
                                        2ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Várzea Grande

EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  DOUTOR  JUIZ  DE  DIREITO  DA  3.ª  VARA
CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE-MT
 

IP nº 730-27.2020.811.0002.
CÓD 605236.

O  Ministério Público do Estado de Mato Grosso,  no uso de
suas atribuições legais, e através da Promotora de Justiça que esta subscreve,
vem à presença de Vossa Excelência, com base do Inquérito Policial e anexos
incluso, oferecer

D E N Ú N C I A 01

em desfavor de 

01. LAURIANO SILVA GOMES DA CRUZ (vulgo “CORÓ”); 
02.  ANTONINO  GETÚLIO  DA CUNHA (vulgo  “ZÉ  BUNDINHA”  ou

“ZÉ”);
03.  ENIVALDO  BARBOSA  DA  SILVA  (vulgo  “JACK  CHAN”  ou

“CHAN”);
04. JOÃO VANDERSON SILVA DA CUNHA (vulgo “PERUCA”);
05. EDUARDO GETÚLIO DA CUNHA;
06. BENTO GETÚLIO DA CUNHA;
07.  CALISTRO LEMES  DO NASCIMENTO (vulgo  “VEREADOR” ou

“JANIO CALISTO”);
08. JHONNY BRENDO MACIEL DE SOUZA (vulgo “XONNY”);
09. REGINALDO DA SILVA RIOS (vulgo “JAPÃO”);
10. EVANDRO MAURÍLIO SILVA COSTA (vulgo “DEFUNTO”); 
11. YAGO NUNES MAIA (vulgo “QUEIXO”);
12. LUIZ FELIPE DA SILVA (vulgo “MANCHA”);
13. MARCOS HENRIQUE DA SILVA NOGUEIRA (vulgo “PITECO”);
14. REINALDO FRANCISCO DE ALMEIDA (vulgo “BIMBA”); 
15. LUIZ HENRIQUE WOLKER DOS SANTOS (vulgo “Patão”);
16. THIAGO OLIVEIRA SOARES (vulgo “CAXIXO”); 
17. MAURO MARTINS DE CAMPOS  (vulgo “PATO ROCO”, “CHICO”

ou ‘CHICO ANÍSIO”); 
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18. CEDEMILSON MARQUES DA CRUZ  (vulgo “TUIU”, “CUZINHO”,
“TUIO”, “JAGUNÇO” ou “PINGUÇO”);

19. UILIAN GESSE DA SILVA (vulgo “PRESIDENTE”);
20. DOMINGOS INOCÊNCIO DA SILVA (vulgo “PACU DOURADO” ou

“PEIXE”); 
21. JOSCIMAR DOS SANTOS OLIVEIRA (vulgo “SIMA”); 
22. CLEITON DA SILVA;
23. KELLEN AUXILIADORA MARTINS (vulgo “KELLY” ou “KELLE”);
24. EVERTON GARCIA DE OLIVEIRA (vulgo “CORUMBÁ”);
25. JONATHAN MAGALHÃES DA SILVA (vulgo “PREGUINHO”);
26. CLEITON DE SOUZA MANGELA (vulgo “MANGELINHA”); 
27. JOSÉ CARLOS DA SILVA (vulgo “ZÉ CARLOS”);
28.  ANDRÉ  DA  SILVA  GERALDO  (vulgo  “GATO  MESTRE”  ou

“ANDREZINHO”);
29. CLEIDIANE SOUZA SANTOS (vulgo “TETE”);
30.  DAINEY  APARECIDO  DA  COSTA  (vulgo  “BUNDUDO”  ou

“DENIS”); 
31.  RÔMULO  DE  SOUZA  MANGELA  (vulgo  “ROMINHO”  ou

“MANGELA”);
32. LAURO DA SILVA GOMES (vulgo “FAMÍLIA”;
33. GABRIELE FERRER DA SILVA;
34. EDNELSON DUARTE DA SILVA (vulgo “DENTINHO”); e,
35. JEFFERSON PEREIRA DA SILVA (vulgo “FEFE”).

adiante qualificados, pela prática dos fatos delituosos a seguir descritos:

I – INTRODUÇÃO/CONTEXTUALIZAÇÃO 

Com o propósito de investigar a associação de vários indivíduos

para a prática reiterada de mercancia de substâncias entorpecentes nesta comarca, a Delegacia

Especializada  de  Repressão  a  Entorpecentes  instaurou  o  I  nquérito    P  olicial    n°  

578/2019/DRE/MT, no curso do qual se deflagou a denominada  Operação “  Cleanup  ”  , que

desarticulou numerosos grupos criminosos dedicados à atividade de tráfico de drogas nesta

cidade   de  Várzea  Grande/MT  e   arredores,   revelando,   ainda,   a   existência   de   lideranças   e

membros da facção criminosa denominada Comando Vermelho dentre seus integrantes.

Inobstante   o   presente   caderno   investigatório  não  objetivar  a

apuração  das  condutas  propriamente  configuradoras  do  delito  de  “organização
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criminosa”  (com  a  demonstração  de  toda  a  estrutura,  a  identificação  dos

membros/integrantes da referida organização criminosa, suas respectivas funções/hierarquias

na facção criminosa e  demais  circunstâncias  que envolvam as  condutas  típicas  da Lei  nº

12.850/2013 e/ou outras, absolutamente diversas e autônomas em relação aos delitos da Lei

de Drogas), considerando os trabalhos realizados e conhecimentos produzidos – apenas a título

de   referência,   por   ser   importante   para   a   compreensão   dos   fatos   no   decorrer   da   presente

denúncia, bem como dos elementos de convicção que a embasam, notadamente porque alguns

alvos da Operação  “Cleanup”  ocupam posição de considerável hierarquia na facção, ou são

familiares e parentes de integrantes da cúpula –, mister uma breve introdução/contextualização

dos fatos apurados.

Como é cediço, a existência e atuação da organização criminosa

denominada Comando Vermelho é fato público e notório, sendo objeto de inúmeras matérias

jornalísticas reproduzidas amplamente pelos meios de comunicação, cujas personalidades mais

conhecidas e temidas são: Fernandinho Beira-Mar e Elias Maluco.

De sabença geral, ainda, que referida facção criminosa ramificou-

se no Estado de Mato Grosso, sendo essa realidade, inclusive, estampada em diversas  ações

penais   que   tramitam perante   a   7ª  Vara  Criminal  da  Capital   (especializada  contra  o   crime

organizado)  –  dentre  as  quais,  a  que   identifica   seus  principais   idealizadores/líderes,   sendo

estes:  SANDRO  DA  SILVA  RABELO,   vulgo   “Sandro  Louco”   ou   “Bile”, RENATO

SIGARINI, vulgo “Vermelhão”,  MIRO ARCÂNGELO GONÇALVES DE JESUS, vulgo

“Miro Louco” ou “Gentil” e  RENILDO SILVA RIOS, vulgo “Nego Renildo” ou “Negão”

ou “Liberdade” (AP nº 21165-43.2013.811.0042, código 358792 – 7ª Vara Criminal da Capital).

Todos os seus líderes são impulsionados pela vontade deliberada

de arregimentar grande número de criminosos para a prática reiterada e ininterrupta de crimes,

sendo   certo   que,   a  par   da   responsabilidade   individual   dos   autores   dos  delitos,   é   possível

verificar que a referida facção atua, pautada em seu Estatuto, como: a) Ente de proteção; b)

Ente de referência e assistência para os criminosos; b) Ente de regulação do crime através da

imposição   de   sua   ideologia   e   uma   “ética   do   criminoso”;   c)   Ente   de   regulação   do
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comportamento   no   cárcere,   fomento   e   financiamento   de   crimes,   e   d)  Órgão   julgador,

estabelecendo punições aos filiados que descumprem as normas estabelecidas no estatuto da

facção (notadamente a “Lei do Silêncio”), seja no interior das prisões ou nas ruas,  que vão

desde “advertência verbal”, afastamento por um ano, sem poder opinar nas ações da facção;

exclusão   do  membro,   não   podendo   voltar   a   compor   a   facção;   afastamento   provisório   do

membro e exclusão por tempo “definitivo”; obrigação de seguir seu destino e viver longe do

“CV”, até a “pena de morte”.

Não se pode descurar que, atualmente, parcela significativa dos

crimes  ocorridos  no Estado de  Mato Grosso  possui  relação direta  ou indireta  com a

referida organização,  que se encontra em franco crescimento e expansão, proporcionando

ambiente cada vez mais encorajador e de elevação da autoestima aos criminosos, os quais se

dispõem ao exercício das mais variadas práticas criminosas, segundo seus propósitos espúrios.

O   objetivo   central   do  Comando  Vermelho,   portanto,   é   o

fortalecimento do crime. 

E considerando que o fenômeno da criminalidade corresponde a

uma economia paralela que movimenta vultuosas quantias em dinheiro, o progresso para

alcançar essa finalidade está diretamente relacionada à evolução de seu poderio financeiro.

Nesse   sentido,   crível   que   através   de   ações   estruturadas   e

sistêmicas dessa organização criminosa,  núcleos e subgrupos são criados para coordenação,

controle e operacionalização de crimes que visem assegurar  o financiamento econômico do

Comando Vermelho, contando com  grande número de colaboradores (faccionados ou não),

destacando-se,  nesse aspecto,  como uma das principais  fontes de arrecadação financeira,  o

tráfico de drogas e associação para o tráfico.

O   hercúleo   trabalho   desempenhado  por   meio   da  “Operação

Cleanup”  pela  Delegacia  Especializada  de  Repressão  a  Entorpecentes,   identificou
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exatamente   o   cenário   acima:  uma  re  de  de  numerosos  agentes  criminosos,  que  vinha  

atuando de forma estável e permanente no fomento ao comércio de drogas nesta cidade

de Várzea Grande/MT, ramificada em núcleos e subgrupos associados, em que se inseriam

alguns membros  do  Comando Vermelho de Mato Grosso,   sendo certo  que,   inobstante  o

objetivo individual de obtenção de lucro por todos os agentes criminosos (faccionados ou não),

os integrantes da referida organização agiam, outrossim, no intuito de assegurar e viabilizar a

arrecadação   financeira   em   favor   da   mesma,   por   meio,   não   apenas   do   próprio

fornecimento/abastecimento/distribuição/comercialização de drogas,  mas,   também, de outras

atividades  correlacionadas,  como o   fomento  e  o  controle   rigoroso  dos   locais  de  venda de

drogas   (captação   e   cadastramento   de   novos   traficantes   e   “bocas   de   fumo”/“lojinhas”/

“biqueiras”) e a cobrança de mensalidades/taxas dos responsáveis pelos referidos pontos.

Essa contextualização somente foi  possível  através de medidas

constritivas judiciais, como a quebra de sigilo e interceptação telefônica, ordem de busca e

apreensão,  coleta  de dados em aparelhos celulares arrecadados,  bem como de  minucioso e

exaustivo  levantamento de campo,  que resultaram num  trabalho policial  complexo,  porém,

elucidativo, possível de verificar, notadamente, através do Relatório Técnico RT nº 43/2019/

NI/DER/PJCMT - fls. 252/340 - APENSO I – com quase 180 (cento e oitenta) laudas –, do

Relatório de Técnico RT nº 08/2020/NI/DER/PJCMT (fls. 459/990) - APENSO I  – com

quase 500 (quinhentas) laudas - contendo os principais registros de interceptação telefônica, e

dos  Relatórios   Policiais  elaborados   pelos   investigadores   responsáveis   pelas   diligências   de

campo – totalizando mais de 100 (cem) laudas –, contendo os principais registros das ações

policiais desenvolvidas no contexto da operação “Clenaup”.

Soma-se ao mencionado acervo probatório, a derivação de outros

inquéritos policiais que estão sendo processados em apartado, instaurados em decorrência da

prisão em flagrante e/ou apreensão de substâncias entorpecentes/arma de fogo e munições em

poder de alguns dos denunciados, no curso da presente  investigação/operação e  apuram os

crimes de  tráfico de drogas  e  posse ilegal de arma de fogo e munição  praticados pelos

mesmos, no contexto da vertente associação criminosa, a saber:
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a)  APREENSÕES/PRISÕES  EM  FLAGRANTE

REALIZADAS  A  PARTIR  DE  INFORMAÇÕES  COLHIDAS  DURANTE  O

MONITORAMENTO TELEFÔNICO. 

1ª  APREENSÃO:   no   dia  24/09/2019,   houve   a   apreensão   de

10.060   kg   (dez   quilos   e   sessenta   gramas)   de  maconha,   fato   vinculado   aos   denunciados

MARCOS HENRIQUE DA SILVA NOGUEIRA, REGINALDO SILVA RIOS,  MAURO

MARTINS  DE  CAMPOS,  EVANDRO  MAURILIO SILVA  COSTA,  JONATHAN

MAGALHÃES  DA  SILVA,  CEDEMILSON MARQUES  DA  CRUZ,  EVERTON

GARCIA DE OLIVEIRA e JOSCIMAR DOS SANTOS OLIVEIRA, objeto da Ação Penal

nº  17690-92.2019.811.0002  (Cód.  595390),  para   apurar  o  delito  de  tráfico  de  drogas,   em

trâmite perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.17

690-92.2019.811.0002 

2ª  APREENSÃO:   no   dia  27/09/2019,   houve   a   apreensão   de

659,96  g  de   cocaína,   fato   vinculado   aos  denunciados  BENTO GETÚLIO DA CUNHA,

ANTONINO GETÚLIO  DA CUNHA,  ENIVALDO BARBOSA DA SILVA e  JOÃO

VANDERSON SILVA DA CUNHA, objeto da Ação Penal nº 18290-16.2019.811.0002 (Cód.

596310), para apurar o delito de tráfico de drogas,  em trâmite perante a 3ª Vara Criminal da

Comarca de Várzea Grande/MT.1

3ª APREENSÃO: no dia 27/09/2019, houve a apreensão de 670

g   de   maconha,   fato   vinculado   aos   denunciados  LUIZ  HENRIQUE WOLKER  DOS

SANTOS e  REGINALDO SILVA RIOS, objeto da Ação Penal nº 21791-75.2019.811.0002

(Cód. 602276), para apurar o crime de tráfico de drogas, em trâmite perante a 3ª Vara Criminal

da Comarca de Várzea Grande/MT.1

4ª APREENSÃO: no dia 18/11/2019, houve a apreensão de 0,89

g   de   cocaína   e   3.029,49   g   de   maconha,   fato   vinculado   aos   denunciados  EVANDRO

MAURILIO SILVA COSTA e  JOÃO PAULO DE CAMPOS,  objeto  da  Ação Penal  nº

21502-45.2019.811.0002 (Cód. 601787), para apurar o delito de tráfico de drogas, em trâmite

perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.1
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5ª APREENSÃO: no dia 25/11/2019, houve a apreensão de 575

g de cocaína, fato vinculado aos denunciados EDUARDO GETÚLIO DA CUNHA e JOÃO

VANDERSON SILVA DA CUNHA, objeto da Ação Penal nº 48189-36.2019.811.0042 (Cód.

608798), para apurar o delito de tráfico de drogas, em trâmite perante a 9ª Vara Criminal da

Comarca de Cuiabá/MT.

b)  APREENSÕES/PRISÕES  EM  FLAGRANTE

REALIZADAS  DURANTE  CUMPRIMENTO  DOS  MANDADOS  DE  BUSCA  (em

19/12/2019 – FLS. 507/511)

-  CEDEMILSON MARQUES  DA  CRUZ:  apreensão   de

substância entorpecente e prisão em flagrante em Várzea Grande/MT (fls. 252/265-IP), objeto

do Auto de Prisão em Flagrante Delito nº 22746-09.2019.811.0002 (Cód. 604134), em trâmite

perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

-  MAURO MARTINS DE CAMPOS: apreensão de substância

entorpecente e prisão em flagrante Várzea Grande/MT (fls. 244/249-IP), objeto do  Inquérito

Policial nº 633-27.2020.811.0002 (Cód. 605107), em trâmite perante a 3ª Vara Criminal da

Comarca de Várzea Grande/MT.

-  DOMINGOS INOCÊNCIO  DA  SILVA:  apreensão   de

substância entorpecente e prisão em flagrante Várzea Grande/MT (fls. 293/303-IP), objeto do

Inquérito  Policial  nº  2020-77.2020.811.0002  (Cód.  607329),   em  trâmite  perante  a  3ª  Vara

Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

-  JOSCIMAR DOS  SANTOS  OLIVEIRA:  apreensão   de

substância entorpecente e prisão em flagrante Várzea Grande/MT (fls. 307/317-IP), objeto do

Inquérito  Policial  nº  631-57.2020.811.0002  (Cód.  605105),   em   trâmite   perante   a   3ª  Vara

Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.
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- CLEITON DA SILVA: apreensão de substância entorpecente e

prisão em flagrante na cidade de Nobres/MT (fls. 435/447-IP), objeto do Inquérito Policial nº

104-21.2020.811.0030 (Cód. 84476), em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Nobres/

MT.

-  UILIAN  GESSE DA  SIVA:  apreensão   de   substância

entorpecente na cidade de  Nobres/MT – indiciado foragido (fls. 275/291-IP)

-  JEFFERSON PEREIRA DA SILVA:  apreensão de arma de

fogo e munição e prisão em flagrante Várzea Grande/MT (fls. 488/498-IP), objeto do Inquérito

Policial nº 2014-70.2020.811.0002 (Cód. 607319), em trâmite perante a 5ª Vara Criminal da

Comarca de Várzea Grande/MT.

Desse modo, a presente denúncia referir-se-á, destarte, apenas ao

crime de associação ao tráfico de drogas. 

            II – DOS FATOS (ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA) 

Consta   no   procedimento   investigatório   em  anexo   (IP nº  730-

27.2020.811.0002 e apensos, 3ª Criminal) que os denunciados (qualificados in fine), entre os

dias 22 de agosto de 2019   a 19 de dezembro de 2019  , associaram-se, de forma estável e

permanente, para o fim de cometer crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, nesta Cidade

e Comarca de Várzea Grande/MT.

É   dos   autos   que   durante   o   tempo   em   que   permaneceram

monitorados, os denunciados frequentemente mantinham contato (telefônico e pessoal) entre

si, nos quais tratavam sobre adquisição, armazenamento, transporte, distribuição, manipulação

e   comércio  de  droga,   controle   e   gerenciamento  do   tráfico   e/ou  movimentação  de  valores

econômicos   arrecadados   com   a   traficância,   usando  de   linguagem   codificada   para   tentar

ludibriar o fato de estarem tratando de drogas, revelando, destarte, o acervo probatório que se

dedicavam à referida atividade criminosa, unidos uns a outros de forma estável e permanente,

com animus associativo, conforme detalhado abaixo.
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II.1  –  LAURIANO SILVA  GOMES  DA  CRUZ  (vulgo

“CORÓ”),  DAINEY  APARECIDO  DA COSTA  (vulgo  “BUNDUDO”  ou  “DENIS”),

LAURO SILVA GOMES  (vulgo  “FAMÍLIA”)  e  JEFFERSON PEREIRA DA SILVA

(vulgo “FEFE”).

Segundo   restou   apurado   na   operação   policial   intitulada

“Cleanup”   pela  Delegacia  Especializada   de  Repressão   a  Entorpecentes,   a   rede   criminosa

integrada pelos denunciados para a prática de crimes de tráfico de drogas era subdividida em

núcleos associativos (ou grupos), estáveis e permanentes, que se correlacionavam (alinhados e

coesos),  sendo o vínculo comum entre eles o denunciado  LAURIANO (vulgo “CORÓ”),

reconhecido    integrante  e  principal  liderança  da  organização  criminosa  Comando  

Vermelho em Várzea Grande/MT, com evidente ascendência sobre os demais1. 

Infere-se que o denunciado LAURIANO (vulgo “CORÓ”) atua-

va especialmente no gerenciamento, controle e fomento ao tráfico de drogas2 em toda a cidade

e, para tanto, contava com a união e comunhão de esforços de seu irmão/denunciado LAURO

1 Sobre a liderança/ascendência de LAURIANO (“CORÓ”), não fosse apenas o levantamento de informações
em diligências de campo pelos investigadores de polícia (Relatórios de fls. 06/17-IP e fls. 341/421-ANEXO
I), colheu-se, durante o monitoramento telefônico, conversa em que um interlocutor não identificado esclarece
sobre  a  hierarquia  do  Comando  Vermelho,  enfatizando  que  “os  quatro  maior  lá  é  de  Várzea  Grande,
SANDRO, NEGO RENILDO, BATMAN e depois CORÓ”, seguindo-se o diálogo com a confirmação por
parte do denunciado ANTONINO (“ZÉ BERINHA”) (Relatório Técnico RT nº 08/2020/NI/DER/PJCMT-
fls. 529/530 - APENSO I). 

2 Além  de  todas  as  informações  estampadas  nos  relatórios  policiais  referentes  às  diligências  de  campo
(Relatórios  de  fls.  06/17-IP e  fls.  341/421  e  Relatório  Técnico  RT nº  08/2020/NI/DER/PJCMT-  fls.
460/470 - APENSO I), foram captadas diversas conversas telefônicas em que outros alvos/denunciados fazem
referência  a  LAURIANO  (“CORÓ”)  e  sua  atuação  no  fomento  e  gerenciamento  do  tráfico  de  drogas
(Relatório Técnico RT nº 08/2020/NI/DER/PJCMT – fls. 460/470-ANEXO I). Ademais, cumpre registrar
que  por  ocasião  do cumprimento dos mandados  de busca  e  apreensão e prisão  preventiva expedidos em
desfavor de LAURIANO (“CORÓ”), o mesmo logrou empreender fuga durante a diligência/abordagem
policial, tendo violado sua tornozeleira eletrônica no dia anterior à deflagração da operação (fls. 93/100-
IP).  
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(vulgo “FAMÍLIA”)3, de DAINEY (vulgo “BUNDUDO” ou “DENIS”)4 e de JEFFERSON

(vulgo “FEFE”)5, também apontados nas investigações como membros da organização cri-

minosa Comando Vermelho,  incumbidos de auxiliar, notadamente, na distribuição da subs-

tância entorpecente a traficantes, contabilização dos recursos arrecadados com o tráfico e no ri-

goroso controle e manutenção da ordem.

Consta, ainda, que as  funções de “gerentes” de localidades/bair-

ros destacados, responsáveis pela redistribuição dos entorpecentes aos traficantes de ponta, co-

3 Em diálogos telefônicos interceptados  ,  evidencia-se a  atuação de LAURO  (“FAMÍLIA”)  no tráfico de
drogas, havendo registro de conversa entre o denunciado  MAURO e  LAURO (vulgo “FAMÍLIA”),  que
demonstra a distribuição de droga do segundo ao primeiro, bem como ligação subsequente de MAURO para a
pessoa de “MIKE” (preso na PCE), informando que irá até  LAURO (vulgo “FAMÍLIA”) buscar a droga.
(Relatório Técnico RT nº 08/2020/NI/DER/PJCMT- fls. 651/658 - APENSO I). Em verificação preliminar
do aparelho  celular de  MAURO,  colheram-se,  ainda,  indícios  veementes  da  associação  entre  LAURO
(vulgo “FAMÍLIA”) e seu irmão LAURIANO (“CORÓ”), através de mensagens trocadas entre MAURO e
o denunciado ANDRÉ (vulgo “GATO MESTRE”), em que comentam sobre a qualidade do preparo da droga
realizado por algumas pessoas,  ao que  MAURO discorre ter  ido ao encontro de  CORÓ e do irmão de
CORÓ,  os  quais  orientaram  MAURO a  levar  essa  informação  a ANDRÉ.  (Relatório  Técnico  RT nº
08/2020/NI/DER/PJCMT- fls. 969/970 - APENSO I). 

4 Em trecho de  diálogo interceptado  ,  JOÃO VANDERSON (vulgo  “PERUCA”)  comenta  com seu  pai
ANTONINO (“ZÉ BERINHA”) que “deram parte [dele] no Comando”/ “não sei quem chegou no CORÓ”,
razão porque o denunciado “DAINEY chegou até aqui”,  a  evidenciar  a  ligação direta de  DAINEY com
LAURIANO  (“CORÓ”)  e a  seu  envio/atuação  imediata  para  a  manutenção  da  ordem  e  “disciplina”.
(CHAMADA DO GUARDIÃO 37587957.WAV - Fls.  283 verso – APENSO I,  volume II) .  Em outra
conversa  interceptada entre  JOÃO VANDERSON  (vulgo  “PERUCA”)  e  seu  pai  ANTONINO  (“ZÉ
BERINHA”),  constata-se  a  atuação  do  denunciado  DAINEY na  distribuição  de  droga  ao
traficante/denunciado JOÃO VANDERSON (vulgo “PERUCA”) para mercância (Relatório Técnico RT nº
08/2020/NI/DER/PJCMT- fls. 859 - ANEXO I, Volume V).  Já em diálogo colhido entre os denunciados
REGINALDO (vulgo “JAPÃO”) e EVANDRO (vulgo “DEFUNTO”), o primeiro ordena ao segundo para
passar  recolhendo  o  dinheiro  da  “lojinha”  até  “dia  05”,  que  irá  “falar  para  DAINEY”,  revelando  clara
prestação  de  contas  a  este (Relatório  Técnico  RT nº  08/2020/NI/DER/PJCMT-  fls.  861  -  ANEXO  I,
Volume V).  Outrossim,  em  verificação preliminar feita  no aparelho celular do denunciado  DAINEY,
apreendido  durante  a  operação, consta,  ainda,  registros  de  conversas/mensagens e  imagens revelando
arrecadação/recolhimento  e  contabilização/contagem  de  vultuosas  quantias  em  dinheiro  pelo  mesmo,
juntamente com o denunciado  LAURIANO (“CORÓ”), ao que tudo indica oriunda do tráfico. (Relatório
Técnico RT nº 08/2020/NI/DER/PJCMT - fls. 866/871-ANEXO I, , Volume V)

5 Em   verificação preliminar do aparelho celular   de   JEFFERSON   (vulgo “FEFE”)  , colheram-se mensagens
trocadas entre este e um indivíduo identificado apenas por “Thiaguinho”, nas quais se evidencia a atuação do
referido denunciado no recolhimento das mensalidades pagas pelos pontos de venda de droga (“caixinha”).
Em diálogos telefônicos interceptados, evidenciou-se, ainda, de conversas mantidas entre os denunciados
REGINALDO  (vulgo  “JAPÃO), YAGO  (vulgo  “QUEIXO”)  e  EVANDRO  (vulgo  “DEFUNTO”)  as
funções de armazenamento, distribuição e preparo de droga realizadas pelo denunciado JEFFERSON (vulgo
“FEFE”), bem como, de diálogos mantidos entre os denunciados ANTONINO (vulgo “ZÉ BUNDINHA”) e
JOÃO  VANDERSON  (vulgo  “PERUCA”), a  estreita  vinculação  e  subordinação  do  denunciado
JEFFERSON  (vulgo  “FEFE”)  com  LAURIANO  (vulgo  “CORÓ”),  na  medida  em  que  atuava  como
“correspondente”/”informante” do denunciado  LAURIANO (vulgo “CORÓ”) repassando-lhe as situações
que demandavam intervenção junto aos traficantes  para manutenção da ordem e da disciplina  (Relatório
Técnico RT nº 08/2020/NI/DER/PJCMT- fls. 882/902 - APENSO I). 
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leta do dinheiro das “biqueiras” ou “lojinhas” (locais de venda de drogas), eram delegadas, ou-

trossim, aos denunciados JOÃO VANDERSON SILVA DA CUNHA (vulgo “PERUCA”) e

seu pai ANTONINO GETÚLIO DA CUNHA (vulgo “ZÉ BERINHA”), REGINALDO DA

SILVA RIOS  (vulgo  “JAPÃO”)  e  MAURO MARTINS  DE  CAMPOS  (vulgo  “PATO

ROUCO”, “CHICO”, “CHICO ANÍSIO”),  também apontados como integrantes do Co-

mando Vermelho, os quais gerenciavam e fomentavam o tráfico em determinados “territórios/

áreas” (respectivamente, a região central, bairro Figueirinha e Jardim Esmeralda/adjacências),

e, nessa condição, ocupavam papel de liderança junto a seus comandados diretos, com quem

mantinham vínculo associativo mais estreito para o comércio de drogas.

II.2 -  JOÃO VANDERSON SILVA DA CUNHA (vulgo “PE-

RUCA”),  ANTONINO GETÚLIO DA CUNHA (vulgo “ZÉ BERINHA”),  BENTO GE-

TÚLIO DA CUNHA, EDUARDO GETÚLIO DA CUNHA (vulgo “PISCA”), ENIVALDO

BARBOSA DA SILVA (vulgo “JACK”/“JACK CHAN”),  J  HONNY   BRENDO MACIEL

DE SOUZA (vulgo “XONY”)  e CALISTRO LEMES DO NASCIMENTO (vulgo “CA-

LISTO”/“VEREADOR”). 

Segundo se extrai do acervo de provas colhido durante as investi-

gações (interceptações telefônicas, análise de dados em aparelhos celulares apreendidos, traba-

lho de campo realizado pelos investigadores de polícia, etc.), os denunciados  JOÃO VAN-

DERSON (vulgo “PERUCA”)  e seu genitor ANTONINO (vulgo “ZÉ BERINHA”)  atua-

vam forte e conjuntamente na comercialização de substâncias entorpecentes, fornecendo e dis-

tribuindo grandes quantidades drogas a outros traficantes.

Apontam as investigações que, para o desempenho de tais ativi-

dades criminosas, JOÃO VANDERSON (vulgo “PERUCA”) e seu pai ANTONINO (vulgo

“ZÉ BERINHA”) contavam com a participação de terceiras pessoas, às quais se associaram

de   modo   estável   e   permanente,   dentre   elas   os   denunciados  ENIVALDO  (vulgo

“JACK”/“JACK CHAN”),  JHONNY (vulgo  “XONY”),  BENTO e  EDUARDO (vulgo

“PISCA”) - os dois últimos irmãos de ANTONINO e tios de JOÃO VANDERSON -, incum-
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bindo-lhes sobretudo o armazenamento e transporte das drogas e a intermediação na compra/

venda. 

Não fossem apenas os inúmeros  diálogos telefônicos intercepta-

dos demonstrarem a atuação desse grupo criminoso e a natureza estável e permanente do vín-

culo estabelecido entre seus integrantes para a mercancia de drogas (conforme  Relatório de

Técnico RT nº 08/2020/NI/DER/PJCMT, fls. 485/498, 507/559 e 820/828-ANEXO I), no de-

correr das investigações e monitoramento do referido núcleo associativo, foi possível efetuar

02   (duas)  apreensões  de  consideráveis  quantias  de  substâncias  entorpecentes  armazenadas/

transportadas  por  integrantes do referido grupo (em 27/09 e 25/11/2019),  comprovando-se,

também, a efetiva prática dos crimes de tráfico de drogas.6 

Consta dos autos que as investigações apontaram que o denuncia-

do JHONNY BRENDO MACIEL DE SOUZA (vulgo “XONY”), mantém vínculo associati-

vo com o denunciado JOÃO VANDERSON, e o papel dele na associação criminosa é o arma-

zenamento, transporte e comercialização de droga, para os integrantes deste núcleo criminoso.

Durante  o  período  em que  permaneceram  interceptados   foram gerados  diálogos  nos  quais

JHONNY revela sua atuação nesse sentido e, também, informa que entregaria droga a um cli-

ente no estabelecimento comercial do denunciado LAURO GOMES DA SILVA (vulgo “FA-

MÍLIA”)7.

Apurou-se,   ademais,   que   o   denunciado  CALISTRO  LEMES

DO NASCIMENTO (vulgo “CALISTO”/“VEREADOR”), escrivão de polícia aposentado e

agente político ocupante do cargo de Vereador no município de Várzea Grande/MT, também

associou-se ao referido grupo criminoso para a mercancia de drogas, mantendo relação estreita

6 Tais fatos são objeto da  Ação Penal  nº  18290-16.2019.811.0002 - Código 596310 - 3ª Vara Criminal de
Várzea Grande/MT, movida contra os denunciados  BENTO, JOÃO VANDERSON (vulgo “PERUCA”),
ANTONINO (vulgo “ZÉ BERINHA”) e ENIVALDO (vulgo “JACK”/“JACK CHAN”) e Ação Penal nº
Ação Penal nº 48189-36.2019.811.0042, Cód. 608798 – 9ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, movida contra os
denunciados  EDUARDO  (vulgo  “PISCA”)  e  JOÃO  VANDERSON  (vulgo  “PERUCA”) (cópia  das
denúncias em anexo). 

7 CHAMADAS DO GUARDIÃO 31312808. wav, às 17:40, 14/09/2019; 31327643.wav, às 11:48, 16/09/2019,
31590012.wav, às 15:59, 30/09/2019; 31613873.wav, às 19:00, 02/10/2019; áudio sobre a tratativa de entrega
de droga no estabelecimento de propriedade de Lauro Silva Gomes, e 31614365.wav, às 19:34, 02/10/2019.
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com os denunciados JOÃO VANDERSON (vulgo “PERUCA”) e ANTONINO (vulgo “ZÉ

BERINHA”). 

É dos autos que durante o tempo em que permaneceram monito-

rados o denunciado CALISTRO (vulgo “CALISTO”/“VEREADOR”) frequentemente man-

tinha contato direto com JOÃO VANDERSON (vulgo “PERUCA”), tanto por meio de liga-

ções telefônicas, envio de mensagens, quanto pessoalmente8, nos quais ambos tratavam sobre

adquisição e comércio de drogas “em sociedade”, bem como de vultuosos valores financeiros a

serem auferidos com a traficância, usando linguagem codificada para tentar ludibriar o fato de

estarem se referindo a atividades criminosas.

Um dos  diálogos   telefônicos   interceptados  demonstram,   ainda,

com bastante clareza, o planejamento de ambos para subtração de uma “carga de droga”, avali-

ada em um milhão e oitocentos mil reais, pertencente a dois indivíduos de nacionalidade boli-

viana, que chegará em uma Chácara, na região do Sucuri. Durante a conversa, o denunciado

CALISTRO (vulgo “CALISTO”/“VEREADOR”)  chega  a   repreender  JOÃO VANDER-

SON (vulgo “PERUCA”) para que não comente sobre preço por telefone e menciona que é

nesses mesmos que vão “dar o bote”, enfatizando, ainda, que qualquer coisa podem “empurrar”

os responsáveis pela droga, fazendo alusão a matar os bolivianos.9

Em   outra   conversa10,  JOÃO  VANDERSON  (vulgo  “PERU-

CA”)  informa ao denunciado  CALISTRO (vulgo “CALISTO”/“VEREADOR”)  que “che-

gou 63”, referindo-se a 63 quilos ou peças de droga. Em seguida, comenta que a substância

ilícita vale aproximadamente R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). O teor do referido áudio é

relacionado com as informações obtidas com a análise preliminar do aparelho de celular de

propriedade do denunciado  CALISTRO (vulgo “CALISTO”/“VEREADOR”), apreendido

quando da deflagração da operação, revelando que há conversa no aplicativo de mensagem

8 Vide relatório de ações policiais no contexto da operação “Cleanup” - Evento 02: Vigilância e identificação
realizada na residência do denunciado CALISTRO (vulgo “CALISTO”/“VEREADOR”) (fls. 389/391-
ANEXO I) – dando conta da presença do denunciado JOÃO VANDERSON (vulgo “PERUCA”) reunido em
frente à referida casa e da circunstância de sempre serem visto um em companhia do outro. 

9 CHAMADA DO GUARDIÃO 31282930.WAV (Fls. 294, verso – Apenso I, volume II)
10 CHAMADA DO GUARDIÃO 31333685.WAV (Fls. 297 – Apenso I, volume II)
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“whatsapp” em que o próprio JOÃO VANDERSON faz referência à quantidade de droga cita-

da no referido áudio e manda foto da substância entorpecente, fazendo alusão à qualidade da

mesma11. 

Além disso,  trechos de conversas telefônicas interceptadas, de-

monstram, de modo cristalino,  a vinculação/subordinação de  JOÃO VANDERSON (vulgo

“PERUCA”)  ao denunciado  LAURIANO (vulgo “CORÓ”),  tendo aquele contatado  ENI-

VALDO (vulgo “JACK”/“JACK CHAN”) e, na sequência, o denunciado CALISTRO (vul-

go “CALISTO”/“VEREADOR”) para, em tom de desabafo, relatar que LAURIANO (vulgo

“CORÓ”) havia ligado “bravo” exigindo pelo menos R$ 2.000 (dois mil reais) dos R$ 8.000

(oito mil reais) que JOÃO VANDERSON (vulgo “PERUCA”) lhe devia, correspondente ao

recolhimento da “caixinha” devida à facção criminosa, demonstrando desespero em dever a

pessoa do “CORÓ”.12

II.3  -  REGINALDO DA SILVA RIOS  (vulgo  “JAPÃO”),

EVANDRO MAURÍLIO SILVA COSTA (vulgo “DEFUNTO”),  YAGO NUNES MAIA

(vulgo “QUEIXO”), LUIZ FELIPE DA SILVA (vulgo “MANCHA”), MARCOS HENRI-

QUE DA SILVA NOGUEIRA (vulgo “PITECO”), REINALDO FRANCISCO DE AL-

MEIDA (vulgo “BIMBA”), LUIZ HENRIQUE WOLKER DOS SANTOS (vulgo “PA-

TÃO”) e THIAGO OLIVEIRA SOARES (vulgo “CAXIXO”).

Segundo se extrai do acervo de provas colhido durante as investi-

gações (interceptações telefônicas, análise de dados em aparelhos celulares apreendidos, traba-

lho de campo realizado pelos investigadores de polícia,  etc.),  o denunciado  REGINALDO

(vulgo “JAPÃO”) desempenhava forte liderança na comercialização de substâncias entorpe-

centes, distribuindo  grandes quantidades drogas a outros traficantes, bem como desenvolvia

ativamente a função de “gerente” de bairros/localidades destacadas, com a coleta do dinheiro

das “biqueiras” ou “lojinhas” (locais de venda de drogas) e o rigoroso controle dos pontos de

venda.

11 Relatório Técnico RT nº 08/2020/NI/DER/PJCMT- fls. 576/579, 584, 589/590 - ANEXO I, Volume III. 
12 CHAMADA DO GUARDIÃO 31283602. wav, às 15:35, 11/09/2019.
     CHAMADA DO GUARDIÃO 31283633. wav, às 15:38, 11/09/2019.
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Vale   ressaltar,   a   propósito,   que  REGINALDO   (vulgo  “JA-

PÃO”), não apenas integra o Comando Vermelho, como é irmão de um dos líderes/ideali-

zadores da referida organização criminosa no Estado de Mato Grosso,   RENILDO SILVA  

RIOS,  vulgo  “NEGO  RENILDO”  (vide   item   I   –   INTRODUÇÃO/CONTEXTUALIZA-

ÇÃO).

Evidenciou-se, ainda, das provas colhidas, que para o êxito na

prática   criminosa   dos   delitos   de   tráfico   de   drogas,   o   denunciado  REGINALDO  (vulgo

“JAPÃO”)  mantinha colaboradores/operários,  que a  ele  se  associaram,  de forma estável  e

permanente, os quais realizavam tarefas relacionadas ao tráfico, sob suas ordens, orientação e

comando.

É dos autos que, sob o comando do denunciado REGINALDO

(vulgo  “JAPÃO),  associaram-se   para   o   tráfico   os   denunciados  EVANDRO  (vulgo

“DEFUNTO”)13,  LUIZ  FELIPE  (vulgo  “MANCHA”)14,  YAGO  (vulgo  “QUEIXO”)15,

MARCOS HENRIQUE  (vulgo “PITECO”)16,  LUIZ HENRIQUE  (vulgo “PATÃO”)17 e

THIAGO (vulgo “CAXIXO”)18 responsáveis pelas tarefas de armazenando, guarda, preparo,

transporte, distribuição, abastecimento de “bocas de fumo” e comercialização de droga.

No   curso   da   investigação   foi   possível,   inclusive,   efetivar

apreensões  de  drogas   tendo   como  alvos  os   integrantes   deste   grupo,   nos  dias  24/09/2019,

27/09/2019  e  18/11/2019,   fatos   objeto,   respectivamente,   da  denúncia  2  (apresentada   em

separado)   e   das  Ações  Penais  nº  21791-75.2019.811.0002  (Cód.  602276)  e nº  21502-

45.2019.811.0002 (Cód.  601787),   todas  em  trâmite  nesta  3ª  Vara  Criminal,   sendo que,  no

primeiro   fato   acima   referido,   logrou-se   apurar   a   participação   efetiva   dos   denunciados

REGINALDO  (vulgo  JAPÃO),  EVANDRO  (vulgo  “DEFUNTO”)  e  MARCOS

13 Relatório Técnico RT nº 08/2020/NI/DER/PJCMT- fls. 485/489 - APENSO I
14 Relatório Técnico RT nº 08/2020/NI/DER/PJCMT- fls. 498/507 - APENSO I
15 Relatório Técnico RT nº 08/2020/NI/DER/PJCMT- fls. 595/599 - APENSO I
16 Relatório Técnico RT nº 08/2020/NI/DER/PJCMT- fls. 983/989 - APENSO I
17 Relatório Técnico RT nº 08/2020/NI/DER/PJCMT- fls. 902/908 - APENSO I
18 Relatório Técnico RT nº 08/2020/NI/DER/PJCMT- fls. 908/912 - APENSO I
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HENRIQUE (vulgo “PITECO”),  no segundo, de  REGINALDO (vulgo JAPÃO) e  LUIZ

HENRIQUE  (vulgo  “PATÃO”)  e   no   terceiro,   do   denunciado  EVANDRO  (vulgo

“DEFUNTO”), elucidando-se a dinâmica desse grupo criminoso no armazenamento, guarda,

preparo, transporte de droga.

II.4  -  MAURO MARTINS  DE  CAMPOS  (vulgo  “PATO

ROUCO”,  “CHICO”,  “CHICO  ANÍSIO”),  CEDEMILSON MARQUES  DA  CRUZ

(vulgo “TUIU”, “CUZINHO”, “TUIO”, “JAGUNÇO” OU “PINGUÇO”),  DOMINGOS

INOCÊNCIO DA SILVA (vulgo “PACU DOURADO” OU “PEIXE”),  JOSCIMAR DOS

SANTOS  OLIVEIRA (vulgo  “SIMA”),  KELLEN  AUXILIADORA MARTINS  (vulgo

“KELLY” ou “KELLE”),  EVERTON GARCIA DE OLIVEIRA (vulgo “CORUMBÁ”),

JONATHAN MAGALHÃES DA SILVA (vulgo “PREGUINHO”), CLEITON DE SOUZA

MANGELA  (vulgo  “MANGELINHA”);  JOSÉ  CARLOS DA  SILVA  (vulgo  “ZÉ

CARLOS”);  CLEIDIANE SOUZA SANTOS  (vulgo “TETE”) e  EDNELSON DUARTE

DA SILVA (vulgo “DENTINHO”).

Segundo se extrai do acervo de provas colhido durante as investi-

gações (interceptações telefônicas, análise de dados em aparelhos celulares apreendidos, traba-

lho de campo realizado pelos investigadores de polícia, etc.), o denunciado MAURO (vulgo

“PATO ROCO”/ “CHICO”/XÔ VAL” OU “CHICO ANISIO”)  desempenhava forte lide-

rança na comercialização de substâncias entorpecentes, distribuindo grandes quantidades dro-

gas a outros traficantes, bem como desenvolvia ativamente a função de “gerente” de bairros/lo-

calidades destacadas, com a coleta do dinheiro das “biqueiras” ou “lojinhas” (locais de venda

de drogas) e o rigoroso controle dos pontos de venda.

Da  mesma   forma,   evidenciou-se  que,  para   o   êxito   na  prática

criminosa dos delitos de tráfico de drogas, o denunciado MAURO (vulgo “PATO ROCO”/

“CHICO”/XÔ VAL” OU “CHICO ANISIO”) mantinha colaboradores/operários, que a ele

se associaram, de forma estável  e permanente,  os quais   realizavam tarefas  relacionadas  ao

tráfico, sob suas ordens, orientação e comando.
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Diretamente associados ao denunciado MAURO (vulgo “PATO

ROCO”/  “CHICO”/XÔ  VAL”  OU  “CHICO  ANISIO”),   estão   os   denunciados

CEDEMILSON (vulgo “TUIU”/ “TIO”/ “JAGUNÇO” OU “PINGUÇO”),  JOSCIMAR

(vulgo  “SIMA”),  EVERTON (vulgo  “CORUMBÁ”),  JONATHAN (vulgo

“PREGUINHO”)  e  JOSÉ  CARLOS (vulgo  “ZÉ  CARLOS”)19,  responsáveis   pelo

armazenando, guarda, preparo, transporte, distribuição, abastecimento de “bocas de fumo” e

comercialização de droga.

Vale   narrar,   outrossim,   que   diálogos   telefônicos   interceptados

demonstram, com bastante lucidez, que, inobstante os denunciados  MAURO (vulgo “PATO

ROUCO”,  “CHICO”,  “CHICO  ANÍSIO”)  e REGINALDO   (vulgo  “JAPÃO”)

possuíssem,  cada qual,  seu próprio grupo de “operários/comandados” que  trabalhavam nas

tarefas corriqueiras inerentes à mercancia de drogas,  sob os quais exerciam poder direto de

comando, havia entre ambos relação de franca parceria no exercício da traficância.20

A propósito, os denunciados REGINALDO  (vulgo “JAPÃO”)

e MAURO  (vulgo  “PATO  ROUCO”,  “CHICO”,  “CHICO  ANÍSIO”)  respondem,   em

concurso e no contexto da presente associação criminosa, pelo crime de  tráfico de drogas

praticado em  24/09/2019  (durante as investigações/monitoramento telefônico), fato este que

está sendo processado na Ação Penal nº 17690-92.2019.811.0002 (Cód. 595390), em trâmite

perante esta 3º Vara Criminal, constando, ainda, como denunciados MARCOS HENRIQUE

(vulgo “PITECO”),  EVANDRO (vulgo “DEFUNTO”),  CEDEMILSON (vulgo “TUIU”/

“TIO”/  “JAGUNÇO”  OU  “PINGUÇO”),  JOSCIMAR (vulgo  “SIMA”),  EVERTON

(vulgo “CORUMBÁ”), JONATHAN (vulgo “PREGUINHO”).

19 Em relação ao denunciado JOSÉ CARLOS DA SILVA, em que pese a conclusão exarada pela autoridade
policial em seu relatório final, encontram-se positivados nos autos indícios sérios e fundados da associação ao
tráfico pelo referido denunciado, extraindo-se que sua residência/chácara era utilizada permanentemente pelo
grupo criminoso, para armazenamento, preparo e centro de distribuição de droga. (Relatório Técnico RT nº
08/2020/NI/DER/PJCMT- fls. 963/967 - APENSO I)

20 Em trecho de conversa interceptada  ,  REGINALDO  (vulgo “JAPÃO”)  deixa clara a “sociedade” com
MAURO (vulgo “PATO ROUCO”, “CHICO”, “CHICO ANÍSIO”) em relação a determinada carga de
droga, referindo-se a “uma situação nossa, que tava guardado, meu e do MAURO”. (Relatório Técnico RT
nº 43/2019/NI/DER/PJCMT- fls. 276 - APENSO I) 
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Revelam   os   autos,   ainda,   que   para   o   alcance   do   usuário

final/consumidor da droga, o denunciado MAURO (vulgo “PATO ROCO”/ “CHICO”/XÔ

VAL” OU “CHICO ANISIO”) cooptava traficantes para abertura/gerenciamento de pontos de

venda (“bocas de fumo”/“biqueiras”), os quais a ele se associavam e eram mantidos sob seu

controle,   não   apenas   com   cobrança   das  mensalidades   (“caixinhas”),  mas   também   com   a

supervisão das vendas  realizadas  e o “controle  de qualidade” dos  trabalhos desenvolvidos,

sendo   certo   que  o   abastecimento   de   tais   “boca   de   fumo”   era   feito   com  a   droga  por   ele

distribuída, a fim de que fossem revendidas aos usuários finais. 

Segundo   restou   apurado   que,   dentre   os   traficantes/donos   de

“boca de fumo” associados ao denunciado MAURO (vulgo “PATO ROCO”/ “CHICO”/XÔ

VAL”  OU  “CHICO  ANISIO”)  e   seus   “operários”,   estão   os  denunciados  DOMINGOS

(vulgo “PACU” OU “PEIXE”), KELLEN (vulgo “KELLE” OU “KELLY”), CLEIDIANE

(vulgo “TETE”) e CLEITON MANGELA (vulgo “MANGELINHA”), por intermédio dos

quais o denunciado MAURO  (vulgo “PATO ROCO”/ “CHICO”/XÔ VAL” OU “CHICO

ANISIO”) revendia droga aos consumidores finais.

Nos diálogos interceptados, a atividade associativa acima restou

claramente   demonstrada,   como   se   evidencia   das   ordens   dadas   pelo   denunciado  MAURO

(vulgo “PATO ROCO”/ “CHICO”/XÔ VAL” OU “CHICO ANISIO”) para distribuição da

droga aos denunciados  KELLEN (vulgo “KELLE” OU “KELLY”), DOMINGOS (vulgo

“PACU” OU “PEIXE”) e CLEITON MANGELA  (vulgo “MANGELINHA”), bem como

da confirmação feita pelo próprio  MAURO  (vulgo “PATO ROCO”/ “CHICO”/XÔ VAL”

OU “CHICO ANISIO”)  de que gerenciava e controlava as 11 biqueiras/ponto de venda de

droga, esclarecendo, inclusive, que “eram 12”, porém um dos traficantes havia “rodado” e seria

futuramente reaberto o ponto através de outro indivíduo21.

Quanto  à  denunciada  CLEIDIANE SOUZA SANTOS (vulgo

“TETE”),   o   acervo   probatório   colhido   com   a   interceptação   telefônica   demonstrou  que   a

mesma, além de ser responsável por uma das “bocas de fumo”, comercializando aos usuários

21 CHAMADAS  DO  GUARDIÃO  31669472.Wav  e  33349898.Wav (Relatório  Técnico  RT  nº
08/2020/NI/DER/PJCMT- fls. 921/928 - APENSO I) 
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finais  droga   repassada  por  MAURO (vulgo  “PATO ROCO”/  “CHICO”/XÔ VAL” OU

“CHICO ANISIO”), também, atuava como “olheira” na região em que reside informando-o

sobre a atuação da polícia naquela região, a fim de frustrar o trabalho dos agentes policias22.

Quando   ao   denunciado  EDNELSON  DUARTE  DA  SILVA

(vulgo “DENTINHO”), as provas colhidas durante a investigação revelam que está associado

ao   denunciado  MAURO  (vulgo  “PATO  ROCO”/  “CHICO”/XÔ  VAL”  OU  “CHICO

ANISIO”)  na   traficância   em   Várzea   Grande/MT,   possuindo   uma   parceria   estável   e

permanente,   na   compra   e   venda   de   droga.   Segundo   consta   dos   diálogos   interceptados   e

mensagens extraídas do aparelho celular do denunciado  MAURO  (vulgo “PATO ROCO”/

“CHICO”/XÔ VAL” OU “CHICO ANISIO”),  este  não  apenas  adquire   entorpecente  do

denunciado  EDNELSON (vulgo “DENTINHO”), como também realiza o “corre”/”ponte”,

intermediando a venda da droga de EDNELSON (vulgo “DENTINHO”) a terceiros, levando

compradores  para  este.  Do mesmo modo,  com evidente  animus  associativo,  o  denunciado

EDNELSON  (vulgo  “DENTINHO”)  atua   no   levantamento   e   indicação   de   outros

fornecedores  de droga para  MAURO  (vulgo “PATO ROCO”/ “CHICO”/XÔ VAL” OU

“CHICO ANISIO”)23.

 

II.5  UILIAN GESSE  DA SILVA (vulgo  “PRESIDENTE”),

GABRIELE FERRER DA SILVA e CLEITON DA SILVA.

Apurou-se,   ademais,  que  o  denunciado  UILIAN GESSE DA

SILVA  (vulgo  “PRESIDENTE”)  mantém   forte   e   estreita   ligação   com   os   denunciados

MAURO  (vulgo  “PATO  ROUCO”,  “CHICO”,  “CHICO  ANÍSIO”)  e REGINALDO

(vulgo “JAPÃO”) para a prática do crime de tráfico de drogas, adquirindo drogas com ambos

para revenda e abastecimento das suas “bocas de fumo” em Várzea Grande/MT e Nobres/MT.

Extrai-se   dos   diálogos   telefônicos   interceptados   que,   para   o

alcance   do   usuário   final/consumidor   da   droga,   o   denunciado  UILIAN  (vulgo

“PRESIDENTE”)  associou-se  à  sua  irmã/denunciada  GABRIELE FERRER DA SILVA,

22 (Relatório Técnico RT nº 08/2020/NI/DER/PJCMT- fls. 957/962 - APENSO I) 
23 Relatório Técnico RT nº 08/2020/NI/DER/PJCMT- fls. 828/846 - APENSO I
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para a prática do crime de tráfico de drogas, a qual o auxiliava no armazenamento e transporte

de   droga,   restando   evidenciado   que   em  várias   oportunidades   buscou   entorpecente   com  o

denunciado  REGINALDO   (vulgo  “JAPÃO”)  a   mando   de  UILIAN  (vulgo

“PRESIDENTE”)24

Nesse   contexto,   o   denunciado  UILIAN  (vulgo

“PRESIDENTE”), visando expandir a atividade ilícita lucrativa, estabeleceu ponto de venda

de   droga,   também,   na   cidade   de   Nobres/MT,   associando-se,   para   tanto,   ao   denunciado

CLEITON  DA  SILVA,   que   recebia,   guardava,   armazenava   e   comercializava,   naquela

localidade,   droga   enviada   pelo   denunciado  UILIAN  (vulgo  “PRESIDENTE”)  para   ser

vendida ao usuário final25, sendo certo que, no curso da presente operação, logrou-se, inclusive,

arrecadar  substâncias  entorpecentes  nas  residências/estabelecimento  comercial  de ambos na

cidade de Nobres/MT, em cumprimento a mandados de busca e apreensão expedidos no bojo

da presente operação, fatos estes que estão sendo apurados em procedimento apartado (fls.

436/443 e 275/280-IP).

II.6.  ANDRÉ DA  SILVA  GERALDO  (vulgo  “GATO

MESTRE”  OU  “ANDREZINHO”)  e  RÔMULO DE  SOUZA  MANGELA  (vulgo

“ROMINHO”).

Apurou-se, por fim, que a mercancia de drogas desenvolvida pelo

grupo criminoso  acima  era   coordenada  e  dirigida  pelos  denunciados  ANDRÉ DA SILVA

GERALDO  (vulgo  “GATO  MESTRE”),  RÔMULO  DE  SOUZA MANGELA  (vulgo

“ROMINHO”  OU  “MANGELA”)  e   por   um   indivíduo   identificado   por  “MIKE”,

reconhecidas  lideranças  da  organização  criminosa  Comando  Vermelho,   os   quais

emanavam, de forma contínua, ordens, comandos e diretrizes do interior da Penitenciária

Central do Estado  (em Cuiabá/MT), por meio de uso de aparelhos celulares disponíveis na

unidade prisional.

24 Relatório Técnico RT nº 08/2020/NI/DER/PJCMT- fls. 722 e 942/944 - APENSO I
25 Relatório Técnico RT nº 08/2020/NI/DER/PJCMT- fls. 721/741 e 916/920 - APENSO I
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O vínculo associativo para o tráfico de drogas, existente entre os

referidos   denunciados   (presos   na   PCE)   e   o   grupo   criminoso   (nas   ruas)   é   demonstrado,

claramente, em diálogos interceptados durante a investigação, tendo o denunciado  MAURO

(vulgo “PATO ROCO”/ “CHICO”/XÔ VAL” OU “CHICO ANISIO”), inclusive, ao prestar

contas   em  relação  aos  pontos  de  venda  de  droga  e   à   traficância,   informado  ao   indivíduo

identificado por “MIKE” que aqui fora “tá do jeitinho que o cês deixô”26.

Nesse   sentido,   ainda,   revelaram  as   informações   extraídas   (em

análise  preliminar)  do aparelho  celular  aprendido do denunciado  MAURO  (vulgo “PATO

ROCO”/ “CHICO”/XÔ VAL” OU “CHICO ANISIO”),  diversos diálogos/conversas que

demonstram   a   subordinação   deste   ao   denunciado  ANDRÉ  (vulgo  “GATO  MESTRE”),

constando repreensão e ordens dirigidas a MAURO (vulgo “PATO ROCO”/ “CHICO”/XÔ

VAL” OU “CHICO ANISIO”), destacando-se a definição/decisão por parte do denunciado

ANDRÉ  (vulgo “GATO MESTRE”) quanto ao responsável por preparar a droga distribuída

e comercializada pelo grupo, bem como a cobrança quanto ao envio da relação dos traficantes

responsáveis pelos pontos de venda/”biqueiras” que ele gerencia, que não estivessem pagando

as mensalidades, a fim de adotar providências em relação aos devedores27.

Infere-se, ainda, que no contexto das condutas de associação para

a   prática   do   tráfico,   perpetradas   por  ANDRÉ  DA SILVA GERALDO  (vulgo  “GATO

MESTRE”,  RÔMULO  DE  SOUZA  MANGELA  (vulgo  “ROMINHO”  OU

“MANGELA”) e MAURO  (vulgo “PATO ROCO”/ “CHICO”/XÔ VAL” OU “CHICO

ANISIO”),   evidenciando a   subordinação  do  denunciado  MAURO  em relação  àqueles,  há

diálogo colhido na quebra de sigilo de dados telefônicos em que numa situação sobre acerto

inerente ao pagamento da mensalidade de ponto de comercialização, “biqueira” gerenciada por

MAURO,   este   informa   ao   traficante   que   precisa   contatar  “GATO  MESTRE”  ou

“MANGELA”  (RÔMULO)  para   orientação,   colocando-os   na   mesma   posição   de

ascêndencia28.

26 CHAMADA DO GUARDIÃO 33349898.Wav  (Relatório  Técnico  RT nº  08/2020/NI/DER/PJCMT- fls.
924/928 - APENSO I)  

27 Relatório Técnico RT nº 08/2020/NI/DER/PJCMT- fls. 967/983 - APENSO I
28 Relatório Técnico RT nº 08/2020/NI/DER/PJCMT- fls. 955/957 - APENSO I
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Ademais, extrai-se dos autos que o ponto de venda de drogas de

responsabilidade  (atualmente)  do  denunciado  CLEITON DE SOUZA MANGELA, vulgo

“MANGELINHA”,   irmão   do denunciado  RÔMULO  DE  SOUZA MANGELA (vulgo

“ROMINHO” OU “MANGELA”), havia sido aberto por este, evidenciado-se, ademais, que

os   recursos   ilícitos   auferidos   com   a  prática   do   tráfico   continuavam   a   ser   repassados  por

CLEITON (vulgo  “MANGELINHA”) ao denunciado RÔMULO DE SOUZA MANGELA

(vulgo “ROMINHO” OU “MANGELA”), através de seus familiares, que faziam chegar os

valores à penitenciária, tudo sob as ordens e controle de RÔMULO (vulgo “ROMINHO” OU

“MANGELA”)29.

Assim,   de   tudo   que   foi   apurado,   restou   evidenciado   que   a

intenção dos denunciados não se compara um mero concurso de agentes e sim na vontade

dolosa de associarem-se de forma estável e permanente para o cometimento do delito de tráfico

de drogas.  Um outro ponto que aponta a caracterização dos denunciados na associação do

tráfico  de  drogas  é  a  movimentação de valores  econômicos  e  a  divisão de  tarefas,  para a

manutenção   da   circulação   do   comércio   ilícito   e  abastecimento   da   droga   em   Várzea

Grande/MT.

   
III - CONCLUSÃO

   

Diante do exposto, DENUNCIO a Vossa Excelência:

1.  LAURIANO  SILVA GOMES  DA CRUZ (vulgo  “CORÓ”),  brasileiro,  natural  de
Cuiabá/MT, nascido em 17/08/1983,  portador da Cédula de Identidade RG nº 1849955-4,
devidamente inscrito  no CPF sob o nº  019.447.171-37,  filho de Benedita Josefa Gomes e
Lauriano Silva  da Cruz,  residente na rua Santa  Helena,  quadra 07,  casa 19,  Residencial
Celestino Henrique Perreira, bairro Jardim dos Estados, em Várzea Grande/MT e/ou rua 29,
nº 04, bairro Residencial Celestino Henrique Pereira, em Várzea Grande/MT, como incurso
nas sanções do artigo 35, caput, da Lei 11.343/06.

2. ANTONINO GETÚLIO DA CUNHA (vulgo “ZÉ” ou “ZÉ BERINHA”), brasileiro,
natural de Várzea Grande/MT, nascido em 21/11/1970, portador da Cédula de Identidade RG
nº 704179-9, devidamente inscrito no CPF sob o nº 545.094.911-15, filho de Julieta Loteria da
Cunha e Natalino Getúlio da Cunha, residente na rua Almirante Barroso, nº 171, bairro Ipase,

29 Relatório Técnico RT nº 08/2020/NI/DER/PJCMT- fls. 945/952 - APENSO I
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em Várzea Grande/MT e/ou rua Sergipe, nº 02, quadra 20, bairro Jardim Paula II, em Várzea
Grande/MT, como incurso nas sanções do artigo 35, caput, da Lei 11.343/06.

3. ENIVALDO BARBOSA DA SILVA (vulgo “JACK” ou “JACK CHAN”),  brasileiro,
natural  de Cuiabá/MT, nascido em 02/12/1980,  portador  da Cédula  de  Identidade RG nº
12676020 SSP/MT, devidamente inscrito no CPF sob o nº 920.353.881-04, filho de Izabel
Augusta da Silva e Henrique Barbosa da Silva, residente na rua Nove de Abril, nº 40, bairro
Água Limpa, em Várzea Grande/MT, como incurso nas sanções do artigo 35, caput, da Lei
11.343/06.

4. JOÃO VANDERSON SILVA DA CUNHA (vulgo “PERUCA”), brasileiro, natural de
Cuiabá/MT, nascido em 24/06/1990,  portador da Cédula de Identidade RG nº 1735633-4,
devidamente inscrito no CPF sob o nº 034.655.371-73, filho de Elizangela da Silva Medeiros e
Antonino Getúlio da Cunha, residente na rua Almirante Barroso, nº 171, bairro Ipase,  em
Várzea Grande/MT e/ou rua Sergipe, casa 02, quadra 20, bairro Jardim Paula II, em Várzea
Grande/MT, como incurso nas sanções do artigo 35, caput, da Lei 11.343/06.

5. EDUARDO GETÚLIO DA CUNHA (vulgo “PISCA”), nascido em 20/09/1979, portador
da  Cédula  de  Identidade  nº  13741420  SSP/MT,  devidamente  inscrito  no  CPF  sob  o  nº
938.604.711-04, filho de Julieta Loteria da Cunha e Natalino Getúlio da Cunha, residente na
rua Assunção, nº 61, bairro Água Limpa (ao lado da União Transportes), em Várzea Grande/
MT, como incurso nas sanções do artigo 35, caput, da Lei 11.343/06.

6. BENTO GETÚLIO DA CUNHA, brasileiro, solteiro, natural de Cuiabá/MT, nascido em
21/03/1985, portador de Cédula de Identidade RG sob n °  14507820 SESP/MT, inscrito no
CPF sob o n° 031.504.321-03, filho de Natalino Getúlio da Cunha e Julieta Lotéria da Cunha,
residente na rua Assunção, n° 61, bairro Água Limpa, em Várzea Grande/MT, como incurso
nas sanções do artigo 33, caput e artigo 40, VI, da Lei n° 11.346/06. 

7.  CALISTRO  LEMES  DO  NASCIMENTO (vulgo  “JANIO  CALISTO”  ou
“VEREADOR”), brasileiro,  natural  de  Poconé/MT,  nascido  em 14/10/1960,  portador  da
Cédula  de  Identidade  RG  nº  03000  PJC/MT,  devidamente  inscrito  no  CPF  sob  o  nº
209.273.041-04,  filho  de  Matilde  Marques  de  Oliveira  e  Bertoldo  Lemes  do  Nascimento,
residente na rua Comendador José Bucair, nº 59, quadra 08, bairro Jardim Paula I, em Várzea
Grande/MT, como incurso nas sanções do artigo 35, caput, da Lei 11.343/06.

8.  JHONNY BRENDO MACIEL DE SOUZA (vulgo “XONY”), brasileiro,  natural  de
Várzea  Grande/MT,  nascido  em  06/05/1999,  portador  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº
2820979-6 SSP/MT, devidamente inscrito no CPF sob o nº 061.177.781-98, filho de Elciane
Maciel dos Santos e Gilberto Alves de Souza, residente na rua Gertrudes Probst, nº 1120,
bairro Jardim Glória I (próximo a escola Nadir de Oliveira), em Várzea Grande/MT, como
incurso nas sanções do artigo 35, caput, da Lei 11.343/06.

9. REGINALDO SILVA RIOS (vulgo “JAPÃO”), brasileiro, natural de Várzea Grande/MT,
nascido  em  07/12/1980,  portador  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº  2151633-2  SSP/MT,
devidamente inscrito no CPF sob o nº 036.475.931-33, filho de Maria Nilce Silva e Joaquim
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Rios, residente na rua Tóquio, quadra 06, nº 01, bairro Parque Atlântico, em Várzea Grande/
MT e/ou rua Manoel  Jose Arruda,  s/nº,  bairro Figueirinha,  em Várzea Grande/MT, como
incurso nas sanções do artigo 35, caput, da Lei 11.343/06.

10. EVANDRO MAURILIO SILVA COSTA (vulgo “DEFUNTO”), brasileiro, natural de
Poconé/MT, nascido em 16/01/1993, portador da Cédula de Identidade RG nº 2141895-0 SSP/
MT, devidamente inscrito no CPF sob o nº 051.706.631-96, filho de Ivanildes Guilhermina da
Silva e Maurilio Marques da Costa, residente na rua Boa Vista, nº 209, bairro Água Vermelha,
em Várzea Grande/MT e/ou Avenida Couto Magalhães, nº 2815, bairro Centro – próximo ao
Posto  Trevinho  (nos  fundos  do  Banco  Itaú)  –  em  Várzea  Grande/MT,  como  incurso  nas
sanções do artigo 35, caput, da Lei 11.343/06.

11. YAGO NUNES MAIA (vulgo “QUEIXO”), brasileiro, natural de Várzea Grande/MT,
nascido  em  10/04/1993,  portador  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº  2059639-1  SSP/MT,
devidamente inscrito no CPF sob o nº 050.581.511-70, filho de Valnice Nunes de Farias e
Marcos Roberto Fontes Maia, residente na rua 150, nº 21 – 47, bairro Nova Fronteira, em
Várzea Grande/MT, como incurso nas sanções do artigo 35, caput, da Lei 11.343/06.

12.  LUIZ  FELIPE DA SILVA (vulgo  “MANCHA”),  brasileiro,  natural  de  Cuiabá/MT,
nascido em 04/06/1999, portador da Cédula de Identidade RG nº 2664158-5,  devidamente
inscrito no CPF sob o nº 060.293.561-00, filho de Maria Beatriz da Silva, residente na rua
Francelino José da Silva, quadra 20, nº 23, bairro Jardim Panorama, em Várzea Grande/MT,
como incurso nas sanções do artigo 35, caput, da Lei 11.343/06.

13.  MARCOS  HENRIQUE  DA  SILVA  NOGUEIRA  (vulgo  “PITECO”), brasileiro,
natural de Várzea Grande/MT, nascido em 02/06/1994, portador da Cédula de Identidade RG
nº 25886231 SSP/MT, devidamente inscrito no CPF sob o nº 054.785.511-71, filho de Maria
Pereira da Silva e Justiniano de Sousa Nogueira, residente na rua Alacir de Lanies, nº 20,
quadra 65, bairro Jardim Glória I (próximo a Igreja Assembléia de Deus), em Várzea Grande/
MT, atualmente cumprindo pena na PCE (Penitenciária Central do Estado), como incurso nas
sanções do artigo 35, caput, da Lei 11.343/06.

14. REINALDO FRANCISCO DE ALMEIDA (vulgo “BIMBA”), brasileiro, natural de
Várzea  Grande/MT,  nascido  em  09/11/1982,  devidamente  inscrito  no  CPF  sob  o  nº
944.381.451-04, filho de Juvino Francisco de Almeida e Maria Helena de Almeida, residente
na rua Manoel João de Arruda, nº 06, (próximo da Distribuidora Bananas Piupiu), bairro
Figueirinha, em Várzea Grande/MT, como incurso nas sanções do artigo 35, caput, da Lei
11.343/06.

15.  LUIZ HENRIQUE WOLKER DOS SANTOS (vulgo “PATÃO”), brasileiro, natural
de Cuiabá/MT, nascido em 19/04/2000, portador da Cédula de Identidade RG nº 28742397,
devidamente inscrito no CPF sob o nº 023.176.331-06, filho de Marilene Soares Costa Wolker
e Manoel Vilson dos Santos, residente na rua do Rosario, nº 30, bairro Jardim Panorama
(próximo ao Mercado Amazonas), em Várzea Grande/MT, como incurso nas sanções do artigo
35, caput, da Lei 11.343/06.
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16. THIAGO OLIVEIRA SOARES (vulgo “CAXIXO”), brasileiro, natural de Araraquara/
SP, nascido em 01/01/1997, devidamente inscrito no CPF sob o nº 057.265.081-73, filho de
Marleide Benedita de Oliveira e João Jacobina Soares, residente na rua Arthur Probest, nº
146, bairro Jardim Glória I, em Várzea Grande/MT, como incurso nas sanções do artigo 35,
caput, da Lei 11.343/06.

17. MAURO MARTINS DE CAMPOS (vulgo “PATO ROCO”, “CHICO”, “XÔ VAL” ou
“CHICO  ANISIO”), brasileiro,  natural  de  Nossa  Senhora  do  Livramento,   nascido  em
06/01/1989,  portador da Cédula de Identidade RG nº  2398040-0 SSP/MT, filho  de  Maria
Helena de Figueiredo Campos e Augustinho Martins de Campos, residente na rua Oito, nº 22,
quadra 19, lote 22, bairro Parque Paiaguás, em Várzea Grande/MT e/ou rua 07, nº 10, quadra
19, bairro Parque Paiaguás, em Várzea Grande/MT e/ou Rua Iara, nº 320/135, bairro Jardim
Glória  II,  em Várzea Grande/MT, como incurso nas  sanções  do artigo  35,  caput,  da Lei
11.343/06.

18.  CEDEMILSON  MARQUES  DA CRUZ (vulgo  “TUIO”,  “TUIU”,  “JAGUNÇO”,
“PINGUÇO” ou “CUZINHO”), brasileiro, natural de Cuiabá/MT, nascido em 17/02/1997,
portador da Cédula de Identidade RG nº 1968793-1, devidamente inscrito no CPF sob o nº
064.347.091-37, filho de Silvana Marques de Lima e Benedito Catarino da Cruz, residente na
rua das Palmeiras, quadra 13, lote 12, bairro Jardim Esmeralda, em Várzea Grande/MT e/ou
rua das Palmeiras, quadra 2C, lote 12, bairro Jardim Esmeralda, em Várzea Grande/MT e/ou
rua das Palmeiras, quadra 06, lote 12, bairro Jardim Esmeralda, em Várzea Grande/MT e/ou
rua das Palmeiras, nº 07, quadra 07, bairro Jardim Esmeralda, em Várzea Grande/MT, como
incurso nas sanções do artigo 35, caput, da Lei 11.343/06.

19.  UILLIAN  GESSE  DA  SILVA (vulgo  “PRESIDENTE”),  brasileiro,  natural  de
Aripuanâ/MT, nascido em 19/03/1990, portador da Cédula de Identidade RG nº 19902743,
devidamente inscrito  no CPF sob o nº  026.172.921-77,  filho de Josias  Ferrer de Souza e
Leonice da Silva, residente na rua Salto Guaíra, quadra 04, lote 07, bairro Jardim Esmeralda,
em Várzea Grande/MT e/ou no cruzamento da rua Benjamin Constantino com a rua Prudente
de Moraes, nº 0, bairro Aeroporto (ao lado da casa azul de muro verde), em Nobres/MT, como
incurso nas sanções do artigo 35, caput, da Lei 11.343/06.

20. DOMINGOS INOCÊNCIO DA SILVA (vulgo “PACU”, “PEIXE”,  “DOURADO”),
brasileiro, natural de Poconé/MT, nascido em 25/02/1979, portador da Cédula de Identidade
RG nº 1166109-7 SSP/MT, devidamente inscrito no CPF sob o nº 875.087.371-72, filho de
Arcena Inocência de Jesus e Silva e Simão José da Silva, residente na rua Sete, esquina com a
rua  Dois,  bifurcação,  em  frente  ao  pé  de  tamarindo  e  um  pé  de  manga,  bairro  Jardim
Esmeralda, em Várzea Grande/MT, como incurso nas sanções do  artigo 35, caput, da Lei
11.343/06.

21. JOSCIMAR DOS SANTOS OLIVEIRA (vulgo “SIMA”), brasileiro, natural de Várzea
Grande/MT, nascido em 11/01/1999, portador da Cédula de Identidade RG nº 29163137 SSP/
MT, devidamente inscrito no CPF sob o nº 062.338.931-27, filho de Josefa da Guia Bastos e
José Carlos Santos Oliveira, residente na rua Acorizal, nº 24, quadra 23, lote 24 (duas casas),
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bairro Jardim Esmeralda, em Várzea Grande/MT, como incurso nas sanções do  artigo 35,
caput, da Lei 11.343/06.

22.  CLEITON  DA SILVA,  brasileiro,  natural  de  Nobres/MT,  nascido  em  02/08/1983,
portador da Cédula de Identidade RG nº 15692906 SSP/MT, devidamente inscrito no CPF nº
000.736.151-37,  filho  de  Maria  Dalva  da  Silva,  residente  na  rua  Rachid  Jaudy,  bairro
Serragem, em Nobres/MT, como incurso nas sanções do artigo 35, caput, da Lei 11.343/06.

23. KELLEN AUXILIADORA MARTINS (vulgo “KELLE” ou “ KELLE”), brasileira,
natural de Cuiabá/MT, nascida em 13/06/1980, portadora da Cédula de Identidade RG nº
1549780-1 SSP/MT,  devidamente inscrita no CPF sob o nº 690.400.951-91, filha de Maria
Auxiliadora de Arruda Martins e Valdevino de Sousa Martins, residente na rua Sete, casa de
esquina, em frente ao bar da Tete, bairro Jardim Esmeralda, em Várzea Grande/MT, como
incursa nas sanções do artigo 35, caput, da Lei 11.343/06.

24. EVERTON GARCIA DE OLIVEIRA (vulgo “CORUMBÁ”),  brasileiro,  natural  de
Corumbá/MS, nascido em 23/09/2000, portador da Cédula de Identidade RG nº 3195000-0
SSP/MT,  devidamente  inscrito  no  CPF sob  o  nº  080.720.451-05,  filho  de  Ana  Cristialine
Garcia Mendonza e Odenir Ferreira Oliveira, residente na rua Salto do Guaíra, quadra 02, nº
02, bairro Jardim Esmeralda, em Várzea Grande/MT, como incurso nas sanções do artigo 35,
caput, da Lei 11.343/06.

25. JONATHAN MAGALHÃES DA SILVA (vulgo “PREGUINHO”), brasileiro, natural
de Cuiabá/MT, nascido em 12/11/1992, portador da Cédula de Identidade RG nº 2078275-6
SSP/MT, devidamente inscrito no CPF sob o nº 043.598.801-89, filho de Jucimeyre Magalhães
de Lara e Joenil José da Silva, residente na rua Nobres, s/nº, ao lado do nº 20 (casa sem
reboco cercada com arame), bairro Jardim Glória II, em Várzea Grande/MT, como incurso
nas sanções do artigo 35, caput, da Lei 11.343/06.

26. CLEITON DE SOUZA MANGELA (vulgo “MANGELINHA”), brasileiro, natural de
Várzea  Grande/MT,  nascido  em  30/11/1995,  portador  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº
2668383-0  SSP/MT,  filho  de  Geraldo  Mangela  e  Maria  Solange  Quintiliano  de  Sousa,
residente na rua Aroeira, nº 265, bairro Mapim, em Várzea Grande/MT, como incurso nas
sanções do artigo 35, caput, da Lei 11.343/06. 

27. JOSÉ CARLOS DA SILVA (vulgo “ZÉ CARLOS”), brasileiro, inscrito no CPF sob o nº
043.598.801-89, filho de Gidalva Alecrin de Souza e José Vicente da Silva, rua Ladário, quadra
18, nº 10, bairro Jardim Esmeralda, em Várzea Grande/MT.

28.  ANDRÉ  DA SILVA GERALDO (vulgo  “ANDREZINHO”), brasileiro,  natural  de
Primavera do Leste/MT, nascido em 10/02/1987, filho de Maria Jussara da Silva, residente
atualmente na Penitenciaria Central do Estado em Cuiabá/MT, como incurso nas sanções do
artigo 35, caput, da Lei 11.343/06.

29.  CLEIDIANE SOUZA SANTOS (vulgo “TETE”), brasileira,  natural  de Cuiabá/MT,
nascida  em  05/03/1991,  portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº  2295576-3  SSP/MT,
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devidamente inscrita  no CPF sob o nº 043.102.491-08, filha de Jose Domingos Jesus dos
Santos  e  Maria  Eva  de  Souza,  residente  na  rua  Dnr,  quadra  04,  nº  01,  bairro  Jardim
Esmeralda, em Várzea Grande/MT, como incursa nas sanções do artigo 35, caput, da Lei
11.343/06.

30.  DAINEY  APARECIDO  DA COSTA (vulgo  “PLAYBOY”),  brasileiro,  natural  de
Várzea  Grande/MT,  nascido  em  05/11/1990,  portador  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº
20505345 SSP/MT, devidamente inscrito no CPF sob o nº 027.638.461-06, filho de Francisco
Sales da Costa e Maria Aparecida da Silva, residente na rua Sete de Setembro, quadra 44,
casa 07, bairro Jardim Glória/Vila Artur, em Várzea Grande/MT, como incurso nas sanções do
artigo 35, caput, da Lei 11.343/06.

31.  RÔMULO  DE  SOUSA MANGELA (vulgo  “ROMINHO”),  brasileiro,  natural  de
Várzea  Grande/MT,  nascido  em  08/03/1992,  portador  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº
24019100 SSP/MT, devidamente inscrito no CPF sob o nº 046.704.671-90, filho de Geraldo
Mangela  e  Maria  Solange  Quintiliano  de  Souza,  residente  atualmente  na  Penitenciaria
Central do Estado em Cuiabá/MT, como incurso nas sanções do artigo 35,  caput,  da Lei
11.343/06.

32.  LAURO  SILVA GOMES  (vulgo  “FAMÍLIA”),  brasileiro,  natural  de  Cuiabá/MT,
nascido  em  08/07/1983,  portador  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº  1695044-5  SSP/MT,
devidamente  inscrito  no  CPF sob  o  nº  028.218.551-84,  filho  de  Benedita  Josefa  Gomes,
residente na rua 22, lote 24, quadra 24, bairro Residencial São Benedito, em Várzea Grande/
MT, como incurso nas sanções do artigo 35, caput, da Lei 11.343/06.

33. GABRIELE FERRER DA SILVA,  brasileira, natural de Nortelândia/MT, nascida em
12/10/1995,  portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº  26456745  SSP/MT,  devidamente
inscrita  no  CPF nº  046.358.521-64,  filha  de  Josias  Ferrer  de  Souza e  Leonice  da  Silva,
residente na rua Salto do Guaira, quadra 03, lote 07, bairro Jardim Esmeralda, em Várzea
Grande/MT,  como incursa nas sanções do artigo 35, caput, da Lei 11.343/06.

34.  EDNELSON  DUARTE  DA SILVA (vulgo  “DENTINHO”  ou  “DJ  DENTINHO”),
brasileiro,  natural  de  São  Paulo/SP,  nascido  em  25/08/1988,  portador  da  Cédula  de
Identidade RG nº 17566894 SSP/MT, devidamente inscrito no CPF sob o nº 033.752.471-84,
filho de Zeferino Antonio da Silva e Francisca Duarte da Silva, residente na rua Bandeirantes,
quadra 01, nº 10, bairro Jose Carlos Guimarães, em Várzea Grande/MT, como incurso nas
sanções do artigo 35, caput, da Lei 11.343/06.

35. JEFERSON PEREIRA DA SILVA (vulgo “FEFE”), brasileiro, natural de Cuiabá/MT,
nascido  em  16/07/1986,  portador  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº  20371780  SSP/MT,
devidamente inscrito no CPF sob o nº 029.960.881-66, filho de Benedito Cupertino da Silva e
Rosimar Pereira de Souza, residente na rua Capitão Costa, nº 400, bairro Centro, em Várzea
Grande/MT, como incurso nas sanções do artigo 35, caput, da Lei 11.343/06.
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Requeiro   que  R.  A.   esta,   seja   instaurada   a   competente  Ação
Penal, citando-se os denunciados para que se veja processar, sob pena de revelia, designando-
se  dia  e  hora  para   realização  da  audiência  de   instrução  e   julgamento,   culminando  com o
julgamento procedente da acusação aplicando-lhes a pena cabível.

ROL DE TESTEMUNHAS:

1) Dr. Wilson Cibulskis Júnior (Delegado de Polícia Civil);
2) Luiz Fernando C de Albuquerque (Analista de Inteligência);
3) Willian de Arruda Figueiredo (Analista de Inteligência);
4) Claudiomir Feltrin Fabian (Investigador de Polícia);
5) Bruno Monti (Investigador de Polícia);
6) Wenderson Pereira Okada (Investigador de Polícia);
7) Caio S. Danielli (Investigador de Polícia); e,
8) Flávia C. L. Aquino (Investigadora de Polícia).

Várzea Grande/MT, 06 de março de 2020.

Anne Karine Louzich Hugueney Wiegert
Promotora de Justiça em substituição legal
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3ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT

Inquérito Policial nº 730-27.2020.811.0002 – Código 605236

Simp nº 000554-006/2020

Cota de oferecimento da denúncia

MM JUIZ,

1.  (DENÚNCIAS): Ante o contido nos autos de inquérito policial n°

578/2019/DRE/MT (nº 730-27.2020.811.0002 – Codigo Apolo 605236 e apensos – 3ª Vara

Criminal de Várzea Grande/MT), o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no uso de

suas atribuições, previstas no artigo 129 da Constituição Federal, por meio de sua representante

que esta subscreve, oferece em separado:

1.1. DENÚNCIA 01 (ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS)

Em 28 (vinte e oito) laudas impressas e rubricadas somente no anverso,

denúncia em face de:

LAURIANO SILVA  GOMES  DA  CRUZ  (vulgo  “CORÓ”),

ANTONINO GETÚLIO DA CUNHA (vulgo “ZÉ BUNDINHA” ou “ZÉ”),  ENIVALDO

BARBOSA DA SILVA (vulgo “JACK CHAN” ou “CHAN”), JOÃO VANDERSON SILVA

DA  CUNHA  (vulgo  “PERUCA”), EDUARDO GETÚLIO  DA  CUNHA,  BENTO

GETÚLIO  DA  CUNHA,  CALISTRO LEMES  DO  NASCIMENTO  (vulgo

“VEREADOR” ou  “JANIO CALISTO”),  JHONNY BRENDO MACIEL DE SOUZA

(vulgo  “XONNY”),  REGINALDO DA  SILVA  RIOS  (vulgo  “JAPÃO”),  EVANDRO

MAURÍLIO  SILVA  COSTA  (vulgo  “DEFUNTO”),  YAGO NUNES  MAIA  (vulgo

“QUEIXO”),  LUIZ FELIPE DA SILVA (vulgo “MANCHA”),  MARCOS HENRIQUE

DA SILVA NOGUEIRA  (vulgo “PITECO”),  REINALDO FRANCISCO DE ALMEIDA

(vulgo  “BIMBA”),  LUIZ  HENRIQUE WOLKER  DOS  SANTOS  (vulgo  “Patão”),

THIAGO OLIVEIRA SOARES (vulgo “CAXIXO”), MAURO MARTINS DE CAMPOS
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(vulgo “PATO ROCO”, “CHICO” ou ‘CHICO ANÍSIO”),  CEDEMILSON MARQUES

DA CRUZ  (vulgo  “TUIU”,  “CUZINHO”,  “TUIO”,  “JAGUNÇO”  ou  “PINGUÇO”),

UILIAN GESSE DA SILVA  (vulgo “PRESIDENTE”),  DOMINGOS INOCÊNCIO DA

SILVA  (vulgo  “PACU  DOURADO”  ou  “PEIXE”),  JOSCIMAR DOS  SANTOS

OLIVEIRA  (vulgo  “SIMA”),  CLEITON DA  SILVA,  KELLEN AUXILIADORA

MARTINS  (vulgo  “KELLY”  OU  “KELLE”),  EVERTON GARCIA DE  OLIVEIRA

(vulgo “CORUMBÁ”), JONATHAN MAGALHÃES DA SILVA (vulgo “PREGUINHO”),

CLEITON DE  SOUZA MANGELA  (vulgo  “MANGELINHA”),  JOSÉ  CARLOS DA

SILVA  (vulgo  “ZÉ  CARLOS”),  ANDRÉ DA  SILVA  GERALDO  (vulgo  “GATO

MESTRE”  ou  “ANDREZINHO”),  CLEIDIANE SOUZA SANTOS  (vulgo  “TETE”),

DAINEY APARECIDO DA COSTA  (vulgo “BUNDUDO” ou “DENIS”),  RÔMULO DE

SOUZA  MANGELA  (vulgo  “ROMINHO”  ou  “MANGELA”),  LAURO DA  SILVA

GOMES (vulgo “FAMÍLIA”, GABRIELE FERRER DA SILVA, EDNELSON DUARTE

DA SILVA (vulgo “DENTINHO”) e JEFFERSON PEREIRA DA SILVA (vulgo “FEFE”),

como incursos no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, c.c. art. 29 do Código Penal e

1.2. DENÚNCIA 02 (TRÁFICO DE DROGAS)

Em 04   (quatro)   laudas   impressas   e   rubricadas   somente  no  anverso,

acompanhada de cópia integral dos autos da    Ação Penal nº 17690-92.2019.811.0002 – Código   

595390   (3ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT)  , denúncia em face dos indiciados:

REGINALDO SILVA RIOS (vulgo “JAPÃO), MAURO MARTINS DE CAMPOS (vulgo

“PATO  ROCO”  ou  “CHICO”),  EVANDRO MAURILIO  SILVA  COSTA  (vulgo

“DEFUNTO”),  JONATHAN MAGALHÃES  DA  SILVA  (vulgo  “PREGUINHO”),

CEDEMILSON MARQUES  DA  CRUZ  (vulgo  “TUIU”),  EVERTON GARCIA  DE

OLIVEIRA (vulgo  “CORUMBÁ”)  e  JOSCIMAR DOS  SANTOS  OLIVEIRA (vulgo

“SIMA”),  como incursos no artigo 33,     caput   , da Lei nº 11.343/2006, c.c. art. 29 do Código   

Penal.
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Para a decisão de recebimento das denúncias, basta a constatação dos

seguintes requisitos e pressupostos (CRFB 5º e CPP 41 e 395):

(1) Requisitos:  a)  exposição  clara  e  objetiva  do  fato  imputado  ao

denunciado, com todas as suas circunstâncias, de tal modo que possa

ser plenamente exercido o direito à ampla defesa; b) a qualificação do

acusado ou esclarecimentos pelos quais possa ele ser identificado e

localizado;  c)  classificação do crime;  d)  o  rol  das  testemunhas,  se

necessário;

(2) Pressupostos  Formais:  a)  concorrência  dos  pressupostos

processuais  positivos  e  inexistência  de  pressupostos  processuais

negativos, além da presença das condições para o exercício da ação;

b)  existência  de  base  empírica  (elementos  informativos,  provas

antecipadas)  que  dê  amparo  à  razoável  suspeita  (”indícios”  de

materialidade e  autoria)  do cometimento pelo denunciado do crime

(lastro  “probatório”  ou  justa  causa).  Não  se  reivindica  “juízo  de

certeza” - necessário apenas para escorar uma condenação -, e sim

um  “juízo  de  probabilidade”  (STF:  HC  88.153-0/RJ,  T1,  DJE

04.10.2007; Inq. 2.052/AM, pleno, DJ 16.02.2007; HC 88.533/SP, T2,

DJ 08.09.2006).

Um breve olhar – compatível com a  summaria cognitio, que marca o

juízo  de  delibação  próprio  desta   etapa   liminar   da   relação   jurídica  processual   (STF:  RHC

93.801/SP, T1, DJE 30.04.2008) – mostra a adequação das iniciais. Assim, requer:

a)  depois   de   recebida   a   denúncia,   seja   feita   a   comunicação   ao

Distribuidor,  Instituto de Identificação e à DRE – Delegacia Especializada de Repressão a

Entorpecentes,   bem   como   a   alimentação   do   banco   de   dados   do   Sistema   Nacional   de

Informações Criminais (SINIC), nos termos do artigo 1º, IV, do Provimento nº 19/2012-CGJ; e 

Sede das Promotorias de J ustiça de Várzea Grande 
Rua Desembargador Elon de Carvalho, nº 95 – Bairro Costa 
Verde – CEP 78.125-970 – Várzea Grande-MT

Telefone: (65) 3688-6400 www.mpmt.mp.br



                                        2ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Várzea Grande

b)  seja entregue cópia da denúncia oferecida e da presente cota aos

denunciados.

2. (DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO): Ao todo são 35 (trinta

e cinco) denunciados. Todos incorreram na prática dos crimes de  associação ao tráfico de

drogas, enquanto parte incorreu, ainda, na prática dos delitos de tráfico de drogas consumados

em momentos   e   circunstâncias   distintos   (porém,  no  curso  da  presente  investigação/monitoramento

telefônico/deflagração da operação/cumprimento de mandados de busca e apreensão) conforme denúncias

01 (  associação ao tráfico  ) e 02 (  tráfico de drogas  )   ora apresentadas, bem como as que foram

ofertadas nos autos da  Ação Penal nº 17690-92.2019.811.0002 – Código 595390 - 3ª Vara

Criminal  de  Várzea  Grande/MT (1ª  APREENSÃO –  tráfico  de  drogas),  Ação  Penal  nº

18290-16.2019.811.0112  –  Código  596010  -  3ª  Vara  Criminal  de  Várzea  Grande/MT  (2ª

APREENSÃO – tráfico de drogas), Ação Penal nº 21791-75.2019.811.0002 – Código 602276

- 3ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT (3ª APREENSÃO – tráfico de drogas), Ação Penal

nº 21502-45.2019.811.0002 – Código 601787  - 3ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT  (4ª

APREENSÃO  –  tráfico  de  drogas),  Ação  Penal  nº  48189-36-2019.811.0042  –  Código

608798 - 9ª Vara Criminal de Cuiabá/MT (5ª APREENSÃO – tráfico de drogas) (cópia das

respectivas denúncias em anexo), e ainda as que serão futuramente apresentadas tão logo

concluídos os demais inquéritos policiais em andamento (ref. apreensão de drogas e armas de

fogo durante o cumprimento dos mandados de busca por ocasião da deflagração da operação

“Cleanup”).

Em que pese se possa ventilar  a existência  de conexão probatória  a

ensejar a reunião de todos os fatos em um único processo, haja vista que a prova das infrações

penais   influem uma na  outra,  bem como é   feita  principalmente  por  meio  de  documentos

produzidos com a mesma medida de quebra de sigilo/interceptação telefônica (e outras),  o

Ministério Público faz referência ao número de denunciados e à complexidade dos fatos, que

pode   retardar   demasiadamente   o   andamento   do   processo,   causando   prejuízo   àqueles   que

responderão presos cautelarmente e, ainda, tumultuar a instrução processual.
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Nesse sentido, o artigo 80 do Código de Processo Penal estabelece:

Art.  80.  Será  facultativa  a  separação  dos  processos quando  as

infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de

lugar diferentes,  ou,  quando pelo  excessivo  número de  acusados e

para não lhes  prolongar a prisão provisória,  ou por  outro motivo

relevante, o juiz reputar conveniente a separação.

Considerando   o   acima   exposto,  reputa-se  importante  a  cisão  dos

fatos criminosos em denúncias separadas, por conveniência didática e instrutória, que aponta

a complexidade dos fatos e o número excessivo de denunciados.

Em razão disso, oferecemos  02 (duas) denúncias, consignando que a

denúncia  01  (referente   aos   fatos   configuradores  do  crime  de  associação  ao  tráfico)  vem

instruída com os autos físicos do presente inquérito policial e apensos (medidas cautelares),

enquanto a  denúncia 02  (relativa ao crime de  tráfico de drogas  –  1ª  APREENSÃO) será

acompanhada de cópia salva em mídia digital e de cópia integral dos autos físicos da  Ação

Penal nº 17690-92.2019.811.0002 – Código 595390   (3ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT)  .

Por   fim,   verifica-se   que   os   dados  probatórios   angariados   aos   autos

revelam que certos denunciados/investigados, inobstante os crimes de associação ao tráfico e

tráfico  de  drogas,   realizaram,   ainda,  condutas  outras  (a  exemplo  da  “arrecadação”

financeira  para  a  facção  criminosa  Comando  Vermelho,  da  arregimentação  de  novos

integrantes para sedimentação e expansão da Orcrim, do “controle” e “disciplina” exercidos

em regiões/bairros delimitados por lideranças destacados, ocultação/dissimulação da origem

ilícita dos recursos auferidos com as atividades criminosas, além do decreto e execução de

punições  para os  que descumpriam ordens  e  regras  (Estatuto)  da organização criminosa,

consoante  revelam  inúmeros  diálogos  captados  por  meio  da  interceptação  telefônica

judicialmente autorizada e levantamento de campo condensado nos detalhados relatórios de

investigação policial)  que podem configurar, em tese, crime de  organização criminosa  (art.

2º,  caput, da  Lei nº 12.850/2013) e/ou outros (lavagem de capitais  – Lei nº 12.683/2012),
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autônomos  em  relação  aos  demais  delitos  da  Lei  de  Drogas  objeto  das  presentes

denúncias,  revelando o acervo probatório, inclusive, indícios razoáveis quanto ao exercício

por alguns denunciados da função/atividade de liderança coletiva e/ou individual da facção

Comando Vermelho (CVMT), na cidade de Várzea Grande/MT.

A propósito dos fatos em questão, pelas mesmas razões acima expostas,

bem como evidenciando-se que não houve maior aprofundamento das investigações no que

tange  às   condutas   típicas  acima   referidas –  o  que   remete   à  necessidade  de   realização  de

ulteriores diligências – requer o Ministério Público seja determinada o desmembramento

em relação a tais fatos apurados, com a extração de cópia integral do presente inquérito

policial  e  dos  autos  das  medidas  cautelares  correlatas,  autorizando-se  o

compartilhamento  de  toda  prova  produzida  durante  a  presente  investigação,  para

autuação em apartado e remessa à 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT (especializada no

crime  organizado),  a  fim  de  que  os  membros  do  Ministério  Público  com  atribuição

(GAECO  –  Grupo  de  Atuação  Especial  Contra  o  Crime  Organizado  do  Ministério

Público de Mato Grosso), adotem   as medidas apuratórias que entenderem cabíveis  .

4.  (ANTECEDENTES CRIMINAIS) Nos termos do artigo 2º, itens

7.18.8, 7.18.8.1 e 7.18.8.2, do Provimento nº 02/2012-CGJ, c.c. artigo 1º, III, do Provimento nº

19/2012-CGJ, requer: 

a) Folha de Antecedentes dos denunciados ao Instituto de Identificação

Criminal do Estado de Mato Grosso e da Nacional de Brasília;

b)  Certidões   Criminais   dos   denunciados   extraídas   do   Sistema   de

Inspeção e Acompanhamento de Produção – SIAP do Tribunal de Justiça deste Estado. 

5. (DILIGÊNCIAS)

5.1.  Considerando o encaminhamento à perícia técnica dos aparelhos

celulares arrecadados por ocasião da deflagração da operação “Cleanup” e cumprimento dos

respectivos mandados de busca e apreensão, consoante expediente de fls. 661/662-IP,  requer
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seja requisitado à Autoridade Policial o envio aos autos, tão logo ultimada a diligência, do

respectivo Laudo Pericial, acompanhado de minucioso relatório de análise de inteligência a ser

realizado pelo núcleo competente, acerca dos dados extraídos que guardem correlação com os

fatos em apuração.

5.2.  Acolhendo   a   sugestão   da   i.  Autoridade   Policial,   por   reputar

imprescindível para arregimentar elementos de prova/convicção suficientes quanto à autoria

dos fatos imputados ao arguido  MAIKE JHONSON PEREIRA CARVALHO,  requer  seja

determinada a  realização de exame pericial  de confronto/identificação de voz nos diálogos

interceptados atribuídos ao referido investigado (vulgo “MIKE”).

6. (PROVIDÊNCIAS/COMPARTILHAMENTO DE PROVAS)

6.1.  Considerando que muitos denunciados respondem criminalmente

por   outros   processos   ou   possuem   condenações   pela   prática   de   outros   crimes,   inclusive

cumprindo pena,  requer  seja oficiado à Vara de Execução Penal da Capital e aos Juízos por

onde tramitem eventuais ações penais movida em desfavor dos denunciados, remetendo cópia

da presente denúncia, para as providências de mister.

6.2.  Considerando que durante o período da medida de interceptação

telefônica efetivada no bojo da presente investigação, integrantes da associação para o tráfico

foram alvos de ações policiais pontuais, que possibilitaram aprender considerável quantidade

de substância entorpecente e efetuar a prisão em flagrante dos respectivos agentes criminosos

em   razão   do   cometimento   dos   crimes   de  tráfico  de  drogas,   cujos   fatos   vem   sendo

apurados/processados na Ação Penal nº 17690-92.2019.811.0002 – Código 595390 - 3ª Vara

Criminal  de  Várzea  Grande/MT (1ª  APREENSÃO –  tráfico  de  drogas),  Ação  Penal  nº

18290-16.2019.811.0112  –  Código  596010  -  3ª  Vara  Criminal  de  Várzea  Grande/MT  (2ª

APREENSÃO – tráfico de drogas), Ação Penal nº 21791-75.2019.811.0002 – Código 602276

- 3ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT (3ª APREENSÃO – tráfico de drogas), Ação Penal

nº 21502-45.2019.811.0002 – Código 601787  - 3ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT  (4ª
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APREENSÃO –  tráfico  de  drogas)  e  Ação  Penal  nº  48189-36-2019.811.0042  –  Código

608798 -  9ª  Vara Criminal  de Cuiabá/MT  (5ª  APREENSÃO –  tráfico de drogas),  ante  a

relevância da prova produzida por meio das escutas telefônicas autorizadas por este r. Juízo

para a escorreita apuração das condutas objeto dos citados cadernos processuais, notadamente

quanto   ao   envolvimento   de   terceiros   agentes   não   flagrados   no   momento   do

transporte/armazenamento da droga, porém diretamente vinculada à substância entorpecente

(proprietário,   vendedor,   etc),  requer  seja   autorizado   o   compartilhamento   dos   elementos

informativos/provas obtidos com a medida cautelar de interceptação telefônica, enviando-se

cópia dos  Relatórios Técnicos nº43  /2019/NI/DER/PJCMT e     nº 08/2020/NI/DER/PJCMT  

(fls. 252/340 e 459/990 -ANEXO I) para juntada nas referidas ações penais.

6.3. Considerando a apreensão, por ocasião da deflagração da operação

“Cleanup” e cumprimento dos respectivos mandados de busca, de  07 (sete) munições e 01

(um) carregador de pistola calibre .40  na posse do denunciado  CALISTRO LEMES DO

NASCIMENTO (vulgo “CALISTO”/“VEREADOR”), e a ausência de informações quanto a

possuir o mesmo o necessário registro da arma de fogo correspondente, de modo a se aferir o

cometimento (ou não) de crime de posse ilegal de arma de fogo,  requer  seja requisitado à

Autoridade Policial para que diligencie visando aferir a circunstância mencionada (existência

ou não  de  certificado  de   registro  de  arma  de   fogo),  devendo,  em sendo o  caso,   instaurar

procedimento   investigatório   apartado  para   apuração  da  materialidade   e   autoria   delitivas   –

salvante se tal providência já houver sido adotada.

6.4.  Considerando   as   informações   constantes   nos   autos   de   que   a

denunciada  CLEIDIANE SOUZA  SANTOS  (vulgo  “TETE”)  exercia   a   traficância,

sobretudo,   em   sua   residência   (“boca   de   fumo”),   onde   se   reuniam/encontravam   outros

traficantes, sendo que ali também residem consigo seus filhos menores, requer seja oficiado à

Promotoria   de   Justiça   da   Infância   e   Juventude   para   conhecimento   acerca   de   tal

situação/circunstância e adoção das providências que entender cabíveis em relação à situação

de risco dos menores.
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7.  (PRISÃO  PREVENTIVA)  Em  meio   à   deflagração   da   operação

“Cleanup”,  elementos supervenientes demonstrando factível  envolvimento dos denunciados

LUIZ FELIPE DA SILVA (vulgo “MANCHA”),  CLEITON DA SILVA,  CLEITON DE

SOUZA MANGELA (vulgo “MANGELINHA”), JOSÉ CARLOS DA SILVA (vulgo “ZÉ

CARLOS”),  ANDRÉ DA  SILVA  GERALDO  (vulgo  “GATO  MESTRE”  ou

“ANDREZINHO”),  CLEIDIANE SOUZA  SANTOS  (vulgo  “TETE”),  DAINEY

APARECIDO DA COSTA  (vulgo “BUNDUDO” ou “DENIS”),  RÔMULO DE SOUZA

MANGELA (vulgo “ROMINHO” ou “MANGELA”), GABRIELE FERRER DA SILVA,

EDNELSON DUARTE DA SILVA (vulgo “DENTINHO”), BENTO GETÚLIO DA SILVA

e JEFFERSON PEREIRA DA SILVA (vulgo “FEFE”) na associação voltada ao fomento do

crime de tráfico de drogas nesta cidade de Várzea Grande/MT, justificam a necessidade de suas

prisões para garantia da ordem pública, na medida em que se dedicavam à referida atividade

ilícita, extremamente perniciosa à paz e tranquilidade social. Nesse viés, incursos em crime

comum aos demais  que  já   tiveram,  pelas  mesmas razões,  decretada a  prisão preventiva,  o

Ministério Público requer a prisão preventiva dos referidos denunciados.

8.  (JUSTIFICATIVA):  NNão   obstante   a  materialidade   do   crime   de

tráfico   pressupor   apreensão   da   droga,  o  mesmo  não  ocorre  em  relação  ao  delito  de

associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), que, por ser de natureza formal, sua

materialidade pode advir de outros elementos de provas. 

Nesse sentido: 

“HABEAS CORPUS. ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. PRISÃO

PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MATERIALI-

DADE.  NÃO  APREENSÃO  DE  DROGA COM  O  PACIENTE.

PRESCINDIBILIDADE.   GRANDE   QUANTIDADE   DE   DROGA

APREENDIDA COM A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.  PERICU-

LOSIDADE   CONCRETA.   GARANTIA   DA   ORDEM   PÚBLICA.

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. ENCERRA-
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MENTO INSTRUÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÕES FINAIS. SÚMU-

LA 52 DESTA CORTE. (STJ, HC nº 148.480/BA, 6ª Turma) 

9. (JUNTADA): Requer juntada de cópia reprográfica das denúncias e

aditamentos ofertados nos autos das 05 (cinco) ações penais que apuram os crimes de tráfico

de drogas praticados, em tese, pelos integrantes da presente  associação ao tráfico, durante o

período da interceptação telefônica efetivada no bojo da presente investigação.

Várzea Grande/MT, 06 março de 2020.

Anne Karine Louzich Hugueney Wiegert

Promotora de Justiça em substituição legal 
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