza não 

recordando o valor cujo saque foi entregue ao Lucho pela sua mãe; 

QUE não reconhece que negociou, forneceu ou intermediou grandes 

quantidades de drogas com CLEOMAR RIBEIRO DE FREITAS, vulgo 

COPINHO ou CP, e DANIEL RODRIGUES OROSCO, vulgo 

RIQUELME, tendo em vista que em ocasiões o mesmo inciou e/ou 

utilizou a conta corrente da interrogada e de sua genitora ANGELA 

MÁRCIA CELESTINO DOS SANTOS para efetuar o pagamento de 

grandes cargas de drogas enviadas da fronteira para Manaus; QUE 

no entanto tem ciência de que estes depósitos seriam valores 

vinculados a tráfico de drogas tendo em vista as pessoas com quem 

contatou serem desconhecidas no local e de origem colombiana 

fornecendo apenas apelidos; QUE como dito o colombiano conhecido 

como Lucho foi até sua residência para receber o valor depositado e 

sacado descontando o valor acertado, por volta de 3% da quantia; 

QUE não sabe dizer se algum outro familiar além de sua mãe ou 

amigos participam ou participaram desse esquema de "aluguel" de 

contas de correntes, recebendo uma comissão para movimentar 

recursos do tráfico internacional de drogas; QUE tem conhecimento 

por informações de jornal sobre a existência e atuação no Amazonas 

de uma facção criminosa chamada Família do Norte; QUE não é 

membro dessa facção e não sabe dizer se as pessoas com quem 

contatou fornecendo sua conta corrente para efetuar depósitos como 

mencionado tem algum vínculo com a facção Família do Norte; QUE 

não sabe quais são as lideranças dessa facção e nem tem padrinhos 
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vinculados a mesma, não tendo portanto qualquer relação ou função 

nessa organização criminosa, nem praticou qualquer crime a mando 

de pessoas vinculadas a essa facção; QUE, nunca foi preso(a) ou 

processado(a) anteriormente. [...] Sublinhei 

 

Seguindo a mesma linha, sua genitora ANGELA MARCIA, em 

interrogatório de fls. 1101/1103, negou ter envolvimento com o tráfico de drogas, 

esclarecendo que nunca cedeu ou alugou sua conta para terceiros, somente para sua 

filha TATIANE DOS SANTOS TEIXEIRA. In verbis: 

[...] QUE, exerce atividades de venda de roupas as quais obtem com 

conhecido cujo nome não recorda no momento vendendo as 

confecções para conhecidos tendo uma renda mensal de 

aproximadamente R$ 1.000,00; QUE é conhecida como Márcia; QUE 

não possui nenhuma empresa e nem participa como sócio de qualquer 

empresa; QUE não possui envolvimento com tráfico de drogas; QUE 

nunca foi presa anteriormente; QUE não possui nenhum familiar ou 

amigo próximo envolvido ou que já foram presos por tráfico de drogas; 

QUE não conhece Cleomar Ribeiro de Freitas, vulgo COPINHO ou 

CP; QUE não conhece DANIEL RODRIGUES OROSCO, vulgo 

RIQUELME ou TATARETO, nem JOSÉ SAMUEL SANCHEZ, não 

tendo qualquer informação sobre os mesmos; QUE não reconhece 

que negociou, forneceu ou intermediou grandes quantidades de 

drogas com CLEOMAR RIBEIRO DE FREITAS, vulgo COPINHO ou 

CP, e DANIEL RODRIGUES OROSCO, vulgo RIQUELME, tendo em 

vista que em ocasiões o mesmo inciou e/ou utilizou a conta corrente 

da interrogada e de sua genitora ANGELA MÁRCIA CELESTINO DOS 

SANTOS para efetuar o pagamento de grandes cargas de drogas 

enviadas da fronteira para Manaus; QUE esclarece que somente tem 

conta corrente (poupança) na CEF; QUE nunca teve outra conta em 

qualquer outra instituição financeira; QUE não sabe por qual motivo 

tais pessoas teriam realizado depósitos e teriam movimentado 

dinheiro em alguma conta em seu nome; QUE nunca cedeu ou alugou 
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a sua conta para terceiros; QUE esclarece que somente cede seu 

cartão e senha para fins de movimentação no interesse da interrogada 

para sua filha Tatiane dos Santos Teixeira; QUE não sabe se há 

familiares e/ou amigos que praticam aluguel de suas contas correntes 

recebendo comissão para movimentar recursos do tráfico 

internacional de drogas e outros crimes; QUE não tem conhecimento 

da existência e atuação no Amazonas da facção criminosa "FAMÍLIA 

DO NORTE - FDN"; QUE não é membro desta facção; QUE não sabe 

informar a razão porque membros da facção realizam depósitos em 

nome da interrogada; QUE não sabe quem sejam as lideranças dessa 

facção; QUE não tem nenhum padrinho vinculado a esta facção; QUE 

não tem qualquer função ou atuação nessa facção, não sabendo dizer 

que seja ou para que serve a "caixinha"; QUE nunca praticou crime 

como membro da FDN ou a mando de alguma liderança dessa facção; 

QUE, nunca foi preso(a) ou processado(a) anteriormente. [...] 

 

Todas as peças produzidas durante o cumprimento do mandado de 

busca domiciliar expedido para o endereço de TATIANE e ANGELA MARCIA se 

encontram relacionados no APENSO I, VOLUME XLIV, do presente IPL.  

 

 

5.60. LEONARDO SANTOS FERNANDES e JANAÍNA VERÍSSIMO 

DOS SANTOS 

LEONARDO SANTOS FERNANDES é titular de uma das contas 

correntes utilizadas por DANIEL OROSCO, vulgo RIQUELME, um dos principais 

fornecedores da FDN, para movimentação de recursos oriundos do tráfico de drogas. 

LEONARDO foi localizada no dia da deflagração em sua residência. 

Somente no curso da diligência descobriu-se que o mesmo é filho da advogada 

JANAÍNA VERÍSSIMO DOS SANTOS, tendo em vista que em sua filiação consta o 

nome JANAÍNA SANTOS FERNANDES (provável nome de casada). 
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Em termo de declarações de fls. 1110, LEONARDO SANTOS esclareceu 

que quem movimenta sua conta corrente é sua mãe JANAÍNA VERÍSSIMO, deixando 

claro que o mesmo não possui nenhum envolvimento com os fatos apurados no 

presente IPL. In verbis: 

[...] QUE atualmente apenas estuda e está prestes a ingressar na 

faculdade Marta Falcão, curso de Direito, no ano de 2016; QUE é o 

titular da conta corrente n° 16021-0, Agência 3715, banco Bradesco, 

mas não movimenta tal conta; QUE essa conta foi aberta em nome do 

declarante, para fins de recebimento de pensão de seu pai, ANTONIO 

CARLOS RODRIGUES FERNANDES, no valor aproximado de R$ 

2.300,00 (dois mil e trezentos reais), que era descontado diretamente 

de seu contracheque, quando seu pai trabalhava no estado do 

Amazonas; QUE atualmente seu pai trabalha como empresário, 

alugando para o estado caminhões; QUE com relação à conta citada, 

declara que somente sua mãe, Sra. JANAÍNA VERÍSSIMO DOS 

SANTOS, é quem a movimenta;  QUE desta conta apenas possui um 

cartão de crédito, para despesas pessoais, sendo autorizado por sua 

mãe a gastar até o limite de R$ 1.000,00 por mês;  QUE possui um 

aplicativo do Bradesco em seu celular, somente o utilizando para 

saber o extrato de seu cartão de crétido, não o utilizando para 

quaisquer outros tipos de movimentações e/ou pagamentos;  QUE, 

questionado se sabe o significado de "FDN" ou "Família do Norte", 

respondeu que não sabe o significado, nem nunca ouviu falar;  QUE 

não conhecer e nunca ouviu falar das seguintes pessoas: ALAN DE 

SOUZA CASTIMÁRIO, SUSAN BRITO D'ALMEIDA, CLÓVIS 

RIBEIRO, EDILSON BARROSO BORGES (vulgo Louro), CLEIBE 

GONZAGA DE LIMA, vulgo "JR", GREGÓRIO GRAÇA ALVES; QUE 

nunca recebeu nem transferiu dinheiro em sua conta corrente para 

essas pessoas; QUE não conhece os clientes de sua mãe (advogada), 

nem pessoalmente, nem por nome. [...] sublinhei 
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No mesmo dia, procedeu-se a oitiva de JANAÍNA VERÍSSIMO, que em 

termo de declarações de fls. 1117/1118, reconheceu advogar para diversos membros 

da cúpula da FDN, como ALAN CASTIMÁRIO, GREGÓRIO GRAÇA, CLOVES 

FERNANDES BARBOSA (irmao de JOSÉ ROBERTO). Declarou ser a única pessoa 

responsável por todas as movimentações na conta bancária de seu filho, afirmando 

que os valores depositados seriam referentes ao pagamento de honorários 

advocatícios. Acrescentou que seu filho LEONARDO não possui qualquer vínculo com 

pessoas da FDN. In verbis: 

[...] QUE é mãe de LEONARDO SANTOS FERNANDES, em face do 

qual foi expedido um mandado de Prisão Preventiva, pela 2ª Vara 

Criminal Federal, Processo n° 14995-31.2015.4.01.3200; QUE deseja 

esclarecer que já atuou e ainda atua em alguns processos não 

concluídos, na defesa de pessoas relacionadas ao grupo FDN (Família 

do Norte); QUE atuou na defesa de ALAN DE SOUZA CASTIMÁRIO, 

no ano de 2013, recebendo desta pessoa, a título de honorários, a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) em espécie; QUE atuou 

também na defesa de SUSAN BRITO D'ALMEIDA, ocasião em que 

esta foi presa pela Polícia Federal, recebendo a quantia de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), a título de honorários, mediante depósito na 

conta corrente n° 16021-0, Agência Bradesco 3715-0, de titularidade 

de seu filho LEONARDO; QUE utiliza essa conta, uma vez que a sua 

conta no Bradesco (Ag. 3726), está com bloqueio judicial;  QUE não 

se recorda do número desta conta; QUE a razão de utilizar a conta de 

seu filho se dá porque a declarante possui débitos junto ao Bradesco 

e à Caixa Econômica; QUE qualquer dinheiro que se coloque nessas 

contas, poderão ser objeto de penhora, bloqueio ou para 

compensação de valores de saldos negativos; QUE a conta de seu 

filho LEONARDO no Bradesco foi aberta para que o mesmo pudesse 

receber uma pensão alimentícia de seu pai, ANTONIO CARLOS 

RODRIGUES FERNANDES, ex-marido da declarante.  QUE 

LEONARDO recebe nesta conta a pensão desde os 8 anos de idade, 

cessando o recebimento em março deste ano, às vésperas de 
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completar 18 anos de idade; QUE seu filho possui um cartão de crédito 

vinculado a essa conta, mas não realiza movimentações em conta 

corrente; QUE também atuou na defesa de CLÓVIS RIBEIRO, no 

início deste ano, em processo de tráfico, cuja prisão foi realizada pela 

própria Polícia Federal;  QUE neste caso acompanhou somente a 

apelação em Brasília, recebendo a título de honorários por volta de R$ 

6.000,00 a R$ 7.000,00, parcelados mediante depósito na conta de 

seu filho LEONARDO;  QUE também defendeu em processo criminal 

o EDILSON BARROSO BORGES (vulgo Louro), recebendo a título de 

honorários aproximadamente R$ 8.000,00 em espécie; QUE não 

recebeu de seus clientes valores para pagamento de servidores da 

justiça federal ou qualquer órgão público para obter favorecimentos;  

QUE também nunca recebeu ou fez transferências de valores dessas 

contas para terceiros, para qualquer finalidade ilícita;  QUE todos os 

clientes que defende ou defendeu, relacionados à FDN continuam 

presos; QUE há aproximadamente 05 meses teve que trocar o número 

da linha de celular que utilizava profissionalmente com esses clientes, 

qual seja (92) 9-9208-3200, por conta de ameaças e pedidos de 

devolução de honorários, porque eles entendem que a declarante 

deveria trabalhar por resultados e não por atos (peças de defesa);  

QUE um desses que querem devolução de honorários é CLEIBE 

GONZAGA DE LIMA, vulgo "JR", pelo fato de ele ainda estar preso; 

QUE recebeu de CLEIBE a quantia de R$ 20.000,00, parcelados e em 

espécie;  QUE também advogou para GREGÓRIO GRAÇA ALVES, 

preso por tráfico, juntamente com CARTIMÁRIO e "JR", recebendo a 

quantia de R$ 10.000,00 a título de honorários, parcelados e em 

espécie; QUE foram vários clientes que ameaçaram a declarante, não 

sabendo se os mesmos pertencem ou não à FDN;  QUE a partir de 

então decidiu não mais advogar para as pessoas ligadas à FDN;  QUE 

não recebe novos casos e atua apenas em casos de réus primários, 

porque milita na área criminal; QUE seu filho LEONARDO não tem 

conhecimento acerca dos clientes que a declarante defende; QUE seu 

filho não utiliza a conta corrente em que recebe os honorários de seus 
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clientes; QUE nunca recebeu nessa conta altos valores; QUE não 

possui casa própria, e seu carro, um Prisma branco placas NOS 6121, 

é financiado; QUE deseja esclarecer, uma vez mais, que seu filho não 

possui qualquer vínculo com pessoas do FDN, tampouco conhece 

seus clientes;  QUE seu filho passou no vestibular e vai cursar Direito 

na faculdade Marta Falcão; Nada mais disse e nem lhe foi perguntado. 

[...] 

 

Diante de tais fatos, deixou-se de proceder o indiciamento de 

LEONARDO SANTOS FERNANDES, sendo o mesmo colocado em liberdade no 

mesmo dia em decorrência de Decisão Judicial que também decretou a prisão 

preventiva de JANAÍNA VERÍSSIMO.    

Convém ressaltar que JANAÍNA mencionou em sua oitiva que advogou 

para a investigada SUSAN BRITO, que foi presa no curso da presente operação 

juntamente com seu marido JOÃO FREDY POLANIA BARROS, vulgo “ROLEX”, e 

JULIO CEZAR PINTO CRUZ, vulgo “URSO BRANCO”, não sendo dado olvidar que 

as investigações demonstraram que os trabalhavam juntamente com DANIEL 

OROSCO, vulgo “RIQUELME”, que utilizou a conta de LEONARDO para movimentar 

recursos do tráfico de drogas. 

JANAINA atualmente convive com o traficante FLÁVIO HENRIQUE DA 

SILVA FREITAS, vulgo “BARÃO”, membro da FDN citado em diversas mensagens 

interceptadas, sendo pessoa muito próximo a JOSÉ ROBERTO FERNANDES 

BARBOSA.  

Todas as peças produzidas durante o cumprimento do mandado de 

busca domiciliar expedido para o endereço de LEONARDO e JANAÍNA se encontram 

relacionados no APENSO I, VOLUME XIX, do presente IPL. Nada foi arrecado ou 

apreendido.   
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5.61. WELLDSON CORREA LIMA, vulgo “MAGRELO” 

No curso dos trabalhos investigativos, foram coletados fortes elementos 

de informação e de prova que indicam que o investigado comparsa de WILLIAMS 

RODRIGUES MAIA, vulgo LOIRINHO, sendo um de seus principais agentes 

encarregados de toda a parte operacional de distribuição de drogas e recebimento de 

dinheiro. Sua conta corrente foi utilizada para movimentação de recursos oriundos do 

tráfico de drogas promovido por WILLIAMS. WELLDSON possui vínculo estreito com 

WILLIAMS, e além de cuidar da parte operacional, seria também um dos seus 

principais “laranjas” para movimentação de recursos do tráfico de drogas e ocultação 

de bens e valores. 

WELLDSON foi localizado e preso no dia da deflagração em sua 

residência. Em poder do mesmo, foram encontradas duas pistolas de uso restrito 

(calibres .40 e 9mm), o que provocou sua prisão em flagrante delito. No local, também 

foram encontrados e apreendidos diversos telefones celulares, inclusive um dos 

aparelhos BlackBerry que eram utilizados pelo alvo para tratar de assuntos 

relacionados a distribuição de drogas com WILLIAMS RODRIGUES MAIA e LUIS 

LEON OBANDO, comprovando o vínculo direto do mesmo com o tráfico (vide relatório 

de análise juntado no APENSO I, VOLUME XIV, do presente IPL). 

Em interrogatório de fls. 1121/1124, WELLDSON CORREA negou seu 

vínculo com WILLIAMS, afirmando que apenas emprestava sua conta bancária para 

uma pessoa de nome CARLOS, vulgo CAVEIRA. Negou ser membro da ORCRIM 

FDN, alegando, entretanto, que tinha conhecimento de que tanto CARLOS quanto 

WILLIAMS pertenciam à facção. In verbis: 

[...] QUE, questionado a respeito de estar na posse das armas de fogo 

de uso restrito de numeração: pistola ponto 40: SEM48584, e da 

pistola 9mm: HRB925, tem a dizer que há aproximadamente quatro 

dias foi procurado por uma pessoa chamada CARLOS o qual lhe disse 

que haveria uma operação policial e em razão disso, pediu que o 

interrogado guardasse tais pistolas com ele para que não fossem 
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localizadas pela polícia; QUE já conhecia CARLOS desde o ano de 

2009, para quem emprestava suas contas bancárias para 

movimentação dele, isso há quatro meses atrás; QUE em troca 

CARLOS dava ao interrogado, entre mil e cinco mil reais por mês; QUE 

CARLOS, vulgo CAVEIRA, não se confunde com WILLIAM, vulgo 

LOIRINHO; QUE o interrogado não pertence a facção FDN (Família 

do Norte), mas sabe que tanto CARLOS, quanto WILLIAM, fazem 

parte de tal organização; QUE não sabe indicar a localização de 

nenhum dos dois, pois todos os encontros com eles são em locais 

variados e determinados por eles; QUE foi ameaçado por CARLOS, o 

qual disse ao interrogado que se algum dia fosse preso, e citasse seu 

nome, quem pagaria seriam seus familiares;  QUE é empresário, 

sendo dono da empres JK CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE 

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA;  QUE sua atividade tem 

rendimento líquido de aproximadamente de R$7.000,00 (sete mil 

reais),  QUE não tem por apelido a alcunha de "magrelo", e sim de 

"magrinho" ou "orelhudo";  QUE nunca foi preso anteriormente; QUE 

não possui familiares ou amigos próximos envolvidos ou que já foram 

presos por tráfico de drogas,  QUE tem conhecimento que CARLOS e 

WILLIAM, anteriormente citados, têm atuação na facção criminosa 

autointitulada “FAMÍLIA DO NORTE – FDN, porém não sab quem são 

as principais lideranças (pilares ou conselho) da FDN; QUE não é 

membro de nenhuma facção; QUE permitiu, durante 

aproximadamente quatro meses, que CARLOS, vulgo CAVEIRA, 

utilizasse contas bancárias pertencentes a pessoa física ou jurídica do 

interrogado para depósitos de numerários referentes a facção 

criminosa FDN; QUE permitiu tal utilização de suas contas, não por 

pertencer a mencionada facção criminosa, mas mediante a 

remuneração de mil a cinco mil reais mensais, conforme dito 

anteriormente; QUE porém nega que tenha permitido a utilização de 

tais contas em benefício de WILLIAM, vulgo LOIRINHO; QUE porém, 

em grande parte das vezes que se encontrava com CARLOS para tais 

fins, o WILLIAM estava presente; QUE possui contas em seu nome 
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como pessoa física nos bancos: Itaú, Banco do Brasil, Caixa 

Econômica, Santander; QUE possui contas referentes à empresa JK 

nos bancos Caixa Econômica Federal e Santander; QUE não recorda, 

de memória, o número das respectivas contas, QUE o valor médio 

movimentado em sua conta corrente por semana era de vinte mil reais; 

QUE admite que o valor de vinte mil reais semanais supera, em muito, 

sua renda de sete mil reais por mês, conforme declarado; QUE não 

tinha certeza, mas suspeitava que tal movimentação seria proveniente 

do auxílio/colaboração da atividade de contabilidade e ocultação de 

valores proveniente do tráfico de drogas; QUE indagado por qual 

razão, conforme documentos apreendidos em sua residência, foram 

encontrados registros de rendimentos anuais de sua empresa, 

superiores a um milhão de reais, respondeu que tais valores não 

correspondem à verdade, sendo fictícios e lançados pelo interrogado, 

com o intuito de obter crédito junto à Caixa Econômica Federal, 

embora tal procedimento tenha sido questionado pela contadora do 

interrogado, a qual acabou por assinar tais documentos, juntamente 

com o interrogado;  QUE indagado a respeito de ter sido encontrado, 

na residência do interrogado, um contrato de compra e venda de um 

veículo Hilux, placa NOP-6271, o qual consta no Mandado de Busca 

e Apreensão referente ao processo nº 15509-81.2015.4.01.3200, tem 

a dizer que tal documento foi entregue por engano ao interrogado pelo 

dono da auto peças Castanhal, Danrley Rocha Nunes; QUE exceto a 

utilização de contas correntes do interrogado citadas acima, o 

interrogado não pratica colaborando/auxiliando em outras atividades 

ilícitas da FDN [...] sublinhei 

 

WILLIAMS RODRIGUES MAIA reconheceu a existência de um forte 

vínculo com WELDSON, muito embora tenha tentado ocultar a real extensão de seu 

envolvimento com o tráfico. Vejamos alguns trechos do interrogatório de fls. 654/660:  

[...] QUE sua esposa trabalha e é a responsável pela empresa JK 

CONSTRUÇÕES, cujo ramo comércio de material de material de 
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construção; QUE a empresa JK está registrada em nome de 

WELLDSON CORREA LIMA, vulgo "MAGRELO", amigo do 

interrogado; [...] QUE conhece WELLDSON CORREA LIMA, vulgo 

"MAGRELO", pois o mesmo trabalha com a esposa do interrogado na 

empresa JK CONSTRUÇÕES; QUE afirma que WELLDSON não 

possui nenhum envolvimento com o tráfico de drogas; QUE nega 

veementemente que MAGRELO era o responsável/encarregado de 

cuidar de toda a logística (serviços operacionais) de distribuição de 

drogas do interrogado em Manaus; QUE o papel de WELLDSON era 

administrar a empresa, realizar depósitos e etc; QUE reconhece que 

utilizava a conta de WELLDSON para movimentar valores 

provenientes do tráfico; QUE reconhece que em algumas ocasiões 

forneceu a conta de WELLDSON para pessoas que lhe deviam valores 

decorrentes do tráfico de drogas, mas afirma que WELLDSON não 

tem nenhum envolvimento; [...] QUE reconhece que utilizava as contas 

correntes de JAMES DA SILVA LIMA FILHO, ROMACILDA SOUZA 

OLIVEIRA e FRANCISCA M FERNANDES para receber valores 

provenientes do tráfico de drogas; QUE nem sequer conhece tais 

pessoas, sendo certo que se tratam unicamente de laranjas; QUE tais 

contas foram conseguidas por WELLDSON, vulgo "MAGRELO"; [...]  

 

Todas as peças produzidas durante o cumprimento do mandado de 

busca domiciliar expedido para o endereço de WELDSON se encontram relacionados 

no APENSO I, VOLUME XIV, do presente IPL.  

 

 

5.62. KLAUS ESTIVENS LIMA SALAZAR 

No curso dos trabalhos investigativos, foram coletados fortes elementos 

de informação e de prova que indicam que o investigado opera um esquema de 

“aluguel” de contas para transferência de recursos ilícitos do tráfico para o exterior, a 

um custo de 4% do valor transitado. Em sua conta pessoa física movimentou milhares 
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de reais para o fornecedor de drogas “EDWIN” (fornecedor de GEOMISON, vulgo 

ROQUE), não estando descartado que o investigado possua vínculo direto com o 

tráfico de drogas, trabalhando em conjunto com os alvos investigados. 

 KLAUS foi localizado e preso no dia da deflagração em sua residência 

na cidade de TABATINGA. No local, foram apreendidos celulares e os cartões 

magnéticos das contas correntes mantidas pelo alvo nas 03 instituições bancárias de 

Tabatinga, circunstância incomum para pessoa que trabalha como agente 

comunitário, reforçando os indícios de que o mesmo opera esquema de aluguel de 

contas.  

Em interrogatório de fls. 1131/1133 KLAUS ESTIVENS reconheceu que 

cedia sua conta corrente para movimentação de terceiros, em troca de uma comissão. 

Informou que um colombiano de nome “JORGE” o procurou solicitando que “alugasse” 

sua conta bancária para que realizasse algumas movimentações financeiras, 

entretanto desconhece a origem ou destinação do dinheiro. KLAUS afirma não possuir 

envolvimento como tráfico de drogas, bem como não é membro a organização 

criminosa autointitulada Família do Norte. In verbis: 

[...] QUE,  sua profissão é Agente de Saúde; QUE já foi sócio de uma 

pequena empresa de máquinas há algum tempo, não sabendo dizer 

se já foi dado baixa no CNPJ; QUE só abriu a empresa com o TIAGO 

MARQUES PINTO, seu primo, porém não chegaram a exercer 

qualquer atividade empresarial;  QUE não houve nenhum tipo de 

faturamento, tendo apenas gastado os custos de abertura com o 

contador;  QUE o seu antigo patrão, de nome ALCEU, na Comercial 

Monterey, foi quem ajudou na montagem da empresa, não sabendo 

dizer por onde ele fez a documentação; QUE isso ocorreu por volta de 

doze anos atrás; QUE não possui envolvimento com o tráfico de 

drogas;  QUE nunca foi preso anteriormente;  QUE não possui familiar 

ou pessoas próximas envolvidas ou presas em razão do tráfico de 

drogas;  QUE ao ser perguntado se conhece a pessoa de nome 

GEOMISON DE LIRA ANDRADE, vulgo ROQUE e/ou CANTOR, disse 
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que não; QUE ao ser perguntado se conhece a pessoa de nome JUAN 

CARLOS, disse que não; QUE ao ser perguntado se conhece a 

pessoa de nome JUANCHO, disse que não; QUE ao ser perguntado 

se conhece a pessoa de nome SOLANGE CONEJO, disse que não; 

QUE ao ser perguntado se conhece a pessoa de nome EDWIN, disse 

que não; QUE ao ser perguntado se conhece a pessoa de nome 

DURO e/ou MATIAS, disse que não; QUE nunca negociou, forneceu 

ou intermediou drogas; QUE um colombiano, de nome JORGE, 

solicitou ao interrogado o número de sua conta, informando que 

receberia um dinheiro vindo de Manaus/AM que, após sacado, seria-

lhe oferecido uma "ponta";  QUE receberia dois por cento de cada 

saque realizado; QUE não lembra se foram dois ou três saques; QUE 

os dois últimos saques foram um de vinte mil reais e um de cinquenta 

mil reais ; QUE não tinha conhecimento da origem do dinheiro; QUE 

acreditou que os depósitos seriam feitos em sua conta porque JORGE 

é colombiano e por isso não teria conta em banco no Brasil; QUE era 

o próprio interrogado que fazia os saques e JORGE ficava na frente 

do banco esperando o dinheiro; QUE as operações realizadas 

somente em sua conta no Banco Bradesco; QUE não possui nenhum 

familiar que empresta o nome ou a conta para as transferências 

financeiras; QUE nunca ouviu falar de facção criminosa autointitulada 

Família do Norte; QUE não participa e nunca ouviu falar da existência 

de facção ou organização criminosa que atue na cidade de 

Tabatinga/AM; QUE em razão do limite de saque diário, algumas 

vezes teve que transferir dinheiro para conta de seu avô ou de sua 

namorada para sacar a quantia total depositada em sua conta e que 

pertencia à JORGE; QUE o próprio interrogado pegava o cartão de 

seu avô ou de sua namorada e sacava os valores para já quitar as 

dívidas com JORGE, devido aos limites diários de saque;  QUE 

apresentado álbum de fotos com pessoas envolvidas com organização 

criminosa investigada, disse não haver a foto de JORGE nele;  QUE 

não conhece nenhuma das pessoas constante do álbum apresentado; 



 
POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO AMAZONAS 

DRE - DELEGACIA DE REPRESSÃO A ENTORPECENTES 

 

624 

 

QUE, perguntado se já foi preso ou processado anteriormente, disse 

que não. [...] sublinhei 

 

Todas as peças produzidas durante o cumprimento do mandado de 

busca domiciliar expedido para o endereço de KLAUS se encontram relacionados no 

APENSO I, VOLUME LI, do presente IPL.  

 

 

5.63. SÁVIO COELHO MAGALHÃES, vulgo “GORDO”  

No curso dos trabalhos investigativos, foram coletados fortes elementos 

de informação e de prova que indicam que o investigado é grande e conhecido 

traficante do Estado do Ceará, que mesmo já tendo sido investigado e preso pela 

Polícia Federal em um passado recente (Operação Minotauro), continua se dedicando 

ao tráfico de drogas.  

Em conversas interceptadas com o alvo LUIS LEON OBANDO, articulam 

o envio de grandes cargas de drogas para o exterior, bem como a compra de uma 

aeronave, para envio de cargas de drogas de Manaus para o nordeste brasileiro. 

Enviou dinheiro para contas correntes utilizadas pelos OBANDO para pagamento de 

drogas, e teve pelo menos uma carga apreendida pela Polícia Federal no curso dos 

trabalhos investigativos. 

Em seu interrogatório de fls. 1139/1141 SÁVIO COELHO afirma não 

participar de nenhuma organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, assim 

como nunca ouviu falar na facção Família do Norte. In verbis: 

[...] QUE, é de livre e espontânea vontade que passa a responder aos 

questionamentos da autoridade policial e que dispensa a observância, 

por parte do Departamento de Polícia Federal, do prazo mínimo de 

três dias constantes do Parágrafo único do Art. 23, da Lei 12.850/2013;  

QUE   é comerciante do ramo de argila e areia grossa;  QUE  é 

proprietário da empresa SAVIO COELHO MAGALHÃES ME, cujo 
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objeto social, dentre outros é a extração de argila, areia grossa, saibro 

e manganês;  QUE a empresa é sediada na Fazenda Várzea Grande, 

Sítios Novos, Caucaia/CE, faturamento bruto mensal de 

aproximadamente 100.000,00, com lucro líquido mensal de 

aproximadamente R$ 30.000,00;  QUE a empresa foi constituída em 

1995 e o faturamento e lucros mencionados devidamente declarados 

à Receita Federal;  QUE todos os documentos da empresa ficam em 

poder do contador;  QUE o maquinário da empresa fica na jazida, 

localizada em Pentecoste, na localidade de Mocó;  QUE o maquinário 

é locado da construtora Ximenes Participações;  QUE nem a empresa, 

nem o interrogado possuem maquinário ou caminhões;  QUE a F4000 

apreendida no dia de hoje em poder do interrogado pertence a 

AURICÉLIO, que presta serviço de frete, dentre outros, ao interrogado;  

QUE o carro do interrogado (F 1000, ano 1982) estava quebrado e 

pegou emprestado a f4000 de AURICELIO;  QUE tem apenas o 

apelido de GORDO;  QUE já foi investigado por tráfico de drogas, 

associação e lavagem de dinheiro e denunciado por associação para 

o tráfico e lavagem, sendo  preso pela Polícia Federal na operação 

MINOTAURO no ano 2012;  QUE na operação mencionada foram 

presas com o interrogado as seguintes pessoas: sua esposa 

(CARMELITA GOMES DE LIMA), Pedro de Juazeiro, Leonardo e 

outros que não recorda os nomes;  QUE  foi preso outras duas vezes 

antes pela Polícia Civil por roubo de veículos e cargas, em 

cumprimento de mandado de prisão preventiva, sendo condenado em 

primeira instância em um dos processos e no outro, teve a punibilidade 

extinta pela prescrição;  QUE a esposa do interrogado, CARMELITA 

GOMES DE LIMA, já foi presa por tráfico de drogas, não tendo mais 

nenhum parente preso pela prática desse crime;  QUE não participa 

de nenhuma organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, 

nem mesmo quando foi preso em 2012;  QUE   não conhece, nem 

nunca ouviu falar de ANA CAROLINA DA SILVA, presa pela Polícia 

Federal no Aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza, logo após 

desembarcar do voo JJ 3066, procedente da cidade de Manaus, 
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transportando aproximadamente 5,6 Kg de cocaína;  QUE não 

conhece, nem nunca ouviu falar de LUIS ORLANDO LEON OBANDO, 

nem de WILLIAMS RODRIGUES MAIA;  QUE quanto aos telefones 

anotados no papel descrito no item 02 da apreensão "99930.8345 e 

(92) 93714417", que estava em seu poder, não sabe informar de quem 

seja, mas acha que é de um rapaz de quem comprou "umas Ranger" 

em Manaus;  QUE comprou cinco caminhonetes RANGER usadas;  

QUE tais veículos já foram vendidas;  QUE  não conhece 

“CORVETTE”, “GOMEZ”, “LANDER”, “PATO”, “FAZENDEIRO” e 

“TASSIO ARSENAL”;  QUE também não conhece o piloto “PINCEL 

BR”;  QUE nunca ouviu falar da FAMÍLIA DO NORTE - FDN, "não sabe 

nem o que é";  QUE não possui, nem utiliza aparelhos Blackberry;  

QUE nega qualquer participação no tráfico de drogas, nem participa 

da FAMÍLIA DO NORTE, não sabendo esclarecer nada sobre o motivo 

pelo qual foi preso no dia de hoje. [...] 

 

Todas as peças produzidas durante o cumprimento do mandado de 

busca domiciliar expedido para o endereço de SÁVIO se encontram relacionados no 

APENSO I, VOLUME XLVII, do presente IPL.  

 

5.64. LUCIMAR VIDINHA GOMES, vulgo “BÁ VIDINHA” 

No curso dos trabalhos investigativos, foram coletados fortes elementos 

de informação e de prova que indicam que a investigada é advogada oficial da FDN, 

que teria ultrapassado todos os limites éticos de atuação legítima em defesa de seus 

clientes, e se tornado membro da facção criminosa. Pessoa muito próxima de JOSÉ 

ROBERTO e seus familiares, sendo certo que seus irmãos também são integrantes 

da facção.  Juntamente com seus sócios os advogados JANDERSON FERNANDES 

RIBEIRO, vulgo “PROFESSOR”, e SULENE SOCORRO CARVALHO VERÍSSIMO, 

protagonizaram um grande episódio de corrupção, no qual estariam envolvidos, em 

tese, um delegado de polícia, um juiz de direito e um desembargador, voltado para 
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promover o retorno de GELSON LIMA CARNAÚBA, uma das principais lideranças da 

FDN, que se encontra recolhido em presídio federal, para cumprimento de pena em 

Manaus/AM, mediante o pagamento de 200 mil reais.  

Teria praticado pelo menos um segundo crime de corrupção, revelado 

em conversas com traficante ERICK LEAL SIMÕES, braço direito do JOSÉ 

ROBERTO FERNANDES BARBOSA, que teria pago propina para viabilizar a 

transferência de um preso para a UPP (Unidade Prisional do Puraquequara). 

Em seu interrogatório de fls. 1149/1162 LUCIMAR VIDINHA informou 

que advoga para diversos presos, mas que não se considera advogada oficial da FDN, 

negando qualquer envolvimento com a facção e crimes investigados no presente IPL. 

In verbis: 

[...] 1. Em que cidade nasceu e foi criada? RESPONDEU QUE: aqui 

mesmo em MANAUS/AM; 2. Cresceu em qual Bairro? RESPONDEU 

QUE: na COMPENSA; Desde quando reside e trabalha em Manaus? 

RESPONDEU QUE: desde sempre; 3. Frequentou qual escola e onde 

se graduou no ensino médio? RESPONDEU QUE: Escola Estadual 

Maques de Santa Cruz; E no ensino superior? RESPONDEU QUE: 

UNINORTE - CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINORTE; 4. Quem pagou 

por seus estudos na faculdade? RESPONDEU QUE: a própria 

interrogada, pois é técnica de enfermagem, servidora pública da 

SESAM - Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas; Em que ano 

se graduou? RESPONDEU QUE: 2013 5. É membro de alguma 

associação ou clube? RESPONDEU QUE: CAAAM; Membro de algum 

conselho, entidade? RESPONDEU QUE: OAB/AM; 6. Quantos irmãos 

possui? Quantos filhos? RESPONDEU QUE: oito irmãos - CARLOS 

ALBERTO VIDINHA GOMES; MARIO JORGE VIDINHA GOMES; 

MARLUCE VIDINHA GOMES; RAIMUNDA VIDINHA GOMES, 

VANDERLUCE VIDINHA GOMES, JOSÉ ROBERTO VIDINHA 

GOMES, IVANILDO VIDINHA GOMES e IVANILSON VIDINHA 

GOMES; e um filho: EVARISTO FEITOSA OLIVEIRA NETO; 7. Qual 
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a atividade de seu cônjuge (se possui)? RESPONDEU QUE: 

prejudicado; 8. Quem contribui para o sustentar de sua casa? 

RESPONDEU QUE: apenas a interrogada, exceto pelo fato de que a 

mãe de seu sobrinho FRANK contribui com uma pequena ajuda pois 

ele reside com a interrogada há mais de dez (10) anos; 9. Provê o 

sustento de outras pessoas além de seus familiares? RESPONDEU 

QUE: sim, de sua mãe e de seu pai, com uma ajuda, pois eles são 

aposentados; 10. Qual sua profissão e/ou atividade remunerada? 

RESPONDEU QUE: servidora pública da SESAM (técnico de 

enfermagem) e advogada; 11. Qual é  sua renda média mensal? 

RESPONDEU QUE: quanto à atividade de advogada, varia muito, mas 

pode estimar uma média de R$ 5000,00 a 6000,00,  e como servidora 

pública R$ 1700,00, líquidos; 12. Possui casa/carro próprio ou 

financiado? Como paga suas contas mensais (boletos, cartões, 

dinheiro em espécie, outros?); RESPONDEU QUE: a casa é própria, 

quitada, e carro financiado;  QUE paga suas contas algumas com 

cartões de crédito e débito, outras com dinheiro em espécie; 13. Como 

é chamada(o) por seus familiares e amigos? Quais são seus apelidos? 

(Relacionar todos) e os motivos da origem do apelido? RESPONDEU 

QUE: a família a chama de "BÁ", pois segundo a irmã mais velha da 

interrogada, quando era criança, a novela ESCRAVA ISAURA estava 

sendo apresentada e a personagem principal chamava a babá de "BÁ" 

e a interrogada aprendeu a chamar a todos de "BÁ";  QUE na vida 

profissional é chamda de "LUCIMAR" e de "VIDINHA" por causa do 

sobrenome; 14. Utiliza redes sociais na internet e grupos de 

mensagens eletrônicas? Qual nome utiliza (nickname)? RESPONDEU 

QUE: sim, facebook e whatissap e nickname LUCIMAR VIDINHA; 15. 

Já foi preso anteriormente? Em quais ocasiões e por quais crimes? 

Relacionar todas as pessoas que foram presas ou detidas juntamente 

com o interrogado (muito importante). RESPONDEU QUE: não foi 

presa anteriormente; 16. Possui familiares ou amigos próximos 

envolvidos ou que já foram presos por tráfico de drogas? Relacionar. 

RESPONDEU QUE: o irmão caçula da interrogada já foi preso; 17. 
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Tem conhecimento da existência e atuação de uma facção criminosa 

autointitulada “FAMÍLIA DO NORTE – FDN”? RESPONDEU QUE: 

todos nós sabemos, toda a MANAUS sabe, pois já foi divulgada sua 

existência; 18. Quem são as principais lideranças (pilares ou conselho) 

da FDN? RESPONDEU QUE: a interrogada somente sabe o que 

consta do facebook e dos jornais: ZÉ ROBERTO, seria o líder; 19. É 

membro da facção? Desde quando? RESPONDEU QUE: não; 20. 

Presta serviços para os membros do grupo conhecido como Família 

do Norte? RESPONDEU QUE: a interrogada presta serviço para 

muitas pessoas presas, mas não sabe dizer se dentre seus clientes há 

algum integrante do grupo criminoso em comento - FDN; 21. Em que 

consistem os serviços prestados? RESPONDEU QUE: serviço de 

advocacia, onde se incluem PEDIDOS DE LIBERDADE 

PROVISÓRIA, ACOMPANHAMENTO EM AUDIÊNCIAS, HC, 

APELAÇÃO CRIMINAL, PROGRESSÃO DE REGIME; 

22.Conhecimentos específicos sobre a FDN e seus líderes. Conhece 

JOSÉ ROBERTO FERNANDES BARBOSA, vulgo “Z”, “DOIDO” 

“PERTUBADO”, “PERTUBA”, “MESSI”? Há quanto tempo o conhece 

e qual sua relação com o mesmo? RESPONDEU QUE: conhece JOSÉ 

ROBERTO FERNANDES BARBOSA, mas não sabe quais são os 

apelidos dele, exceto ZÉ ROBERTO; 23. Conhece GELSON LIMA 

CARNAÚBA, vulgo “G”, “CARNAUBA”? Há quanto tempo o conhece 

e qual sua relação com o mesmo? RESPONDEU QUE: não o conhece 

pessoalmente, mas apenas das notícias de jornais; 24. Conhece 

GEOMISON DE LIRA ARANTE, vulgo “ROQUE e/ou CANTOR”? ”? 

Há quanto tempo o conhece e qual sua relação com o mesmo? 

RESPONDEU QUE: não, nunca nem ouviu falar dele; 25. Conhece 

ALAN DE SOUZA CASTIMÁRIO, vulgo “PERNA”, “NANICO” e/ou 

“HOLANDÊS”? Há quanto tempo o conhece e qual sua relação com o 

mesmo? RESPONDEU QUE: a interrogada o acompanhou uma única 

vez em uma audiência pois foi nomeada para o ato na 3ª VECUT - 

Vara Especializada em Crimes de Uso e Tráfico de entorpecentes; 26. 

Conhece JOÃO PINTO CARIOCA, vulgo “JOÃO BRANCO”, “JB” ou 
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“POTÊNCIA MÁXIMA”, ”? Há quanto tempo o conhece e qual sua 

relação com o mesmo? RESPONDEU QUE: só mesmo de jornais; 27. 

Conhece CLEOMAR RIBEIRO DE FREITAS, vulgo “COPINHO” e/ou 

“CP”, ”? Há quanto tempo o conhece e qual sua relação com o 

mesmo? RESPONDEU QUE: não; 28. Possui procuração destes 

clientes supra-mencionados para atuar em juízo ou extra-

judicialmente? Com quais poderes? RESPONDEU QUE: não, nem de 

ZÉ ROBERTO, pessoa que a interrogado conhece desde que ele era 

criança pois foram criados juntos na COMPENSA (localidade do bairro 

VILA MARINHO); 29. Já atuou em nome de sus clientes da FDN, 

utilizando bens, direitos ou valores provenientes  das atividades da 

Organização Criminosa? RESPONDEU QUE: não, e não tem clientes 

da FDN, e ZE ROBERTO não lhe outorgou procuração; 30. Já 

movimentou valores de seus clientes da FDN para aquisição de bens 

e ou serviços de terceiros? RESPONDEU QUE: não; 31. Como recebe 

seus honorários e pagamentos por serviços prestados aos membro do 

grupo “família do norte”? Qual é o valor que recebe pelos serviços 

prestados? RESPONDEU QUE: mas a declarante não trabalha para a 

FDN e apenas para clientes, então resta prejudicada a resposta; 32. 

Qual sua função (o que faz na ORCRIM) e qual é sua área de atuação 

na organização? RESPONDEU QUE: prejudicado pois não faz parte, 

não atua e não tem conhecimento de nada; 33. Quais crimes já 

praticou atos ilícitos como procurador ou a mando das lideranças da 

Facção (relacionar e detalhar); RESPONDEU QUE: não praticou 

crimes; 34. Reconhece ser pessoa de confiança das lideranças da 

OCRIM, sendo encarregado, principalmente, de atuar junto a 

autoridades públicas e do judiciário, negociando e/ou corrompendo e 

oferecendo vantagens indevidas para obtenção de vantagens ilícitas 

aos membros da Organização? RESPONDEU QUE: não; 35. Já teve 

ciência de crimes que seriam cometidos pela Organização criminosa 

antes dos mesmos serem cometidos? RESPONDEU QUE: não; 

Participou de alguma atividade criminosa de seus clientes membros 

da facção criminosa Família do Norte? RESPONDEU QUE: não; 36. 
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Quem mais trabalha com ou para o interrogado, e qual é o papel de 

cada um? RESPONDEU QUE: a interrogada trabalha no escritório de 

advocacia RIBEIRO E RIBEIRO ADVOGADOS, mas não é sócia; 

Quem são os auxiliares do interrogado nas atividades de interessa da 

ORCRIM? RESPONDEU QUE: a interrogada não trabalha com esta 

organização criminosa; 37. Tem conhecimento da existência de um 

Estatuto da FDN? Em caso positivo, o que prevê o referido estatuto, 

quais são as regras, determinações e penalidades contidas? 

RESPONDEU QUE: não tem conhecimento; 38. Tem conhecimento 

de que a FDN possui uma aliança com o COMANDO VERMELHO - 

CV? Para que serve essa aliança? RESPONDEU QUE: não tem 

conhecimento; 39. Tem ciência de que a FDN possui uma espécie de 

conflito com os membros da facção PRIMEIRO COMANDO DA 

CAPITAL – PCC, existindo, inclusive, planos para o assassinato de 

todos os membros desta organização criminosa paulista que se 

encontram presos em Manaus?   RESPONDEU QUE: não tem 

conhecimento; 40. Tem ciência da existência de uma “caixinha” (caixa 

único) da FDN, para o qual todos os membros deveriam contribuir? 

RESPONDEU QUE: não; Contribui para a “caixinha”? RESPONDEU 

QUE: não; 41. Para que serve a “caixinha”? Onde este dinheiro é 

aplicado? Quais são as vantagens oferecidas pela facção para quem 

é cadastrado e contribui para o caixa único (caixinha)? RESPONDEU 

QUE: prejudicado; 42. Atualmente, o cadastro na FDN e contribuição 

para caixinha é obrigatório? É possível que uma pessoa em Manaus 

não cadastrada na FDN siga cometendo crimes, mesmo que diversos 

do tráfico de drogas? RESPONDEU QUE: prejudicado; 43. Como é 

feito o cadastro dos membros da OCRIM? Onde e como é feito o 

registro de todos os membros da FDN? RESPONDEU QUE: 

prejudicado; 44. Quais as consequências para um indivíduo que atua 

no tráfico sem ser membro (cadastrado) da família? RESPONDEU 

QUE: prejudicado; 45. Quais as consequências para as pessoas que 

cometem crimes sem a autorização ou determinação das principais 

lideranças (conselho) da Facção?;  RESPONDEU QUE: prejudicado; 
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46. É permitido a prática de crimes de homicídio sem a determinação 

ou no mínimo o consentimento dos conselheiros da facção? O que 

acontece às pessoas que não consultam as lideranças e praticam 

homicídios por conta própria? RESPONDEU QUE: prejudicado;`47. 

Há pena de morte em caso de desrespeito aos limites impostos pela 

FDN? Quem decide sobre a morte do infrator?  RESPONDEU QUE: 

prejudicado; 48. Há uma espécie de “Tribunal do Crime” na FDN, em 

que as lideranças decidem acerca da morte ou não de indivíduo que 

descumpriu as regras impostas?  RESPONDEU QUE: prejudicado; 49. 

Tem conhecimento de diversos assassinatos de pessoas que não se 

aliaram ou mesmo romperam com a FDN, se recusando a cumprir as 

determinações das lideranças (ex. RUBÃO, DECO e GIGANTE, 

membros do PCC, e RONAIRON, CHESTER e PIUPIU da Esparta 

300)? Quais? Detalhar.  RESPONDEU QUE: não; 50. A FDN possui o 

domínio absoluto dos presídios Amazonenses? DE que forma se dá 

esse controle do sistema penitenciário Amazonense pela FDN?  

RESPONDEU QUE: não sabe; 51. Como são escolhidos os “Xerifes” 

dentro dos presídios? Quem são os “Xerifes”? Quais as funções de um 

xerife dentro dos presídios? Como e por quem são escolhidos os 

xerifes?  RESPONDEU QUE: não sabe; 52. O corpo do sistema 

penitenciário, isto é, os funcionários da cadeia em que o interrogado 

cumpre pena, reconhecem a condição de “Xerife” do interrogado? Os 

funcionários do sistema prisional tem ciência da divisão de funções 

estabelecidas pela FDN?  RESPONDEU QUE: prejudicado; 53. 

Existem funcionários do sistema prisional que colaboram, por meio de 

regalias (entrada de aparelho celular, drogas e etc), com a liderança 

da FDN? Se sim, quem são?  RESPONDEU QUE: prejudicado; 54. 

Qual a recompensa que o interrogado fornece aos funcionários que 

colaboram com a FDN?  RESPONDEU QUE: prejudicado; 55. Como 

o interrogado se comunica com os demais membros da OCRIM? O 

interrogado fazia de aplicativo de mensagens instantânea, como por 

exemplo BlackBerryMessenger-BBM, whattssap e etc? Em caso 

positivo, qual deles? Qual era seu nickname?  RESPONDEU QUE: 
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prejudicado; 56. Tem ciência de que todos os presos são levados para 

entrevista com as lideranças da FDN  imediatamente após darem 

entrada no sistema prisional, sendo obrigados a revelar todos os 

detalhes sobre sua forma de operar,  especialmente  para  quem  

trabalham,  seus  fornecedores,  distribuidores, destinatários  finais,  

rotas,   etc?  RESPONDEU QUE: prejudicado; 57. O que significa a 

expressão “é sal” no mundo do crime? RESPONDEU QUE: não sabe; 

58. Qual entorpecente é vulgarmente denominado no Amazonas de 

“uísque” ou “brilho”? E por “cerveja” ou “pedra”?  RESPONDEU QUE: 

não sabe; 59. A FDN tabelou o preço do entorpecente em Manaus?  

RESPONDEU QUE: não sabe; 60. O interrogado possui bens em seu 

nome ou em nome de terceiros? Os bens móveis e imóveis foram 

adquiridos com valores provenientes de sua relação com a FDN?;  

RESPONDEU QUE: possui apenas uma casa, na qual reside com a 

família, conforme informado acima e esta casa foi a parte que coube 

na partilha de bens quando se separou de seu marido, pai de seu único 

filho;  QUE o acordo ocorreu no ano de 2002. 61. O interrogado fazia 

uso de contas bancárias para movimentar o dinheiro recebido da 

FDN? Se sim, quais?  RESPONDEU QUE: não; 62. Quais as formas 

que o interrogado utilizava para lavar o dinheiro de origem ilícita, 

recebido da FDN?  RESPONDEU QUE: prejudicado; 63. Relações da 

atuação do alvo (advogado(a) do crime organizado) – desconsiderar 

auto-questionamento) Conhece JANDERSON FERNANDES 

RIBEIRO, vulgo “PROFESSOR”?  RESPONDEU QUE: conhece Dr. 

JANDERSON, pois a interrogada trabalha em parceria com ele, em 

alguns casos; 64. Há quanto tempo o conhece e qual sua relação com 

o(a) mesmo(a)? ;   RESPONDEU QUE: o conhece desde antes de ele 

se tornar advogado, da época em que eram estudantes, pois tinham 

amigos em comum; 65. Conhece LUIZ SÉRGIO VIEIRALVES 

DONATO LOPES FILHO, vulgo “LUIZITO”?  RESPONDEU QUE: o 

conhece dos corredores do FÓRUM, apenas, não existindo vinculação 

entre a interrogada e LUIZITO; 66. Há quanto tempo o conhece e qual 

sua relação com o(a) mesmo(a)?   RESPONDEU QUE: há um ano 
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aproximadamente; 67. Conhece ROSÂNGELA AMORIM DA SILVA?   

RESPONDEU QUE: não; 68. Há quanto tempo o conhece e qual sua 

relação com o(a) mesmo(a)?   RESPONDEU QUE: prejudicado; 69. 

Conhece ALDEMIR DA ROCHA SILVA JUNIOR?   RESPONDEU 

QUE: não o conhece; 70. Há quanto tempo o conhece e qual sua 

relação com o(a) mesmo(a)?   RESPONDEU QUE: prejudicado; 71. 

Conhece SULENE SOCORRO CARVALHO VERÍSSIMO?   

RESPONDEU QUE: sim; 72. Há quanto tempo a conhece e qual sua 

relação com o(a) mesmo(a)?   RESPONDEU QUE: a conhece há mais 

ou menos uns seis meses em decorrência da atividade profissional, 

pois ambas são advogadas, e a conheceu no FÓRUM; 73. 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx Específicos da atuação do alvo (advogado(a) do crime 

organizado) Você possui ou utiliza arma de fogo?   RESPONDEU 

QUE: não; 74. O Que é o time do Compensão? Quem são os donos 

e/ou quem sustenta o time do COMPENSÃO?   RESPONDEU QUE: 

COMPENSÃO é o time de futebom do bairro COMPENSA - I, II e III;  

QUE na realidade não existe dono do time, pois os moradores da 

comunidade se reúnem e mandam fazer camisas para o time e para a 

torcida e decidem tudo sobre o time, pois são muito participativos; 75. 

A FDN mantém relação com alguma outra facção criminosa 

independente?   RESPONDEU QUE: desconhece, não sabe; 76. 

Quem é RONAIRON MOREIRA NEGREIROS? Você conhece a 

advogada de RONAIRON? Soube se a FDN pretendia ou teria 

ameaçado a advogada de Ronairon? O que aconteceu com Ronairon?   

RESPONDEU QUE: só o conhece das notícias de jornal a interrogada 

soube que ele está preso;  QUE desconhece os dados, situações e as 

informações abaixo transcritas: "No dia 22/06/2015, a advogada da 

FACÇÃO LUCIMAR VIDINHA GOMES, alcunha “BAR”, OAB AM 

9318, usuária do Pin 2358df17 de nick “Bar vidinha”, informa para 

JOSÉ ROBERTO que havia se encontrado com a advogada de 

RONAIRON no Fórum, e que a mesma havia comentado que havia 

sido ameaçada. JOSÉ ROBERTO esclarece que não tem nada contra 
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a advogada, e que apenas a morte de seus clientes já estava 

decretada. José Roberto explica as razões de sua sentença de morte 

para a advogada, que responde “você ta certo mano”)" 77. Qual é seu 

relacionamento com o Juiz de Direito Dr. LUÍS CARLOS HONÓRIO 

DE VALOIS COELHO, titular da Vara de Execuções Penais do TJ/AM?   

RESPONDEU QUE: não o conhece e nunca esteve com ele; Porque 

a FDN mantém tanto interesse em defender e manter o Juiz VALOIS 

na função de titular da Vara de Execuções Penais?    RESPONDEU 

QUE: desconhece a situação; 78. Mantém boa relação com servidores 

públicos da justiça a fim de facilitar sua atividade desempenhada nos 

interesses da FDN?   RESPONDEU QUE: manter bom relacionamento 

com os servidores públicos a interrogada mantém, por questões de 

educação e em razão de sua atividade em geral, mas quanto aos 

interesses da FDN volta a afirmar que não trabalha para eles;  QUE 

desconhece as informações, fatos e condutas abaixo transcritos: "No 

dia 16/08/2015, JOSÉ ROBERTO e a advogada LUCIMAR VIDINHA 

voltam a conversar sobre o pedido de apoio de VALOIS, e discutem a 

possibilidade de elaboração de um abaixo assinado por todos os 

presos. JOSÉ ROBERTO determina à advogada do comando que 

converse pessoalmente com o DR. VALOIS, e que se for isso mesmo 

que ele quer e precisa, daria a ordem." 79. Já ofereceu alguma 

vantagem ao Juiz de Direito Dr. LUÍS CARLOS HONÓRIO DE VALOIS 

COELHO, titular da Vara de Execuções Penais do TJ/AM?   

RESPONDEU QUE: nunca ofereceu vantabem alguma e nunca 

esteve com ele; 80. Já pediu algum favor ao Juiz Valois, oferecendo 

vantagem ilícita em nome da FDN?   RESPONDEU QUE: como já 

disse, nunca esteve com ele; 81. Qual foi o pedido feito em relação ao 

preso GELSON CARNAÚBA?   RESPONDEU QUE: prejudicado, pois 

não conhece GELSON; 82. Qual foi o papel desempenhado pela 

Advogada SULENE SOCORRO CARVALHO VERÍSSIMO no 

oferecimento de R$200.000,00 para o retorno de GELSON 

CARNAÚBA para o Amazonas? RESPONDEU QUE: não sabe; Para 

quem seriam destinados esses R$200.000,00? RESPONDEU QUE: 
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não sabe; Qual foi o destino do dinheiro recebido para este serviço? 

RESPONDEU QUE: não sabe; Quem ficou com o dinheiro?   

RESPONDEU QUE: não sabe;  QUE desconhece as informações, 

condutas e fatos abaixo descritos: "Conforme destacado nas páginas 

114/140 do AC nº 04/2015, no dia 16/08/2015 JOSÉ ROBERTO volta 

a conversar com a advogada LUCIMAR VIDINHA GOMES, vulgo 

“BAR” sobre o retorno de GELSON LIMA CARNAÚBA para Manaus. ) 

Naquele dia, a advogada LUCIMAR VIDINHA GOMES, vulgo “BAR”, 

informa a JOSÉ ROBERTO que precisam conversar pessoalmente 

para repassar informações a respeito do possível retorno de GELSON 

CARNAÚBA para MANAUS, e solicita autorização para levar a 

advogada Dra. SULENE, que teria se reunido com o Juiz de Direito 

titular da VEP DR. VALOIS para tratar do assunto." 83. Tem 

conhecimento do recebimento de propina por parte de agentes 

públicos para transferências de presos para a Unidade Prisional do 

Puraquequara? RESPONDEU QUE: não; Qual o valor da propina 

paga? RESPONDEU QUE: não sabe; Quem pagou a propina para a 

transferência de presos no sistema penitenciário Amazonense? 

RESPONDEU QUE: não sabe; Quem recebeu a propina? 

RESPONDEU QUE: não sabe; 84. Onde foi a festa de aniversário da 

filha de JOSE ROBERTO? RESPONDEU QUE: foi no salão de festas 

mas se não lembra qual e fica no bairro NOSSA SENHORA DAS 

GRAÇAS; Você comparereceu? RESPONDEU QUE: sim; Sabe 

quanto custou a festa de aniversário da filha de um dos chefes da 

FDN?  RESPONDEU QUE: não sabe;  QUE quanto aos fatos, 

condutas e informações ora ventilados, constantes da investigação, 

tem a dizer que embora a interrogada e seus colegas de profissão, 

tenham muitos clientes, não são titulados como advogados da facção 

criminosa FDN; QUE, nunca foi preso(a) ou processado(a) 

criminalmente anteriormente. [...] 

 

 



 
POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO AMAZONAS 

DRE - DELEGACIA DE REPRESSÃO A ENTORPECENTES 

 

637 

 

Todas as peças produzidas durante o cumprimento do mandado de 

busca domiciliar expedido para o endereço de LUCIMAR VIDINHA se encontram 

relacionados no APENSO I, VOLUME XXX, do presente IPL.  

 

5.65. JANDERSON FERNANDES RIBEIRO, vulgo “PROFESSOR” 

No curso dos trabalhos investigativos, foram coletados fortes elementos 

de informação e de prova que indicam que o investigado é advogado oficial da FDN, 

que teria ultrapassado todos os limites éticos de atuação legítima em defesa de seus 

clientes, e se tornado membro da facção criminosa. Juntamente com suas sócias, as 

advogadas LUCIMAR VIDINHA GOMES e SULENE SOCORRO CARVALHO 

VERÍSSIMO, protagonizaram um grande episódio de corrupção, no qual estariam 

envolvidos, em tese, um delegado de polícia, um juiz de direito e um desembargador, 

voltado para promover o retorno de GELSON LIMA CARNAÚBA, uma das principais 

lideranças da FDN, que se encontra recolhido em presídio federal, para cumprimento 

de pena em Manaus/AM, mediante o pagamento de 200 mil reais.  

Também teria praticado pelo menos um segundo crime de corrupção, 

consistente no pagamento de propina para viabilizar a transferência de um preso para 

a UPP (Unidade Prisional do Puraquequara). 

Em interrogatório de fls. 1168/1169 JANDERSON FERNANDES 

reservou-se ao direito constitucional de permanecer em silêncio. 

Todas as peças produzidas durante o cumprimento do mandado de 

busca domiciliar expedido para o endereço de JANDERSON se encontram 

relacionados no APENSO I, VOLUME XXXI, do presente IPL.  

 

5.66. LUIZ SÉRGIO VIEIRALVES DONATO LOPES FILHO, vulgo 

“LUIZITO” 

No curso dos trabalhos investigativos, foram coletados fortes elementos 

de informação e de prova que indicam que o investigado é advogado oficial da alta 
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cúpula da FDN, que teria ultrapassado todos os limites éticos de atuação legítima em 

defesa de seus clientes, e se tornado membro da facção criminosa.  

Protagonista de um grande episódio de corrupção que propiciou a 

anulação do processo nº 032068-47.2002.8.04.0001, do 2º Tribunal do Júri de 

Manaus, no qual GELSON LIMA CARNAÚBA foi condenado a 120 anos de prisão.  

Após a anulação do processo, foi possível identificar a participação do 

advogado LUIZ SÉRGIO VIEIRALVES DONATO LOPES, vulgo LUIZITO, em pelo 

menos mais um crime envolvendo GELSON DE LIMA CARNAÚBA, mas agora 

relacionado a lavagem de dinheiro, consiste na compra de um veículo JEEP 

RENEGADE com o uso do dinheiro do tráfico de drogas para uso de PAMELA NUNES 

PEREIRA, companheira do traficante GELSON, conforme detalhado nas folhas nº 

1521/1537 do AC nº 05/2015. Constatou-se através das interceptações telefônicas 

que o veículo em questão foi negociado por LUIZITO diretamente com a 

concessionária JEEP de Manaus/AM pelo valor de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil 

reais), na condição de o pagamento ser à vista. 

LUIZITO foi localizado e preso no aeroporto da cidade de Porto Alegre, 

após desembarcar de um voo procedente de Manaus.    

Em interrogatório de fls. 1175/1178 LUIZ SÉRGIOVIEIRALVES afirma 

que nunca participou de nenhum episódio de corrupção de agentes públicos em 

benefício de membros da FDN, bem como afirma não fazer parte dessa ORCRIM. Em 

relação ao Jeep Renegade, declarou somente foi procurado por PAMELA, esposa de 

GELSON CARNAÚBA, para intermediar a compra do veículo, em razão de conseguir 

um desconto para pagamento à vista pois conhecia o dono do estabelecimento. In 

verbis: 

[...] QUE presta o presente interrogatório acompanhado de seu 

advogado LEONARDO BRUNO BARBOSA MONTEIRO, OAB/AM 

8570; QUE é conhecido pelo apelido de LUIZITO; QUE é advogado há 

mais de 10 anos, e milita na área criminal; QUE possui escritório do 
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Ed. SKY, na sala nº 714 do 7º andar; QUE reconhece que advoga para 

importantes membros da organização criminosa que se intitula 

FAMÍLIA DO NORTE – FDN, podendo citar JOSÉ ROBERTO, 

GELSON CARNAÚBA, MARCOS PARÁ, JOCICLEI BRAGA DE 

MOURA, vulgo DOTI, ALAN CASTIMÁRIO, dentre outros; QUE não 

se considera advogado oficial da FDN, mas reconhece ser advogado 

particular dos dois principais membros da facção, sendo JOSÉ 

ROBERTO e GELSON CARNAÚBA; QUE reconhece que se reunia 

com JOSÉ ROBERTO no presídio, para tratar de assuntos 

processuais; QUE não possui relação de amizade com JOSÉ 

ROBERTO e GELSON CARNAÚBA, ou seus familiares, e assevera 

que sua relação com os mesmos é estritamente profissional; QUE, 

todavia, reconhece que esteve presente na festa de aniversário da 

filha de JOSÉ ROBERTO, ocorrida no ano de 2015, bem como 

reconhece que já esteve na casa desta liderança da FDN, quando o 

mesmo operou seu joelho e obteve o benefício de prisão domiciliar 

para tratamento de saúde; QUE esclarece que se deslocou até a 

residência de JOSÉ ROBERTO devido a um chamado de sua esposa 

em função de possíveis atritos ou contratempos com a guarnição que 

estava realizando a escolta; QUE não sabe dizer qual foi o problema 

de JOSÉ ROBERTO com o pessoal da escolta, pois LUICIANE não 

chegou a lhe relatar pelo telefone, mas quando chegou na residência 

estava tudo em paz; QUE afirma que jamais participou de qualquer 

episódio de corrupção de agentes públicos em benefício de membros 

da FDN; QUE afirma que jamais ofereceu qualquer vantagem a 

autoridades públicas (de qualquer tipo ou esfera de poder) para obter 

qualquer benesse para membros da FDN; QUE afirma que nenhuma 

das lideranças da FDN representadas pelo interrogado jamais lhe 

solicitaram ou propuseram que praticasse crimes de corrupção; QUE 

reconhece que foi o responsável por conseguir a autorização judicial 

de prisão domiciliar para JOSÉ ROBERTO após sua operação no 

joelho, mas assevera que não houve nenhum tipo de corrupção neste 

episódio, seja para obtenção dos laudos médicos ou de qualquer outro 
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tipo que tenha possibilitado obtenção da decisão favorável; QUE 

declara que cobrou em torno de 30 mil reais de JOSÉ ROBERTO para 

atuar neste processo; QUE não sabe dizer por qual motivo JOSÉ 

ROBERTO afirma que pagou valores na faixa de 100 mil reais para 

conseguir sua prisão domiciliar; QUE não tem como se responsabilizar 

pelas palavras de JOSÉ ROBERTO; QUE não possui contratos de 

honorários relativos à esta causa; QUE afirma que não recebeu 

nenhum valor no dia em que compareceu à residência de JOSÉ 

ROBERTO, logo após sua operação; QUE afirma que o pagamento 

dos 30 mil reais foi feito por LUCIANE, esposa de JOSÉ ROBERTO, 

em espécie, logo após a obtenção do benefício, mas não se recorda a 

o dia e local; QUE não tem ciência de nenhum episódio de corrupção 

de autoridades públicas que visasse promover o retorno de GELSON 

LIMA CARNAÚBA para MANAUS; QUE afirma que não teve nenhuma 

participação neste episódio, e que não foi sequer procurado por 

membros da FAMÍLIA DO NORTE-FDN, especialmente por JOSÉ 

ROBERTO ou ainda por familiares de GELSON CARNAÚBA, para 

oferecer qualquer tipo de vantagem a autoridades visando promover a 

remoção de GELSON de presídios federais para MANAUS; QUE 

reconhece que estava acompanhando a apelação de GELSON 

CARNAÚBA  no processo do Tribunal do Juri no qual o mesmo foi 

condenado a mais de 120 anos; QUE inclusive atuou neste processo 

em primeiro grau; QUE a advogada constituída por GELSON 

CARNAÚBA na apelação era a Dra. VALÉRIA, mas em função da 

demora na instrução, foi procurado por PAMELA quem lhe solicitou 

que passasse a acompanhar o processo; QUE não conhece a DRa. 

VALÉRIA, e afirma que a mesma não trabalha com o interrogado, ou 

mesmo para este; QUE analisou o processo virtualmente, e cobrou de 

PAMELA o valor de 100 mil reais para seguir acompanhando o caso, 

que deveriam ser pagos unicamente em caso de obtenção de decisão 

favorável à anulação; QUE não foi constituído como advogado de 

CARNAÚBA no processo, sendo que sua atuação seria unicamente 

ficar acompanhando pela internet; QUE afirma que este dinheiro não 
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se destinava a ser oferecido a autoridades públicas; QUE afirma que 

não exerceu nenhum tipo de tráfico de influência neste processo, e 

apenas aproveitou a oportunidade para ganhar um dinheiro fácil; QUE 

sua atuação se limitou a acompanhar o andamento processual pela 

internet; QUE, após a anulação da sentença condenatória de 

GELSON, PAMELA efetuou um depósito de 100 mil reais na conta do 

interrogado; QUE não sabe dizer se foi transferência ou depósito na 

boca do caixa; QUE não sabe dizer quanto a dra. VALÉRIA recebeu; 

QUE, após o recebimento dos 100 mil reais, PAMELA entrou 

novamente em contato com o interrogado, solicitando apoio para 

comprar um veículo JEEP RENEGADE, mediante pagamento a vista; 

QUE, como o interrogado conhece o gerente da rede, se ofereceu para 

acompanhar PAMELA até a agência e negociar um desconto; QUE 

reconhece que acompanhou PAMELA até a agência da JEEP em 

Manaus, e após a escolha do modelo, retirou uma foto da proposta e 

enviou por whatsapp para seu amigo ITALO (gerente da JEEP) 

solicitando um desconto para pagamento a vista; QUE o valor inicial 

do veículo girava em torno de 81 mil reais, sendo que ao final fecharam 

em 78 mil reais para pagamento a vista; QUE, fechado o preço, 

PAMELA concluiu o negócio sozinha, sendo que o interrogado afirma 

que não passou nenhuma orientação para PAMELA sobre como ou 

em nome de quem deveria realizar o registro do veículo; QUE não 

sabe por qual motivo PAMELA registou o veículo em nome de terceiros 

(familiar), e não em nome próprio, e acredita que se deve ao fato de 

que a mesma não possuí habilitação; QUE jamais se envolveu em 

nenhum outro episódio de lavagem de dinheiro para membros da FDN; 

QUE jamais movimentou dinheiro do tráfico em sua conta; QUE realiza 

contratos de honorários com a FDN e os declarava; QUE, não deseja 

prestar nenhuma informação sobre a estrutura, lideranças ou forma de 

atuação da FDN; QUE possui outras fontes de renda além da 

advocacia, sendo que recebe uma participação nos resultados da 

empresa de mineração GRAMA DO NORTE COMÉRCIO LTDA, de 

propriedade de seu pai; QUE também é sócio da empresa BRITA DO 
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NORTE, mas a mesma atualmente se encontra inativa; QUE nunca foi 

preso ou processado anteriormente.[...] sublinhei 

 

Todas as peças produzidas durante o cumprimento do mandado de 

busca domiciliar expedido para o endereço de LUIZITO se encontram relacionados no 

APENSO I, VOLUME XXXII, do presente IPL.  

 

5.67. ROSÂNGELA AMORIM DA SILVA 

No curso dos trabalhos investigativos, foram coletados fortes elementos 

de informação e de prova que indicam que a investigada opera um esquema de 

corrupção judicial para concessão de benefícios de liberdade provisória e/ou prisão 

domiciliar para tratamento de saúde a presos da facção FDN, mediante uso de 

documentos médicos hospitalares (laudos e atestados) falsos. 

Foi a responsável por conseguir prisão domiciliar para tratamento de 

saúde para alguns dos principais alvos da presente operação, como GEOMISON DE 

LIRA, vulgo “ROQUE”, e WILLIAMS RODRIGUES MAIA, vulgo “LOIRINHO”, sendo 

que somente no último caso teria cobrado a quantia de 200 mil reais para a obtenção 

do benefício.  

De GEOMISSON, ROSÂNGELA recebeu como parte do pagamento o 

veículo JETTA branco placa OAC-7483. Já o momento do recebimento dos 200 mil 

reais para pagamento da possível corrupção judicial envolvendo WILLIAMS 

RODRIGUES MAIA muito possivelmente foi registrado por Policiais Federais durante 

vigilância na porta da residência deste.  

Para instruir seus pedidos, a advogada ROSÂNGELA negociava 

documentação falsa relacionada à área de saúde (laudos e atestados) com um 

WANDERLAN MARINHO DOS SANTOS, CPF 636.348.642.-49, funcionário da 

SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde de Manaus).  
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Neste ponto, insta ressaltar que, conforme já exposto nas páginas 

anteriores, WANDERLAN foi preso em sua residência com diversos receituários e 

carimbos médicos falsos, e reconheceu em interrogatório que fornecia atestados 

médicos falsos para a advogada ROSÂNGELA.   

Por fim, não é dado olvidar que quando a Delegacia de Repressão a 

Entorpecentes – DRE, da Polícia Federal no Amazonas, realizou a prisão em flagrante 

por tráfico de drogas de RUBE MAY VALENTE, operacional de WILLIAMS 

RODRIGUES MAIA, vulgo “LOIRINHO”, foram aprendidos diversos documentos 

(contratos e procurações) no interior do veículo SIENA que estava sendo utilizado pelo 

preso para distribuição de drogas, que foram falsificados por WILLIAMS sob 

orientação de sua advogada ROSÂNGELA AMORIM DA SILVA, com o objetivo de 

pleitear a liberação de bens do alvo que se encontram apreendidos pela Justiça em 

função de sua última prisão em flagrante, demonstrando que a referida advogada e 

contumaz em tal prática criminosa (vide auto de apreensão do flagrante nº 909/2015 

– SR/DPF/AM e páginas1031/1041 do AC nº 04/2015). 

ROSÃNGELA foi localizada e presa no dia da deflagração em sua 

residência. No local, foram apreendidos unicamente os telefones celulares utilizados 

pela advogada, assim como o veículo JETTA que teria recebido como pagamento de 

GEOMISSIN.  

Em interrogatório de fls. 1187/1194 ROSÂNGELA AMORIM desconhece 

se algum de seus clientes fazem parte da FDN, afirmando que jamais participou da 

organização criminosa. ROSÂNGELA acrescentou que não conhece a pessoa de 

nome WANDERLAN MARINHO DOS SANTOS, bem como não conhece nenhum 

funcionário da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus. In verbis:  

[...] QUE nasceu e foi criada em Manaus; QUE nasceu no Bairro 

Betânia, onde residiu até os 16 (dezesseis) anos; QUE começou a 

atuar como advogada em 2005; QUE advoga nas áreas criminal, cível 

e família; QUE é formada em três faculdades, filosofia, pedagogia e 

direito; QUE residiu fora do Estado em duas ocasiões, quando fez pós 
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graduação de metodologia do ensino superior, em Patrocínio/MG, pelo 

período de 1996 a 1997, e quando mudou-se para Niterói/RJ, em 2010 

a 2011, para acompanhar os filhos; QUE também tem pós graduação 

em Direito Criminal pela Gama Filho, do Rio de Janeiro; QUE no 

ensino médio estudou no Instituto de Educação do Amazonas; QUE 

realizou o curso de filosofia na Universidade Federal do Amazonas; 

QUE a pedagogia cursou no Instituto de Ciências e Letras de 

Patrocínio; QUE iniciou o curso de direito na UFAN e o finalizou na 

UNIP (Universidade Paulista); QUE foi a própria interroganda quem 

pagou pela faculdade de direito; QUE se graduou em direito no ano de 

2004; QUE não é membro de associação ou clube; QUE trabalha no 

Conselho da Merenda Escolar do Município, em Manaus, há dois 

anos; QUE é educadora e faz os relatórios sobre a fiscalização da 

merenda escolar; QUE tem cinco irmãos, quatro mulheres e um 

homem; QUE seus nomes são REJANE SOUZA NASCIMENTO, 

SOCORRO SOUZA NASCIMENTO, ANA CARMEM NASCIMENTO 

DE OLIVEIRA, ROSANA SOUZA AMORIM e CLAUBER SOUZA 

AMORIM; QUE tem três filhos, RODRIGO RANNYEL AMORIM DA 

SILVA, RANNYELE AMORIM DA SILVA e RANNY KAROLINE 

AMORIM DA SILVA; QUE seu marido chama-se ESPEDITO BENTES 

DE OLIVEIRA; QUE ESPEDITO é pedagogo e trabalha na Secretaria 

Municipal da Educação no cargo de professor; QUE a interroganda, 

ESPEDITO e os filhos contribuem conjuntamente para o sustento do 

lar; QUE todos, a interroganda, ESPEDITO, os filhos RODRIGO, 

RANNYELE e RANNY e também o neto PEDRO LUCAS AMORIM 

residem no endereço informado na qualificação; QUE somente 

RODRIGO não estava em casa hoje, durante as buscas; QUE 

RODRIGO está viajando para o Rio de Janeiro; QUE não auxilia o 

sustento de outras pessoas além dos familiares; QUE é servidora 

municipal e advogada; QUE ganha mensalmente aproximadamente 

R$ 15.000,00 (quinze mil reais); QUE possui um imóvel, a casa onde 

reside; QUE na verdade, esta casa está pertence aos filhos; QUE 

possui dois automóveis, ambos financiados; QUE o veículo Ford 



 
POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO AMAZONAS 

DRE - DELEGACIA DE REPRESSÃO A ENTORPECENTES 

 

645 

 

Focus está em seu nome; QUE o veículo Jeta está em nome de JEAN 

CARLOS, servidor público estadual; QUE assumiu o financiamento do 

veículo quando o adquiriu de JEAN CARLOS; QUE costuma pagar as 

contas mensais com cartão ou em dinheiro, depende de como recebe 

o salário e os honorários; QUE geralmente utiliza salário de servidora 

municipal para pagar os financiamentos dos carros e o cartão de 

crédito; QUE os honorários, utiliza para as despesas diárias, como 

com o supermercado; QUE não possui apelidos; QUE não utiliza redes 

sociais na internet; QUE apenas tem email 

(consciusjuris@hotmail.com); QUE nunca foi presa anteriormente; 

QUE não possui familiares ou amigos próximos envolvidos ou que já 

foram presos por tráfico de drogas; QUE tem conhecimento da facção 

criminosa FAMÍLIA DO NORTE – FDN; QUE todos em Manaus tem 

conhecimento dessa facção; QUE há muita divulgação na mídia sobre 

a FDN; QUE  segundo tem conhecimento, a FDN comete crimes 

relacionados a homicídios e tráfico de drogas; QUE não sabe quem 

são as principais lideranças do FDN; QUE não é membro dessa 

facção; QUE questionada sobre se têm clientes dessa facção, 

respondeu que tem vários clientes nas varas VCUTS (varas 

especializadas no crime de tráfico de drogas); QUE desconhece se 

algum de seus clientes faz parte da FDN; QUE neste momento 

ingressa na sala, para acompanhar o interrogatório, o advogado Dr. 

RICARDO DE CARVALHO TORRES, OAB/AM nº 7.917; QUE não 

presta qualquer tipo de serviço para membros do grupo FAMÍLIA DO 

NORTE; QUE não conhece JOSÉ ROBERTO FERNANDES 

BARBOSA, vulgo 'Z', 'DOIDO', 'PERTURBADO', 'PERTUBA' ou 

'MESSI'; QUE não conhece GELSON LIMA CARNAÚBA, vulgo 'G' e 

'CARNAÚBA'; QUE foi advogada de GEOMISON DE LIRA ARANTE 

em 2014, ocasião em que o cliente estava respondendo por tráfico de 

drogas; QUE não sabe se GEOMISON possui os apelidos de 'ROQUE' 

e 'CANTOR'; QUE conheceu a esposa de GEOMISON, “SAMANTA” 

por meio de uma outra cliente; QUE “SAMANTA” foi quem contratou a 

interroganda para defender o marido que, na ocasião, estava preso; 
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QUE depois de uns três meses de prisão, GEOMISON saiu do presídio 

e cumpre pena em prisão domiciliar; QUE a prisão domiciliar foi 

concedida em razão de problemas de saúde de GEOMISON; QUE não 

conhece ALAN DE SOUZA CASTIMÁRIO, vulgo 'PERNA', 'NANICO' 

ou 'HOLANDÊS'; QUE não conhece JOÃO PINTO CARIOCA, vulgo 

'JOÃO BRANCO', 'JB' ou 'POTÊNCIA MÁXIMA' QUE não conhece 

CLEOMAR RIBEIRO DE FREITAS, vulgo 'COPINHO' ou 'CP'; QUE 

não possui mais procuração para representar GEOMISON; QUE 

apresentou uma renúncia de representação nos autos do processo em 

que o defendia; QUE renunciou porque já havia realizado seu trabalho; 

QUE GEOMISON estava em prisão domiciliar; QUE também estava 

com intenção de viajar e, então, nos grandes processos, apresentou 

renúncia de representação e, nos demais, solicitou a uma amiga que 

atuasse neles no período de sua ausência; QUE ainda não realizou a 

viagem que pretendia; QUE a procuração de GEOMISON era única e 

exclusivamente para representa-lo judicialmente; QUE segundo tem 

conhecimento, nunca atuou como representante do GEOMISON 

utilizando bens, direitos ou valores provenientes das atividades da 

organização criminosa; QUE GEOMISON pagava seus honorários 

mensalmente; QUE na verdade, era a esposa de GEOMISON quem 

efetuava o pagamento; QUE nunca movimentou valores de 

GEOMISON para aquisição de bens e  ou serviços de terceiros; QUE 

não teve mais qualquer tipo de contato com GEOMISON após 

renunciar a representação no processo criminal por tráfico de drogas; 

QUE recebeu R$ 20.0000,00 (vinte mil reais) para representar 

GEOMISON; QUE a esposa de GEOMISON foi pagando aos poucos, 

sem parcelas fixas; QUE às vezes pagava R$ 500,00 (quinhentos 

reais), outras vezes, R$ 1.000,00 (um mil reais); QUE a última parcela 

foi no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); QUE segundo a esposa 

de GEOMISON, foi o dinheiro que recebeu na venda de um automóvel; 

QUE os pagamentos ocorriam em dinheiro ou mediante depósito em 

conta bancária; QUE não possui qualquer função na organização 

criminosa; QUE não cometeu qualquer crime como procuradora ou a 
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mando das lideranças da FDN; QUE não reconhece ser pessoa de 

confiança das lideranças da FDN, nem encarregada de atuar, 

principalmente, junto a autoridades públicas e do Judiciário, 

negociando e/ou corrompendo e oferecendo vantagens indevidas para 

obtenção de vantagens ilícitas aos membros da organização; QUE 

jamais participou da organização criminosa; QUE nunca soube 

antecipadamente de crimes que seriam cometidos pela organização 

criminosa (antes deles serem cometidos), até porque não faz parte da 

organização; QUE tudo o que sabe é o que vê na televisão; QUE não 

possui funcionários; QUE trabalha só; QUE não tem conhecimento da 

existência de um estatuto da FDN; QUE não sabe nada dessa facção; 

QUE não tem conhecimento de que a FDN possui uma aliança como 

o COMANDO VERMELHO – CV; QUE volta a mencionar que “não 

conhece nada”, que “não sabe de nada dessas facções”; QUE não tem 

ciência de que a FDN possui uma espécie de conflito com os membros 

da facção PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL – PCC; QUE não tem 

como saber de algo que não conhece; QUE é advogada e não 

criminosa; QUE não tem conhecimento da existência de uma 'caixinha' 

(caixa único) da FDN, para o qual todos os membros deveriam 

contribuir; QUE não sabe como é feito o cadastro dos membros da 

facção criminosa; QUE não sabe de nada; QUE desconhece isso; 

QUE não sabe quais são as consequências para um indivíduo que 

atua no tráfico sem ser membro (cadastrado) da família, “pois não faz 

parte de nenhuma facção”; QUE realizados os questionamentos dos 

itens 45 a 51, a interroganda respondeu reiteradamente que não sabe 

de nada e que desconhece tudo; QUE desconhece qualquer fato 

relacionado a existência de funcionários do sistema prisional que 

colaboram, por meio de regalias (entrada de aparelho celular, drogas 

e etc) com a liderança da FDN; QUE não se comunica com qualquer 

criminoso; QUE nunca, nunca fez uso de aplicativo de mensagens 

instantâneas para se comunicar com integrantes da FDN; QUE reitera 

que não faz parte dessa facção; QUE não tem ciência de que os 

presos, ao darem entrada no sistema prisional, são levados para 
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entrevista com as liderança da FDN, sendo obrigados a revelar todos 

os detalhes sobre sua forma de operar, especialmente para quem 

trabalham seus fornecedores, distribuidores, destinatários finais, rotas 

etc; QUE não sabe de nada do que acontece com o preso; QUE não 

sabe o que significa a expressão “é sal” no mundo do crime; QUE não 

sabe quais são os entorpecentes conhecidos como “uísque”, “brilho, 

“cerveja” ou “pedra”; QUE não sabe se a FDN tabelou o preço do 

entorpecente em Manaus; QUE não possui bens imóveis em seu 

nome; QUE com relação a bens móveis, possui um carro em seu 

nome; QUE esse veículo é pago mensalmente com o salário que 

recebe da Prefeitura; QUE nunca recebeu dinheiro da FDN; QUE não 

conhece LUCIMAR VIDINHA GOMES, vulgo 'BAR', 'BÁ', 'BAR 

VIDINHA' ou 'FLOR DE LIZ'; QUE conhece JANDERSON 

FERNANDES RIBEIRO, vulgo 'PROFESSOR'; QUE ele é advogado; 

QUE o conhece do Fórum Henock Reis; QUE não tem qualquer 

relação com ele; QUE somente se cumprimentam ao se verem; QUE 

não conhece LUIZ SÉRGIO VIERA ALVES DONATO LOPES FILHO, 

vulgo 'LUIZITO'; QUE conhece ALDEMIR DA ROCHA SILVA JUNIOR; 

QUE ele é advogado; QUE o conhece do Fórum; QUE ALDEMIR atuou 

na defesa de um réu em processo criminal em que a interroganda 

também atuou, mas defendo outro acusado; QUE conhece ALDEMIR 

há aproximadamente um ano; QUE não possui qualquer relação com 

ALDEMIR; QUE conhece a advogada SULENE SOCORRO 

CARVALHO VERÍSSIMO do Fórum; QUE não tem qualquer relação 

pessoal ou profissional com a mesma; QUE WILLIAMS RODRIGUES 

MAIA é cliente da interroganda desde maio ou junho deste ano; QUE 

não sabe se o apelido de WILLIAMS é 'LORINHO'; QUE representou 

WILLIAMS num processo criminal em que ele respondia por tráfico de 

drogas; QUE WILLIAMS também está cumprindo pena em prisão 

domiciliar por problemas de saúde; QUE não se recorda da doença de 

WILLIAMS; QUE é algo relacionado as rins e a hemodiálise; QUE 

acredita que seja litíase renal; QUE foi a interroganda quem ingressou 

em juízo peticionando para que WILLIAMS cumprisse a pena em 
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prisão domiciliar; QUE não foi a interroganda quem obteve os 

atestados e ou laudos médicos; QUE foi a penitenciária quem forneceu 

os relatórios médicos; QUE a interroganda ingressou com a petição, o 

promotor sugeriu que a penitenciária se manifestasse sobre a situação 

de saúde do preso/réu e o juiz acatou a sugestão ministerial oficiando 

ao presídio; QUE a penitenciária encaminhou a manifestação 

diretamente para a Justiça; QUE não obteve qualquer laudo médico 

para WILLIAMS; QUE todos os documentos médicos foram 

elaborados na penitenciária e juntados ao processo; QUE já esteve na 

residência de WILLIAMS para receber seus honorários; QUE até hoje 

vai a residência de WILLIAMS para receber seu pagamento; QUE 

nunca orientou WILLIAMS a falsificar documentos, contratos ou 

procurações, visando pleitear a liberação de bens do alvo que se 

encontram apreendidos na Justiça; QUE de fato, existem dois veículos 

apreendidos no processo de WILLIAMS; QUE um deles está em nome 

da avó de WILLIAMS e o outro em nome de um terceiro; QUE não se 

utiliza de seguranças para visitar clientes; QUE como já mencionado, 

foi advogada de GEOMISON DE LIRA ARANTE; QUE o laudo médico 

de GEOMISON foi obtido da mesma forma que o de WILLIAMS; QUE 

o laudo foi fornecido pela penitenciária; QUE não sabe se os laudos 

médicos são falsos; QUE não responde pela penitenciária; QUE como 

já mencionado, recebeu R$ 20.0000,00 (vinte mil reais) para 

representar GEOMISON; recebeu R$ 20.0000,00 (vinte mil reais) para 

representar GEOMISON; QUE não conhece FERNANDO 

RODRIGUES DA SILVA JUNIOR; QUE nunca obteve qualquer laudo 

médico para os clientes; QUE os laudos sempre foram elaborados na 

penitenciária e encaminhados diretamente ao juiz; QUE nunca 

subornou juízes ou funcionários da Justiça para obter decisões de 

prisão domiciliar para seus clientes; QUE não conhece, nem nunca 

conversou com os médicos das penitenciárias; QUE não conhece 

funcionários da penitenciária; QUE não conhece WANDERLAN 

MARINHO DOS SANTOS; QUE não conhece nenhum funcionário da 
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Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (SEMSA); QUE nunca 

ofereceu nada a WANDERLAN. [...] 

 

 

Todas as peças produzidas durante o cumprimento do mandado de 

busca domiciliar expedido para o endereço de GLAUCINÉIA se encontram 

relacionados no APENSO I, VOLUME XXXIII, do presente IPL.  

 

 

5.68. ALDEMIR DA ROCHA SILVA JUNIOR 

No curso dos trabalhos investigativos, foram coletados fortes elementos 

de informação e de prova que indicam que o investigado opera o mesmo esquema de 

utilização de laudos e atestados médicos falsos para obtenção e/ou manutenção de 

prisões domiciliares para membros da FDN, esquema este que soltou aos olhos nos 

processos em que o referido advogado atuou em defesa de WILLIAMS RODRIGUES 

MAIA e de comparsas de GEOMISON.  

ALDEMIR foi localizado e preso no dia da deflagração em sua 

residência. No local, foram apreendidos diversos atestados e documentos médicos 

com indícios de falsidade, alguns em nome de GEOMISON e de seus comparsas 

BRUNO VILHENA BLANCO e outros, que eram utilizados por ALDEMIR para 

obtenção e/ou manutenção de prisões domiciliares para membros da FDN, conforme 

destacado no relatório de análise juntado no APENSO I, VOLUME XXXVII. 

Em seu interrogatório de fls. 1199/1207 ALDEMIR DA ROCHA reservou 

no direito constitucional de permanecer em silêncio. 

Todas as peças produzidas durante o cumprimento do mandado de 

busca domiciliar expedido para o endereço de ALDEMIR se encontram relacionados 

no APENSO I, VOLUME XXXIV, do presente IPL.  
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5.69. SULENE SOCORRO CARVALHO VERÍSSIMO 

No curso dos trabalhos investigativos, foram coletados fortes elementos 

de informação e de prova que indicam que a investigada é sócia dos advogados 

LUCIMAR VIDINHA GOMES e JANDERSON FERNANDES RIBEIRO, vulgo 

“PROFESSOR”. Juntos protagonizaram um grande episódio de corrupção, no qual 

estariam envolvidos, em tese, um delegado de polícia, um juiz de direito e um 

desembargador, voltado para promover o retorno de GELSON LIMA CARNAÚBA, 

uma das principais lideranças da FDN, que se encontra recolhido em presídio federal, 

para cumprimento de pena em Manaus/AM, mediante o pagamento de 200 mil reais. 

SULENE foi localizada e presa no dia da deflagração em sua residência. 

Em interrogatório de fls. 1213/1220, alegou desconhecer se algum de seus clientes 

faz parte da FDN, afirmando que jamais participou da organização criminosa. Negou 

também ter se reunido com o JUIZ VALOIS e o oferecido vantagem. In verbis: 

[...] Em que cidade nasceu e foi criado? Manaus/AM. 2. Cresceu em 

qual Bairro? Desde quando reside e trabalha em Manaus? 

Cachoeirinha. Desde sempre. 3. Frequentou qual escola e onde se 

graduou no ensino médio? E no ensino superior? Colégio Brasileiro e 

Faculdade de Direito na Universidade Federal do Amazonas. 4. Quem 

pagou por seus estudos na faculdade? Em que ano se graduou? 

Ninguém, fez faculdade federal. Não lembra. 5. É membro de alguma 

associação ou clube? Membro de algum conselho, entidade? Membro 

a OAB/AM. 6. Quantos irmãos possui? Quantos filhos? Sete irmãos. 

Nenhum filho. 7. Qual a atividade de seu cônjuge (se possui)? É 

divorciada há mais de 10 anos. 8.Quem contribui para o sustentar de 

sua casa? A interrogada trabalha. 9. Provê o sustento de outras 

pessoas além de seus familiares? Não. 10. Qual sua profissão e/ou 

atividade remunerada? Advogada e é funcionária pública estadual da 

SEJUS – Secretaria de Justiça, e está afastada por interesses 

particulares há mais de 10 anos. 11. Qual é sua renda média mensal? 

Variável. 12. Possui casa/carro próprio ou financiado? Como paga 
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suas contas mensais (boletos, cartões, dinheiro em espécie, outros?) 

Possui um casa própria, na qual foi encontrada no dia de hoje. 13. 

Como é chamada(o) por seus familiares e amigo? Quais são seus 

apelidos? Não tem apelido e é chamada pelo nome SULENE. 14. 

Utiliza redes sociais na internet? Qual nome utiliza? Facebook e 

whatsapp, utiliza o nome SULENE VERÍSSIMO. 15. Já foi preso 

anteriormente? Em quais ocasiões e por quais crimes? Relacionar 

todas as pessoas que foram presas ou detidas juntamente com o 

interrogado. Nunca foi presa anteriormente. 16. Possui familiares ou 

amigos próximos envolvidos ou que já foram presos por tráfico de 

drogas? Relacionar. Não possui. 17. Tem conhecimento da existência 

e atuação de uma facção criminosa autointitulada “FAMÍLIA DO 

NORTE – FDN”? Possui clientes que são bandidos, mas não sabe se 

eles são da FDN, mas já ouviu falar na FDN pela imprensa.  18. Quem 

são as principais lideranças (pilares ou conselho) da FDN? Não 

conhece. 19. É membro da facção? Desde quando? Nunca. 20. Presta 

serviços para os membros do grupo conhecido como Família do 

Norte? Não pode afirmar se seus clientes fazem parte dessa facção, 

porque não entra nesse mérito com seus clientes, apenas advoga. 21. 

Em que consistem os serviços prestados? Liberdade provisória, penas 

alternativas, absolvição, depende do caso. Conhecimentos 

específicos sobre a FDN e seus líderes. 22. Conhece JOSÉ 

ROBERTO FERNANDES BARBOSA, vulgo “Z”, “DOIDO” 

“PERTUBADO”, “PERTUBA”, “MESSI”? Há quanto tempo o conhece 

e qual sua relação com o mesmo? Sabe que existe uma pessoa 

chamada JOSÉ ROBERTO na cadeia, mas nunca conversou com ele. 

Já o viu na cadeia. Os clientes da interrogada são “peixe pequeno”, e 

JOSÉ ROBERTO é um dos mais antigos na cadeia. 23. Conhece 

GELSON LIMA CARNAÚBA, vulgo “G”, “CARNAUBA”? Há quanto 

tempo o conhece e qual sua relação com o mesmo? Foi cliente da 

interrogada. A interrogada trabalhou dentro da cadeia como assistente 

jurídica pela SEJUS durante 12 anos e depois saiu e começou a 

trabalhar como advogada. Na verdade, é concursada pela SEDUC 
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como educadora educacional e depois pediu remoção para a SEJUS). 

Conheceu GELSON na cadeia quando ele estava preso. Depois 

advogou para ele. No ano passado ele foi preso em Natal, mas como 

a declarante não conseguiu recambiá-lo para Manaus, ele trocou de 

advogada. 24. Conhece GEOMISON DE LIRA ARANTE, vulgo 

“ROQUE e/ou CANTOR”? ”? Há quanto tempo o conhece e qual sua 

relação com o mesmo? Não se recorda. 25. Conhece ALAN DE 

SOUZA CASTIMÁRIO, vulgo “PERNA”, “NANICO” e/ou 

“HOLANDÊS”? Há quanto tempo o conhece e qual sua relação com o 

mesmo? Sim, nunca advogou para ele, e o conhece porque ele está 

preso. 26. Conhece JOÃO PINTO CARIOCA, vulgo “JOÃO BRANCO”, 

“JB” ou “POTÊNCIA MÁXIMA”? Há quanto tempo o conhece e qual 

sua relação com o mesmo? Sim, também o conhece da cadeia, há 

mais de 12 anos. Nunca advogou para ele. 27. Conhece CLEOMAR 

RIBEIRO DE FREITAS, vulgo “COPINHO” e/ou “CP”, ”? Há quanto 

tempo o conhece e qual sua relação com o mesmo? Sim, conhecia de 

nome da cadeia e o conheceu pessoalmente na DRF, quando ele foi 

preso e  passou uma procuração para JANDERSON, CLIGER, 

EDUARDO RODRIGUES e LUCIANA TERÇAS, que é a verdadeira 

advogada dele. É possível que JANDERSON tenha colocado o nome 

da declarante na procuração. Na verdade, JANDERSON está com o 

token da declarante há cerca de 3 meses, e pode peticionar em seu 

nome, como o fez na Justiça Federal há cerca de 2 meses no processo 

de PAULO ROBERTO DE FREITAS e outros, presos por tráfico de 

drogas com 300 kg de cocaína e armas. 28. Possui procuração destes 

clientes supra-mencionados para atuar em juízo ou extra-

judicialmente? Com quais poderes? De GELSON e talvez de 

CLEOMAR. Procuração com amplos poderes. 29. Já atuou em nome 

de seus clientes da FDN, utilizando bens, direitos ou valores 

provenientes  das atividades da Organização Criminosa? Nunca. 30. 

Já movimentou valores de seus clientes da FDN para aquisição de 

bens e ou serviços de terceiros? Nunca. 31. Como recebe seus 

honorários e pagamentos por serviços prestados aos membros do 
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grupo “família do norte”? Qual é o valor que recebe pelos serviços 

prestados? Recebe pagamentos de seus clientes, em espécie, 

mediante recibo, no fórum. Mas não sabe de que facção são seus 

clientes. Quanto aos valores, depende da condição econômica do 

cliente, de R$3.000,00 a R$20.000,00. 32. Qual sua função (o que faz 

na ORCRIM) e qual é sua área de atuação na organização? Nenhuma. 

33. Quais crimes já praticou ou atos ilícitos como procurador ou a 

mando das lideranças da Facção (relacionar e detalhar).  Nenhum. 34. 

Reconhece ser pessoa de confiança das lideranças da OCRIM, sendo 

encarregado, principalmente, de atuar junto a autoridades públicas e 

do judiciário, negociando e/ou corrompendo e eferecendo vantagens 

indevidas para obtenção de vantagens ilícitas aos membros da 

Organização? Não. Afirma que nunca agiu dessa forma. 35. Já teve 

ciência de crimes que seriam cometidos pela Organização criminosa 

antes dos mesmos serem cometidos? Participou de alguma atividade 

criminosa de seus clientes membros da facção criminosa Família do 

Norte? Nunca. 36.Quem mais trabalha com ou para o interrogado, e 

qual é o papel de cada um? Quem são os auxiliares do interrogado 

nas atividades de interesse da ORCRIM? A interrogada trabalha 

sozinha, mas faz parcerias quando convém, como JÂNDERSON e 

EFIGÊNIA GENEROSO. Seu sobrinho FELIPE CARVALHO AMORI é 

advogado e auxilia a interrogada, e tem acesso ao seu token, sendo 

pessoa de sua confiança. 37. Tem conhecimento da existência de um 

Estatuto da FDN? Em caso positivo, o que prevê o referido estatuto, 

quais são as regras, determinações e penalidades contidas? Não.  38. 

Tem conhecimento de que a FDN possui uma aliança com o 

COMANDO VERMELHO - CV? Para que serve essa aliança? Não. 39. 

Tem ciência de que a FDN possui uma espécie de conflito com os 

membros da facção PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL – PCC, 

existindo, inclusive, planos para o assassinato de todos os membros 

desta organização criminosa paulista que se encontram presos em 

Manaus? Não.  40. Tem ciência da existência de uma “caixinha” (caixa 

único) da FDN, para o qual todos os membros deveriam contribuir? 
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Contribui para a “caixinha”? Não. 41. Para que serve a “caixinha”? 

Onde este dinheiro é aplicado? Quais são as vantagens oferecidas 

pela facção para quem é cadastrado e contribui para o caixa único 

(caixinha)? Não sabe. 42. Atualmente, o cadastro na FDN e 

contribuição para caixinha é obrigatório? É possível que uma pessoa 

em Manaus não cadastrada na FDN siga cometendo crimes, mesmo 

que diversos do tráfico de drogas? Desconhece. 43. Como é feito o 

cadastro dos membros da OCRIM? Onde e como é feito o registro de 

todos os membros da FDN? Desconhece. 44. Quais as consequências 

para um indivíduo que atua no tráfico sem ser membro (cadastrado) 

da família? Desconhece. 45. Quais as consequências para as pessoas 

que cometem crimes sem a autorização ou determinação das 

principais lideranças (conselho) da Facção? Desconhece. 46. É 

permitido a prática de crimes de homicídio sem a determinação ou no 

mínimo o consentimento dos conselheiros da facção? O que acontece 

com as pessoas que não consultam as lideranças e praticam 

homicídios por conta própria? Desconhece. 47. Sabe se havia pena 

de morte em caso de desrespeito aos limites impostos pela FDN? 

Quem decidia sobre a morte do infrator? Desconhece. 48. Há uma 

espécie de “Tribunal do Crime” na FDN, em que as lideranças decidem 

acerca da morte ou não de indivíduo que descumpriu as regras 

impostas? Desconhece. 49. Tem conhecimento de diversos 

assassinatos de pessoas que não se aliaram ou mesmo romperam 

com a FDN, se recusando a cumprir as determinações das lideranças 

(ex. RUBÃO, DECO e GIGANTE, membros do PCC, e RONAIRON, 

CHESTER e PIUPIU da Esparta 300)? Quais? Detalhar. Não conhece 

RUBÃO, DECO e GIGANTE. Conhece RONAIRON e PIUPIU, que 

estão presos na CPE, segundo afirmam porque correm risco de vida. 

Conheceu CHESTER e sabe que CHESTER foi assassinado assim 

que chegou na cadeia, mas não sabe por quê. Conhece todo mundo 

porque são da cadeia, CHESTER ia e voltada da cadeia. Mas nunca 

advogou para eles. 50. A FDN possui o domínio absoluto dos presídios 

Amazonenses? De que forma se dá esse controle do sistema 
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penitenciário Amazonense pela FDN? Não tem conhecimento. 51. 

Como são escolhidos os “Xerifes” dentro dos presídios? Quem são os 

“Xerifes”? Quais as funções de um xerife dentro dos presídios? Como 

se por quem são escolhidos os xerifes? Desconhece. 52. O corpo do 

sistema penitenciário, isto é, os funcionários da cadeia em que o 

interrogado cumpre pena, reconhecem a condição de “Xerife” do 

interrogado? Os funcionários do sistema prisional tem ciência da 

divisão de funções estabelecidas pela FDN? Não entendeu. Acredita 

que não. 53. Existem funcionários do sistema prisional que colaboram, 

por meio de regalias (entrada de aparelho celular, drogas e etc), com 

a liderança da FDN? Se sim, quem são? Não sabe. 54. Como o 

interrogado se comunica com os demais membros da OCRIM? O 

interrogado fazia de aplicativo de mensagens instantânea, como por 

exemplo BlackBerryMessenger-BBM, whattssap e etc? Em caso 

positivo, qual deles? Qual era seu nickname? Não sabe. 55. Tem 

ciência de que todos os presos são levados para entrevista com as 

lideranças da FDN  imediatamente após darem entrada no sistema 

prisional, sendo obrigados a revelar todos os detalhes sobre sua forma 

de operar,  especialmente  para  quem  trabalham,  seus  fornecedores,  

distribuidores, destinatários  finais,  rotas,   etc? Não tem ciência. 56. 

O que significa a expressão “é sal” no mundo do crime?  Não sabe. 

57. Qual entorpecente é vulgarmente denominado no Amazonas de 

“uísque” ou “brilho”? E por “cerveja” ou “pedra”? Desconhece. 58. A 

FDN tabelou o preço do entorpecente em Manaus? Não sabe. 59.  O 

interrogado possui bens em seu nome ou em nome de terceiros? Os 

bens móveis e imóveis foram adquiridos com valores provenientes de 

sua relação com a FDN? Somente sua casa descrita acima. Não, até 

hoje paga empréstimo em nome da irmão da interrogada, SUELI 

ESTER CARVALHO MARINHO. 60. O interrogado fazia uso de contas 

bancárias para movimentar o dinheiro recebido da FDN? Se sim, 

quais? Nunca. 61. Quais as formas que o interrogado utilizava para 

lavar o dinheiro de origem ilícita, recebido da FDN? Nenhuma. 

Relações da atuação do alvo. 62. Conhece LUCIMAR VIDINHA 
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GOMES, vulgo “BAR” ou “BÁ”, “BAR VIDINHA” e/ou “FLOR DE LIZ” ? 

Conhece e sabe que seu apelido é VIDINHA ou VIDA, ela é advogada, 

se formou há um ano, e trabalha com JÂNDERSON.  Não sabe se 

VIDINHA tem alguma relação com JOSÉ ROBERTO. 63. Há quanto 

tempo o conhece e qual sua relação com o(a) mesmo(a)? Conhece-a 

há cerca de um ano. 64. Conhece JANDERSON FERNANDES 

RIBEIRO, vulgo “PROFESSOR”? Conhece-o, pois fez parceria com 

ele em um processo da Justiça Federal, do cliente PAULO ROBERTO 

DE FREITAS. Perguntada por que essa pessoa foi encontrada na 

porta de sua casa hoje, alcoolizado, dormindo dentro do carro, após o 

cumprimento do mandado de busca e apreensão e também de prisão, 

respondeu que nunca teve nenhuma relação afetiva com esta pessoa, 

e não sabe por que ele estava na porta de sua casa. Mas reconheceu 

o carro dele e lhe perguntou o que ele estava fazendo ali. 65. Há 

quanto tempo o conhece e qual sua relação com o(a) mesmo(a)? Há 

cerca de 2 anos. A amizade se estreitou há cerca de um ano. 66. 

Conhece LUIZ SÉRGIO VIEIRALVES DONATO LOPES FILHO, vulgo 

“LUIZITO”? Conhece esta pessoa, sabe que é advogado, mas não tem 

intimidade, apenas o cumprimenta. 67. Há quanto tempo o conhece e 

qual sua relação com o(a) mesmo(a)? Há cerca de 3 anos, mas quase 

não o vê. 68. Conhece ROSÂNGELA AMORIM DA SILVA? Conhece, 

mas não mantém nenhum tipo de relacionamento com ela. 69. Há 

quanto tempo o conhece e qual sua relação com o(a) mesmo(a)? Há 

cerca de 1 ano, só a vê no fórum às vezes e a cumprimenta. 70. 

Conhece ALDEMIR DA ROCHA SILVA JUNIOR? Também é 

advogado e não mantém nenhuma relação com esta pessoa, nem 

processual nem pess oal. 71. Há quanto tempo o conhece e qual sua 

relação com o(a) mesmo(a)? Há cerca de 1 ano também. Não sabe se 

LUIZITO, ROSÂNGELA e ALDEMIR têm algum tipo de ligação. 

Específicos da atuação do alvo. 72. Qual é seu relacionamento com o 

Juiz de Direito Dr. LUÍS CARLOS HONÓRIO DE VALOIS COELHO, 

titular da Vara de Execuções Penais do TJ/AM? Porque a FDN 

mantém tanto interesse em defender e manter o Juiz VALOIS na 
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função de titular da Vara de Execuções Penais?  Não tem nenhum 

relacionamento com esta pessoa, mas sabe que ele é um dos mais 

respeitados juízes do fórum e possui conduta ilibada. 73. Já ofereceu 

alguma vantagem a algum servidor do Judiciário para obtenção de 

decisões favoráveis? Cite os nomes e fatos. Não. 74. Já pediu algum 

favor a algum servidor do Judiciário, oferecendo vantagem  ilícita em 

nome dos membros FDN? Não. 75. Qual foi o pedido feito em relação 

ao preso GELSON LIMA CARNAÚBA, vulgo MANO G? A interrogada 

foi advogada de GELSON quando ele estava preso em Natal, e fez o 

pedido de liberdade provisória, junto com a advogada CRISTIANE 

GUIMARÃES, e recambiamento para o estado do Amazonas, e ambos 

os pedidos foram denegados pela juíza do processo, de cujo nome 

não se recorda. 76. Qual foi seu  papel desempenhado no 

oferecimento de R$200.000,00 para o retorno de GELSON 

CARNAÚBA para o Amazonas? Para quem seriam destinados esses 

R$200.000,00? Qual foi o destino do dinheiro recebido para este 

serviço? Quem ficou com o dinheiro? Qual foi a participação de 

LUCIMAR VIDINHA GOMES e JANDERSON FERNANDES RIBEIRO 

neste episódio? Desconhece esse episódio, mesmo porque a 

advogada de GELSON é VALÉRIA SCHINEIDER. Agora a advogada 

dele em Natal é PALOMA GURGEL. A interrogada somente atuou no 

caso em Natal. Nega ter se reunido com o Dr. Valois e oferecido 

dinheiro a ele. [...] 

 

Todas as peças produzidas durante o cumprimento do mandado de 

busca domiciliar expedido para o endereço de SULENE se encontram relacionados 

no APENSO I, VOLUME XXXV, do presente IPL.  

 

5.70. JOSIAS CRUZ BARROSO, vulgo “MÃO BRANCA” 

Conhecido criminoso do Estado do Amazonas, considerando de alta 

periculosidade, com diversos antecedentes criminais, especialmente por tráfico de 
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drogas e homicídios. Importante membro da FDN, ligado ao grupo de ALAN 

CASTIMÁRIO. No curso dos trabalhos investigativos, foram coletados fortes 

elementos de informação e de prova que indicam que o investigado estava residindo 

na cidade do Rio de Janeiro/RJ, local em que operava um esquema de envio de 

drogas da FDN por via aérea, através de mulas. O investigado foi citado em diversas 

mensagens relacionadas à distribuição / entrega de drogas e pagamento da “caixinha” 

para financiamento da FDN, indicando que seria um importante distribuidor de drogas 

da facção. 

JOSIAS foi localizado e preso no dia 09/12/2015, na cidade do Rio de 

Janeiro, onde residia em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, utilizando o nome 

falso de BERNARDINO DO REGO JUNIOR. Em seu poder foram encontrados 

dezenas de comprimidos da droga sintética ecstasy, que acarretou também na sua 

prisão em flagrante por tráfico de drogas e uso de documento falso. 

Ainda não foi possível proceder o envio de uma equipe até o Rio de 

Janeiro para proceder sua oitiva no presente IPL.  

 

6. DAS BUSCAS EM PRESÍDIOS 

Em relação às buscas em presídios, por questões estruturais e de 

segurança, optou-se por priorizar o cumprimento de busca minuciosa no COMPAJ de 

regime fechado, por ser a unidade mais importante do sistema e, principalmente, por 

ser o local em que estraria a sede do comando da FDN (muitas vezes chamada pelos 

presos de “coração”).  

Nas demais unidades, foi possível unicamente realizar a extração dos 

presos, com busca superficial e limitada à cela do mesmo.  

Inobstante isso, tal estratégia possibilitou a localização e apreensão do 

NOTEBOOK que era utilizado pelo detento RAFAEL CANUTTO para cadastro de 



 
POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO AMAZONAS 

DRE - DELEGACIA DE REPRESSÃO A ENTORPECENTES 

 

660 

 

todos os membros da FDN. O computador foi localizado no telhado do pavilhão 02 da 

unidade, juntamente com um grande número de celulares, drogas, armas brancas, 

rádios e até mesmo roteadores WIFI. No local também foram localizadas cópias 

impressas do ESTATUTO DA FDN. 

Análise preliminar do referido LAPTOP revelou que o cadastro de 

membros da FDN é feito em um programa próprio, especialmente desenvolvido para 

tal finalidade, dado o nível de organização da facção.  

 
Tela principal do programa de cadastro de membros da FDN, extraída do LAPTOP 

apreendido no COMPAJ 
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Duas primeiras páginas de documento apreendido intitulado “Doutrinas da Família” 

 

Por fim, cumpre ressaltar que na cela 04 do pavilhão 03 (cela do 

“comando” da FDN) foi apreendido um dos aparelhos BlackBerry (pin 2bbe5f3e) que 

foram utilizados por JOSÉ ROBERTO e por MARCOS PARÁ no curso das 

investigações. 

Todas as peças produzidas durante as buscas no COMPAJ, assim como 

as relacionadas à destinação dada aos materiais apreendidos e os laudos e relatórios 

de análise (já concluídos) foram juntados no APENSO I, VOLUME L.  

 

7. DOS FORAGIDOS 

Na deflagração da operação, não foram localizados os alvos abaixo 

relacionados, que se encontram atualmente em local incerto, foragidos da Justiça. 
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01 JOÃO PINTO CARIOCA, vulgo “JOÃO BRANCO”, “JB” ou 

“POTÊNCIA MÁXIMA”,  

02 ZAQUEU DA MOTA ARAGÃO, vulgo “MONTANHA”;  

03 CLOVES FERNANDES BARBOSA, vulgo “APOLÔNIO”, “GORDO” 

e/ou “CLOVINHO”;  

04 ERIK LEAL SIMÕES, vulgo “CD”;  

05 DIEGO FERNANDES DE OLIVEIRA, vulgo “CACHEADO” ou “DJ”;  

06 FRANCISCO CLEUTER MACHADO ARAÚJO, vulgo “SANTO” e/ou 

“SERAFIM”;  

07 KELISON REGO DA SILVA, vulgo “LOIRINHO”;  

08 EDUARDO QUEIROZ DE ARAUJO, vulgo “FOGUINHO” e/ou 

“CADU”;  

09 GREGORIO GRAÇA ALVES, vulgo “GREG”;  

10 MAGAIVEL FERREIRA PEREIRA, vulgo MAGAIVER;  

11 KETHLEEN TEIXEIRA BASTOS, alcunha “CREIO”,  

12 LUCIANA UCHOA CARDOSO;  

13 LENIVALDO ALVES DE FREITAS, vulgo “LELEI”, “BX”, 

“BAIXINHO”, “CHATO”; 

14 JOSE CARLOS DE FREITAS, vulgo “VERDINHO”;  

15 DANIEL RODRIGUES OROSCO, vulgo “RIQUELME”, “TATARETO”, 

“SAMUEL” e/ou “RELAMPAGO”,  

16 LUCIANO DA SILVA BARBOSA;  

17 ADRIANO ROLIM DA SILVA, vulgo “DRI”; 

18 JULIO CEZAR PINTO CRUZ, vulgo “URSO BRANCO”; 

19 MANOEL IVANI PINTO CARIOCA, vulgo “ZICO”;  

20 FABIANO BARROSO DE SOUZA, vulgo “BINHO”;  

21 AFONSO CELSO CALDAS JUNIOR, vulgo “CELSO”; 

22 JOHAN MAURICIO TAVERA GARCIA;  
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23 JAMES DA SILVA FERREIRA; 

24 DAIANE CRISTINA DA SILVA GORGONIA; 

25 SANDRA DA SILVA FERREIRA;  

26 JORGE HENRIQUE PRADO PAREDES;   

27 JAIRO DE ABREU VALENTE; 

28 NIXON SAAVEDRA CASTELO BRANCO;  

29 MARIA REGINA MOURA DE SOUZA;  

30 CLAUDIA PATRICIA RAMOS HERREIRA; 

31 ROSA PAIVA DOS SANTOS;  

32 RAIMUNDA BARROSO VAZ;  

33 ANDRY ESPANHA MANGABEIRA; 

34 KARINA ALVES GARZON;  

35 FRANCISCA MARQUES PINTO; 

36 KAREN DEL AGUILA SILVA;  

37 MIGUEL ANGEL LOPEZ RUIZ, vulgo “DRAKER” ou “POCHER”; 

 

Em relação ao investigado até então identificado como sendo 

MARCELO FREITAS MENDONÇA, comparsa de ALAN CASTIMÁRIO que se 

encontrava residindo em local incerto na cidade do Rio de Janeiro, cumpre esclarecer 

que o mesmo provavelmente se encontra utilizando um documento de identidade falso 

em nome de tal pessoa.  

Isto porque verdadeiro MARCELO FREITAS MENDONÇA, foi localizado 

e ouvido na cidade de BOA VISTA/RR, restando demonstrado que o mesmo não 

possui qualquer envolvimento com o tráfico de drogas, e que o alvo investigado, que 

possui fisionomia completamente diferente, provavelmente estaria utilizando um 

documento de identidade ideologicamente falso em seu nome. 

Assim, MARCELO FREITAS MENDONÇA unicamente prestou 
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esclarecimentos em termo de declarações e foi liberado, sendo solicitado a revogação 

de sua prisão preventiva e demais medidas cautelares (vide fls. 1226/1238). 

Oportuno se torna dizer que não está descartado a possibilidade de que 

outros alvos sejam apenas nomes falsos de pessoas ainda não identificadas, 

especialmente aqueles que apareceram unicamente como laranjas, titulares de contas 

correntes utilizadas para movimentação do dinheiro do tráfico em Tabatinga, tendo 

em vista a inexistência pouquíssimas informações a respeito dos mesmos nas bases 

de dados, e até mesmo na vizinhança em que supostamente residiram naquela 

cidade.     

Os foragidos foram qualificados indiretamente e tiveram seus nomes 

lançados no Sistema Nacional de Procurados e Impedidos, e poderão ser localizados 

e presos a qualquer momento, em qualquer local do território nacional (vide 

fls.1357/1429).   

 

8. DIAGRAMA FINAL DE ELOS 

Com o escopo de facilitar a visualização dos alvos mais relevantes 

identificados na presente investigação, assim como os elos existentes entre os 

mesmos, foi elaborado o diagrama de elos que se segue:  
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9. DA COMPOSIÇÃO DOS APENSOS E DA DESTINAÇÃO DOS 
MATERIAIS APREENDIDOS 

 
Com a deflagração da operação e o cumprimento dos mandados de 

busca domiciliar expedidos na cautelar nº 15008-30.2015.4.01.3200, foram 

elaborados 62 Autos de Apreensão. 

Com o objetivo de facilitar a análise, organização e controle dos 

materiais apreendidos, cada auto de apreensão foi autuado em um APENSO próprio, 

reunidos e individualizados por investigado (ou casal de investigados, quando marido 

casados ou conviventes), sendo juntados em cada qual, todos os documentos 

produzidos durante o cumprimento dos mandados (v.g., autos circunstanciados de 

busca e arrecadação, autos de apreensão, termos de autorização de entrada, 

certidões etc). 

Também foram juntados em cada apenso correspondente todos os 

demais expedientes produzidos na sequência, relacionados à destinação dada ao 

material apreendido, como guias de depósito, memorandos encaminhamento ao 

depósito de materiais, memorandos ao SETEC requisitando exames periciais e etc. 

Uma vez concluída a análise dos materiais apreendidos, os laudos periciais, 

informações e/ou relatórios produzidos, os mesmos foram (ou ainda serão) juntados 

ao seu respectivo apenso. 

Além disso, cumpre destacar que os documentos e anotações 

apreendidos (que não tumultuam os autos) também foram juntados ao apenso 

correspondente à sua apreensão.  

Já os objetos analisados que não puderam ser juntados ao apenso, 

foram encaminhados ao depósito de materiais da SR/AM, onde permanecerão à 

disposição da Justiça.  

Desta forma, o APENSO I, contendo todos os autos de apreensão 

distribuídos por alvo (ou grupo de alvos), ficou com a seguinte composição: 
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VOLUME ALVO: 

I GEOMISON DE LIRA ARANTE e PAMELA SABRINA DOS 

SANTOS DIAS 

II JOSE ROBERTO FERNANDES BARBOSA e LUCIANE 

ALBUQUERQUE DE LIMA 

III ALAN DE SOUZA CASTIMÁRIO e KETHLEEN TEIXEIRA BASTOS 

IV GELSON LIMA CARNAÚBA e PAMELA NUNES PEREIRA 

V JORLEADES CELESTINO LOPES 

VI CLEOMAR RIBEIRO DE FREITAS e ANDREIA DO CARMO 

FEITOSA 

VII CLOVES FERNANDES BARBOSA 

VIII ANTONIO FERNANDO FERREIRA 

IX BRUNO VILHENA BLANCO 

X EDUARDO BRUNO PORTELA LIMA 

XI ERIK LEAL SIMÕES E ELISSANDRA LEAL SIMÕES 

XII WILLIAMS RODRIGUES MAIA 

XIII FRANCISCO CLEUTER MACHADO ARAÚJO 

XIV WELLDSON CORREA LIMA 

XV MAGAIVEL FERREIRA PEREIRA 

XVI MARCOS ROBERTO MIRANDA DA SILVA e LUCIANA UCHOA 

CARDOSO 

XVII LUIZ ORLANDO LEON OBANDO 

XVIII MELLKA SALES DE CARVALHO 

XIX JOSE CARLOS DE FREITAS e GABRIELLE MENEZES DOS 

SANTOS 

XX DANIEL RODRIGUES OROSCO 

XXI ANDRE SAID DE ARAÚJO 

XXII LUCIANO DA SILVA BARBOSA 

XXIII WANDERLAN MARINHO DOS SANTOS 

XXIV FABIANO BARROSO DE SOUZA 

XXV AFONSO CELSO CALDAS JUNIOR ou AFONSO CELSO CALDAS 

DE LIMA 

XXVI JOSÉ IRANNYELSON PINHEIRO MALAQUIAS 

XXVII ROSIMERY PINHEIRO DOS SANTOS 

XXVIII GLAUCINÉIA DA SILVA GUIMARÃES 

XIX LEONARDO SANTOS FERNANDES 

XXX LUCIMAR VIDINHA GOMES 

XXXI JANDERSON FERNANDES RIBEIRO 

XXXII LUIZ SÉRGIO VIEIRALVES DONATO LOPES FILHO 

XXXIII ROSÂNGELA AMORIM DA SILVA 

XXXIV ALDEMIR DA ROCHA SILVA JUNIOR 

XXXV SULENE SOCORRO CARVALHO VERÍSSIMO 

XXXVI ROLAND LEON OBANDO 



 
POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO AMAZONAS 

DRE - DELEGACIA DE REPRESSÃO A ENTORPECENTES 

 

668 

 

XXXVII PAULO BERNAL LORES 

XXXVIII LEONARDO RAYMUNDO ROJAS GABRIEL 

XXXIX JOHNNYEL BATISTA DE FREITAS 

XL NAIRA RODRIGUES CRUZ 

XLI KELLY CRISTINA SILVA RAMOS 

XLII ANDRY ESPANHA MANGABEIRA 

XLIII DENILSON RIBEIRO AREVALO e ANTÔNIA BROTA RIBEIRO 

AREVALO 

XLIV TATIANE DOS SANTOS TEIXEIRA e ANGELA MÁRCIA 

CELESTINO DOS SANTOS 

XLV RAIMUNDO BARROSO VAZ 

XLVI RADSON ALVES DE SOUZA 

XLVII SÁVIO COELHO MAGALHÃES 

XLVIII MARCIEL BEZERRA DE OLIVEIRA 

XLIX WIVYANE MARTINS BEZERRA DA MAIA; MILENA MARTINS 

BEZERRA DA MAIA e JOÃO MIGUEL CARDOSO DA SILVA 

L COMPAJ 

LI KLAUS ESTIVES LIMA SALAZAR 

LII ROMÁRIO CORVELO FONSECA 

 

 Por fim, cumpre destacar que a destinação dada aos materiais 

apreendidos se encontra relacionada na planilha que seque em anexo ao presente 

relatório (ANEXO I).  

 
10. DOS ANTECEDENTES 
 

As folhas de antecedentes criminais (arquivos INI/DPF) dos investigados 

foram juntadas às folhas 1434/1528 e seguintes dos autos. 

 

11. DAS DILIGÊNCIAS PENDENTES: 
 

Preliminarmente, cumpre destacar que não foram realizadas as oitivas 

de GEOMISON DE LIRA ARANTE (presídio federal de CATANDUVAS), GELSON 

LIMA CARNAÚBA (presídio federal de CATANDUVAS), JOCICLEI BRAGA DE 

MOURA (presídio federal de CAMPO GRANDE), ANDRE ALVES DOS SANTOS 
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(penitenciária do RIO DE JANEIRO/RJ), JOSIAS CRUZ BARROSO (penitenciária do 

RIO DE JANEIRO/RJ) e SUSAN BRITO D’ALMEIDA (CDPF Manaus). 

E para finalização do conjunto probatório do presente IPL, ainda se 

encontram pendentes: 

a) a realização de praticamente todos os exames periciais solicitados 

ao Setor Técnico Científico – SETEC através dos expedientes 

relacionados no item 09 do presente relatório; 

b) informação patrimonial, relacionando todos os bens móveis e imóveis 

identificados como pertencentes aos principais alvos; 

c) laudo de análise bancária e fiscal dos investigados, que ainda se 

encontra no aguardando do envio das informações bancárias pelas 

instituições em que os investigados mantinham relacionamento (caso 

SIMBA nº 002-PF-001934-30 

Os laudos periciais e informações serão encaminhados para juntada aos 

autos tão logo finalizados. 

 
12. DOS PEDIDOS: 
 

 
a) REPRESENTAÇÃO POR PRISÃO PREVENTIVA E BLOQUEIO 

DE ATIVOS DE NOVOS MEMBROS:  
 

Na fase final das investigações, após o envio das representações pela 

prisão preventiva e bloqueio de ativos dos principais envolvidos, foram identificados 

novos membros da FDN que desempenham importante papel na estrutura da facção. 

Nesta esteira, pelas razões de fato e de direito já expostas nas 

cautelares nº 14995-31.2015.4.01.3200 (prisões preventivas), 15008-

30.2015.4.01.3200 (buscas domiciliares) e 15509-81.30.2015.4.01.3200 (bancário, 
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fiscal e sequestro de bens), represento a V.EXA. para que seja decretada a prisão 

preventiva, autorizada busca domiciliar e determinado o bloqueio de contas bancárias 

e aplicações, via BACENJUD, dos nacionais abaixo relacionados: 

 

 FARES JATAÍ MANASRA, vulgo “GZINHO”, “DON RENAN” ou “RENAN 

SOUZA”, filho de ISMAIL MAH´D ISSA MANSRA e MARIA DO SOCORRO 

NASCIMENTO JATAÍ, nascido em 24/07/1984, natural de Manaus/AM, 

portador de RG: 1755595-7/AM e CPF: 005.635.332-42, atualmente reside no 

Rio de Janeiro/RJ em endereço desconhecido. Importante membro da FDN, 

sendo pessoa de total confiança de GELSON CARNAÚBA (se identifica, 

inclusive, como filho de GELSON), que durante toda a operação manteve 

contato com praticamente todos os principais membros da FDN, possível 

registrar diversos diálogos que apontam de maneira inequívoca a participação 

de GZINHO em diversas práticas delituosas, como tráfico de drogas e armas, 

homicídios e formação de quadrilha, ratificando sua condição de membro de 

destaque da FDN, conforme detalhado nas folhas 98/159 do AC nº 07/2015; 

 MAX MILIANO MACHADO, vulgo “ALCAPONE” ou “GORDO”, nascido em 

07/07/1987, filho de Noeme Mendes Machado da Silva e Jose Ferreira Silva, 

portador de CPF nº 017.893.493-38 e RG nº 2001010336639 (CE), com 

possíveis endereços (i) Rua das Carnaúbas, 351 - Condomínio Reserva 

Passaré I  - Bloco Bougainville, AP. 607– Passaré – Fortaleza/CE e (ii) Rua 

Cônego Braveza, 842 – Cidade Dos Funcionários – Fortaleza/CE. MAX 

MILIANO opera um esquema de transporte e de distribuição de drogas dos 

IRMÃOS FREITAS na cidade de FORTALEZA/CE. Sua relação criminosa com 

os IRMÃOS FREITAS se encontra detalhada nas folhas 1302/1311 do AC nº 

05, folhas 1418/1442 do AC nº 06 e folhas 175/178 do AC nº 08/2015 (Auto 

FINAL). 
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b) INCLUSÃO EM CANAL DE DIFUSÃO VERMELHA 

Considerando a existência de indicativos de que as pessoas abaixo 

relacionadas estariam foragidos no exterior, represento a V.Exa. para que seja 

determinado a publicação no CANAL DE DIFUSÃO VERMELHA DA INTERPOL dos 

mandados de prisão expedidos em desfavor dos mesmos: 

 

 ERIK LEAL SIMÕES, vulgo “CD”, portador de CPF 003277172-03, RG 

1814627-9 SSP/AM, nascido em 08/01/1990, natural de Manaus-AM, filho de 

Raimundo de Melo Simões e Fatima Leal Simões;  

 LUCIANO DA SILVA BARBOSA, portador de CPF 005292595-73, RG 

1976426-0 SSP-AM, natural de Manaus-AM, nascido em 13/04/1989, filho de 

Maria Delzeni Almeida da Silva e José Roberto Fernandes Barbosa; 

 GREGORIO GRAÇA ALVES, vulgo “GREG”, portador de CPF 511720202-

30, RG 1886466-0 SSP-AM, Nascimento 28/10/1987, natural de Tabatinga-AM, 

filho de Sebastião Alves da Silva e Creuza Mota da Graça; 

 JOSE CARLOS DE FREITAS, vulgo “VERDINHO”, portador de CPF 

317691522-53, RG: 1201617-9 SSP/AM, nascido em 18/07/1974, natural de 

Benjamin Constant/AM, filho de Maria Alves de Freitas. 

 DANIEL RODRIGUES OROSCO, vulgo “RIQUELME”, “TATARETO”, 

“SAMUEL” e/ou “RELAMPAGO”, portador de CPF 015202632-01, RG  

2582751-0 SSP/AM, nascimento 15/11/1977, natural de Maraã-AM 

(COLOMBIANO), filho de Carlos Orosco Granjeiro e Fatima Rodrigues Paima 

(identidade ideologicamente falsa); 

 CLOVES FERNANDES BARBOSA, vulgo APOLÔNIO, GORGO e/ou 

CLOVINHO (irmão de José Roberto), portador de CPF 417847582-72, RG 

1050683-7 SSP-AM, Nascimento 11/08/1971, natural de MANAUS-AM, filho de 

ZACARIAS TAVARES BARBOSA e MARIA JOSE FERNANDES BARBOSA 

 ANDRY ESPANHA MANGABEIRA, CPF 990.505.952-00, RG 2313114-4 
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SSP-AM, natural de Tabatinga-AM, nascida em 18/10/1985, filha de Cleonicia 

Espanha Mangabeira; 

 KARINA ALVES GARZON, CPF 038.439.442-61, RG 3059545-2 SSP-AM, 

natural de Tabatinga-AM, nascida em 03/09/1993, filha de Rosalva Orosco 

Alves e Gustavo Garzon Socha. 

 JOHAN MAURICIO TAVERA GARCIA, portador de CPF 701.126.212-10, 

nascido em 19/12/1980, filho de Olma Teresa Garcia Hernandez; 

 JAMES DA SILVA FERREIRA, portador de CPF 019.845.752-95, RG 

2878089-2 SSP-AM, natural de Tabatinga-AM, nascido em 25/03/1994, filho de 

Sandra da Silva Ferreira e Reinel Alves Ferreira. 

 DAIANE CRISTINA DA SILVA GORGONIA,  portadora do CPF 003638492-

54, RG 2357263-9 SSP-AM, natural de Tabatinga-AM, nascida em 31/03/1988, 

filha de Izaura Elizio da Silva Gorgonia e Francisco Desvaldino da Silva. 

 SANDRA DA SILVA FERREIRA, portadora de CPF 976728582-20, RG 

2266179-4 SSP-AM, natural de Fonte Boa-AM, nascida em 15/01/1977, filha 

de Sebastiana Dias da Silva e Abraim Gomes Ferreira. 

 JORGE HENRIQUE PRADO PAREDES, CPF 541090432-04, filho de Maria 

Magdalena Paredes. 

 JAIRO DE ABREU VALENTE, portador de CPF 416.768.312-15, nascido em 

17/11/1971, filho de Margarida de Abreu Paixão 

 NIXON SAAVEDRA CASTELO BRANCO, portador de CPF 545.734.162-34, 

nascido em 24/04/1976, filho de Ofelia Saavedra Castelo Branco 

 KAREN DEL AGUILA SILVA, CPF 038.611.352-13, RG 2938319-6 SSP-AM, 

natural de Tabatinga-AM, nascida em 22/05/1994, filha de Victoria Grandezdel 

Aguila e Rony Grandez Silva. 

 FRANCISCA MARQUES PINTO, CPF 620.953.402-30, RG 1418821-0 SSP-

AM, natural de Benjamin Constant-AM, nascida em 22/12/1972, filha de 
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Dulcineia Marques e Valdir Nunes Pinto. 

 RAIMUNDA BARROSO VAZ, portadora do CPF 640003622-91, RG 0459927-

6 SSP-AM, natual de Fonte Boa-AM, nascida em 01/07/1959, filha de Viturina 

Barroso Vaz. 

 ROSA PAIVA DOS SANTOS, portadora de CPF 989.687.342-91, RG 

2200917-5 SSP-AM, natural de Benjamim Constant-AM, nascida em 

29/06/1982, filha de Edith dos Santos Amacifen e Mikdonio Paiva Maipo. 

 CLAUDIA PATRICIA RAMOS HERREIRA, portadora de CPF 545.138.042-20, 

RG 2788823-1 SSP-AM, natural de Tonantins-AM, nascida em 22/12/1976, 

filha de Edelvina Pinto Ramos e Arnulfo Alves Herrera. 

Sendo deferido o pedido, e para que a Interpol aceite a publicação sem 

intercorrências, solicito a V.Exa. que faça constar expressamente na decisão:  

i) que possui interesse da difusão no site público da Interpol; 

ii) que se compromete a requerer formalmente a extradição caso o 

procurado seja localizado e preso no exterior; 

iii) que está ciente de que deverá, no futuro, providenciar a versão da 

documentação para o idioma do país requerido, a fim de instruir o 

pedido diplomático no prazo concedido, caso o procurado seja 

localizado e preso no exterior. 

 

c) AUTORIZAÇÃO DE USO E PERDIMENTO DO VEÍCULOS 

No curso da presente investigação, foram identificados e apreendidos os 

veículos e embarcação abaixo relacionados, todos pertencentes e/ou encontrados em 

poder dos alvos investigados: 

INDICIADO(s) / 
DETENTOR(es) 

MARCA MODELO COR PLACA CHASSI RENAVAM 

CLEOMAR RIBEIRO DE 
FREITAS e ANDREIA DO 

CARMO FEITOSA 

VW i/AMAROK CD 
2.0 TDI 4X4 H D 

A 2014/14 

BRANCA OAF-0821 WV1DB42H4EA044533 1045121417 

CLEOMAR RIBEIRO DE 
FREITAS e ANDREIA DO 

CARMO FEITOSA 

FIAT STRADA 
WORKING 

2013/14 

BRANCA NOZ-7772 9BD578141E7739790 593674944 
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CLEOMAR RIBEIRO DE 
FREITAS e ANDREIA DO 

CARMO FEITOSA 

FIAT STRADA 
WORKING 

2013/14 

BRANCA OAG-1972 9BD578141E7765281 992507324 

CLEOMAR RIBEIRO DE 
FREITAS e ANDREIA DO 

CARMO FEITOSA 

VW VOYAGE TREND 
1.6 MI 2013/13 

VERMELHO OAD-7304 9BWDA05U3DT297401 534438458 

ALDEMIR DA ROCHA 
SILVA JUNIOR 

NISSAN FRONTIER XE 
4X4 D M 2012/13 

PRATA OAC-3235 94DVCUD40DJ250966 46847171-5 

EDUARDO BRUNO 
PORTELA LIMA 

VW NOVO VOYAGE 
1.0 CITY 2013/14 

BRANCA NOS-4092 9BWDA45U8ET057348 576875830 

WELLDSON CORREA 
LIMA 

FIAT STRADA 
WORKING CD 

2011/12 

AZUL NOX-4485 9BD27804MC7388489 32785161-9 

ANTONIO FERNANDO 
FERREIRA 

HONDA CITY LX FLEX 
2010/10 

CINZA NOO-8535 93HGM2520AZ127582 210593350 

ANTONIO FERNANDO 
FERREIRA 

TOYOTA i/HILUX CD 4X2 
SRV 2.7 A 
2015/15 

PRATA PHE-1633 8AJEX39G4F3001614 104131549-7 

ROSÂNGELA AMORIM 
DA SILVA 

VW i/JETTA 2.0 TDI A 
2012/13 

BRANCA OAC-7483 3VWDJ2167DM029413 52512173-0 

BRUNO VILHENA 
BLANCO 

NISSAN FRONTIER SL 
4X4 D A 2013/14 

BRANCA NOV-3842 94DVDUD40EJ889476 586280600 

WILLIAMS RODRIGUES 
MAIA 

GM i/CLASSIC LS 
2015/16 

PRATA PHG-3310 8AGSU1920GR104300 0106452752-0 

WILLIAMS RODRIGUES 
MAIA 

HONDA HR-V EXL CVT 
2015/16 

BRANCA PHC-5799 93HRV2870GZ123162 1061559693 

WILLIAMS RODRIGUES 
MAIA 

HONDA CB 1000R 
2015/15 

BRANCA PHE-0846 9C25C6920FR000440 1051899963 

LUIZ SÉRGIO 
VIEIRALVES DONATO 

LOPES FILHO 

VW NOVO GOL 1.6 
RALLYE 2013/14 

BRANCA OAM-2663 9BWAB45U3EP062854 56757183-1 

LUIZ SÉRGIO 
VIEIRALVES DONATO 

LOPES FILHO 

TOYOTA i/HILUX CD4X4 
SRV 2.7 F A 

2014/15 

PRETA PHC-4342 8AJFY29G1F8574873 103865122-8 

GEOMISON DE LIRA 
ARANTE e PAMELA 

SABRINA DOS SANTOS 
DIAS 

NISSAN FRONTIER XE 
2.5D 4X4 2009/09 

PRATA NOJ-7555 94DVCUD409J224348 0014300589-8 

LUCIMAR VIDINHA 
GOMES 

GM PRISMA 1.4 MT 
LT 2014/15 

BRANCA OXM-1874 9BGKS69L0FG268987 0102668233-6 

GELSON LIMA 
CARNAÚBA (PRESO) e 

PAMELA NUNES 
PEREIRA 

JEEP RENEGADE 
SPORT AT 

2015/16 

BRANCO PHH-9250 988611152GK029065 0106614296-0 

JANDERSON 
FERNANDES RIBEIRO 

VW SAVEIRO CD 
CROSS MA 

2015/15 

BRANCA PHC-7203 92WJL45U1FP155189 104099937-6 

JANDERSON 
FERNANDES RIBEIRO 

GM S10 LT DD4A 
DIESEL 2015/15 

PRATA PHE-8441 9BG1488FK0FC423569 0104294011-5 

JOSE ROBERTO 
FERNANDES BARBOSA 

(PRESO) e LUCIANE 
ALBUQUERQUE DE LIMA 

RENAULT LOGAN 
AUTENTIC 

1016V 2012/13 

PRETO OAE-0995 93YLSR6RHDJ525404 0049930947-2 

JOSE ROBERTO 
FERNANDES BARBOSA 

(PRESO) e LUCIANE 
ALBUQUERQUE DE LIMA 

GM COBALT 1.8 LTZ 
2014/15 AUT 

BEGE PHF-6783 9BGJC69Z0FB183700 0104360971-4 

GEOMISON DE LIRA 
ARANTE e PAMELA 

SABRINA DOS SANTOS 
DIAS 

 

HONDA NEW CIVIC LX 
2006/07 

PRATA JXY-8427 93HFA16507Z117709 0089915870-6 

GEOMISON DE LIRA 
ARANTE e PAMELA 

V/W I/VW JETTA 2.0T 
CONFORT 

2014/14 

PRATA QGB-0300 
NATAL/RN 

3VWL96169EM043228 1024468280 
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SABRINA DOS SANTOS 
DIAS 

ERIK LEAL SIMÕES E 
ELISSANDRA LEAL 

SIMÕES 

FORD i/FUSION 3.0 SEL 
V6 24V FWD A 

2011/11 

PRETA OAO-0077 3FAHP0JG9BR326138 3723382940 

GEOMISON DE LIRA 
ARANTE e PAMELA 

SABRINA DOS SANTOS 
DIAS 

TOYOTA i/HILUX SRV 
CD4X4 A D 

2012/12 

PRATA OAJ-1878 8AJFY29G1C8506181 47992397-3 

WILLIAMS RODRIGUES 
MAIA 

HONDA XRE 300 2015/15 PRETA / 
VERMELHA 

PHC-5293 9C2ND1120FR101106 1040860327 

WILLIAMS RODRIGUES 
MAIA 

MMC L200 TRITON 3.2 
HPE D M 2014/15 

PRATA NPA-7821 93XHNKB8TFCE06008 103733684-1 

WILLIAMS RODRIGUES 
MAIA 

MMC L200 TRITON 3.2 
GLS D M 2013/13 

BRANCA OAK-7363 93XJNKB8TDCD76473 0056546079-0 

JORLEADES CELESTINO 
LOPES, "JIBA" ou "GIBA"  

(EQ. CE-01) 

GM ONIX 1.4MT LTZ 
2014/15 

PRATA PMC-1300 Não informado 01012527767 

MARCIEL BEZERRA DE 
OLIVEIRA 

(EQ. CE-05) 

TOYOTA SW4 PRETA OGP-4837 Não informado Não informado 

SÁVIO COELHO 
MAGALHÃES, "GORDO" 

(EQ. CE-03) 

FORD F4000P 2015/15 BRANCA PNC-7289 9BFLF47P4FB004898 1067801283 

WIVYANE MARTINS 
BEZERRA DA MAIA 

(EQ. CE-07) 

TOYOTA COROLLA ALTI 
FLEX 2015/16 

BRANCA PAF-9120 Não informado Não informado 

WIVYANE MARTINS 
BEZERRA DA MAIA 

(EQ. CE-07) 

V/W GOL SPECIAL 
MB 2015/16 

VERMELHA PMW-8894 Não informado Não informado 

DENILSON RIBEIRO 
AREVALO e ANTONIA 

BROTA RIBEIRO 
AREVALO 

HONDA HONDA/XRE 300 
2015/15 

PRETA PHE-4260 
 

Não informado 0105373034-6 
 

RADSON ALVES DE 
SOUZA 

EMBARCAÇÃO “L/M VELOCIRRPATO”, tipo lancha, esporte/recreio, motor marca YAMAHA, série 
6G6X1034532W, potência 200 HP 

 

 

Tais veículos apresentam boas condições para uso, sendo cediço que 

tal medida, além de auxiliar nas atividades de repressão ao tráfico de entorpecentes 

realizados por este órgão policial, contribuirá para a sua conservação, tudo em 

conformidade com o preceituado no artigo 62 da Lei nº 11.343/06.  

 Cumpre anotar que os bens apreendidos em procedimentos criminais, 

quando apenas armazenados em depósitos mantidos por órgãos de segurança 

pública, tendem a perecer e desvalorizar, máxime pela ação do tempo e pela falta de 

uso. No caso de veículos automotor a inércia é ainda mais cruel, pois estes perdem 

as condições de uso em pouco tempo (v.g. danifica-se a bateria os pneus e parte do 

sistema de freios e amortecedores, peças de borrachas/buchas ressecam e 
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apodrecem, engrenagens emperram, além de inúmeros outros danos elétricos e 

mecânicos). 

Nesta esteira, represento a V. Exa. para que seja autorizado o USO 

IMEDIATO dos veículos automotores e embarcação acima relacionados, que 

notoriamente se constituem em produto, proveito e/ou instrumento para a prática do 

delito de tráfico de drogas, para uso exclusivo na prevenção e repressão ao tráfico 

ilícito de substâncias entorpecentes e drogas afins, ficando os bens sob a 

responsabilidade e custódia da Superintendência de Polícia Federal no Amazonas e 

do Ceará, que se encarregarão também de conservá-los, nos termos do art. 61 e 

seguintes da Lei 11.343/2006. 

Em sendo deferido o pedido, solicito seja atendida a medida prevista no 

artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 11.343/06. 

Represento também pela decretação do PERDIMENTO do referido bem 

em favor da União, ao final do processo judicial.   

Em derradeiro, informo que a Polícia Federal não possui interesse na 

utilização dos veículos abaixo relacionados, devido ao fato de que se encontram 

em péssimo estado de conservação e/ou apresentarem elevado custo de 

manutenção, e considerando também que esta Regional possui recursos e local 

limitados para a guarda e manutenção dos referidos bens, solicito a V. Exa. que, em 

caráter cautelar, seja determinado a alienação antecipada dos mesmos, ou 

subsidiariamente, sejam encaminhados para outra instituição que possua interesse na 

utilização na condição de depositário fiel: 

INDICIADO(s) / 
DETENTOR(es) 

MARCA MODELO COR PLACA CHASSI RENAVAM 

ANDRE SAID DE ARAÚJO 
VW GOL 1.0 

2003/04 
PRETO JXM-7669 9BWCA05X54T020934 81211376-4 

WILLIAMS RODRIGUES 
MAIA 

NISSAN FRONTIER 4X4 
SE D 2006/06 

PRATA JXE-3552 94DCEUD226J704727 87727610-2 

LUIZ SÉRGIO VIEIRALVES 
DONATO LOPES FILHO 

LAND 
ROVER 

i/RANGE 
ROVER SPORT 

3.0 TD HSE 
2015/15 

BRANCA PHF-2629 SALWA2KF1FA628987 106285517-2 
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DANIEL RODRIGUES 
OROSCO 

MMC PAJERO TR4 
FLEX A 2008/08 

VERMELHA NOL-6549 93XFRH77W8C831026 985334444 

JOHNNYEL BATISTA DE 
FREITAS 

FIAT FIAT PÁLIO 
2011 

VERMELHA NAT-7119 
 

  

 
 

d) DESTINAÇÃO VALORES APREENDIDOS 
 

Conforme já explanado, para desarticulação de uma organização 

criminosa dessa magnitude, não basta que seus principais membros e colaboradores 

sejam levados a julgamento pelos crimes praticados, sendo de fundamental 

importância que se atinja todo patrimônio amealhado pelos mesmos de maneira ilícita. 

Não por outro motivo, ordenamento jurídico brasileiro prevê como efeito 

automático da condenação criminal a perda em favor da União dos instrumentos, dos 

produtos ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com 

a prática de fato criminoso, assim como ainda torna certo o dever do autor do fato 

reparar o dano causado à sociedade por sua conduta. 

Tais medidas, além de impedirem que o crime se perpetue pelo poder 

financeiro, evitam, também, o sentimento de que o crime seja vantajoso. 

E para tanto, é imprescindível que, no curso das investigações, sejam 

apreendidos, sequestrados e/ou bloqueados tantos bens e valores quantos forem 

possíveis, estejam estes em poder dos autores, ou ainda de interposta pessoa. Sobre 

estes bens, recairá, posteriormente, a execução para a satisfação da indenização. 

No presente caso, não é dado olvidar que os principais membros da 

ORCRIM investigada possuem um histórico de vida dedicada exclusivamente ao 

crime, o que pode ser facilmente comprovado pelas extensas folhas de antecedentes, 

não existindo quaisquer informações de que exerçam ou tenham exercido atividade 

profissional capaz de proporcionar uma fonte de renda lícita, salvo poucas exceções.   

Os poucos que possuem algum tipo de vínculo empregatício ou fonte de 

renda lícita, apresentam patrimônio e estilo de vida completamente incompatíveis, 
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sendo fortíssimos os indícios de que praticamente todos os bens de valor significativo 

identificados em nome dos investigados, de seus familiares ou de interpostas pessoas 

são de proveniência ilícita, sendo instrumento, produto ou proveito dos diversos 

crimes apurados no presente procedimento, especialmente tráfico de drogas e 

lavagem de dinheiro. 

Segue abaixo a relação de todos os valores apreendidos durante as 

investigações, indicando as pessoas relacionadas às quantias, assim como os 

respectivos documentos de formalização nos autos. Vale ressaltar que, o primeiro item 

infra refere-se a quantia em dinheiro de 200 mil reais, apreendidos no interior de um 

aparelho de ar condicionado enviado como carga para Tabatinga/AM (jamais 

reclamados), que deu origem a instauração do IPL n° 222/2014 e desencadeou as 

investigações da operação em tela. 

IPL 222/2014 – Apreensão nº: 102/2014 – localizado na embarcação Expresso Lancha GLORIA 
DE DEUS III 

Item Descrição Quant. Observação Destinação/Encaminhamento 

6 
Moedas 

real 
200000 

duzentos mil reais(  R$ 200.000,00), 
encontrados no interior do ar condicionado 
apreendido no item 01. 

OFÍCIO CEF Nº 2085/2014, COM 
COMPROVANTE DE DEPÓSITO (FLS. 22/24 DO 

IPL) 

 

Apenso I Volume I – Apreensão nº: 564/2015 - GEOMISON DE LIRA ARANTE e PAMELA SABRINA DOS SANTOS DIAS 

Item Descrição Quant. Observação Destinação/Encaminhamento 

21 Moedas real 165400 

165.400,00 (Cento e sessenta e cinco mil e 
quatrocentos reais), divididos em 2.316 notas de 
50,00 (cinquenta reais); 402 notas de R$ 100,00 
(cem) reais e 470 notas de 20,00 (vinte) reais. 
número do lacre: 3038054 

OFÍCIO CEF Nº 7212/2015, COM 
COMPROVANTE DE DEPÓSITO 

(fls. 21) 

     

Apenso I Volume I – Apreensão nº: 542/2015 - GEOMISON DE LIRA ARANTE e PAMELA SABRINA DOS SANTOS DIAS 

Item Descrição Quant. Observação Destinação/Encaminhamento 

20 
Cédulas/Moedas 
não Classificadas 

cédulas 

R$140.000,00 (CENTO E QUARENTA MIL REAIS) 
EM NOTAS DE 100,00 REAIS; R$399.000,00 
(TREZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL REAIS) 
EM NOTAS DE 50,00 REAIS; R$160,680,00 
(CENTO E SESSENTA MIL  SEISCENTOS E 
OITENTA REAIS) EM NOTAS DE 20,00 REAIS; 
R$70,00 (SETENTA REAIS) EM NOTAS DE 10,00 
REAIS TOTALIZANDO R$699.750,00 MIL REAIS.  
Material apreendido nos envelopes sob os lacres nº 
05000441969; 05000441796;05000441850; 
05000441826; 05000442075. 

OFÍCIO CEF Nº 7213/2015, COM 
COMPROVANTE DE DEPÓSITO 

(fls.145/146) 
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Apenso I Volume IV – Apreensão nº: 535/2015 – GELSON LIMA CARNAÚBA (PRESO) e PAMELA NUNES 
PEREIRA 

Item Descrição Quant. Observação Destinação/Encaminhamento 

10 Moedas real 33 
- 32 Notas de R$ 50,00; - 01 mnota de R$ 20,00, 
TOTAL R$ 1.620,00 

OFÍCIO CEF Nº 7166/2015, COM 
COMPROVANTE DE DEPÓSITO 

     

Apenso I Volume VIII – Apreensão nº: 532/2015 – ANTONIO FERNANDO FERREIRA 

Item Descrição Quant.   Destinação/Encaminhamento 

12 Envelope 1 
R$ 7.150,00 (sete mil cento e cinquenta reais) que 
estavam no quarto de ANTONIO, lacre nº 3033299 

OFÍCIO CEF Nº 7188/2015, COM 
COMPROVANTE DE DEPÓSITO 

13 Envelope 1 
R$ 12.980,00 (doze mil novecentos e oitenta reais) 
que estavam embaixo da mesa da cozinha. 

OFÍCIO CEF Nº 7188/2015, COM 
COMPROVANTE DE DEPÓSITO 

     

Apenso I Volume IX – Apreensão nº: 556/2015 – BRUNO VILHENA BLANCO 

Item Descrição Quant. Observação Destinação/Encaminhamento 

1 Moedas real 90660 
R$ 90.660,00 (Noventa mil seiscentos e sessenta 
reais) 

OFÍCIO CEF Nº 7218/2015, COM 
COMPROVANTE DE DEPÓSITO 

     

     

Apenso I Volume X – Apreensão nº: 529/2015 – EDUARDO BRUNO PORTELA LIMA 

Item Descrição Quant. Observação Destinação/Encaminhamento 

1 Real 10000 Dez mil reais, lacre nº0086519 
OFÍCIO CEF Nº 7293/2015, COM 
COMPROVANTE DE DEPÓSITO 

     

Apenso I Volume XI – Apreensão nº: 537/2015 – ERIK LEAL SIMÕES E ELISSANDRA LEAL SIMÕES 

tem Descrição Quant. Observação Destinação/Encaminhamento 

14 Real 18485 
Quantia de R$18.485,00 (dezoito mil, quatrocentos 
e oitenta e cinco reais)  em espécie, localizado no 
guarda roupas do quarto do casal. 

OFÍCIO CEF Nº 7164/2015, COM 
COMPROVANTE DE DEPÓSITO 

     

Apenso I Volume XII – Apreensão nº: 549/2015 – WILLIAMS RODRIGUES MAIA 

Item Descrição Quant. Observação Destinação/Encaminhamento 

6 Dinheiro 1 R$3.038,00(três mil e trinta e oito reais) 
OFÍCIO CEF Nº 7192/2015, COM 
COMPROVANTE DE DEPÓSITO 

   

 

 

 

 

Apenso I Volume XIV – Apreensão nº: 533/2015 – WELLDSON CORREA LIMA 

Item Descrição Quant. Observação Destinação/Encaminhamento 

13 Real 1900 

R$1.900,00 (UM MIL E NOVECENTOS REAIS) 
ENCONTRADOS NO INTERIOR DO VEÍCULO 
PLACA NOX4485, NA GARAGEM, NO INTERIOR 
DA RESIDÊNCIA. 

OFÍCIO CEF Nº 7207/2015, COM 
COMPROVANTE DE DEPÓSITO 

     

Apenso I Volume XXI – Apreensão nº: 523/2015 – ANDRE SAID DE ARAÚJO 

Item Descrição Quant. Observação Destinação/Encaminhamento 

5 Moedas real 2150 R$2.150,00 (dois mil  e cento e cinquenta reais) 
OFÍCIO CEF Nº 7085/2015, COM 
COMPROVANTE DE DEPÓSITO 
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Apenso I Volume XXVI – Apreensão nº: 543/2015 – JOSÉ IRANNYELSON PINHEIRO MALAQUIAS 

Item Descrição Quant. Observação Destinação/Encaminhamento 

9 Real 13850 
R$ 13.850 (TREZE MIL OITOCENTOS E 
CINQUENTE REAIS) 

OFÍCIO CEF Nº 7179/2015, COM 
COMPROVANTE DE DEPÓSITO 

     

     

Apenso I Volume XXXVI – Apreensão nº: 169/2015 – ROLAND LEON OBANDO 

Item Descrição Quant. Observação Destinação/Encaminhamento 

3 Moedas real 285 
Duzentos e oitenta e cinco (285,00) reais em cédulas 
diversas 

OFÍCIO CEF Nº 7269/2015, COM 
COMPROVANTE DE DEPÓSITO 

     

     

Apenso I Volume XL – Apreensão nº: 164/2015 – NAIRA RODRIGUES CRUZ 

Item Descrição Quant. Observação Destinação/Encaminhamento 

1 Real 
R$ 

4.000,00 
Aproximadamente 4.000,00(quatro mil reais) 

OFÍCIO CEF Nº 7192/2015, COM 
COMPROVANTE DE DEPÓSITO 

     

Apenso I Volume XLIII – Apreensão nº: 171/2015 – DENILSON RIBEIRO AREVALO e ANTONIA BROTA 
RIBEIRO AREVALO 

Item Descrição Quant. Observação Destinação/Encaminhamento 

1 Moedas real 1 
Dinheiro em Espécie com notas variadas totalizando 
R$ 11.835,00 (Onze mil oitocentos e trinta e cinco) 
reais. 

OFÍCIO CEF Nº 7267/2015, COM 
COMPROVANTE DE DEPÓSITO 

     

Apenso I Volume XLV – Apreensão nº: 162/2015 – RAIMUNDA BARROSO VAZ 

Item Descrição Quant. Observação Destinação/Encaminhamento 

10 Cedula 100 reais 11 Onze cédulas de R$ 100,00. 
OFÍCIO CEF Nº 7192/2015, COM 
COMPROVANTE DE DEPÓSITO 

11 Cedula 50 reais 39 Trinta e nove cédulas de R$ 50,00. 
OFÍCIO CEF Nº 7192/2015, COM 
COMPROVANTE DE DEPÓSITO 

12 Cedula 20 reais 20 Vinte cédulas de R$ 20,00. 
OFÍCIO CEF Nº 7192/2015, COM 
COMPROVANTE DE DEPÓSITO 

13 Cedula 10 reais 1 Uma cédula de R$ 10,00. 
OFÍCIO CEF Nº 7192/2015, COM 
COMPROVANTE DE DEPÓSITO 

   

 

 

 

 

Apenso I Volume LI – Apreensão nº: 551/2015 – ROMÁRIO CORVELO FONSECA 

Item Descrição Quant. Observação Destinação/Encaminhamento 

1 Moedas real 7950 
R$ 7.950,00 em espécie, arrecadada no quarto dos 
pais. 

OFÍCIO CEF Nº 7209/2015, COM 
RECIBO DE CUSTÓDIA 

2 Moedas real 6500 
R$ 6.500,00 em espécie, arrecadada no quarto de 
ROMARIO. 

OFÍCIO CEF Nº 7209/2015, COM 
RECIBO DE CUSTÓDIA 

3 Moedas real 3450 
R$ 3.450,00 em espécie, arrecadado no quarto de 
ROMÁRIO. 

OFÍCIO CEF Nº 7209/2015, COM 
RECIBO DE CUSTÓDIA 

     

Insta consignar que, além dos valores supramencionados, os quais 

foram apreendidos em espécie durante o curso das investigações, há também as 



 
POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO AMAZONAS 

DRE - DELEGACIA DE REPRESSÃO A ENTORPECENTES 

 

681 

 

quantias bloqueadas judicialmente pelo BacenJud nas respectivas contas bancárias 

dos investigados. 

No que tange ao fundamento legal, é cediço como efeito da condenação 

o perdimento de bens, direitos e valores, os quais constituam produto e/ou proveito 

auferido pelo agente com a prática do fato criminoso oriundos do crime. O Código 

Penal prevê o referido efeito no dispositivo do artigo 91 para os crimes em geral, mas 

que, no entanto, com a aplicação do princípio da especialidade, determinadas leis 

esparsas tem previsão específica quanto ao perdimento e destinação de bens, direitos 

e valores. 

Podemos citar, no caso em tela, a lei de lavagem de capitais, conforme 

se denota da análise dos arts. 4º-A e 7º da Lei 9.613/98, além dos 61 e seguintes da 

lei de drogas. 

Acerca da perda e destinação dos valores apreendidos e bloqueados, é 

importante frisar o que dispõe o art. 7º da lei 9.613/98 em processos de competência 

da Justiça Federal, prevendo a perda em favor da União de todos os bens, direitos e 

valores relacionados, direta ou indiretamente, assegurando ainda, a sua utilização 

pelos órgãos federais encarregados da prevenção, do combate, da ação penal e do 

julgamento dos crimes previstos nesta Lei. In verbis:  

Art. 7º São efeitos da condenação, além dos previstos no Código 

Penal: 

I - a perda, em favor da União - e dos Estados, nos casos de 

competência da Justiça Estadual -, de todos os bens, direitos e 

valores relacionados, direta ou indiretamente, à prática dos 

crimes previstos nesta Lei, inclusive aqueles utilizados para 

prestar a fiança, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de 

boa-fé;  (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012) 

[...] 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
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§ 1o  A União e os Estados, no âmbito de suas competências, 

regulamentarão a forma de destinação dos bens, direitos e 

valores cuja perda houver sido declarada, assegurada, quanto 

aos processos de competência da Justiça Federal, a sua 

utilização pelos órgãos federais encarregados da prevenção, do 

combate, da ação penal e do julgamento dos crimes previstos 

nesta Lei, e, quanto aos processos de competência da Justiça 

Estadual, a preferência dos órgãos locais com idêntica 

função. (Incluído pela Lei nº 12.683, de 2012) 

 

Tal medida garante que tais recursos sejam efetivamente empregados 

no aparelhamento e melhoria das condições estruturais e de trabalho dos órgãos 

policiais voltados para as atividades de repressão ao tráfico ilícito de drogas e crimes 

conexos, que notadamente minguam com os atuais contingenciamentos de recursos 

impostos pelo Governo Federal, representando ainda um verdadeiro estímulo aos 

policiais envolvidos nessa difícil e perigosa missão. 

O perdimento de valores em favor da União, para aplicação vinculada a 

unidades da Polícia Federal do Amazonas atuantes nas atividades preventivas e 

repressivas, foi recentemente aplicada nos processos (i) nº 491-51.2014.4.01.3201 da 

VARA ÚNICA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TABATINGA/AM, que destinou os 

valores em espécie apreendidos no curso da denominada “Operação Dirty Cash” para 

a Delegacia de Polícia Federal daquele município, sendo medida de grande valia para 

melhoria das condições de trabalho naquela unidade, e (ii) na ação penal nº 0004799-

02.2015.4.01.3200, da 4ª VARA FEDERAL DO AMAZONAS, que destinou os valores 

apreendidos em poder do colombiano NELSON GAVÍRIA FLORES, vulgo "EL 

DIABLO", para esta especializada.   

 Nesta esteira, represento para que, em caso de sentença penal 

condenatória, seja determinado o perdimento de todos valores apreendidos durante 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2


 
POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO AMAZONAS 

DRE - DELEGACIA DE REPRESSÃO A ENTORPECENTES 

 

683 

 

as investigações, assim como as quantias bloqueadas pelo BacenJud nas contas 

bancárias dos investigados, em favor da UNIÃO, para aplicação integral e exclusiva 

(vinculada) em benefício da DELEGACIA DE REPRESSÃO A ENTORPECENTES 

DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO AMAZONAS – 

DRE/SR/DPF/AM, por ser a unidade encarregada neste Estado da prevenção e 

repressão aos crimes de tráfico ilícito de drogas, de lavagem de dinheiro, de evasão 

de divisas  e outros decorrentes do primeiro, para aplicação em projetos que serão 

oportunamente apresentados e aprovados por Vossa Excelência.  

  

13. DAS CONCLUSÕES 
 
 

Conforme amplamente demonstrado nas cautelares nº 5277-

10.2015.4.01.3200 (interceptação telefônica), nº 14995-31.2015.4.01.3200 (prisões 

preventivas), nº 15008-30.2015.4.01.3200 2ª VF/AM (buscas domiciliares) e nº 15509-

81.30.2015.4.01.3200, todas em curso perante a 2ª VF/AM, bem como nas diversas 

informações policiais produzidas, as investigações levadas a cabo no presente 

procedimento demonstraram com clareza solar a existência de uma grande ORCRIM 

no Estado do Amazonas, auto intitulada FAMÍLIA DO NORTE – FDN, nascida da 

associações ordenada e duradoura para de conhecidos criminosos do Estado do 

Amazonas, que respondem a diversos processos criminais pela prática de todo tipo 

de crimes, nas Justiças Estadual e Federal, sendo considerados pelas forças de 

segurança pública como de alta periculosidade. 

Seus principais membros possuem um histórico de vida dedicada 

exclusivamente ao crime, o que pode ser facilmente comprovado pelas extensas 

folhas de antecedentes, não existindo quaisquer informações de que exerçam ou 

tenham exercido qualquer atividade profissional capaz de proporcionar uma fonte de 

renda lícita, salvo poucas exceções.   

No curso dos trabalhos investigativos foram coletados elementos de 
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informação e de prova relacionados a todo tipo de práticas criminosas, como tráfico 

internacional de drogas, tráfico de armas, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, 

homicídios, sequestros, torturas e outros conexos, que são praticados e/ou planejados 

diariamente por praticamente por seus membros, sendo encontrados ainda 

fortíssimos indícios da prática de crimes de corrupção de autoridades públicas, em 

todos os níveis e em todas as esferas de poder, conforme amplamente demonstrado 

nas cautelares e nas demais informações policiais produzidas no curso das 

investigações. 

Nessa esteira, foram realizados pelos menos 11 grandes apreensões de 

drogas pertencentes a alvos da presente operação, com a prisão de 27 membros e 

pessoas associadas à ORCRIM investigada, e apreensão de aproximadamente 2,2 

TONELADAS de drogas, avaliadas em mais de 18 milhões de reais, além de armas 

de fogo de grosso calibre, que incluem submetralhadoras 9mm e granadas explosivas 

de mão, dinheiro em espécie, instrumentos e artigos de luxo proveito do crime, que 

constituem farta prova de materialidade dos crimes aqui investigados. 

Diante de tudo que foi apurado, restou evidenciado que FAMÍLIA DO 

NORTE – FDN reúne todas as características que tradicionalmente são apontadas 

como típicas de grandes organizações criminosas, como estrutura hierarquizada, 

planejamento empresarial, núcleo jurídico próprio, objetivo de lucros, uso de meios 

tecnológicos avançados e medidas de contra inteligência, recrutamento de pessoas, 

divisão funcional de atividades, conexão estrutural ou funcional com o poder público 

e/ou com o poder político, oferta de prestações sociais, divisão territorial das 

atividades, alto poder de intimidação, conexões locais,  regionais e internacionais, 

dentre outras. 

Em verdade, não seria nenhum exagero afirmar que a FDN vinha 

consolidando, através de extrema violência, um verdadeiro ESTADO PARALELO na 

região norte do país, dotado de leis próprias, que estariam definidas em seu “estatuto”, 

que já teria inclusive ultrapassado as fronteiras do Amazonas, e no qual suas 
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lideranças se veem aptas a operar um verdadeiro TRIBUNAL DO CRIME, ditando 

sentenças diárias sobre os crimes que podem ser praticados e, especialmente, sobre 

quem deve morrer ou viver, segundo a conveniência de suas atividades criminosas, 

em total desprezo às instituições do poder constituído. 

A desarticulação de uma organização criminosa dessa magnitude, por 

certo, exige uma resposta extremamente diferenciada por parte do Estado. Todavia, 

o objeto da presente operação não pode se expandir ilimitadamente com o escopo de 

alcançar todos os membros da FDN, como pequenos distribuidores de drogas (os 

chamados “boqueiros”) e outros contatos ou colaboradores de pouca ou menor 

importância na ORCRIM, sob pena de perder seu foco e tornar-se infindável e 

inexecutável.  

Neste contexto, considerando a existência de farto material probatório 

de diversos crimes praticados pelos principais líderes e colaboradores da FDN, que, 

frise-se, já se encontram presos, bem como que eventuais desdobramentos serão 

melhor investigados em procedimentos autônomos, entendo por concluídas as 

atividades de Polícia Judiciária da União no presente caso, e encaminho os autos 

devidamente relatados a Vossa Excelência, juntamente com todos os seus apensos, 

para apreciação e adoção das medidas que julgar cabíveis, esclarecendo que todo o 

material apreendido que não foi apensado ou juntado aos autos encontra-se no 

depósito de materiais desta Regional à disposição da Justiça. 

 

Manaus/AM, 19 de janeiro de 2015. 

 
 
 

RAFAEL MACHADO CALDEIRA 
Delegado de Polícia Federal 
1º Classe / Matrícula 17.717 
Chefe da DRE/SR/DPF/AM 
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LEONARDO RAYMUNDO ROJAS GABRIEL.....................................................fls. 952/963 

JOHNNYEL BATISTA DE FREITAS.....................................................................fls. 964/972 

NAIRA RODRIGUES CRUZ...................................................................................fls. 973/981 

RADSON ALVES DE SOUZA.................................................................................fls. 982/988 

KELLY CRISTINA SILVA RAMOS.......................................................................fls. 989/998 
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ELISSANDRA LEAL SIMÕES...........................................................................fls. 1002/1011 

DENILSON RIBEIRO AREVALO......................................................................fls. 1012/1020 

ANTÔNIA BROTA RIBEIRO AREVALO.........................................................fls. 1021/1029 

JOSÉ IRANNYELSON PINHEIRO MALAQUIAS............................................fls. 1030/1039 

MARCIEL BEZERRA DE OLIVEIRA................................................................fls. 1040/1050 

WIVYANE MARTINS BEZERRA DA MAIA....................................................fls. 1051/1057 

JOÃO MIGUEL CARDOSO DA SILVA.............................................................fls. 1058/1064 

MILENA MARTINS BEZERRA DA MAIA.......................................................fls. 1065/1071 

ROSIMERY PINHEIRO DOS SANTOS..............................................................fls. 1072/1080 

GLAUCINÉIA DA SILVA GUIMARÃES...........................................................fls. 1081/1089 

TATIANE DOS SANTOS TEIXEIRA.................................................................fls. 1090/1098 

ANGELA MÁRCIA CELESTINO DOS SANTOS..............................................fls. 1099/1107 

LEONARDO SANTOS FERNANDES................................................................fls. 1108/1112 

JANAINA VERISSIMO DOS SANTOS..............................................................fls. 1113/1119 

WELLDSON CORREA LIMA.............................................................................fls. 1120/1128 

KLAUS ESTIVENS LIMA SALAZAR................................................................fls. 1129/1137 

SÁVIO COELHO MAGALHÃES........................................................................fls. 1138/1146 

LUCIMAR VIDINHA GOMES............................................................................fls. 1147/1165 

JANDERSON FERNANDES RIBEIRO...............................................................fls. 1166/1172 

LUIZ SÉRGIO VIEIRALVES DONATO LOPES FILHO...................................fls. 1173/1184 

ROSÂNGELA AMORIM DA SILVA..................................................................fls. 1185/1197 

ALDEMIR DA ROCHA SILVA JUNIOR............................................................fls. 1198/1211 

SULENE SOCORRO CARVALHO VERÍSSIMO...............................................fls. 1212/1223 

JOSIAS CRUZ BARROSO....................................................................................fl. 1224 

Declarações de MARCELO FREITAS MENDONÇA.........................................fls. 1227/1237 

Ofício nº 7324/2015 – SR/DPF/AM/DRE.............................................................fls.1238 

Memorando nº 5470/2015 - SR/DPF/AM/DRE.....................................................fls.1239/1241 

Ofício nº 1705/2015 NO/DELEMIG.....................................................................fls. 1243/1244 

Ofício nº 7364/2015 SR/DPF/AM/DRE................................................................fls. 1245/1246 

Declarações de WESLLEY RODRIGUES MAIA................................................fls. 1249/1250 

Declarações de ENÉSIA SANTOS DA SILVA....................................................fls. 1251/1253  

Relatórios de inteligência financeira - RIFs do COAF...........................................fls.1299/1356 

Qualificação indireta dos foragidos.......................................................................fls. 1357/1430 

Declarações de JOÃO MORAES NUNES............................................................fls. 1431/1433 

Folhas de antecedentes..........................................................................................fls. 1434/1528 

RELATÓRIO FINAL........................................................................................... fls.1528  

 

 

 

 

 


