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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª 

VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DA COMARCA DA CAPITAL. 

  

 

OPERAÇÃO CALÍGULA 

 

PREVENÇÃO: 

N.º CNJ: 0317084-69.2019.8.19.0001 (BUSCA E APREENSÃO) 

N.º CNJ: 0109400-09.2021.8.19.0001 (VERIFICAÇÃO) 

N.º CNJ: 0036643-80.2022.8.19.0001 (QUEBRA TELEMÁTICA) 

 

OBJETO: 

PIC’s MPRJ n.º: 2014.01254187 e 2021.00831627 

Termo Circunstanciado n.º 405-00269/2019 

Inquérito Policial nº 404-00167/2020 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO, pelo Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime 

Organizado – GAECO, através dos Promotores de Justiça que esta 

subscrevem, vem, muito respeitosamente e no uso de suas atribuições 

constitucionais e legais, com fulcro no disposto no artigo 129, I, da 

Constituição da República e nos artigos 24 e 41, ambos do Código de 

Processo Penal, oferecer 

 

DENÚNCIA 

 

em face de 

S I G I L O S O 
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1-  EDSON NOGUEIRA DE MEDEIROS JÚNIOR, vulgo 

“URSO”, nascido em 07/06/1973; 

 

2-   JOÃO CARLOS PINTO, vulgo “BAIANO”, brasileiro, 

nascido em 17/07/1964 

3-  ILTON ANTONIO ESTEVES, brasileiro, nascido em 

05/09/1954,  

4-  ALEXANDRE CYSNE ESTEVES, brasileiro, nascido 

em 19/12/1977,  

5-  MICHELLE CYSNE ESTEVES, brasileira, nascida em 

26/10/1981,  
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6-  FABIO JOSÉ DO NASCIMENTO MONSORES, 

brasileiro, nascido em 11/08/1966,  

7-    LEANDRO CYSNE ESTEVES, brasileiro, nascido em 

27/08/1979,  

8-  SIDNEI PASSOS ESTEVES, brasileiro, nascido em 

18/07/1968,  

9-  ROMULO COLLI FERNANDES, brasileiro, nascido em 

10/07/1981,  

 

I- DA INTRODUÇÃO ACERCA DA “OPERAÇÃO CALÍGULA”: 

 

A “Operação Calígula”, assim nominada em referência ao 

terceiro Imperador Romano da dinastia Júlio-Claudiana, de nome Gaius 

Caesar Augustus Germanicus, que fora conhecido principalmente por 

sua crueldade e sadismo, bem como por ter ascendido no Poder às 

custas de violência e mortes, especialmente daqueles que com ele 

dividiam o controle pretoriano e a linhagem sucessória do trono de 
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Tibério, a exemplo de Macron e Gemellus, este último nomeado 

conjuntamente com Calígula como sucessor do Império Romano e 

morto para viabilizar o seu domínio exclusivo, busca efetivamente o 

combate de estrutura criminosa enraizada em nossa sociedade, cuja 

disputa pelo controle das atividades e do domínio territorial, assim 

como no paradigma histórico romano, vem acompanhada de grandes 

conflitos (especialmente internos) e vultuoso número de assassinatos. 

 

Cuida-se, pois, de investigação ministerial voltada a 

apurar, em apertado resumo, a existência de grandiosa estrutura 

criminosa organizada voltada à prática de múltiplos ilícitos, em especial 

crimes violentos, crimes contra a administração pública e crimes contra 

a ordem econômica, tudo inserido no contexto umbilicalmente atrelado 

ao domínio territorial para a perpetuação da exploração de jogos de 

azar não apenas no Rio de Janeiro, mas também em outros Estados da 

Federação. 

 

Com efeito, tem-se que esta investigação fora 

materializada através dos PIC’s 2014.01254187 e 2021.00831627, 

além do IP nº 404-00167/2020, bem como encontra-se devidamente 

instruída com o material probatório colhido através das cautelares de 

busca e apreensão (Proc. nº 0317084-69.2019.8.19.0001 e TC nº 405-

00269/2019); de verificação (Proc. nº 0109400-09.2021.8.19.0001); 

e de quebra de sigilo telefônico e telemático (Proc. nº 0036643-

80.2022.8.19.0001), todas deferidas por este insigne Juízo 

Especializado, além, ainda, de outros importantes elementos 

compartilhados de investigações e processos autônomos, tudo em 

razão da convergência quanto à vinculação estrutural com a liderança 

exercida pelo denunciado (em separado) ROGÉRIO DE ANDRADE. 
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Como sabido, ROGÉRIO DE ANDRADE, além de sobrinho 

(por ser filho de João Carlos de Andrade e Silva), também era “braço-

direito” do já falecido (em 1997) contraventor CASTOR DE ANDRADE, 

e, por essa razão, sempre se reputou legítimo sucessor dos negócios 

criminosos da família “ANDRADE”, notadamente representando a 

figura do seu genitor, também integrante da árvore genealógica 

criminosa, ainda que tal sucessão fosse então compartilhada com os 

herdeiros de CASTOR, especialmente com PAULO ROBERTO ANDRADE 

(filho de Castor) e com FERNANDO IGGNÁCIO (genro de Castor). 

 

Neste espeque, vale frisar que PAULO ROBERTO 

ANDRADE, vulgo “PAULINHO”, fora assassinado em 1998 e FERNANDO 

IGGNÁCIO em 2020, tendo, em ambos os casos, surgido fortes 

suspeitas de que as mortes foram encomendadas pelo denunciado 

ROGÉRIO COSTA DE ANDRADE E SILVA. No caso de “PAULINHO”, tem-

se que ROGÉRIO DE ANDRADE foi acusado pelo executor JADIR 

SIMEONE DUARTE de ser o autor intelectual do crime, tendo sido 

condenado pelo Tribunal do Juri em 2002 e posteriormente absolvido 

em 2013. Já no caso de FERNANDO IGGNÁCIO, tem-se que ROGÉRIO 

fora denunciado pela prática do aludido crime (em conjunto com o 

também denunciado nesta “Operação Calígula”, MÁRCIO ARAÚJO), 

tendo contra eles robustos elementos de prova, à exemplo do Relatório 

de Análise Investigativa elaborado por este GAECO.  

 

Vejamos, neste espeque, esquema ilustrativo 

demonstrando a vinculação familiar na disputa pelo controle do espólio 

criminoso de CASTOR DE ANDRADE. 

 



Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado 

GAECO/RJ 

Avenida Marechal Câmara, nº 370, Centro, Rio de Janeiro/RJ 
Telefone: (21) 2215-4727 

 
 

6 

   

 

 

 

Ultrapassada esta sucinta recapitulação da disputa 

sangrenta que culminou com a assunção por ROGÉRIO DE ANDRADE, 

no ano de 1998 (morte de “PAULINHO”), do controle da maior parte da 

contravenção fluminense, frisamos que o PIC nº 2014.01254187 

ostentava, inicialmente, elementos de prova que indicavam que os 

famigerados “bicheiros” mantinham rotina habitual de pagamento de 

propinas a agentes públicos, vindo a dominar e sublocar territórios 

destinados à exploração de jogos de azar, tudo mediante emprego de 

violência.  

 

Sendo assim, com a consolidação de medidas 

investigativas, em especial o cumprimento de mandado de busca e 

apreensão deferido no processo judicial nº  0317084-

69.2019.8.19.0001 e com a análise do aparelho telefônico Samsung 

SM-G955FD Galaxy S8+, IMEI 357825080417404, apreendido com o 

também denunciado (em separado) MÁRCIO GARCIA, vulgo “MUG”,  foi 

possível confirmar que tal contexto criminoso investigado estava, em 

sua maior parte, justamente ligado à figura de ROGÉRIO DE ANDRADE, 

personagem conhecido no cenário da contravenção fluminense. 
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Neste momento, torna-se imperioso registrar que os 

fatos narrados no sobredito procedimento (PIC nº 2014.01254187) e 

que não se relacionam diretamente com aqueles ora contemplados 

nesta inicial acusatória (na medida em que atingem outras 

ramificações da contravenção fluminense), serão devidamente 

desmembrados em decisão própria, de modo a permitir o necessário 

prosseguimento das apurações e a consequente persecução penal por 

via autônoma, sem que se configure qualquer possibilidade de 

arquivamento implícito. 

 

Outrossim, tem-se que conclusão similar à do PIC nº 

2014.01254187 teve aquele tombado sob o nº 2021.00831627, que 

iniciou-se a partir do compartilhamento de elementos de provas 

extraídos de aparelhos telefônicos e contas telemáticas vinculadas ao 

ora denunciado (em separado) RONNIE LESSA, onde se apurou a 

existência de uma ORCRIM vocacionada à prática de múltiplos ilícitos, 

em especial a exploração de jogos de azar e crimes contra a 

administração pública, integrada, além de RONNIE LESSA e outras 

pessoas, por CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA DA SILVA, vulgo “CADU” 

ou “KADU”, MAXWELL SIMÕES CORREA, vulgo “SUEL”, LEANDRO DE 

SOUZA BARBOSA, vulgo LEANDRO “R” ou LEANDRO “DA ABOLIÇÃO”, 

RENATO PESSANHA PIRES, vulgo “RENATINHO”, JEFFERSON 

MONTEIRO e MARCOS CIPRIANO DE OLIVEIRA MELLO, vulgo “CIPRI” 

ou “CIPRIANO”, que contava, ainda, com a colaboração de agentes 

públicos, como, por exemplo, os policiais civis VINICIUS DE LIMA 

GOMEZ, JORGE LUIZ CAMILLO ALVES, vulgo “CAMILO”, e ADRIANA 

BELÉM, e os policiais militares MAURÍCIO DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS 

JÚNIOR, vulgo “MAURÍCIO JÚNIOR”, LEONARDO DUQUE ESTRADA 

MEYER NEVES DE OLIVEIRA, vulgo “CAP. DUQUE”, e RÔMULO 

OLIVEIRA ANDRÉ, vulgo “MAJ. RÔMULO”.  
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Neste espeque, tem-se que, após o avanço nas 

apurações investigativas, constatou-se que a casa ilegal de jogos 

gerida por RONNIE LESSA, situada na Avenida do Pepê, n.º 52, Barra 

da Tijuca, Rio de Janeiro, local conhecido como “Quebra-Mar”, também 

integrava o conglomerado de domínio da organização criminosa 

liderada por ROGÉRIO DE ANDRADE, sendo este o ponto de 

convergência entre todos os envolvidos. 

 

No que toca especificamente ao objeto do PIC nº 

2021.00831627, há que ressaltar a sua conexão com o IP nº 404-

00167/2020, onde apura-se mais objetivamente a participação dos 

policiais civis na estrutura criminosa em questão, em especial os 

Delegados de Polícia MARCOS CIPRIANO e ADRIANA BELÉM, também 

denunciados nesta “Operação Calígula”. 

 

Neste giro, vale frisar que, como se infere das denúncias 

autônomas conjuntamente apresentadas nesta data, integrantes da 

“Operação Calígula” (composta de 04 denúncias), a participação de 

cada um dos citados agentes policiais se mostrou objetivamente 

diferenciada entre si, sendo certo que a natureza, a complexidade, a 

habitualidade e a importância da participação do denunciado (em 

separado) MARCOS CIPRIANO no núcleo criminoso liderado por 

RONNIE LESSA, aliado ao seu ostensivo interesse nos resultados das 

atividades desempenhadas e nas estratégias empregadas pela horda 

na Zona Oeste carioca, denota sua efetiva integração à organização 

criminosa liderada por ROGÉRIO DE ANDRADE, ao passo que as 

condutas desempenhadas pela denunciada Delegada ADRIANA 

CARDOSO BELÉM, à luz dos elementos colhidos até este momento, 

apesar de qualificadas como episódio corruptivo de extrema relevância 
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aos interesses da organização criminosa, não permitiram a 

compreender, ao menos por ora, como integrante de tal nefasta 

estrutura. 

 

Noutro bordo, inúmeros materiais advindos de 

investigações próprias contextualizam tudo o que fora apurado, de 

modo a dar contornos perfeitos à ora desvendada atuação criminosa 

organizada, permitindo compreender que, para viabilizar, potencializar 

e assegurar o gozo das vantagens financeiras oriundas da exploração 

de jogos de azar, a horda corrompe servidores estatais, 

oculta/dissimula a natureza, origem, localização, disposição 

movimentação e/ou propriedade de bens, direitos ou valores, e, ainda, 

vale-se de violência, inclusive assassinando pessoas, sempre que 

preciso. 

 

As investigações demonstraram, ainda, a existência de 

uma meticulosa repartição de tarefas dentro da malta, onde os agentes 

dividem-se em grupos coordenados por líderes que organizam todo o 

modus operandi, havendo uma verdadeira estrutura hierarquizada e 

bem ordenada. Em tal contexto, destaque-se a nítida existência de 

diversos núcleos, como os de segurança, de gestão, operacional, 

financeiro e tecnológico. 

 

Frise-se, assim, que a “Operação Calígula” traz consigo 

o efetivo descortinamento da atividade criminosa liderada por 

ROGÉRIO DE ANDRADE, ainda que não exaurida por completo ante seu 

gigantismo, de modo a culminar, ao presente tempo, com o 

oferecimento simultâneo de 04 (quatro) denúncias integralmente 

correlacionadas entre si, tendo esta divisão se mostrado imprescindível 

diante da multiplicidade de réus, do extenso acervo probatório 
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produzido e da complexidade dos fatos abordados. 

 

Nesta toada, frisamos que esta denúncia abarcará 

justamente os importantes núcleos tecnológicos da ORCRIM, 

responsáveis pela manutenção e operação de todo o sistema 

informatizado e equipamentos utilizados na exploração de jogos de 

azar. Tal núcleo representa, em verdade, a espinha dorsal da atividade 

ilícita ora combatida. 

 

Uma segunda peça acusatória contemplará a liderança 

da organização criminosa e sua cúpula mais próxima, especialmente 

as chefias dos núcleos de segurança e de gestão, além de importante 

agente público envolvido em corrupção passiva habitual e generalizada 

instalada nas entranhas da Polícia Civil fluminense.  

 

Uma terceira denúncia contemplará a ramificação da 

horda responsável pela exploração ilegal de jogos no território da Barra 

da Tijuca e adjacências, liderada por RONNIE LESSA e integrada por 

diversos outros agentes, além do conexo episódio corruptivo específico 

(que se difere e se excepciona da corrupção habitual também 

engendrada pela malta), protagonizado por agentes estatais 

vinculados à 16ª DP, que se relacionou à demanda pontual da ORCRIM, 

consistente na recuperação, mediante pagamento de propinas, de 

dezenas de máquinas “caça-níquel” apreendidas em virtude de anterior 

operação policial que veio a fechar um dos bingos vinculados à tal 

organização criminosa.  

 

Por fim, uma quarta exordial abordará isoladamente 

episódio pontual de lavagem de dinheiro, relacionado à aquisição do 

fundo de comércio do estabelecimento situado na Barra da Tijuca, 
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localidade conhecida como “Quebra-Mar”, onde fora instalada, 

aparelhada e operada a casa ilegal de jogos pertencente à horda, o que 

se deu com efetiva ocultação da natureza, origem e propriedade de 

bens, direitos e valores provenientes de infração penal, na medida em 

que vinculados ao nome de terceiros estranhos à tal operação, os quais 

figuraram como “laranjas” da horda. 

 

 Em suma, diante de todos os elementos coligidos ao 

longo das investigações, especialmente aqueles que demonstram a 

efetiva organização e estruturação operacional, o animus associativo e 

a estabilidade no vínculo dos denunciados, conclui-se pela existência 

de sólida organização criminosa  voltada à prática de diversas infrações 

penais, incluindo corrupções ativas, extorsões, ameaças, lavagem de 

capitais, homicídios, crimes contra a economia popular e a exploração 

de jogos de azar, a qual conta com a participação de servidores 

públicos e com o emprego de armas de fogo em suas ações, bem como 

mantém conexão com outras organizações criminosas independentes, 

em especial com facções dedicadas precipuamente ao tráfico de drogas 

e com milícias, viabilizando a exploração de jogos de azar em áreas de 

domínio territorial destas últimas estruturas.  

 

Neste sentido, repita-se, por oportuno, que, não 

obstante as vultuosas vantagens ilícitas decorrentes da exploração de 

jogos de azar, a presente organização criminosa igualmente se volta à 

prática, dentre outros, dos crimes de corrupção, extorsão, homicídios 

e lavagem de dinheiro, tudo de forma estruturalmente ordenada, sem 

os quais o funcionamento da engrenagem criminosa não seria capaz 

de proporcionar as referidas vantagens. Assim, tem-se que os ganhos 

oriundos das contravenções estão diretamente relacionados com a 

instalação de um espúrio esquema corruptivo e de um nefasto 
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conglomerado de crimes violentos, necessários ao avanço e 

manutenção do domínio territorial desta horda. 

 

Por tais razões, inclusive, é que se vislumbra a incidência 

do tipo penal descrito no artigo 2º da Lei nº 12.850/13, eis que 

demonstrada, para além da finalidade lucrativa, também a 

estabilidade, a organização hierárquica, a divisão de tarefas e a prática 

de crimes puníveis com penas máximas em abstrato superiores a 04 

(quatro) anos, por esta estrutura delituosa composta pelos ora 

denunciados e por diversos outros agentes. 

 

Feita a necessária introdução acerca do objeto da 

presente demanda (de dimensão e complexidade pouco vistas), 

reiteramos que esta denúncia digna-se a abordar exclusivamente a 

ramificação desta organização criminosa responsável por suas 

atividades tecnológicas, especialmente a criação e atualização de 

aplicativos virtuais de exploração de jogos de azar, a manutenção e 

operação dos servidores, links e outros recursos imprescindíveis para 

manter em atividade os sistemas de apostas e, por fim, a instalação e 

manutenção de equipamentos físicos e a orientação dos comparas que 

operam estas estruturas junto aos consumidores finais. 

 

Repita-se que este desmembramento ora levado a termo 

se faz não só indicado, mas verdadeiramente necessário, em razão da 

multiplicidade de denunciados e do extenso acervo probatório 

produzido, sendo condição sine qua non para a adequada compreensão 

dos fatos por este d. Juízo, bem como para o regular avanço da marcha 

processual, até o julgamento definitivo do feito. 

 

Doravante, passamos a descrever a dinâmica de cada 
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ilícito praticado, bem como expor, de forma clara e objetiva, a conduta 

de cada um dos denunciados para sua consolidação, imputando-lhes, 

na forma da lei, os correlatos tipos penais infringidos. 

 

II- DO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA: 

 

Desde data incerta, mas ao menos no período 

compreendido entre o ano de 2018 e a presente data, os denunciados 

EDSON NOGUEIRA DE MEDEIROS JÚNIOR, vulgo “URSO”; JOÃO 

CARLOS PINTO, vulgo “BAIANO”; ILTON ANTONIO ESTEVES; 

ALEXANDRE CYSNE ESTEVES; MICHELLE CYSNE ESTEVES; 

FABIO JOSÉ DO NASCIMENTO MONSORES; LEANDRO CYSNE 

ESTEVES; SIDNEI PASSOS ESTEVES; e ROMULO COLLI 

FERNANDES;  agindo de forma consciente e voluntária, previamente 

ajustados e em unidade de desígnios entre si e com ROGÉRIO COSTA 

DE ANDRADE E SILVA, vulgo “R”, “RA”, “CHEFE”, “PATRÃO”, “01”, 

“HOMEM”, “GAROTO”, “AMIGO”, ou apenas “ROGÉRIO DE ANDRADE”; 

GUSTAVO DE ANDRADE E SILVA, vulgo “02”, “FILHO”, ou “PRÍNCIPE 

REGENTE”; MÁRCIO ARAÚJO DE SOUZA, vulgo “ARAÚJO”; DANIEL 

RODRIGUES PINHEIRO, vulgo “PINHEIRO”; CARLOS ALEXANDRE 

ANDRADE PIRES DA SILVA, vulgo “ALEXANDRE ANDRADE”; MÁRCIO 

GARCIA DA SILVA, vulgo “MUG”; JEFERSON TEPEDINO CARVALHO, 

vulgo “FEIJÃO”; AMAURY LOPES JÚNIOR, vulgo “AMAURY BANCA” ou 

“MAGRÃO”, RONNIE LESSA; CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA DA SILVA 

vulgo “CADU” ou “KADU”; MAXWELL SIMÕES CORREA, vulgo “SUEL”; 

LEANDRO DE SOUZA BARBOSA, vulgo “LEANDRO (R)” ou “LEANDRO 

ABOLIÇÃO”; RENATO PESSANHA PIRES, vulgo “RENATINHO”; 

JEFFERSON MONTEIRO DA SILVA; MARCOS CIPRIANO; e terceiros 

elementos ainda não identificados, incluindo funcionários públicos, 

promoveram, constituíram, financiaram e integraram, pessoalmente e 
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por interpostas pessoas, organização criminosa armada, 

estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, 

ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou 

indiretamente, vantagens de qualquer natureza, mas especialmente 

oriundas da exploração de jogos de azar, mediante a prática de 

infrações penais cujas penas máximas são superiores a 04 (quatro) 

anos, dentre as quais destacamos os crimes de corrupção ativa (artigo 

333, caput e parágrafo único, do Código Penal); extorsão (artigo 158, 

do Código Penal); lesão corporal de natureza grave (artigo 129, §1º, 

do Código Penal); homicídio (artigo 121, do Código Penal); lavagem de 

dinheiro (artigo 1º, da Lei 9.613/1998), dentre outros, mantendo esta 

estrutura conexão com outras organizações criminosas independentes. 

 

Consoante antecipado no tópico anterior, as 

investigações em apreço foram iniciadas após o recebimento de duas 

informações distintas, as quais, após devidamente elucidadas, 

demonstraram íntima relação entre si. Como dito, de um lado tinha-se 

as apurações iniciadas a partir da vinculação do denunciado (em 

separado) MÁRCIO “MUG” com a contravenção fluminense, e de outro 

a vinculação de RONNIE LESSA (também denunciado nesta “Operação 

Calígula”) com a exploração de jogos de azar no território da Barra da 

Tijuca, Rio de Janeiro/RJ. 

 

Após aprofundamento das diligências investigativas, 

tornou-se possível compreender que os fatos em exame estariam 

inseridos em um contexto muito mais profundo do que o mero desvio 

pontual de conduta de “MUG” e/ou de RONNIE LESSA, havendo 

elementos suficientes a demonstrar que os ora denunciados, ao lado 

de outras pessoas (parte denunciada separadamente e parte ainda não 

contemplada pela fase inicial da “Operação Calígula”), organizaram 
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uma estrutura complexa, verdadeiramente bem aparelhada e 

coordenada, para o fim de praticar, de forma coesa, diversos delitos 

com habitualidade, sobretudo em desfavor da ordem econômica e da 

paz e administração públicas. 

 

Outrossim, em igual sentido, com o cumprimento da 

ordem judicial de Busca e Apreensão regularmente deferida no bojo 

dos autos nº 0317084-69.2019.8.19.0001, com o cumprimento do 

mandado de verificação expedido no bojo dos autos nº 0109400-

09.2021.8.19.0001 e com a quebra de sigilo telefônico e telemático 

deferida no bojo dos autos nº 0036643-80.2022.8.19.0001, foi 

produzido vasto e robusto material probatório reforçando a existência 

da ORCRIM em questão (que ora segue, em parte, digitalizado e 

disponibilizado em link próprio em razão do seu extenso volume, e 

será, na íntegra, acautelado junto a este Juízo através de HD-Externo 

em decorrência da incompatibilidade com o sistema do processo 

eletrônico), cuja atividade é liderada e coordenada por ROGÉRIO DE 

ANDRADE e por seu filho GUSTAVO DE ANDRADE.  

 

Sem prejuízo, apurou-se que as ordens emanadas das 

sobreditas lideranças criminosas eram materialmente implementadas 

através de RONNIE LESSA; CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA DA SILVA 

vulgo “CADU” ou “KADU”; MAXWELL SIMÕES CORREA, vulgo “SUEL”; 

LEANDRO DE SOUZA BARBOSA, vulgo “LEANDRO (R)” ou “LEANDRO 

ABOLIÇÃO”; RENATO PESSANHA PIRES, vulgo “RENATINHO”; 

JEFFERSON MONTEIRO DA SILVA; MARCOS CIPRIANO, MÁRCIO 

ARAÚJO DE SOUZA, vulgo “ARAÚJO”, DANIEL RODRIGUES PINHEIRO, 

vulgo “PINHEIRO”, CARLOS ALEXANDRE ANDRADE PIRES DA SILVA, 

vulgo “ALEXANDRE ANDRADE”, MÁRCIO GARCIA DA SILVA, vulgo 

“MUG”, JEFERSON TEPEDINO CARVALHO, vulgo “FEIJÃO”, AMAURY 
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LOPES JÚNIOR, vulgo “AMAURY BANCA” ou “MAGRÃO”, dentre outros 

comparsas ainda não qualificados.  

 

Além dos integrantes nominados no parágrafo 

anterior, a ORCRIM detém núcleos tecnológicos altamente 

capacitados e estruturados, compostos por EDSON NOGUEIRA 

DE MEDEIROS JÚNIOR, vulgo “URSO”; JOÃO CARLOS PINTO, 

vulgo “BAIANO”; ILTON ANTONIO ESTEVES; ALEXANDRE 

CYSNE ESTEVES; MICHELLE CYSNE ESTEVES; FABIO JOSÉ DO 

NASCIMENTO MONSORES; LEANDRO CYSNE ESTEVES; SIDNEI 

PASSOS ESTEVES; ROMULO COLLI FERNANDES; e terceiros 

ainda não identificados, aos quais recai a missão de tornar 

operacional a exploração de jogos de azar em todas as áreas de 

domínio desta horda, através de servidores e sistemas próprios. 

 

Como já ressaltado anteriormente, esta ORCRIM 

apenas alcança seus expressivos resultados financeiros em razão do 

concurso de funcionários públicos, que ocupam as mais diversas 

posições dentro da malta, do emprego de armas de fogo para 

assegurar o domínio territorial e a eliminação da concorrência e 

também pela conexão com outras organizações criminosas 

independentes, sobretudo facções voltadas ao tráfico de drogas e 

milícias, com quem o grupo em apreço celebrou parcerias para garantir 

sua atuação nas áreas já dominadas pelos parceiros. 

 

Vejamos, para melhor ilustrar o que adiante será 

pormenorizado, o organograma da organização criminosa ora 

denunciada, através do qual podemos verificar, com clareza e 

objetividade: (i) alguns dos núcleos de atuação existentes na 

estrutura, em especial os ora contemplados no conglomerado de 
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denúncias que abrange a fase inicial da “Operação Calígula” (total de 

04 exordiais acusatórias), bem como suas respectivas conexões; (ii) 

os papéis preponderantes de cada integrante da horda que, neste 

momento, foram completamente descortinados, inclusive com nítida 

distinção de função e grau de hierarquia dentro da estrutura; (iii) a 

capilaridade das atividades criminosas, que se espalha por vasto 

território através de gestores e arrendatários, além de valer-se de 

empresas em sua operação e da prática de uma miríade de ilícitos; (iv) 

o grande aparato financeiro e tecnológico empregado pela ORCRIM em 

suas atividades; e (v) o modus operandi arquitetado essencialmente 

com base na corrupção de servidores públicos, no emprego de violência 

e na lavagem de recursos das vantagens ilicitamente auferidas: 
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Nos tópicos a seguir, passaremos a demonstrar, 

exemplificativamente, alguns dos contundentes elementos de provas 

coligidos, os quais não deixam dúvidas acerca da existência da 

organização criminosa em apreço, até o momento integrada pelos 

denunciados nesta demanda e naquelas simultaneamente 

apresentadas (todas integrantes da “Operação Calígula”), sendo certo 

que outros comparsas ainda serão identificados em momento 

oportuno, quando da continuidade das apurações. Ademais, ainda nos 

tópicos seguintes, serão esmiuçadas, individualmente, as condutas de 

cada um dos ora denunciados no âmbito desta horda, demonstrando, 

assim, seu incomum potencial nocivo e seu severo grau de 

periculosidade. 

 

II.1- DA DINÂMICA DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA: 

 

A ORCRIM objeto desta demanda, muito bem articulada, 

estruturou-se solidamente de forma a viabilizar a exploração de jogos 

de azar em vasta área geográfica, tudo mediante a imposição de 

domínio territorial com violência, além da prática reiterada e sistêmica 

dos crimes de corrupção ativa, homicídio, lavagem de dinheiro, 

extorsão, ameaça, dentre outros. 

 

Nesta linha de raciocínio, conforme apresentado no 

organograma acima colacionado, trata-se de estrutura criminosa 

verdadeiramente complexa, contando com núcleos setorizados e com 

atividades bem delineadas, todos funcionando em estreita harmonia e 

sob o controle imediato de ROGÉRIO DE ANDRADE e de seu filho e 

“segundo homem” na hierarquia, GUSTAVO DE ANDRADE. 

 

Prosseguindo, tem-se que, logo abaixo dos líderes da 
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ORCRIM, estaria um seleto grupo de pessoas reputadas como 

integrantes de uma cúpula, de onde destacamos os seguintes 

personagens:  

 

(i) MÁRCIO ARAÚJO DE SOUZA, vulgo “ARAÚJO”, 

chefe geral de segurança da ORCRIM;  

(ii) DANIEL RODRIGUES PINHEIRO, vulgo 

“PINHEIRO”, chefe direto da segurança pessoal 

de ROGÉRIO DE ANDRADE;  

(iii) CARLOS ALEXANDRE ANDRADE PIRES DA 

SILVA, vulgo “ALEXANDRE ANDRADE”, além de 

primo do líder criminoso ROGÉRIO DE 

ANDRADE, é um importante pilar na 

organização criminosa, especialmente por atuar 

diretamente na tomada de território e no 

exercício da força como modus operandi na 

atividade ilícita; 

(iv) MÁRCIO GARCIA DA SILVA, vulgo “MUG”, 

responsável pela gestão dos negócios da 

contravenção em relevante território 

geográfico, especialmente no que toca ao 

controle de produtividade financeira, o 

adequado funcionamento dos sistemas 

eletrônicos e a difusão de informações sobre 

possíveis operações policiais nocivas aos 

negócios;  

(v) JEFERSON TEPEDINO CARVALHO, vulgo 

“FEIJÃO”, gestor de casas de jogos, além de 

exercer papel de relevo na segurança e na vida 

pessoal de ROGÉRIO DE ANDRADE; e 
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(vi) AMAURY LOPES JÚNIOR, vulgo “AMAURY 

BANCA” ou “MAGRÃO”, responsável pela 

interlocução da horda com a Polícia Civil, 

especialmente para viabilizar a instalação de 

um grandioso e nefasto esquema corruptivo. 

 

Outrossim, a organização criminosa em tela, para fazer 

valer o domínio do vasto território físico que ostenta, utiliza da 

capilarização da gestão dos negócios ilícitos como uma importante 

estratégia, sendo RONNIE LESSA um personagem de grande relevo 

neste contexto, já que, ao lado de outros asseclas, domina nobre área 

carioca, a saber, o bairro da Barra da Tijuca, sem prejuízo de outras 

localidades para onde planejava a expansão das ações delituosas. 

Veja-se, neste espeque, o teor dos Relatórios de Análise nº 021/2022, 

022/2022 e 023/2022, ora anexados a estes autos e acessível através 

do link abaixo referenciado. 

 

Por derradeiro, para além dos citados personagens, tem-

se que a horda ainda conta, como já dito anteriormente, com núcleo 

tecnológico estável e organizado (objeto da presente exordial 

acusatória), voltado à missão de manter hígidos os sistemas 

informatizados e as máquinas destinadas ao funcionamento do 

esquema de jogos e apostas ilegais.  

 

Tal setor, como se verá adiante e como se pode inferir 

do detalhado relatório elaborado pelo GAECO (acessível pelo link 

próprio abaixo indicado), é composto por ao menos 02 (dois) 

seguimentos, um focado nas redes de tecnologia, em especial links e 

conexões necessários para hospedagem de toda a infraestrutura, e 

outro voltado ao funcionamento operacional direto dos sistemas e 
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máquinas utilizadas em cada banca de apostas. 

 

Com efeito, é possível concluir da singela análise do 

vasto material probatório produzido nas fases investigativas da 

“Operação Calígula” (cuja íntegra segue disponibilizada ao Juízo), que 

trata-se de organização criminosa que, para perpetuar a prática de 

ilícitos, investe grande aparato financeiro, bem como movimenta 

numeroso grupo de pessoas em atividade verdadeiramente complexa, 

que envolve não só o emprego de violência e o controle de território 

físico, mas também, como dito, a aquisição de sistemas tecnológicos 

de alta sofisticação, a compra e distribuição de imenso acervo de 

máquinas “caça-níquel”, a operação de centenas de milhares de pontos 

de “jogo do bicho”, a utilização de grupos empresariais na ocultação e 

dissimulação de recursos, o emprego de armas de fogo, a utilização 

habitual de ameaças e violência, a utilização de forte aparato de 

segurança, a corrupção de agentes públicos, a eliminação de opositores 

e concorrentes, dentre outras estratégias ardis. 

 

Especificamente quanto às estratégias adotadas pela 

malta para a consolidação de suas atividades, pedimos vênia para 

colacionar, exemplificativamente, alguns dos importantes elementos 

de prova produzidos pelas investigações em anexo, que implicam 

inclusive outros denunciados em conexão com aqueles ora abarcados 

nesta exordial acusatória, tudo destacado de um grande acervo 

colocado à disposição do Juízo e das partes, na íntegra, os quais 

ilustram com clareza o que ora resta aduzido: 

 

• Da Existência de Uma Sólida Estruturação 

Hierárquica no Contexto Criminoso 

Organizado: 
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Origem do Material: Extração do aparelho telefônico Samsung SM-

G955FD Galaxy S8+, IMEI 357825080417404, apreendido com o nacional 

MÁRCIO GARCIA DA SILVA, vulgo “MUG”, CPF: , no bojo do processo 

cautelar nº 0317084-69.2019.8.19.0001. 

Material em Destaque: 

 

 

 

“NEGO” (em azul) envia para “MUG” (em verde) o áudio PTT-

20171024-WA0133.opus, abaixo transcrito: 

  

“Eu vou dispensar... dispensar não... os meninos vão 

começar a fazer a cobrança aqui, aí eu vou praí então, tá? 

Valeu!” 

 

“MUG” (em verde) envia sequencialmente para “NEGO” (em azul) 

os áudios PTT-20171024-WA0136.opus e PTT-20171024-
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WA0137.opus, abaixo transcritos: 

 

“Não precisa vir não, rapaz. Dá uma moral para os caras aí. 

Você depois me encontra, rapaz. Tu vai sair daí? Deixar os 

caras aí sozinhos? E eu quero ver essa cobrança aí 

também! Faz essa porra aí, que eu estou preocupado. 

Já tem 15 (quinze) dias que tem máquina aí e eu não 

sei quantas máquinas tem, o que que tu botou aí, o 

que que tu não botou. Eu quero saber, pô.” 

 

“Tá parecendo até o patrão... Você está parecendo o 

patrão. Você faz tudo sozinho, você não fala nada, 

não dá satisfação de porra nenhuma, tá tudo errado, 

né Carlos? Mas tudo bem. Depois a gente se 

encontra. Não precisa vir agora não.” 

 

“NEGO” (em azul) envia para “MUG” (em verde) o áudio PTT-

20171024-WA0138.opus, abaixo transcrito: 

 

“É isso que eu quero passar pra tu também... Aqui está 

dominado, cara. Está dominado legal, entendeu? 

Agora a gente vai começar... Eu estou aqui no local que o 

cara está acabando de aprontar aqui o comércio para a 

gente entrar aqui... Aqui está tanquilo, cara... Está 

dominadinho mesmo aqui... Vai ficar bonito. (...)” 

 

“MUG” (em verde) envia para “NEGO” (em azul) o áudio PTT-

20171024-WA0139.opus, abaixo transcrito: 

 

“Mas eu estou “por aqui” (expressão de raiva) 

Carlos. Já te falei... Porra, você tem 02 (dois) meses 

que você não me encontra. Isso é um absurdo. Se 
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você quer trabalhar sozinho, trabalha sozinho. É 

contigo mesmo. Mas vai aguentar as consequências, 

parceiro. Pô... eu estou falando com você há um 

tempão... Rapaz, me encontra... Pô, você some, você 

não aparece, você não dá uma satisfação, porra... E 

não é assim não, parceiro. Entendeu? Isso tem uma 

hierarquia. A gente tem que seguir a hierarquia da 

porra da firma, mas você não quer seguir. Você é 

fodão... Você se acha o fodão... Entendeu? É contigo! 

Você que sabe! Eu estou aqui sempre, maluco. Você 

quer me encontrar, você encontra, é só você querer.” 
 

Comentário: Do diálogo acima apresentado, travado entre “MUG” e 

“NEGO”, resta clara a posição de chefia daquele primeiro sobre o último, 

bem como evidencia, com clareza, a existência de uma complexa estrutura 

hierárquica na horda. 

 

Obs: Íntegra do diálogo disponível pelo link:  

 

 

• Do Domínio Territorial Exercido pela ORCRIM 

e da Imposição de Violência na Atividade: 

 

Origem do Material: Extração do aparelho telefônico Samsung SM-

G955FD Galaxy S8+, IMEI 357825080417404, apreendido com o nacional 

MÁRCIO GARCIA DA SILVA, vulgo “MUG”, CPF: , no bojo do processo 

cautelar nº 0317084-69.2019.8.19.0001. 

Material em Destaque: 

 

“MARCELO AGULH” (em azul) encaminha mensagem de voz para 
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“MUG” (em verde) - PTT-20170927-WA0128.opus: 

 

“Ô Mug, me responde aí... Comunidade Santa Maria, lá 

no “Pau da Fome”, é depois de onde era a Gama Filho, é 

nosso? Como é que é a situação lá? Comunidade lá 

cara... Uma milícia... Lá eu tenho um esquema bom... Dá 

pra botar um monte lá... Fala comigo aí!” 

 

“MUG” (em verde) encaminha mensagem de voz para “MARCELO 

AGULH” (em azul) - PTT-20170927-WA0134.opus: 

 

“Parceiro, não é nosso não. Pau da Fome é 

Cascadura alí né? Tem que ver o bairro. Vê o bairro 

direitinho e vê se tem alguma coisa. Se não tiver e 

o cara da milícia quiser, a gente põe”. 
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Comentário: Do diálogo se verifica com clareza que “MARCELO”, em 

virtude da posição hierarquicamente superior ocupada por “MUG”, vai até 

tal denunciado buscar informações sobre a possibilidade de expansão dos 

negócios ilícitos para um determinado território, identificado como 

“Comunidade Santa Maria – Pau da Fome”.  

Inicialmente, por não compreender com clareza a localização geográfica da 

área, “MUG” pede para que seja verificado o bairro de referência, para 

avaliar o domínio (ou não) da ORCRIM no caso, inclusive já antecipando 

que, caso não fosse área por eles dominada e houvesse interesse da milícia 

local, estaria disposto a explorar a área. 

Todavia, após o interlocutor “MARCELO” confirmar que a área seria em 

Jacarepaguá, “MUG” de plano afirma que ali poderia ser explorado, 

notadamente por se tratar de território dominado pela horda liderada por 

ROGÉRIO DE ANDRADE. 

Por fim, “MARCELO” questiona se, por se tratar de área dominada por 

milícia, teria a ORCRIM que pagar algo, sendo tal questão rechaçada por 

“MUG”, notadamente porque, segundo dito, Jacarepaguá seria área de 

domínio do clã. “MUG” ainda orienta expressamente que, em caso de 

qualquer problema, deveria o assecla falar o nome de ROGÉRIO DE 

ANDRADE, vulgo “R”. 

 

Obs: Íntegra do diálogo disponível pelo link:  

 

 

Origem do Material: Extração do aparelho telefônico Samsung SM-

G955FD Galaxy S8+, IMEI 357825080417404, apreendido com o nacional 

MÁRCIO GARCIA DA SILVA, vulgo “MUG”, CPF: , no bojo do processo 

cautelar nº 0317084-69.2019.8.19.0001. 

Material em Destaque: 
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Comentário: No episódio acima, “MUG” (em verde) e “KEKE” (em azul) 

trocam informações sobre contabilidade financeira de múltiplos pontos de 

exploração ilegal de jogos, o que denota a efetiva capilaridade da ORCRIM 

e a sua atuação em vasto território geográfico. 

 

Obs: Íntegra do diálogo disponível pelo link:  

(PARA OUVIR OS ÁUDIOS, BASTA FAZER DOWLOAD NA PASTA 
RESPECTIVA, DISPONÍVEL NO DRIVE JÁ INDICADO) 
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Origem do Material: Extração do aparelho telefônico Samsung SM-

G955FD Galaxy S8+, IMEI 357825080417404, apreendido com o nacional 

MÁRCIO GARCIA DA SILVA, vulgo “MUG”, CPF: , no bojo do processo 

cautelar nº 0317084-69.2019.8.19.0001. 

Material em Destaque: 

 

 

Mensagem de voz (arquivo PTT-20190524-WA0078.opus) enviada 

por “MUG”, cuja transcrição segue abaixo: 

 

Atenção, me ligaram e o cara queria saber de quem era a 

situação e... e os caras do 2 querendo fechar. Entendeu? Ia lá 

para quebrar tudo. Mas eu dei uma ideia no amigo aqui e tô 

esperando uma resposta. Mas fica esperto porque se precisar 

fechar eu vou te ligar, valeu? É só isso. 

Observação: Quando “MUG” se refere aos “caras do 2”, 

quer referenciar os policiais da “P2”, serviço reservado da 

PMERJ. 
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Comentário: No episódio acima, “MUG” (em verde) e “FEIJÃO” (em azul) 

falam sobre um dos pontos de exploração da ORCRIM, situado na Rua 

Iperó, 490, Curicica, Rio de Janeiro-RJ, o qual é administrado por 

“FEIJÃO”. A gestão de “FEIJÃO” do referido ponto de exploração criminosa 

emerge, ainda, do fato de que “MUG” o alerta objetivamente sobre a 

ocorrência de operação policial, o que fez necessário o fechamento 

preventivo do local até a consolidação de acerto corruptivo. 

 

Obs: Íntegra do diálogo disponível pelo link:  

 

 

Origem do Material: Extração do aparelho telefônico Samsung SM-

G955FD Galaxy S8+, IMEI 357825080417404, apreendido com o nacional 

MÁRCIO GARCIA DA SILVA, vulgo “MUG”, CPF: , no bojo do processo 

cautelar nº 0317084-69.2019.8.19.0001. 

Material em Destaque: 

Mensagem de voz (arquivo PTT-20190215-WA0058.opus), enviada por 

Mug: 

Amigo, vê aí pra mim como é que tá a Abolição. E outra coisa, 

eu tô querendo ver a tua última visualização e não consigo ver! 

Bota essa porra pra mostrar aí porra... a tua última visualização 

Adriano, por favor! E me liga aí depois, rápido! Que eu quero 

saber como é que tá que o Cara tá esperando aqui uma 

resposta.   

 

Na sequência, segue o diálogo: 
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Mensagem de voz (arquivo PTT-20190215-WA0067.opus) enviada por 

Adriano: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na conversa com “MUG”, Adriano detalha todos os endereços dos pontos 

Chefão, o que aconteceu diferente aqui foi antes de ontem 

que... o rapaz de preto tiveram aqui no comércio, mas eu fui 

lá de noite e conversei com eles e eles foram embora. Só 

isso que aconteceu. Mais nada, nada mais. Por enquanto 

aqui tá tudo tranquilo. Já passei na loja aqui, na Nice, no 

Walmir, já passei nas duas bases aqui e tá tudo tranquilo. 

No bicho também não tem nada 
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que ROGÉRIO ANDRADE explora no bairro da Abolição: 

  

• Rua Paquequer n°8 bar do Jorge 

• Rua Luiz Vargas n°175 bar da Kelly ou setor B 

• Rua Luiz Vargas n° 6 - Bar do seu Antônio 

• Rua Solimões n°38 -Bar do Trogo 

• Rua Figueiredo Pimentel n° 238 bar do Sérgio Varandão 

• Rua Moreira n°18 loja do Valmir 

Comentário: Diálogo entre “MUG” (em verde) e “ADRIANO” (em azul), 

ocasião em que se verifica a chefia do primeiro em relação ao último, na 

medida em que há evidente prestação de contas. Para além disso, há no 

diálogo a indicação de diversos pontos de jogos ilegais integrantes da área 

dominada por ROGÉRIO DE ANDRADE, especialmente nas imediações do 

bairro Abolição. 

ADRIANO, ao prestar informações à “MUG”, esclarece que o “bicho” e as 

demais operações estão tranquilas, apesar da aparição do BOPE na 

localidade, o que comprova o domínio territorial na área. 

 

Obs: Íntegra do diálogo disponível pelo link:  

 

Origem do Material: Extração do aparelho telefônico Samsung SM-

G955FD Galaxy S8+, IMEI 357825080417404, apreendido com o nacional 

MÁRCIO GARCIA DA SILVA, vulgo “MUG”, CPF: , no bojo do processo 

cautelar nº 0317084-69.2019.8.19.0001. 

Material em Destaque: 
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Comentário: Diálogo entre “MUG” (em verde) e “TICO MICO” (em azul), 

identificado como Rubens Onofre Neto. 

Da conversa, extrai-se objetivamente o vasto domínio territorial da 

ORCRIM em questão, notadamente quando relatados inúmeros bairros em 

que a atividade seria explorada. Da conversa, em apertado resumo, infere-

se a atuação nas áreas da Muzema, do Recreio dos Bandeirantes, da Tijuca 

e de Jacarepaguá. 

 

Obs: Íntegra do diálogo disponível pelo link 

 

 

 

Origem do Material: Extração do aparelho telefônico Samsung SM-

G955FD Galaxy S8+, IMEI 357825080417404, apreendido com o nacional 
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MÁRCIO GARCIA DA SILVA, vulgo “MUG”, CPF: , no bojo do processo 

cautelar nº 0317084-69.2019.8.19.0001. 

Material em Destaque: 
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Mensagem de voz (arquivo PTT-20180520-WA0065.opus) enviada por 

Mug, em 21/05/2018: 
 

Que que tu falou com ele? Que que tu falou com teu primo a 

respeito dos caras. Fala pra mim. 

 
Mensagem de voz (arquivo PTT-20180520-WA0066.opus) enviada por 

Alexandre: 
 

Meu irmão! Soltando fogo pelas narinas. Chamou os caras de 

frouxo, o caralho, ligou pros caras, mandou os caras ir lá... na 

hora. Meu irmão, os caras voltaram tudo correndo rsrsrs. Um 

bando de banana do caralho, vai tomar no cú. 
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Na sequência do diálogo, Alexandre envia mensagem de voz (arquivo 
PTT-20180520-WA0068): 

 

Então, conseguiu botar bastante. Quer dizer, bastante não, mas 

mais coisas. Principalmente porque hoje é dia de domingo, tem 

muita coisa que estava fechada. Mas o mais importante é que a 

estrutura funcionou, a engrenagem funcionou, da maneira que eu 

queria, entendeu? É isso que eu queria que ficasse bem claro, 

sacou? Porque, porra... os caras meu irmão, comandar o negócio 

num posto de gasolina pelo celular?!?! Vai tomar no cu! Pô, isso 

eu mesmo faço cara e não preciso de ninguém aqui. E quando eu 

falei com os caras, os caras estavam na estrada indo embora. Pô, 

isso é um esculacho neh meu irmão! Eu não falei com detalhes, 

mas quem falou sobre os caras, até pro patrão, foi o próprio 

Urso, entendeu? E ele falou: caralho, cara, o Rogério tá 

soltando fogo pelas ventas (risos). Eu falei é... (risos). E não 

conversei mais nada, mas no dia seguinte estavam os dois lá e eu 

perguntei, chamei os dois e falei... o que que tá havendo? Qual o 

problema de vocês? Falei mesmo! – Ah que você não falou nada 

e a gente ficou assim... – Sabe? Querendo jogar a culpa pra cima 

de mim. Vai se foder! Tem é que fazer o teu trabalho, faz o teu e 

eu faço o meu. Tenho outras coisas pra fazer. Eu não posso ficar 

tomando conta de marmanjo. Mas pelo menos agora, hoje, rodou 

redondinho. Tava precisando chamar a atenção deles mesmo. 
 

Comentário: No episódio acima, “MUG” (em verde) e “ALEXANDRE 

ANDRADE” (em azul) deixam claro existir uma disputa territorial onde, de 

um lado está ALEXANDRE ANDRADE e ROGÉRIO ANDRADE, e do outro 

Thiago Teixeira Cardoso, atual administrador da área do falecido César 

Andrade. Alexandre Andrade teria levado 150 equipamentos de apostas 

para implantar no território disputado, porém, até aquele momento, só 

havia conseguido colocar em funcionamento 28.  

Alexandre reclama ainda do pessoal que estaria no local para assegurar a 
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segurança e a instalação dos equipamentos e diz que essas pessoas 

estariam com medo, e que não poderia demonstrar isso a Thiago. 

Infere-se que ALEXANDRE colocou uma grande equipe de policiais e outros 

criminosos na rua para fazer valer o domínio territorial, de modo a viabilizar 

a instalação dos equipamentos na aludida área. 

Por derradeiro, salta aos olhos a participação ativa de ROGÉRIO DE 

ANDRADE no episódio, o qual é expressamente mencionado por 

ALEXANDRE, seu primo. 

 

Obs: Íntegra do diálogo disponível pelo link 

 

Origem do Material: Extração do aparelho telefônico Samsung SM-

G955FD Galaxy S8+, IMEI 357825080417404, apreendido com o nacional 

MÁRCIO GARCIA DA SILVA, vulgo “MUG”, CPF: , no bojo do processo 

cautelar nº 0317084-69.2019.8.19.0001. 

Material em destaque: 

 

“MUG” envia mensagem de voz (arquivo PTT-20180520-WA0072.opus): 
 

Tu acha que ele vai continuar com isso? Ele vai perder mesmo 

na moral e ficar na dele? Porra... é muito bundão né cara. 

 

 
Mensagem de voz (arquivo PTT-20180520-WA0073.opus), enviada por 

ALEXANDRE ANDRADE: 
 

Cara... eu não sei meu irmão. Mas eu tô apostando... espero 

que não, mas eu tô me defendendo pro pior. Por isso que 

até o... o Amigo está mandando o chefe da segurança 

pra cá com mais seis homens. 
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Comentário: No mesmo contexto do diálogo anterior, ALEXANDRE diz à 

“MUG”, quando preocupado com o conflito territorial instalado com 

THIAGO, que ROGÉRIO DE ANDRADE estaria enviando o chefe da 

segurança para intervir na questão, o qual fora indicado como sendo o 

também denunciado “ARAÚJO”. 

 

Obs: Íntegra do diálogo disponível pelo link: 

 

 

Origem do Material: Extração do aparelho telefônico Samsung SM-

G955FD Galaxy S8+, IMEI 357825080417404, apreendido com o nacional 

MÁRCIO GARCIA DA SILVA, vulgo “MUG”, CPF: , no bojo do processo 

cautelar nº 0317084-69.2019.8.19.0001. 

Material em destaque: 
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Mensagem de voz (arquivo PTT-20171101-WA0121.opus) enviada por 
SANDRINHO RECREIO, em 01/11/2017:  

 

Não nego, é coisa de trabalho. Entendeu? É uma situação que 

foi oferecida pra mim, mas eu queria conversar com você antes, 

entendeu? Pra ver se isso interfere no empreendimento 

aqui, entendeu? Aí eu precisava conversar com você 

pessoalmente. Mas é só isso só, nada de mais não. 

 

Mensagem de voz (arquivo PTT-20171101-WA0128.opus) enviada por 

“MUG” em 01/11/2017:  
 

Deixa eu te perguntar só uma coisa... É alguma coisa que tu 

quer botar na loja aí que te ofereceram, é isso? Na tua loja, é 

isso irmão? 
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Mensagem de voz (arquivo PTT-20171101-WA0129.opus) enviada por 
SANDRINHO RECREIO, em 01/11/2017:  
 

Não, não, não... Não é nada disso. Entendeu? É outra situação. 

Eu queria falar com você, mas não sei se esse canal aí pra 

eu falar com você claramente é aberto. Só se vc me disser 

que é aberto, aí eu te explico melhor. 

 

Mensagem de voz (arquivo PTT-20171101-WA0131.opus) enviada por 
“MUG”, em 01/11/2017:  
 

Pode falar irmão, não tem problema não. Ou então escreve, tu 

não consegue escrever não? Tenta escrever com calma aí... 

escrito é melhor. 

 

 

Mensagem de voz (arquivo PTT-20171101-WA0133.opus) enviada por 

“MUG”, em 01/11/2017:  
 

Irmão, isso aí é uma coisa que é do homem, entendeu? Se 

for na área, eu tenho que conversar pessoalmente 

contigo porque não pode, entendeu? Ele proíbe mesmo. 

Não deixa botar não! Agora, se for um esquema teu em outro 
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lugar, aí não tem problema não cara, de jeito nenhum. Agora se 

for aí no bar, nessa área aí não dá, entendeu? Mas aí eu 

converso pessoalmente contigo. O negócio é maneiro pra 

caramba e a gente já tá na pista com isso, entendeu? 

Geral! 

 

 

Mensagem de voz (arquivo PTT-20171101-WA0134.opus) enviada por 
“MUG”, em 01/11/2017:  

 

Eu conheço... eu já conheço, entendeu? Isso aí já está geral, 

Rio de Janeiro todo. Só que ELE que botou né! Ele que 

introduziu e eu tomo conta de alguns lugares, entendeu? 

Mas pode ser pela televisão, pode ser pelo tablet, pode ser uma 

loja... Eu sei, eu já tenho até loja, entendeu? 

 

Mensagem de voz (arquivo PTT-20171101-WA0137.opus) enviada por 
SANDRINHO RECREIO, em 01/11/2017:  

 

Pô... entendi. É esse então MUGÃO. Então vou dar a “ultima 

forma” aqui cara. Entendeu? Já vou falar que não pode 

então, porque é outra coisa. Aham.. Deus me livre!!! Tá 

vendo? Por isso eu quis logo falar com você, entendeu? 

Isso é uma coisa que veio assim... me foi apresentada... eu vi 

e tal... ai pô, tipo, eu me interessei... dá uma grana... e não é 

uma coisa tão meticulosa, paradinha que tu faz no telefone, no 

tablet, pequeninho ali, entendeu? Mas eu, antes de mais 
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nada, quis logo falar contido, entendeu? Então vou parar 

tudo. Aí a gente fala pessoalmente pra você entender 

aqui. Mas obrigado, irmão. Obrigadão, tá? E é isso, está 

tudo última forma, tudo parado. A gente se fala 

pessoalmente então. 
 

Comentário: “Mug” (em verde) deixa bem claro para “Sandrinho Recreio” 

(em azul) como funciona o monopólio de ROGÉRIO ANDRADE com o jogo 

dentro da área dominada por ele. Alerta que não pode colocar porque 

ROGÉRIO “proíbe” e “não deixa botar” qualquer atividade de jogo na 

extensão territorial por ele ocupada. 

Verifica-se do referido diálogo que “Sandrinho Recreio” (em azul) estaria 

absolutamente preocupado em explorar jogos em seu estabelecimento, que 

é situado em área dominada pela ORCRIM, tanto é que buscou autorização 

prévia junto à “MUG” e se prontificou a parar imediatamente a atividade 

quando descobriu a atuação da ORCRIM na localidade. 

Extrai-se, ainda, do diálogo, a importância de “MUG” na estrutura 

criminosa, tanto por ser referência no pedido de autorização encabeçado 

por “Sandrinho Recreio”, quanto por afirmar categoricamente que faz a 

gestão de áreas dominadas por ROGÉRIO DE ANDRADE, inclusive 

possuindo loja para jogos. 

Complementando a informação, tem-se que em 14/11/2019 os nacionais 

Oséas Gomes Sales e Pablo Costa Nunes foram assassinados 

(https://extra.globo.com/casos-de-policia/policia-investiga-se-

assassinatos-na-zona-oeste-foram-ordenados-por-contraventores-

24083384.html). Oséas teria recebido ordem da contravenção da zona 

oeste para encerrar as apostas que vinha fazendo de bolões de futebol. No 

dia da morte, Oséas decidiu fazer uma “saideira” como um último bolão. 

Note que se trata da mesma modalidade de jogo que Sandrinho 

pretendia implementar. 

A morte de ambos se deu no bairro de Realengo, uma das áreas de 

ROGÉRIO ANDRADE. De acordo com o diálogo de “MUG” e Sandrinho, 

ROGÉRIO ANDRADE já dominava o jogo de apostas de futebol, no mínimo, 

https://extra.globo.com/casos-de-policia/policia-investiga-se-assassinatos-na-zona-oeste-foram-ordenados-por-contraventores-24083384.html
https://extra.globo.com/casos-de-policia/policia-investiga-se-assassinatos-na-zona-oeste-foram-ordenados-por-contraventores-24083384.html
https://extra.globo.com/casos-de-policia/policia-investiga-se-assassinatos-na-zona-oeste-foram-ordenados-por-contraventores-24083384.html
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desde 2017. 

 
 
Obs: Íntegra do diálogo disponível pelo link:  

 

Origem do Material: Contas telemáticas vinculadas ao terminal telefônico 

+5521980367343, utilizadas por MÁRCIO ARAÚJO DE SOUZA, vulgo 

“ARAÚJO”, inscrito no CPF sob o nº , objeto de quebra/afastamento de sigilo 

no bojo da cautelar 0007186-37.2021.8.19.0001 e compartilhadas em 

decisão proferida nos autos 0263379-25.2020.8.19.0001. 

Material em Destaque: 
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Áudio “be6af613-3b2d-4ec6-be84-6bf6f02668d8.opus” enviado 
por Pinheiro (em azul acima): 
 

“Araujo, o que acontece... Porra irmão, eu pouco falo com meu 

irmão rapá. Porra. Meu irmão ele traiu ele, quer dizer, traiu 

o 01, traiu você, porque porra, você cansou de falar, vamo botar 

teu irmão lá, vamo botar teu irmão lá... Porra, e eu... Ah, 

vambora! Entendeu? Porra. E o cara fez o que fez. Porra! Isso aí 

não passa nem pela minha cabeça, filho. Tá de brincadeira. Porra. 

Te falar filho... sem consideração, entendeu? Não teve 

consideração comigo. Entendeu? Não teve consideração com a 

minha família. Com ninguém. Entendeu? Agora, porra... 

Imagina se o 01 aí não tava... não tinha uma consideração? 

Irmão! Vap! Porra filho, Vap em mim também, filho! 

Entendeu? Não pensa nisso? Como é que eu vou pensar nele 

nessa hora, entendeu? Na moral? Sei que tu tem teu irmão lá 

também, entendeu... é... vocês são unidos, entendeu? Teu irmão 

é sujeito homem e a gente sabe disso. Entendeu? Porra. Mas cada 

um tem que, tem que meu irmão... Meu pai sempre falava, 

parceiro, cabeça que não pensa, corpo que padece”. 

 

 
LINK PARA OUVIR O ÁUDIO DE PINHEIRO: 
 

Comentário: “PINHEIRO” (em azul) externa sua indignação com a conduta 

do seu irmão (Ademir – também segurança de ROGÉRIO ANDRADE), bem 

como no fato de tal infortúnio ter gerado reflexos a ele próprio, inclusive 

conjecturando uma possível sorte do fato de ROGÉRIO ANDRADE ter 

“consideração” com ele, o que evitou ser morto juntamente com seu irmão 

(conclusão alcançada pelo tom empregado no trecho “Imagina se o 01 aí 

não tava... não tinha uma consideração? Irmão! Vap! Porra filho, 

Vap em mim também.”) 
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Do trecho infere-se que ROGÉRIO DE ANDRADE age com violência e tem 

por hábito eliminar desafetos, opositores e eventuais traidores. 

 

Obs: Íntegra do diálogo disponível pelo link: 

 

 

• Da Utilização de Empresas na 

Ocultação/Dissimulação de Recursos: 

 

A seguir, vê-se breve exemplo do rol de pessoas jurídicas 

vinculadas ao líder da ORCRIM, ROGÉRIO DE ANDRADE: 

 

 

 

Tais empresas, como apurado, servem para transacionar 

grandioso volume de dinheiro, aparentemente incompatível com suas 

operações declaradas, criando o cenário perfeito para a ocultação do 

patrimônio adquirido como produto de atividades ilícitas, exploradas 

há muito tempo por esta ORCRIM. 

 

Ademais, diversos veículos de luxo estão registrados em 

nome de parte das empresas acima elencadas, sem que haja aparente 
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vinculação destes bens com as atividades finalísticas das sociedades, 

reforçando as suspeitas sobre a prática de atos de lavagem de dinheiro. 

No mesmo sentido, há prova robusta indicando a ocorrência de tal 

prática ilícita (lavagem), sendo um dos episódios contemplados pela 

presente “Operação Calígula”, tudo nos termos da denúncia 

conjuntamente oferecida e que também integra o acervo de material 

probatório colhido nesta investigação. 

 

Em suma, a estruturação de múltiplas sociedades com 

objetos lícitos, mas empregadas na movimentação de bens e valores 

oriundos de práticas criminosas, evidencia a complexidade desta 

horda. 

 

• Do Robusto Aparato de Segurança Utilizado na 

Atividade Criminosa Organizada: 

 

Origem do Material: Extração do aparelho telefônico Samsung SM-

G955FD Galaxy S8+, IMEI 357825080417404, apreendido com o nacional 

MÁRCIO GARCIA DA SILVA, vulgo “MUG”, CPF: , no bojo do processo 

cautelar nº 0317084-69.2019.8.19.0001. 

Material em Destaque: 

 

 

Fonseca envia a mensagem de voz (arquivo PTT-20191104-WA0143.opus) 

transcrita abaixo: 
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Pô, recebi, recebi uma ligação agora de um amigo aí que 

trabalha no meio das antigas... me afirmou que agora nessa 

semana aí, o Amigo vai tirar aquela galera toda... vai tirar 

aquela galera aí, certo? A´eu tô te passando, não sei se tu 

tem ciência de alguma coisa ... falou que aquele pessoal 

da segurança aí ia sair. Aqueles que tava chefiando 

Bangu ia sair. Aí já to te deixando ciente, se por acaso 

entrar algum amigo aí, pra fazer um pedido pra mim. 

Inclusive essa pessoa que me ligou falou que até fez um 

pedido também ... mas já reforçando ... que ele não sabe 

quem vai assumir... mas falou que tem certeza que vai 

trocar. 

 

“MUG” responde através de mensagem de voz (arquivo PTT-20191104-

WA0149.opus): 

Tô sabendo de nada irmão. Inclusive eu tenho que falar com 

ele. Mas... foi bom saber. Muito bom! Foi bom você me falar 

isso hoje. Deixa comigo. Qualquer coisa, qualquer notícia eu 

passo pra você. Agora se for o Araujo... não vai ficar 

bom não... que eu não tenho muita intimidade não. 

 

Após “MUG” ventilar a possibilidade de ARAÚJO assumir a segurança de 

Bangu, Fonseca envia a seguinte mensagem de voz (arquivo PTT-

20191104-WA0148.opus): 

Não! Mas o Araújo não vai ser. Porque ele já tá na 

segurança geral, não vai assumir Bangu, não vai ser 

rebaixado. Vai entrar é alguém no lugar do DG e 

alguém no lugar do Pinheiro, que eu tô sabendo. 
 

Comentário: Da conversa travada entre “MUG” e “FONSECA BARETA”, 

infere-se existir um complexo aparato de segurança no cerne da ORCRIM, 

o qual é ramificado e seccionado, onde tem-se o ora denunciado ARAÚJO 

como “Chefe Geral” e diversas outras chefias setorizadas abaixo dele, cada 



Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado 

GAECO/RJ 

Avenida Marechal Câmara, nº 370, Centro, Rio de Janeiro/RJ 
Telefone: (21) 2215-4727 

 
 

50 

   

 

qual com um vasto contingente de “soldados” (como é o caso da 

mencionada “Chefia de Bangu”), tudo nos moldes de um verdadeiro 

exército criminoso. 

 

Obs: Íntegra do diálogo disponível pelo link:  

 

Origem do Material: Contas telemáticas vinculadas ao terminal telefônico 

+5521980367343, utilizadas por MÁRCIO ARAÚJO DE SOUZA, vulgo 

“ARAÚJO”, inscrito no CPF sob o nº , objeto de afastamento de sigilo no 

bojo da cautelar 0007186-37.2021.8.19.0001 e compartilhadas em decisão 

proferida nos autos 0263379-25.2020.8.19.0001. 

Material em Destaque: 

 

 
 

8be78cfe-6cca-4234-b232-89f4d8aff9a0.jpg 
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cd15bc7a-fd69-4984-ab51-393faf91643b.mp4 
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96a8c56e-855d-42d1-913d-0f96c4877b5c.jpg 

 
 

Comentário: Do episódio acima observa-se que, tamanha é a estrutura de 

segurança instalada ao redor da liderança da ORCRIM, que bastou 

estacionar nas imediações do prédio de ROGÉRIO DE ANDRADE um veículo 

de cor preta para os seguranças se insurgirem com receio de que fosse 

equipe deste GAECO, o que demonstra não só o robusto aparato ostentado 

pela horda, mas também o perigo e o risco que é contra ela atuar. 

 

Obs: Íntegra do diálogo disponível pelo link:  

 

 

• Da Corrupção de Agentes Públicos: 
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Origem do Material: Extração do aparelho telefônico Samsung SM-

G955FD Galaxy S8+, IMEI 357825080417404, apreendido com o nacional 

MÁRCIO GARCIA DA SILVA, vulgo “MUG”, CPF: , no bojo do processo 

cautelar nº 0317084-69.2019.8.19.0001. 

Material em Destaque: 

 

Comentário: No episódio acima, especificamente em dia de operação 

policial voltada ao combate à contravenção, “MUG” envia mensagem para 

“Keke” dizendo que a “segurança” (leia-se: o núcleo de segurança da 

ORCRIM, liderado por ARAÚJO) pediu três “marmitas” para fazer um 

“teatro” na 30ª DP. 

Obs: As “marmitas” a que “MUG” se refere são máquinas caça-níqueis 

deixadas em determinados locais ou entregues para policiais para que seja 

feita a apreensão das mesmas. Dessa forma, tanto a Delegacia, como o 

Batalhão da área, mantém a estatística de apreensões e se mostram ativos 

no combate e repressão ao jogo ilícito. Porém, a apreensão não passa 

realmente de um “teatro”, como o próprio “MUG” diz. Na maioria das vezes, 

as máquinas fornecidas para serem apreendidas são velhas e inoperantes, 

não causando nenhum tipo de prejuízo à malta. 
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Obs: Íntegra do diálogo disponível pelo link:  

 

 

Origem do Material: Extração do aparelho telefônico Samsung SM-

G955FD Galaxy S8+, IMEI 357825080417404, apreendido com o nacional 

MÁRCIO GARCIA DA SILVA, vulgo “MUG”, CPF: , no bojo do processo 

cautelar nº 0317084-69.2019.8.19.0001. 

Material em Destaque: 

“MUG” (em verde) envia mensagem de voz (PTT-20190327-WA0093.opus) 

para “Meri” (em azul): 

 

Meri, o Amarelo me ligou pedindo duas marmitas para amanhã de 

manhã. Vê se tu corre atrás aí, vê se tu consegue, tá? Faz esse favor. 

Pediu dois pra ... praí pra ... Deve ser pra P2, tá bom? Quando você 

acordar cedo, corre atrás com aquela mulher do ... lá de Sulacap ... 

Tem que tá onze horas aí no teu ponto, tá bom? Eu só consegui falar 

agora contigo porque ele me ligou agora. Tá bom? Obrigado. 

 

Comentário: O diálogo estabelecido entre “MUG” e “MARY”/”MERI” 

(pessoa detida junto com ele quando do cumprimento de mandado de 
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busca e apreensão já mencionado alhures), demonstra, no mesmo contexto 

acima narrado, o alinhamento de uma nefasta estratégia conhecida como 

entrega de “marmitas”, onde os criminosos selecionam máquinas caça-

níquel em mal estado de conservação e/ou funcionamento e as entregam 

aos policiais corruptos para que estes, falsamente, consigam simular um 

mentiroso combate à contravenção. 

 

Obs: Íntegra do diálogo disponível pelo link:  

 

 

Origem do Material: Extração do aparelho telefônico Samsung SM-

G955FD Galaxy S8+, IMEI 357825080417404, apreendido com o nacional 

MÁRCIO GARCIA DA SILVA, vulgo “MUG”, CPF: , no bojo do processo 

cautelar nº 0317084-69.2019.8.19.0001. 

“Mug” (em verde) envia mensagem de voz (arquivo PTT-20190524-

WA0083.opus): 

 

Eu vou te ser sincero. Eu não vou ficar com o meu na reta 

porque eu acho melhor tu fechar. Entendeu? Porque esse 

caras pô, tu sabe como é que eles são. Eles falam que 

porra, não vão, que não sei o que e depois a gente vai 

pras conversas. Eu vou esperar pra saber se o cara vai me 

ligar. Se o cara me ligar aqui dizendo que tá tudo certo, 

eu mando tu abrir de novo. Mas eu prefiro que tu feche. 

Valeu irmão? 
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Após “FEIJÃO” concordar, dizendo que fecharia o bingo, “MUG”, através de 

mensagem de voz (arquivo PTT-20190524-WA0084.opus), responde: 

 

A gente não vai dar mole né cara, pô. De repente perde a 

situação aí pô ... e sabe que pra gente não vale. Deixa o cara 

me retornar, dizendo o que vai ser feito, que de repente, o 

que que eu faço, depois eu vejo quem é e... levo aí pra te 

apresentar e você fazer aquele esqueminha. Entendeu? Pra 

você não... pra você ter um seguro. Tá bom irmão? Mas é 

melhor fechar mesmo.  

 

Após, “MUG”, através de mensagem de voz (arquivo PTT-20190524-

WA0089.opus), avisa que está indo encontrar “os caras”, os quais podemos 

inferir serem policiais, no Cebolão, e convida “FEIJÃO” para ir também: 

 

Presta atenção, tô saindo agora para encontrar os caras aqui 

no cebolão, aquele posto que eu te encontrei aquela vez. 

Entendeu? Eu tô em casa, vou sair pra encontrar essa turma. 

Se você quiser vir, tiver perto, mete o pé pra cá. Tô aqui 
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perto do do da Alvorada, posto é ... Ipiranga que eu vou 

encontrar com eles ali pra ver o que que a gente faz, valeu? 

Fica tranquilo. 

 

 

No decorrer da conversa, fica claro que ocorreu algum acordo com 

os policiais para que a casa de jogos ilegais pudesse voltar a funcionar: 

 

 

 

Também na sequência, fica mais uma vez demonstrada a promíscua 

relação entre a organização criminosa da qual “MUG” e “FEIJÃO” fazem 

parte, com as forças policiais: 
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“MUG” (arquivo PTT-20190525-WA0037.opus): 

Beleza, isso aí. Hoje eu já falei com... com um amigo que eu 

tenho lá do 31 e aí mandei um negócio pro cara e o cara 

não quis não ... – Não, deixa essa porra pra lá... – Achou 

pouco. É mole? Eles são foda maluco! Aí na segunda 

feira eu vou no escritório conversar com o amigo. Depois eu 

converso contigo. Eeeee, já tá na Barra ou não? Já chegou 

na Barra? 

 

“MUG” (arquivo PTT-20190525-WA0039.opus):  

 

É!!! Foda – Mas tinha a maior cabeçada – Pô, pensei, eu dei 

um dinheirinho pra ele entendeu, pra ver se ele ... pra ele 

guardar – Mas tem o grupo todo... – Aí falou pro meu amigo 

que não aceitou não. Tá tranquilo irmão. Faz o teu trabalho 

aí, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Valeu? Tô indo pra 

praia. Aí na volta, de repente, eu dou um pulinho aí se der. 

A gente vai se falando. 
 

Comentário: Do episódio acima verifica-se com clareza que “MUG” e 

“FEIJÃO” atuaram diretamente em nome da ORCRIM para firmar acerto 
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corruptivo com Policiais Militares, especialmente com o escopo de viabilizar 

a exploração da área administrada por este último em nome de ROGÉRIO 

DE ANDRADE. 

 

Obs: Íntegra do diálogo disponível pelo link:  

 

 

Origem do Material: Contas telemáticas vinculadas ao terminal telefônico 

+5521980367343, utilizadas por MÁRCIO ARAÚJO DE SOUZA, vulgo 

“ARAÚJO”, inscrito no CPF sob o nº , objeto de afastamento de sigilo no 

bojo da cautelar 0007186-37.2021.8.19.0001 e compartilhadas em decisão 

proferida nos autos 0263379-25.2020.8.19.0001. 

Material em Destaque: 

 

 

Áudio “d98e576a-6401-4d9e-a6db-0e28262599dc.opus” enviado 

por ARAÚJO: 
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“Fala meu chefe! Blz? Não! Não é nada demais não. É... vê se 

consegue entender. É... aquelas despesas sabe? Geral. Todo mundo. 

Corte de 50% aí. Só enquanto houver esse problema aí. Pediu pra 

comunicar aí de um em um, entendeu? As fichas disciplinar. 

50% aí chefe. Só enquanto houver esse probleminha aí. O nosso 

público é um público mais assim bem mais antigo e aí tá com um 

sério problema aí. Até o pessoal que trabalha aqui na empresa 

também. Informe aí meu comando”. 

 

 

Áudio “66785676-d8ab-4f4b-8ffa-d51f3ab40c57.opus” enviado 
por Araújo: 

 
“Não é só aqui não, entendeu? Pessoal que joga lá no Botafogo 

também, no campo do Botafogo também. Geral. Geral. O Senhor 

pode até fazer uma pesquisa aí. Eu creio que é só esse mês aí, 

entendeu? Só enquanto perdurar esse probleminha aí sabe? Crise 

mundial. Não é nem nacional crise mundial, entendeu? Aí passei 

pra comunicar o Senhor também”. 

 

LINK PARA ACESSO AO ÁUDIO: 

 

Comentário: Diálogo entre ARAÚJO (em verde) e contato salvo como “Maj 

Rômulo” (em azul), portador do terminal +5521964365233, ocasião em 

que ARAÚJO, mais uma vez, noticia o corte de despesas no montante 

determinado pela liderança da ORCRIM (50%), inclusive deixando claro à 

“Maj Rômulo” que tais reflexos não ficariam restritos à Policia Militar do 

Estado do Rio de Janeiro (conhecida pelo código “azul e branco”), mas 

também atingiriam aquilo que foi chamado de “Botafogo”, em uma clara 

referência ao efetivo da Policia Civil do Estado do Rio de Janeiro, cujas cores 

são preto e branco. 

 

Obs: Íntegra do diálogo disponível pelo link: 
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Origem do Material: Contas telemáticas vinculadas ao terminal telefônico 

+5521980367343, utilizadas por MÁRCIO ARAÚJO DE SOUZA, vulgo 

“ARAÚJO”, inscrito no CPF sob o nº , objeto de afastamento de sigilo no 

bojo da cautelar 0007186-37.2021.8.19.0001 e compartilhadas em decisão 

proferida nos autos 0263379-25.2020.8.19.0001. 

Material em Destaque: 
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Comentário: Do diálogo entre ARAÚJO (em verde) e PINHEIRO (em azul), 

observamos que ARAÚJO, mais uma vez, confirma o pagamento de propina 

pela ORCRIM, agora em favor da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. 

Como se infere do trecho em destaque, ROGÉRIO DE ANDRADE (referido 

como “AMIGO”) estaria irritado com o fato da DH (Delegacia de Homicídios) 

ter convocado GUSTAVO DE ANDRADE (referido como “PINGUIM”) para 

prestar depoimento. 

O advogado da horda, contudo, parece ter agido com desprezo com a 

autoridade policial, tudo porque, como dito pelo próprio ARAÚJO, estaria 

acertado o pagamento de propina. 

Como visto, tanto PINHEIRO diz que tudo é questão de dinheiro (enviando 

emoticon de “saco de dinheiro”), como também ARAÚJO diz que o 

advogado “acha que porque está pagando pode falar o que quiser”. 

 

Obs: Íntegra do diálogo disponível pelo link:  

 

 

• Prática de Homicídios na Disputa por Poder e 

Controle da Exploração Ilícita de Jogos de Azar: 
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Apesar de absolutamente complexa a conhecida “batalha 

da contravenção”, na qual um grandioso número de mortes fora 

verificado ao longo dos anos, temos que uma das mais representativas 

e contemporâneas ligadas à ORCRIM ora desmantelada é, 

efetivamente, a que vitimou o também “bicheiro” FERNANDO DE 

MIRANDA IGGNÁCIO (genro de Castor de Andrade), que fora morto no 

dia 10 de novembro de 2020 no interior de um heliporto situado no 

bairro Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro , em ato típico de 

execução sumária cuidadosamente planejada. 

 

Com efeito, para evitar a indesejada e desnecessária 

reprodução sistemática do que consta em documento probatório anexo 

à presente exordial, pedimos vênia para nos reportar, quanto ao 

presente subtópico, ao teor do Relatório de Análise Investigativa 

GAECO/ALFA/SUB nº 12/2022, onde são cuidadosamente analisadas 

as variáveis relacionadas à morte de FERNANDO IGGNÁCIO, 

evidenciando a possível responsabilidade de ROGÉRIO DE ANDRADE. 

 

Para maior facilitação, segue link para acesso direto à 

íntegra do citado documento que, apesar de ora disponibilizado no 

corpo desta denúncia, também segue anexado à presente: 

 

 

 

Como se vê no sobredito Relatório, ROGÉRIO DE 

ANDRADE, liderando a ORCRIM ora desmantelada, valeu-se do seu 

“Chefe Geral de Segurança”, o também denunciado MÁRCIO “ARAÚJO”, 

para viabilizar a contratação de grupo de extermínio composto por 

RODRIGO SILVA DAS NEVES, YGOR RODRIGUES SANTOS DA CRUZ 
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(“FAROFA”), PEDRO EMANUEL D’ONOFRE ANDRADE SILVA CORDEIRO 

(“PEDRINHO”) e OTTO SAMUEL D’ONOFRE ANDRADE SILVA 

CORDEIRO, visando o minucioso monitoramento da rotina da vítima, 

que veio a ser brutalmente executada com tiros de fuzil. 

 

Além do sobredito homicídio, a ORCRIM em apreço está 

envolvida em outras dezenas, senão centenas ou milhares, de mortes 

ocorridas no contexto de disputas pelo domínio de áreas de exploração 

de jogos de azar, bastando uma simples consulta aos sistemas do 

Tribunal de Justiça, por exemplo, para identificação de integrantes da 

horda respondendo acusações por homicídios, ao que se somam 

diversas investigações sem conclusão junto às Delegacias de 

Homicídios do Rio de Janeiro, o que se atribui, dentre outros fatores, à 

corrupção praticada pelos denunciados para embaraçar as apurações 

criminais em curso contra si. 

 

Em outro esteio, passamos a discorrer como estava 

estruturalmente organizada a presente horda, que domina, como 

mencionado, vasto território geográfico para a exploração de jogos de 

azar, tudo mediante a implementação de espúrio esquema corruptivo 

e do emprego de severa violência contra desafetos. 

 

Pois bem. 

 

As operações ilícitas da malta são coordenadas pelos 

denunciados ROGÉRIO DE ANDRADE (líder máximo) e seu filho 

GUSTAVO DE ANDRADE (segundo homem na hierarquia), que 

ostentam posição de notório destaque no cenário criminoso, ficando a 

cargo destes o controle das decisões centrais, especialmente no que 

toca à abertura de novos pontos ilegais de jogos, o arrendamento ilegal 
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de áreas destinadas à exploração da contravenção, a destinação e 

lavagem de capitais, a execução de opositores, o ajuste e pagamento 

de propinas à servidores públicos, a tomada violenta de território, 

dentre outras. 

 

O complexo núcleo de segurança da malta, apesar de 

integrado por um enorme quantitativo de pessoas (na sua maioria 

policiais da ativa, da reserva e/ou expulsos das instituições públicas), 

é principalmente liderado pelo PMERJ MÁRCIO ARAÚJO, que é 

conhecido como “Comandante Geral” e cuja função estaria ligada à 

macrogestão de todo o aparato bélico/humano/militar envolvido no 

braço armado da horda, tanto cuidando da segurança pessoal dos 

líderes, quanto do setor operacional das atividades finalísticas, 

incluindo a segurança dos “pontos” de jogos e o combate diário 

vivenciado na sangrenta disputa por poder e território.  

 

Logo após, tem-se a importante figura do também 

PMERJ DANIEL RODRIGUES PINHEIRO, vulgo “PINHEIRO”, que ocupa 

a posição de “Chefe da Segurança Pessoal” dos líderes da malta, função 

abaixo de ARAÚJO e relacionada com a coordenação e gestão da 

segurança diretamente relacionada à proteção pessoal dos líderes e de 

seus lares e familiares mais próximos, inclusive chefiando os demais 

seguranças de menor escalão. 

 

Os denunciados RONNIE LESSA; CARLOS EDUARDO DE 

ALMEIDA DA SILVA vulgo “CADU” ou “KADU”; MAXWELL SIMÕES 

CORREA, vulgo “SUEL”; LEANDRO DE SOUZA BARBOSA, vulgo 

“LEANDRO (R)” ou “LEANDRO ABOLIÇÃO”; RENATO PESSANHA PIRES, 

vulgo “RENATINHO”; JEFFERSON MONTEIRO DA SILVA; MARCOS 

CIPRIANO; CARLOS ALEXANDRE ANDRADE PIRES DA SILVA 
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(ALEXANDRE ANDRADE), MÁRCIO GARCIA (“MUG”), JEFERSON 

TEPEDINO (“FEIJÃO”) e AMAURY exercem papel de efetiva gestão 

operacional das atividades ilícitas da ORCRIM, atuando de forma direta 

na expansão e controle territorial para a exploração de jogos ilícitos, 

na arrecadação e lavagem de dinheiro, bem como no ajuste e 

implementação de acertos corruptivos com agentes estatais. 

 

Tais atividades espúrias, a seu turno, somente se 

viabilizam em razão do relevante núcleo tecnológico ora denunciado, 

na medida que, sem as ações e conhecimentos técnicos de seus 

integrantes, nada seria possível. 

 

Assim, esmiuçada a dinâmica adotada pela ORCRIM que, 

como dito alhures, conta com complexo modus operandi, robusto 

número de pessoas e manejo de armas de fogo e de vultuoso aparato 

financeiro, inclusive para corrupção de agentes públicos, passaremos, 

no tópico adiante, a pormenorizar as condutas de cada um dos 

denunciados no âmbito desta horda, que integram o famigerado núcleo 

tecnológico. 

 

II.2- DA INVIDIUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS DE CADA 

DENUNCIADO DENTRO DA ORCRIM – NÚCLEO 

TECNOLÓGICO: 

 

Inicialmente, antes de adentrar às condutas de cada 

denunciado, torna-se importante registrar, mais uma vez, que as 

investigações em apreço, objeto da primeira fase da denominada 

“Operação Calígula”, buscam alcançar as lideranças e principais 

integrantes desta poderosa organização criminosa, além de agentes 

públicos corruptos e “laranjas”, o que não impede o futuro 
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prosseguimento das apurações para qualificação das centenas de 

criminosos de menor relevância individual, que somam esforços para 

tornar viável a existência e o êxito desta ORCRIM, além de outras 

lideranças eventualmente não identificadas até o momento. 

 

Sendo assim, passamos à análise dos fatos envolvendo 

os ora denunciados EDSON NOGUEIRA DE MEDEIROS JÚNIOR, 

vulgo “URSO”; JOÃO CARLOS PINTO, vulgo “BAIANO”; ILTON 

ANTONIO ESTEVES; ALEXANDRE CYSNE ESTEVES; MICHELLE 

CYSNE ESTEVES; FABIO JOSÉ DO NASCIMENTO MONSORES; 

LEANDRO CYSNE ESTEVES; SIDNEI PASSOS ESTEVES; e 

ROMULO COLLI FERNANDES; reforçando que outros personagens 

serão simultaneamente alvos de outras denúncias, ora apresentadas 

em conjunto e originadas de um mesmo acervo investigativo 

(“Operação Calígula”). 

 

Inicialmente, lembramos que a análise dos aparelhos 

telefônicos apreendidos com o denunciado MÁRCIO GARCIA DA SILVA, 

vulgo “MUG”, e na banca de jogo de bicho onde fora capturado (Termo 

Circunstanciado nº 405-00269/2019), culminou com o 

descortinamento de parte do aparato humano existente por trás das 

complexas estratégias tecnológicas aplicadas pela ORCRIM em suas 

atividades, dentre as quais destacam-se tanto a operação e 

manutenção de equipamentos eletrônicos voltados à exploração de 

jogos de azar, quanto a elaboração de aplicativos e sua hospedagem 

em redes remotas. 

 

Tais personagens, como se verá adiante, não figuram 

como meros prestadores de serviços eventuais possivelmente 

contratados pela horda, mas sim, em sentido diametralmente oposto, 
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como integrantes de sua estrutura, não só ostentando plena ciência da 

engrenagem que compõe dentro do cenário criminoso, mas atuando 

diretamente para o êxito diário das empreitadas criminosas. 

 

Com efeito, trata-se de núcleo de pessoas que está 

submerso no contexto criminoso organizado, nele desempenhando 

relevantes funções, dentre as quais destacam-se o apoio tecnológico e 

logístico voltado a prover as condições necessárias ao adequado 

funcionamento das atividades ilícitas, especialmente elaborando 

aplicativos de jogos, mantendo links online, gerindo sistemas, 

prestando serviço de manutenção em máquinas físicas destinadas à 

exploração de jogos, auxiliando na contabilidade criminosa, 

viabilizando a expansão do domínio territorial, dentre outras. 

 

As investigações demonstraram que a horda possui ao 

menos 02 núcleos tecnológicos distintos e harmônicos entre si, sendo 

o primeiro seguimento voltado precipuamente às redes de tecnologia 

propriamente ditas, com especial enfoque na produção de links, 

aplicativos e conexões, tudo extremamente necessário ao 

funcionamento dos sistemas e equipamentos de apostas, e outro 

vocacionado a viabilizar a funcionalidade operacional dos sistemas de 

apostas e as máquinas disponíveis no acervo da horda em cada ponto 

de jogo. 

 

No primeiro grupo temos os denunciados EDSON 

NOGUEIRA DE MEDEIROS JÚNIOR, vulgo “URSO”, JOÃO CARLOS 

PINTO, vulgo “BAIANO”, ILTON ANTONIO ESTEVES, ALEXANDRE 

CYSNE ESTEVES, MICHELLE CYSNE ESTEVES, FÁBIO JOSÉ DO 

NASCIMENTO MONSORES, LEANDRO CYSNE ESTEVES e SIDNEI 

PASSOS ESTEVES, responsáveis pelo controle da operação 
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tecnológica capaz de manter todo o sistema criminoso online.  

 

De outro lado, temos a equipe que opera o “SISTEMA 

SL”, utilizado pelos criminosos para a gestão de softwares e planilhas, 

que tem como principal personagem ROMULO COLLI FERNANDES, 

apesar da participação ativa nos grupos de WhatsApp de outros 

personagens ainda não qualificados. 

 

Sendo assim, em detido exame da referida extração dos 

telefones oriundos da busca e apreensão deferida nos autos 0317084-

69.2019.8.19.0001, foi possível verificar importantes diálogos 

travados por “MUG” (um dos principais gestores da ORCRIM, como 

visto alhures), dentre os quais destacamos aquele em que o ora 

denunciado EDSON NOGUEIRA DE MEDEIROS JUNIOR, vulgo 

“URSO”, relata problemas técnicos com os links que mantém os 

aplicativos utilizados na atividade criminosa em funcionamento, o que, 

conforme dito por “MUG”, estaria deixando o 01 (ROGÉRIO), 

verdadeiramente irritado. Vejamos: 
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Áudio PTT-20191104-WA0029.opus, enviado por “URSO”: 

 

“Pior que não tem como fazer nada… o link que os caras estão 

disponibilizando não tá funcionando, simplesmente assim. Você tenta 

atualizar, instala e ele fica no loop. Os caras estão tentando resolver, estão 

batendo cabeça. Enquanto esse link não estiver ativo, o aplicativo válido, 

vai ficar nisso aí. Vai dar meio-dia e os caras não resolvem, estão batendo 

cabeça.”  

 

 

 

Áudio PTT-20191104-WA0030.opus, enviado por “URSO”: 
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“Porra, cara! Pior que é o seguinte, hoje é dia 04, é início de mês, é onde 

mais vende. Porque nego tá com dinheiro, recebeu. Caralho, meu irmão, 

vou te falar. Tem que ver as filas nos pontos pra jogo e não tem ninguém 

jogando.” 

 

Das mensagens acima colacionadas se vê com clareza 

que a atividade objeto dos diálogos é voltada à exploração de jogos de 

azar, bem como que os líderes e os gestores da malta estariam 

pressionando os integrantes do núcleo tecnológico para prover solução 

diante dos entraves técnicos ocorridos, os quais teriam aptidão para 

consolidar grandiosos prejuízos à ORCRIM. 

 

Outrossim, frise-se que no mesmo contexto ainda é 

possível verificar a importante participação dos denunciados JOÃO 

CARLOS PINTO, vulgo “BAIANO”, e ILTON ANTONIO ESTEVES, na 

referida estrutura, uma vez que “MUG” cogita responsabilizar aquele 

primeiro e “URSO” se queixa, noutro bordo, desse último. Assim, 

infere-se que se trata de líderes tecnológicos, senão vejamos: 
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Como visto, “MUG”, na qualidade de gestor da ORCRIM, 

estava buscando compreender de quem seria a culpa pela ineficiência 

temporária do sistema tecnológico utilizado pelos criminosos, quando 

“URSO” o informa que tal responsabilidade seria de ILTON e “a tropa 

dele”, expressão que é de extremo relevo para compreensão de toda 

a dinâmica relacionada à tal operação, que adiante será exposta. 

 

Melhor explicando, é possível extrair da queixa de 

“URSO”, voltada à ILTON, que este último é o responsável pelo 

escritório tecnológico que cuida da instrumentalização e 

disponibilização das redes remotas e dos links de funcionamento dos 

equipamentos e aplicativos operados pela horda. Vejamos:  

 

 

 

Áudio PTT-20191104-WA0034.opus, enviado por “URSO”: 

 

“É o pessoal do escritório dos analistas, eles que fizeram essa cagada aí, 

bateram cabeça e não conseguem resolver. E foi feito um prazo pra testar, 
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pra fazer tudo, disseram que já tava feito os testes, simulação e o caralho, 

chega na hora dá essa merda toda.” 

 

 

Áudio PTT-20191104-WA0035.opus, enviado por “URSO”: 

 

“Eu cansei de falar pra eles, ambiente de homologação não é ambiente de 

produção. Vocês podem fazer os testes que for em homologação, e não 

fizer em produção na hora do vamos ver dá essa merda aí. Os caras são 

teimosos.” 
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Áudio PTT-20191104-WA0036.opus, enviado por “URSO”: 

 

“Da equipe dele só tem um com formação de programador, o restante 

ninguém. No máximo ali um banco de dados, uma webzinha, um aplicativo. 

Só tem em formação. E eu já tinha falado isso com o João. Não pode ser 

um, pelo menos analista formado em programação é no mínimo dois, no 

mesmo patamar. Porque se um não resolve entra o outro e assim vai, duas 

cabeças. Enquanto for assim, meu amigo, não tiver ninguém na linha dele, 

do ILTON, que é programação, vai bater cabeça.” 

 

Em seguida, ao falar sobre a equipe conduzida pelo 

denunciado ILTON, temos que os interlocutores elucidam parte da sua 

composição, ocasião em que “URSO” salienta ter o referido 

personagem se cercado de familiares, inclusive esmiuçando a origem 

e vínculo de cada um. Vejamos: 
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Áudio PTT-20191104-WA0038.opus, enviado por “URSO”: 

 

“Meu parceiro, quem tá lá é o seguinte: o ILTON é sogro do FABINHO, 

colocou a MICHELLE, que é a mulher do FABINHO, que é filha do ILTON. 

(…) Lá são três, é a MICHELLE e mais dois irmãos, mais um sobrinho, mais 

uma outra sobrinha e mais o irmão do ILTON. São todos parentes, família, 

você não sabia disso?” 
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Áudio PTT-20191104-WA0039.opus, enviado por “URSO”: 

 

“Irmão, tô recebendo mensagem aqui, parece que corrigiram o 

problema. Vou fazer uns testes aqui pra ver e te falo aí.” 

 

Aprofundando o que consta das mensagens acima, fora 

possível identificar os personagens envolvidos no diálogo, se tratando 

dos filhos de ILTON (ALEXANDRE CYSNE ESTEVES, LEANDRO 

CYSNE ESTEVES E MICHELLE CYSNE ESTEVES), de seu genro, 

casado com MICHELLE (FÁBIO JOSÉ DO NASCIMENTO 

MONSORES) e do irmão de ILTON (SIDNEI PASSOS ESTEVES). 

 

 

 

Com a identificação de tais personagens, mencionados 

expressamente em diálogo travado por criminosos como sendo 
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integrantes da estrutura da malta, fora procedida a quebra de sigilo de 

dados instrumentalizada nos autos sigilosos 0036643-

80.2022.8.19.0001, ocasião em que as suspeitas efetivamente se 

confirmaram diante de um imenso acervo de provas. 

 

Neste momento, urge destacar que nem todos os 

supostos integrantes da estrutura criminosa mencionados acima serão 

nesta oportunidade denunciados, na medida em que alguns 

personagens carecem de maior aprofundamento investigativo, como é 

o caso, por exemplo, de YASMIN DOS SANTOS PASSOS ESTEVES e 

CAIO DOS SANTOS PASSOS ESTEVES. Todavia, insta registrar que 

tal medida não pode ser compreendida como arquivamento 

implícito, sendo perfeitamente viável a continuidade das 

investigações. 

 

Por outro lado, MICHELLE ESTEVES e seu marido 

FÁBIO JOSÉ DO NASCIMENTO MONSORES, bem como 

ALEXANDRE CYSNE ESTEVES, LEANDRO CYSNE ESTEVES e 

SIDNEI PASSOS ESTEVES, são importantes pilares na atividade 

criminosa descortinada, cujo acervo probatório se mostra robusto em 

seu desfavor. 

 

Neste sentido, foram encontrados na conta telemática 

michelle.cysne@icloud.com registros concretos da atividade 

desempenhada pelos denunciados no escritório tecnológico, o qual é 

mantido para atender os interesses da horda. Vejamos: 

 

mailto:michelle.cysne@icloud.com
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Da imagem acima colacionada, observamos pessoa 

ainda não identificada sentada em frente ao computador, a qual, por 

sua vez, observa ALEXANDRE movimentar com sua mão direita o 

mouse do teclado. Na ocasião, verifica-se em zoom aplicado que 

estavam os criminosos justamente manuseando aplicativos vinculados 

à ORCRIM de ROGÉRIO DE ANDRADE, o que se dessume pelos ícones 

dos apps cuja inscrição vem acompanhada da sigla “JB”, alusivos à 

“Jogo do Bicho”. 

 

Conferindo contornos ainda mais firmes ao que acima 

fora dito, frisamos que a mesma imagem é complementada por outras 

conjuntamente analisadas (igualmente encontradas na quebra 

telemática judicialmente autorizada), as quais evidenciam que 

ALEXANDRE era quem estava efetivamente conduzindo o acesso ao 

computador apresentado, bem como que tudo era coordenado pelo 

líder do grupo tecnológico, ILTON ESTEVES, o qual se fez 

pessoalmente presente, senão vejamos: 
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Tais registros podem ser acessados através do link:, que 

nos direciona para a pasta telemática (online) de MICHELLE, cuja 

íntegra (bruta e estruturada) será acautelada em HD próprio perante 

este insigne Juízo. 

 

Ademais, faz-se necessário pontuar que ALEXANDRE 
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ostenta papel de grande relevo no cerne da malta, sendo, como ele 

próprio fez questão de consignar em seu currículo digital, um 

especialista em programação voltada à “jogatina”, senão vejamos: 

 

 

 

 

Com efeito, ALEXANDRE também teve sua conta 

telemática quebrada (alexandre.cysne@gmail.com), tendo sido 

encontrados importantes registros de prova, dentre os quais 

destacamos diálogo mantido via aplicativo Wickr (utilizado por 

inúmeros integrantes da horda), ocasião em que determinado assecla, 

integrante do núcleo operacional, o indaga sobre problemas técnicos. 

Vejamos: 

mailto:alexandre.cysne@gmail.com
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Dos prints acima destacados, nota-se que “alligat0r” 

(nickname Wickr) diz expressamente que não consegue “fechar o mês 

das localidades do 01”, em clara referência à ROGÉRIO DE 

ANDRADE. 

 

ALEXANDRE ainda foi o protagonista de relevantíssimo 

e-mail trocado com os também denunciados ILTON, MICHELLE e 

LEANDRO, o qual fora encontrado na conta telemática de MICHELLE 

(mesteves24@icloud.com), ocasião em que apresenta preocupação 

direta com as atividades finalísticas da horda, inclusive 

apresentando sugestão de ousado plano voltado à burlar a 

aplicação da lei nacional, o que afasta qualquer possibilidade de se 

tratar de mera prestação de serviços desconexa com estas operações 

criminosas. Vejamos a transcrição do referido e-mail, cuja íntegra pode 

ser acessada pelo link:  

mailto:mesteves24@icloud.com
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"Olá pessoal, segue abaixo a minha opinião referente aos riscos 

tecnológicos graves que o 01 precisa saber caso ocorra problemas 

externos com o projeto. 

 

Paralisação  TOTAL de TUDO (JB, Contabilidade, Caxias, POA, Fortal, 

e qualquer outro projeto que faça para dos atuais projetos) por um 

TEMPO MÍNIMO DE 30 DIAS. 

 

HOJE NÃO TEMOS CONTINGÊNCIA PARA OS SISTEMAS 

 

SUGESTÃO: 

 

O 01 já possui uma licença fora do Brasil para atuar com os jogo, 

sugiro montar todos os projetos funcionando legalmente no pais que 

ele tem autorização, tudo legalmente funcionando e em 

seguida/paralelo, qualquer brasileiro vai poder jogar no site, 

seguindo todos os processos legalmente permitido conforme o 

site pokerstars.com. 

 

Quando ele tiver isso, nunca mais vamos correr o risco da justiça 

achar que estamos fazendo algo ilegal,  

 

E outra coisa muito importante, NUNCA MAIS ELE VAI SER 

CONTRAVENTOR DE JOGOS, JUNTANDO A NECESSIDADE DELE COM 

ESSA IDEIA DO APLICATIVO (POMBO CORREIO) ele vai tirar onda 

de verdade. 

 

Observação: Tanto as contingências e montar toda essa estrutura 

fora do Brasil, já é de conhecimento e necessidade do 01, conforme 

conversas anteriores, e ir contra isso seria dar um tiro no pé. 
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Forte abraço. 

 

Alexandre Cysne Esteves 

Tel.: +55 21 99989-9999 

  

Gtalk: alexandre.cysne@gmail.com 

FaceTime: +55 21 99989-9999 

WhatsApp: +55 21 99989-9999 

Skype: acysne" 

 

 

 

 

Ainda demonstrando a relevância de ALEXANDRE no 

cenário criminoso organizado que ora se apresenta, frisamos que tal 

personagem ainda é, como se infere dos dados extraídos do REGISTRO 

BR, e como cuidadosamente pontuado pela equipe técnica da 

DEIC/CSI/MPRJ, o responsável registral pelo domínio 

institutoiltonesteves.com.br, utilizado pela horda para implementação 

das espúrias atividade tecnológicas. Vejamos: 
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No mesmo sentido, o denunciado ALEXANDRE também 

é o efetivo pagador dos serviços prestados pela ORACLE à ORCRIM, 

conforme se extrai de boletos de pagamentos encontrados na conta 

telemática vinculada ao denunciado JOÃO CARLOS (“BAIANO”). 

Vejamos, exemplificativamente, um pagamento: 
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Pelo referido sistema digital elaborado pelos criminosos 

e mantido junto à ORACLE, a ORCRIM disponibiliza aplicativos para 

jogos e os mantém em funcionamento e sempre atualizados, conforme 

demonstra a tela abaixo registrada, onde se vê aplicativos nomeados 

como “Futebol”, “Caça-Níquel” e “Jogo do Bicho”: 

 

 

 

Tudo isso, por sua vez, é mantido sob a liderança e sob 

o nome de ILTON, que vem a ser, como demonstrado alhures, pai dos 

também denunciados ALEXANDRE, MICHELLE e LEANDRO. 

Vejamos site travestido, utilizado para manter tais redes tecnológicas 

em funcionamento: 
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Por outro lado, retomando a narrativa já iniciada, tem-

se que, ainda na conta telemática da denunciada MICHELLE CYSNE 

ESTEVES, fora também encontrado volumoso acervo de informações 

acerca deste núcleo tecnológico da ORCRIM (inclusive em períodos 

contemporâneos), restando comprovado que esta denunciada atua 

pessoal e diretamente na instrumentalização das atividades 
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engendradas pela malta. 

 

Como se vê abaixo, há na conta de MICHELLE (acessível 

pelo link já indicado) sucessivos registros contábeis, os quais estavam 

lançados em pasta própria organizada por anos e meses (denotando a 

estabilidade e continuidade do vínculo com a ORCRIM), e servem para 

prestar contas às lideranças da horda e, mediante comprovação da 

natureza dos gastos, obter os correspondentes reembolsos. Vejamos, 

neste sentido e a título exemplificativo, tabela de controle utilizada por 

MICHELLE, a qual fora destacada de sua conta telemática e se 

encontra devidamente disponibilizada ao Juízo pelo link  

 

 

Ressalte-se, por oportuno, que a referida tabela traz, 

assim como outras, não só prova cabal da manutenção, por parte do 

referido núcleo tecnológico liderado por ILTON, de sistemas e links em 

nuvem, e do financiamento criminoso de suas atividades, mas também 

a interação dos criminosos cibernéticos com os pontos de aposta, a 

exemplo dos citado “Escritório Barra Fut”. 
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Não se pode olvidar, ainda, a indubitável imersão de 

ALEXANDRE, MICHELLE e ILTON em tal cenário, na medida em que 

a planilha de custos vinculada à ORCRIM indica, ao mesmo tempo, 

jogos ilícitos e despesas com “curso de ALEXANDRE”, “nuvem de 

MICHELLE” e “plano de saúde de ILTON”. 

 

A mesma conta telemática ainda traz importantes 

registros relacionados à organização criminosa ora desmantelada, na 

medida em que também foram encontrados registros concretos de 

trocas de e-mails entre os ora denunciados, cujos objetos os vinculam 

de forma inquestionável à operação criminosa engendrada pela malta. 

Vejamos, novamente, e-mail em que os denunciados tratam sobre 

“novo projeto” da ORCRIM: 
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Como visto acima, especialmente do e-mail 

apresentado, LEANDRO também é pessoa atuante no negócio 

criminoso integrado por seus familiares, estando lado a lado com seus 

irmãos, todos coordenados por seu pai ILTON. 
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A ligação de MICHELLE diretamente com jogos ilegais 

vinculados à ORCRIM também fora comprovada, como se vê, 

exemplificativamente, do registro encontrado em sua conta telemática, 

apontando para determinado jogo ocorrido no fim do ano de 2021, 

senão vejamos: 

 

 

 

Da imagem acima colacionada, extraída da conta 

telemática vinculada à MICHELLE, observamos recente registro de 

jogo, o que traz consigo a verdadeira contemporaneidade das 

atividades ilícitas conduzidas. Ademais, não se pode olvidar que tal 

registro indica marca específica desta ORCRIM, consistente na 

indicação de “castores” em seu corpo. 
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Além deste, também foram encontrados outros 

elementos de prova, como o “bilhete” de jogo vinculado ao “ponto 

MARRETA”: 

 

 

 

No mesmo sentido, tem-se e-mails trocados por 

MICHELLE com vivi.rbarreto@icloud.com, ocasião em que discutem e 

compartilham códigos para programação dos aludidos jogos. Vejamos: 

 

mailto:vivi.rbarreto@icloud.com
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Senão bastasse todo o contexto já apresentado para 
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demonstrar a vinculação de tal setor tecnológico com a organização 

criminosa liderada por ROGÉRIO DE ANDRADE, ainda temos que fora 

encontrada na conta telemática de MICHELLE fatura de energia 

elétrica relacionada ao local onde a ORCRIM desenvolve suas 

atividades, a qual está registada em nome do advogado UMBERTO 

BIONI LUNA, que é justamente o procurador que atuou em nome de 

GUSTAVO DE ANDRADE E SILVA (também denunciado na presente 

“Operação Calígula”) no registro da marca “Todo Natural – Alimentos 

de Verdade” e em nome de ROGÉRIO DE ANDRADE E SILVA junto à 

cartórios extrajudiciais. Vejamos: 
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Ademais, há na conta de MICHELLE registros de 

festividade em que também se vê o próprio ROGÉRIO DE ANDRADE, 

de modo a tornar indubitável tal estreitamento de laços: 

 

 

 

 

No mesmo sentido, verifica-se a presença do denunciado 

FÁBIO MONSORES no mesmo evento, cuja atuação será esmiuçada 
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adiante. 

 

 

 

Neste diapasão, urge fazer um importante registro, na 

medida em que fora encontrada na conta telemática de MICHELLE 

pasta com mais de 300 (trezentas) fotos do aniversário do filho de 

ROGÉRIO DE ANDRADE, ocasião em que tal personagem é flagrado em 

imagens juntamente com os ora denunciados. 

 

Dentre as fotos registradas por MICHELLE, podemos 

verificar a presença de diversos dos personagens ora denunciados no 

evento em questão, evidenciando, assim, os vínculos por eles mantidos 

com ROGÉRIO DE ANDRADE. Vejamos: 

 

• Foto de MICHELLE, LEANDRO e ALEXANDRE: 
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• Foto de FABÍOLA e ROGÉRIO DE ANDRADE: 

 

 

 

• Foto de mulher não identificada e, ao fundo, ILTON, 

MICHELLE e FÁBIO MONSORES: 
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• Foto de mulher não identificada e, ao fundo, ROGÉRIO 

DE ANDRADE conversando com JOÃO CARLOS 

PINTO (“BAIANO”) e sua esposa: 
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Não por outra razão, inclusive, que frisamos também 

termos encontrado registros da mesma festividade na conta telemática 

vinculada à JOÃO CARLOS PINTO, vulgo “BAIANO” (mostrando a 

presença de sua esposa no evento), (juzetesbc@outlook.com): 

 

  

 

No que toca ao ora denunciado “BAIANO”, temos que 

a citada conta telemática juzetesbc@outlook.com trouxe consigo 

outros importantes registros, onde podemos observar a importância de 

tal personagem na estrutura, inclusive a ponto de desfilar na Marques 

de Sapucaí como convidado do Camarote da MOCIDADE 

INDEPENDENTE DE PADRE MIGUEL, escola de samba vinculada à 

ROGÉRIO DE ANDRADE. Vejamos: 

 
 

mailto:juzetesbc@outlook.com)
mailto:juzetesbc@outlook.com
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“BAIANO” ainda ostenta, como visto, registros de 

inúmeras viagens, denotando não se tratar de um mero integrante da 

base da estrutura criminosa, mas possuindo favorável condição 

econômica: 

 

   

 

Já na conta jc-pinto@uol.com.br , também vinculada à 

“BAIANO”, foi possível encontrar registro daquilo de documento 

referente à jogos ilegais: 

 

mailto:jc-pinto@uol.com.br
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Por outro lado, os e-mails encontrados nas contas 

telemáticas vinculados à “BAIANO” são demasiadamente 

impactantes, na medida em que, dentre outros: (i) se vê a existência 

de boletos tendo a empresa ORACLE como beneficiária e como pagador 

ALEXANDRE ESTEVES, o que torna sólida a vinculação entre tais 

personagens nas atividades ilícitas; (ii) se vê arquivos com controles 

de jogos de azar; e (iii) se vê listagem com controle dos operadores 

dos jogos ilícitos explorados pela horda, inclusive individualizando-os 

de acordo com o território respectivo. Vejamos: 

 



Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado 

GAECO/RJ 

Avenida Marechal Câmara, nº 370, Centro, Rio de Janeiro/RJ 
Telefone: (21) 2215-4727 

 
 

102 
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Ainda nas contas telemáticas de “BAIANO”, fora 

encontrados diversos áudios que deixam claro seu envolvimento 
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profundo com o funcionamento dos programas e sistemas utilizados 

pela ORCRIM nas atividades de jogos de azar, os quais são 

desenvolvidos pelo escritório comandado por ILTON e também por 

outros escritórios ainda não identificados, incumbindo a “BAIANO” o 

acompanhamento destas atividades não apenas no Rio de Janeiro, mas 

igualmente em outras localidades. Vejamos alguns exemplos: 

  

Mensagem de Voz (429E62_1) encaminhada por MARCELO JUNQUEIRA 

à “BAIANO” via WhatsApp: 

 

“Bom dia amigo, tudo bem? Deixa eu te falar um negócio... 

Eu estou marcando para ir com o Felipe no domingo agora, 

aí eu fiz uma pergunta para ele antes de ontem, se o 

programa estava cem por cento pronto para começar a 

operar... Ele falou que ia falar com o Rafael... Eu estou vendo 

que eles estão falando com o Márcio aqui, que é o rapaz que 

é operacional lá, e estão tirando umas dúvidas e o Márcio 

está preocupado... está achando que o programa ainda não 

está cem por cento pronto. O que eu estou querendo te dizer, 

te perguntar, é o seguinte, amigo: Eu vou com ele, não vou 

com ele agora... Não adianta eu chegar lá e não operar, 

entendeu?... Porque? (retorica)... A gente está com um 

problema lá, estamos tirando a operação de um cara pra 

passar pra gente... aí o que o Márcio falou é verdade: 

(citação) Marcelo, a operação tem que estar cem por cento 

redonda. Até descarga eu já arrumei, eu já vi tudo. Não 

adianta eu levar ele lá, chegar com ele lá e o negócio não 

estar operando... a gente ficar tirando dúvida de lá. Desculpa 

irmão, você só me ajuda... mas só me dá uma posição disso, 

que eu estou na reta final.” 
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Mensagem de Voz (7E66A2_1) encaminhada por “BAIANO” via 

WhatsApp: 

 

“Oi amigo, veja só... Bom dia. Nenhum programa está cem 

por cento pronto, eu vou ser sincero pra você, entendeu? Os 

programas vão de acordo com as coisas que vão 

acontecendo. O programa que está em FORTALEZA está o 

modelo de cem por cento desenvolvido. Já foi desenvolvido 

ele todo... Dos relatórios, a consulta de tela... já está todo 

desenvolvido. Mas quando chega lá, se o Márcio esqueceu de 

passar que a função do cara recebe mais dois por cento de 

comissão no dia de sábado, aí tem que se colocar no 

programa, entendeu? Então essas coisas, é por isso o 

pessoal... é... é... o Felipe não tem autonomia pra ele dizer 

se está ou não funcionando, porque ele não participou cem 

por cento disso. O Rafael, tem. E eu vi, o programa está cem 

por cento desenvolvido. Agora, se o cem por cento que está 

desenvolvido roda cem por cento na rua, aí é outra conversa, 

entendeu? Mas assim... eu estou tranquilo porque o 

programa roda... o programa você rodar, vai vender, vai 

vender jogo, vai receber o jogo, vai fazer a cobrança, tudo 

isso faz no programa... a comissão vai ser calculada, que 

vocês tinham uma diferença de tal... a logomarca que vocês 

pediram... tudo isso vai estar saindo no programa. Agora diz 

assim: Ah, mas a logomarca pra sessão um é tal e a 

logomarca para a sessão dois é outra, aí isso tem que ser 

feito, entendeu? É essa a resposta ao pessoal. O programa 

na rua pode não estar cem por cento atendendo, mas o 

programa está cem por cento desenvolvido.” 

 

Mensagem de Voz (601DC4_1) encaminhada por “BAIANO” via 

WhatsApp: 
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“Mas meu amigo, lembre-se que sempre vai aparecer 

problema, o caso é que a gente conserta os problemas, 

entendeu? Assim... sempre... eu já fiz... a gente implantou 

FORTALEZA... que FORTALEZA o que... FLORIANÓPOLIS, que 

era nosso, e foi um negócio... Você tem que pegar uma 

sessão pequena, dez “pontos”... cinco “pontos”... instala 

neles e vai vendo o resultado. Aí depois você vai crescendo... 

se der um probleminha... as vezes tem uma “milhar 

invertida”, não sei se vocês trabalham com isso... “milhar 

invertida do segundo ao quinto”, que dá problema, 

entendeu? Mas ninguém nunca jogou, o dia que joga, 

aparece esse problema. Aí a pessoa pergunta porque... 

porque isso só apareceu depois daquela tentativa junto com 

outro jogo, uma combinação... então isso tem que ser 

analisado. Mas o Rafael está pronto para qualquer demanda 

que você tiver de problema, ele vê a solução. Talvez ela 

demore um dia, meio-dia, as vezes uma hora, mas vai fazer 

a solução, entendeu? Mas tranquilo, a gente está para lhe 

apoiar, entendeu? É só, é... ir devagar. “bota” em um ponto, 

bota em dois, testa em três... testa, funcionou, bota em 

mais, entendeu? E aí vai aparecendo os erros e a gente vai 

consertando se aparecer... eu espero que não apareça... 

mas... Eu espero que não apareça por quê?... O programa já 

está rodando em outros lugares, aí tem as alterações que 

foram feitas para aí... Do início, fizeram algumas alterações... 

então pode ser que essas alterações afetem alguma coisa, 

mas eu acredito que não, porque o Rafael homologou várias 

vezes o sistema.” 

 

Mensagem de Voz (9585CE_1) encaminhada por HNI à “BAIANO” via 

WhatsApp: 
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“E o noteiro, já tem alguma posição aí se vai precisar dos 

noteiros, ou não?” 

 

Mensagem de Voz (FC2FC2_1) encaminhada por “BAIANO” via 

WhatsApp: 

 

“Amigo, os noteiros ainda estão com o técnico, entendeu? Eu 

não sei nem se ele instalou em máquina ainda, eu só vou... 

eu só tenho contato com ele pessoalmente, a gente não pode 

nem ficar falando muito por telefone que lá está tudo 

“grampeado” cara, entendeu? Então ele tá... estava até 

tendo uma investigação em cima dele. Ele está meio assim... 

é só quando eu estiver com ele pessoalmente, aí eu lhe aviso. 

Mas já está com ele, desde aquele dia que você mandou, no 

outro dia eu já entreguei para ele, e aí ele vai me dar 

posição.” 

  

Em complementação a tais relatos, consignamos que no 

aparelho Xiaomi, de IMEI 865183038357727, aprendido com “MUG” 

por ocasião de sua captura, foi possível encontrar o APK (Android 

Application Pack ou Android Package) do aplicativo usado para realizar 

as apostas, bem como os links para baixá-lo. Vejamos: 
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Destaque-se, neste diapasão, que um dos links acima 

citados direciona acesso justamente ao site mantido pelo denunciado 

ILTON ESTEVES já mencionado alhures. À primeira vista, tem-se que 

tal endereço eletrônico aparenta oferecer treinamentos voltados à 

liderança, desenvolvimento pessoal etc. Vejamos: 

 

 

 

 

 

Todavia, após aprofundamento investigativo, constatou-



Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado 

GAECO/RJ 

Avenida Marechal Câmara, nº 370, Centro, Rio de Janeiro/RJ 
Telefone: (21) 2215-4727 

 
 

109 

   

 

se que, ao acrescentar no link do site a expressão “/RAI” (sigla 

utilizada pela horda para nominar seus negócios, a qual reproduz as 

iniciais das empresas do seu líder – Rogério de Andrade 

Incorporações), é possível obter acesso ao seguinte conteúdo  

 

 

 

Como se vê acima, o site de ILTON ESTEVES trata-se 

de uma distração para ocultar sua verdadeira e principal natureza, a 

qual se presta, como dito, ao aparelhamento da nefasta organização 

criminosa ora desmantelada, a qual se mantém absolutamente 

ativa, na medida em que os registros apontam para atualização 

de aplicativos nos dias atuais (11/04/2022). 

 

Ademais, não se pode olvidar que o elucidativo registro 

acima colacionado aponta não só para efetivos links de apostas, a 
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exemplo de “CacaNiquelV01M01.7z”, “FUTEBOL HOMOLOG.7z”,  

“JogoInstantaneo V01M..>”, como também denota a expansão das 

atividades criminosas para outras localidades, especialmente por 

dispor de links indicando atuação nos Estados do Ceará, Pará, Piauí e 

Rio Grande do Sul. 

 

O referido ILTON, para além de patriarca da família, é 

pessoa intimamente ligada às atividades ilícitas, exercendo, como visto 

nos diálogos entre os criminosos “URSO” e “MUG”, o papel de chefe de 

parte do setor tecnológico da ORCRIM. 

 

O irmão de ILTON, o ora denunciado SIDNEI ESTEVES, 

também ostenta importante papel nesta nefasta estrutura, mormente 

porque atua, lado a lado com os demais familiares, na elaboração e 

manutenção de aplicativos e redes de conexões utilizadas pela 

ORCRIM. 

 

Corroborando o que ora se aduz, tem-se que as contas 

telemáticas de SIDNEI, em especial a conta 

sidneipesteves@gmail.com, contém diversos registros de jogos 

vinculados à horda, senão vejamos: 

 

mailto:sidneipesteves@gmail.com
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Outrossim, na mesma conta ainda se vê registros do 

aplicativo criado para uso ilícito (JB), o que não deixa dúvidas acerca 

do envolvimento de SIDNEI com a matéria: 
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Por derradeiro, ainda temos inúmeros arquivos 

codificados encontrados dentre o acervo mantido na conta telemática 

de SIDNEI, os quais aparentam efetiva natureza de programação 

computacional. Vejamos: 
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Seguindo o mesmo norte, há que se pontuar que o 

denunciado FABIO MONSORES, marido de MICHELLE, genro de 

ILTON e cunhado de ALEXANDRE, se mostra como importante pilar 

do núcleo tecnológico da horda, inclusive porque é responsável pela 

nefasta expansão da malta no território fluminense. 

 

Melhor explicando, temos que na conta telemática de 

FABIO MONSORES (fabio.monsores@hotmail.com) foram 

encontrados documentos com a nomenclatura “CHECKLIST NOVA 

LOCALIDADE”, os quais dispõe em seu corpo de instruções a serem 

seguidas pela horda na avaliação de novos pontos de exploração 

criminosa. Vejamos: 

 

 
 

Para além disso, também foram encontrados na 

sobredita conta telemática registros de jogos vinculados à ORCRIM, 

novamente com a inscrição de “castores” em seu corpo: 

mailto:fabio.monsores@hotmail.com
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Se já não bastassem tais impactantes elementos, há que 

se frisar a absolutamente injustificável manutenção por parte de 

FABIO MONSORES, em sua conta telemática, de comprovante de 

pagamento do enterro de ALUIZIO GARCIA DA SILVA, que vem a ser 

justamente o genitor do também denunciado nesta “Operação 

Calígula”, MÁRCIO GARCIA DA SILVA, vulgo “MUG”, o que reforça a 

existência de ligação entre estes criminosos. Vejamos: 
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O citado “MUG”, por sua vez, dispensa maiores 

comentários, notadamente porque, como visto na denúncia em 

separado e, inclusive, em grande parte dos diálogos contemplados 

nesta exordial acusatória, é integrante da cúpula mais próxima de 

ROGÉRIO DE ANDRADE, sendo responsável pela gestão de relevante 

área de exploração criminosa, inclusive atuando diretamente em 

acertos corruptivos, abertura de novos pontos de jogos, 

implementação de medidas voltadas ao domínio territorial e iniciativas 

para o alinhamento com milicianos. 

  

Por fim, ainda nos parece crucial registrar que FABIO 

MONSORES ostenta vasta rede de contatos suspeitos em seu 

WhatsApp, tanto figurando como contato de criminosos altamente 

imersos na atividade finalística da horda, quanto tendo ele próprio os 

contatos de outros asseclas. 

 

Melhor explicando, verifica-se pela ilustração abaixo 

colacionada, elaborada a partir das informações de agenda de contatos 

fornecidas pelo aplicativo WhatsApp, que o ora denunciado FÁBIO 

MONSORES, ao mesmo tempo em que figura como contato do PCERJ 

AMAURY e do famigerado “FEIJÃO” (ambos denunciados em separado), 

ostenta em seu acervo de contatos o mesmo “FEIJÃO” (contato 
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simétrico) e o também denunciado em separado JEFFERSON 

MONTEIRO (contato assimétrico). Vejamos: 

 

 

 

 

Tais personagens, que são contatos ou têm registrado 

em seu WhatsApp o ora denunciado FABIO MONSORES, ainda 

ostentam uma rede de contatos que fala por si só, sendo certo que há 

interligação entre todos os agentes, inclusive aqueles que 

protagonizaram emblemáticos episódios criminosos. 

 

No mesmo sentido caminham os demais denunciados 

nesta exordial: 

 

• EDSON NOGUEIRA DE MEDEIROS JÚNIOR, vulgo 
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“URSO” é contato comum dos também denunciados 

JEFERSON TEPEDINO (“FEIJÃO”), RENATO PESSANHA 

PIRES, GUSTAVO DE ANDRADE, MICHELLE CYSNE 

ESTEVES, FÁBIO MONSORES e JOÃO CARLOS PINTO 

(“BAIANO”); bem como tem em seu WhatsApp salvos 

os diversos integrantes da ORCRIM, como JEFERSON 

TEPEDINO (“FEIJÃO”), MICHELLE CYSNE ESTEVES, 

RENATO PESSANHA PIRES, dentre outros;  

 

• JOÃO CARLOS PINTO, vulgo “BAIANO” é contato 

comum dos também denunciados JEFERSON 

TEPEDINO (“FEIJÃO”), SIDNEI ESTEVES, ALEXANDRE 

CYSNE ESTEVES; bem como tem em seu WhatsApp 

salvos os diversos integrantes e suspeitos de integrar 

a ORCRIM, dentre os quais destacamos o líder 

ROGÉRIO DE ANDRADE e o conato “INOCENCIO 

NOTEIRO”, responsável pelas máquinas caça-níquel; 

 

• FABIO JOSÉ DO NASCIMENTO MONSORES é 

contato comum dos denunciados PCERJ AMAURY, 

JEFERSON TEPEDINO (“FEIJÃO”), SIDNEI ESTEVES, 

ALEXANDRE CYSNE ESTEVES, MICHELLE CYSNE 

ESTEVES; bem como tem em seus contatos diversos 

integrantes e suspeitos de integrar a horda como 

“FEIJÃO”, “URSO”, “GAGUINHO BANGU”, além do 

advogado de ROGÉRIO DE ANDRADE e da esposa 

deste (FABÍOLA), que também estão salvos na 

agenda de tal líder criminoso;    

 

• MICHELLE CYSNE ESTEVES é contato 
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comum dos denunciados SIDNEI ESTEVES, 

ALEXANDRE CYSNE ESTEVES, FABIO MONSORES; 

bem como tem em seus contatos diversos integrantes 

e suspeitos de integrar a horda como “URSO”, 

“GAGUINHO BANGU”, além da esposa de ROGÉRIO 

DE ANDRADE (FABÍOLA), que também está na 

agenda de tal líder criminoso e de diversos 

integrantes da horda; 

 

• ALEXANDRE CYSNE ESTEVES é contato 

comum dos denunciados JOÃO CARLOS “BAIANO”, 

FABIO MONSORES, SIDNEI ESTEVES, MICHELLE 

CYSNE ESTEVES, bem como tem em seus contatos 

diversos integrantes e suspeitos de integrar a horda, 

como “BAIANO”, FABIO MONSORES, MICHELLE 

CYSNE ESTEVES, FAUSTO (PCERJ flagrado em 

diálogos) e “GAGUINHO BANGU”; 

 

• LEANDRO CYSNE ESTEVES é contato comum 

dos denunciados ALEXANDRE ESTEVES, FABIO 

MONSORES, SIDNEI ESTEVES, MICHELLE CYSNE 

ESTEVES, bem como tem em seus contatos diversos 

integrantes e suspeitos de integrar a horda, como 

ROGÉRIO DE ANDRADE, GUSTAVO DE ANDRADE, 

SIDNEI ESTEVES, ALEXANDRE ESTEVES, “BAIANO”, 

FABIO MONSORES e MICHELLE CYSNE ESTEVES;  

 

• SIDNEI PASSOS ESTEVES é contato comum dos 

denunciados FABIO MONSORES, MICHELLE CYSNE 

ESTEVES, ALEXANDRE ESTEVES, JOÃO CARLOS 
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“BAIANO”, bem como tem em seus contatos diversos 

integrantes e suspeitos de integrar a horda, como 

FABIO MONSORES, MICHELE, ALEXANDRE, 

“BAIANO”, e o próprio ROGÉRIO DE ANDRADE; 

 

Por outro lado, a equipe tecnológica liderada por 

ROMULO FERNANDES COLLI fora identificada a partir do 

descobrimento de grupo Whatsapp criado em 05/09/2019 pelo usuário 

do terminal +5521997884947, salvo como “Tico”, onde trata-se 

sistematicamente de amparo tecnológico aos membros da ORCRIM. 

Vejamos os criminosos integrantes deste grupo: 

 

 

 

Trata-se, como dito, de grupo criado para tratar de 

assuntos técnicos referentes aos jogos ilícitos, funcionando como 

suporte para sanar dúvidas envolvendo servidores, alteração do 

posicionamento da sequência das máquinas cadastradas, cadastrar 

pontos, boletas e equipamentos, atualização do sistema etc.  

 

O contato salvo como “Romulo Fernandes” é o 

responsável por solucionar os problemas e sanar as dúvidas dos 

demais. Após consulta a bancos de dados comerciais, foi possível 

verificar que o terminal +5521979536513 está no nome de Ronaldo 

Cavalcante Fernandes, pai de Romulo Colli Fernandes, CPF n. 
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Seguem abaixo alguns trechos das mensagens trocadas 

no grupo: 
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Como visto dos trechos acima destacados, ROMULO 

orienta os integrantes da ORCRIM no que toca à gestão dos sistemas 

informatizados utilizados na exploração de jogos, dentre os quais 

destacamos personagens que, após exame da extração do celular de 

“MUG”, se mostram indubitavelmente inseridos neste contexto 

criminoso organizado, como é o caso de “JORGE TRABALHO NOVO”, 

“JOÃO BANGU” e “GAGUINHO”. 
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Com efeito, observa-se que em 19/09/2019 “TICO” 

envia uma mensagem para RÔMULO perguntando se seria possível 

marcar uma reunião com todos os comparsas e seus respectivos 

notebooks. RÔMULO responde que sim e a reunião fica marcada 

para o dia 23/09/2019, às 14hs.  

 

 

 

Como visto, ROMULO é responsável por prestar 

diuturnamente assistência técnica aos demais integrantes da ORCRIM, 

sendo o seu papel de extrema relevância para a consolidação dos 

objetivos traçados pela malta. 

 

Vejamos outras passagens que corroboram as 

conclusões acima lançadas: 
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Impõe-se registrar que o referido núcleo tecnológico 

precisa ser combatido com rigor, pois se mostra essencial à própria 

existência da horda, tornando viável a exploração de jogos de azar. 

Outrossim, como já dito alhures, foram flagrados episódios envolvendo 

integrantes deste núcleo na operacionalização de disputas territoriais, 

o que reforça a relevância de seu papel no seio desta ORCRIM. 

 

Com efeito, em determinado episódio os denunciados 

CARLOS ALEXANDRE ANDRADE PIRES DA SILVA (“ALEXANDRE 

ANDRADE”) e MÁRCIO GARCIA (“MUG”) conversam claramente sobre 

a disputa de território travada pela ORCRIM com o também 

contraventor THIAGO, ficando evidente o relevante papel não só do 

núcleo de segurança, mas do núcleo tecnológico, sendo o denunciado 

EDSON NOGUEIRA DE MEDEIROS JUNIOR, vulgo “URSO”, 

reputado como peça elementar para o adequado prosseguimento do 

plano, inclusive sendo cogitado pelos interlocutores de conferir a tal 

personagem maior aparato de segurança, para que pudesse instalar as 

máquinas de jogos de azar e suas respectivas redes digitais de 

funcionamento. Vejamos a síntese do referido diálogo: 
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Origem do Material: Extração do aparelho telefônico Samsung SM-

G955FD Galaxy S8+, IMEI 357825080417404, apreendido com o nacional 

MÁRCIO GARCIA DA SILVA, vulgo “MUG”, CPF: , no bojo do processo 

cautelar nº 0317084-69.2019.8.19.0001. 

 

• “Alexandre Andrade” (em azul) diz claramente para “MUG” 

(em verde) que precisa mostrar força e poder perante o 

grupo liderado por Thiago, notadamente para que possa 

tomar o território, tudo sob pena de ter “problemas”: 
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• Prosseguindo no mesmo contexto, os criminosos 

continuam debatendo sobre o avanço do domínio da 

ORCRIM no território, inclusive reportando ao número de 

máquinas instaladas com êxito (cerca de 150), cuja 

atividade técnica era conduzida pelo nacional EDSON 

NOGUEIRA, que atende pela alcunha de “URSO”. No 

mesmo contexto, “MUG” sugere fornecer segurança para 

“URSO” trabalhar. Vejamos: 
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• Logo em seguida, “MUG” (em verde) questiona se 

ALEXANDRE (em azul) teria falado com ROGÉRIO DE 

ANDRADE sobre os problemas enfrentados na batalha 

territorial, sendo por este afirmado que sim. ALEXANDRE 

ainda diz que ROGÉRIO colocou tudo à sua disposição, bem 

como que estaria efetivamente nervoso com a postura 

adotada pela equipe de segurança no local (que estava com 

receio dos confrontos com o grupo de Thiago). ALEXANDRE 

ainda afirma que ROGÉRIO cedeu o seu principal segurança 

(MARCIO ARAÚJO), também denunciado, para dar apoio à 

operação em curso. 
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Mensagem de voz (arquivo PTT-20180520-WA0065.opus) enviada por MUG 
em 21/05/2018: 

 

Que que tu falou com ele? Que que tu falou com teu primo a 

respeito dos caras. Fala pra mim. 

 

 
Mensagem de voz (arquivo PTT-20180520-WA0066.opus) enviada por 

ALEXANDRE: 
 

Meu irmão! Soltando fogo pelas narinas. Chamou os caras 

de frouxo, o caralho, ligou pros caras, mandou os caras ir lá... 
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na hora. Meu irmão, os caras voltaram tudo correndo rsrsrs. 
Um bando de banana do caralho, vai tomar no cú. 

 

 

 

 

Então, MUG envia o seguinte áudio (arquivo PTT-20180520-WA0067): 
 

Não aguentei, quando tu me falou eu comecei a rir. Porra, é 
brincadeira... Covardia, né? Mas tudo bem meu irmão... Você 
conseguiu botar mais alguma coisa na rua? Ficou naquelas 20 

mesmo ou botou mais coisas hoje?  

 

Na sequência do diálogo, ALEXANDRE envia mensagem de voz (arquivo 
PTT-20180520-WA0068): 
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Então, conseguiu botar bastante. Quer dizer, bastante não, mas 
mais coisas. Principalmente porque hoje é dia de domingo, tem 

muita coisa que estava fechada. Mas o mais importante é que a 
estrutura funcionou, a engrenagem funcionou, da maneira que eu 

queria, entendeu? É isso que eu queria que ficasse bem claro, 
sacou? Porque, porra... os caras meu irmão, comandar o negócio 
num posto de gasolina pelo celular?!?! Vai tomar no cu! Pô, isso 

eu mesmo faço cara e não preciso de ninguém aqui. E quando eu 
falei com os caras, os caras estavam na estrada indo embora. Pô, 

isso é um esculacho neh meu irmão! Eu não falei com detalhes, 
mas quem falou sobre os caras, até pro patrão, foi o próprio 
Urso, entendeu? E ele falou: caralho, cara, o Rogério tá 

soltando fogo pelas ventas (risos). Eu falei é... (risos). E não 
conversei mais nada, mas no dia seguinte estavam os dois lá e eu 

perguntei, chamei os dois e falei... o que que tá havendo? Qual o 
problema de vocês? Falei mesmo! – Ah que você não falou nada 
e a gente ficou assim... – Sabe? Querendo jogar a culpa pra cima 

de mim. Vai se foder! Tem é que fazer o teu trabalho, faz o teu e 
eu faço o meu. Tenho outras coisas pra fazer. Eu não posso ficar 

tomando conta de marmanjo. Mas pelo menos agora, hoje, rodou 
redondinho. Tava precisando chamar a atenção deles mesmo. 

 

Em seguida, MUG envia o seguinte áudio (arquivo PTT-20180520-
WA0069): 

 

Legal cara, coisa boa... Vai dar tudo certo, eu não te falei? Tu 

tinha que po, falado com ele. Eu podia até ligar, mas ai ia ficar 
uma coisa meio escrota, entendeu cara? (tu não tá lá, o que é 
que está me ligando, ele que tem que me ligar... po está de 

fazendo fofoca... ia ficar um clima ruim, entendeu?) Foi bom tu 
falar, e o urso também. Vocês estão vivenciando isso aí né cara. 

Mas show de bola, vai dar tudo certo. E já veio algum 
“catuque” lá do cara.. do Thiago? Ou não? Está tudo na 
mesma? 

 

ALEXANDRE envia mensagem de voz (arquivo PTT-20180520-

WA0071).opus: 

 

Então... ele não me ligou, não me procurou... Mas eu 
mandei o outro ligar e dizer que eu quero falar com ele. 
Mas não retornou, não me ligou. Mandou desligar o 

sistema, fez isso né... Mas isso já era certo que ia fazer.  

 

MUG envia mensagem de voz (arquivo PTT-20180520-WA0072.opus): 
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Tu acha que ele vai continuar com isso? Ele vai perder mesmo na 
moral e ficar na dele? Porra... é muito bundão neh cara. 

 
 

Mensagem de voz (arquivo PTT-20180520-WA0073.opus) enviada por 
ALEXANDRE: 

 

Cara... eu não sei meu irmão. Mas eu tô apostando... espero que não, 

mas eu tô me defendendo pro pior. Por isso que até o... o Amigo está 
mandando o chefe da segurança pra cá com mais seis homens. 
 

 

 

Comentário: Do trecho em destaque observa-se com clareza o relevo do 

papel de “URSO”, bem com sua efetiva vinculação com toda a dinâmica 

da organização criminosa chefiada por ROGÉRIO DE ANDRADE. 

 

O personagem citado no diálogo acima mencionado 

(extraído do telefone celular de “MUG”), então conhecido pela alcunha 

de “URSO”, é um importante referencial da área tecnológica, sendo 

incumbido de diversas e complexas atividades, como já visto 

anteriormente em diálogo direto travado por ele próprio com “MUG”. 

 

Neste mesmo diapasão, frisamos que a quebra 

telemática de “URSO” nos permitiu robustecer os indícios de que 

estaria ele diretamente relacionado com o aparato de “maquininhas” 
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utilizadas pela malta na exploração ilegal de jogos de azar, o que, 

inclusive, justifica sua atuação direta na expansão territorial encetada 

pela malta.  

 

Explicando, frisamos que nas contas e e-mails vinculados 

à “URSO” foram encontrados registros de compras de máquinas e 

celulares destinados à tal mister, além de vídeo demonstrando seu 

manuseio. Neste sentido vejamos os exemplos ilustrativos de alguns 

elementos probatórios encontrados na quebra telemática de “URSO”: 

 

• Transação bancária em favor da empresa Multilaser, 

fabricante dos equipamentos: 

 

• Boletos de pagamento dos equipamentos: 
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• Rastreamento de compras de equipamentos: 

 

                 

 

• Vídeo manuseando equipamento, cujo reflexo nos 

mostra ser o denunciado “URSO”. Mensagem 
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encaminhada por “URSO” (polonorth@icloud.com) 

para “JUNIOR MEDEIROS” (juniorpxmed@gmail.com):  

 

"Assunto: Vídeo 

De: Edson Junior <polonorth@icloud.com> 

Data: 25/11/2019 08:09 

Para: Junior Medeiros <juniorpxmed@gmail.com>" 

 

 

 

 

A vinculação de EDSON (“URSO”) com a ORCRIM 

liderada por ROGÉRIO DE ANDRADE, além de restar evidenciada em 

exame dos elementos técnicos de prova acima apresentados e 

daqueles em anexo, também salta aos olhos em registro fotográfico 

materializado no famigerado aniversário do filho de tal líder criminoso, 

no qual estiveram presentes, como dito alhures, os também 

denunciados ILTON, ALEXANDRE, MICHELE, FÁBIO, LEANDRO e 

JOÃO CARLOS (“BAIANO”). Vejamos foto encontrada na conta 

polonorth@icloud.com , cuja íntegra seque acautelada em HD próprio 

e destaques se encontram selecionados no link:  

 

mailto:polonorth@icloud.com
mailto:juniorpxmed@gmail.com
mailto:polonorth@icloud.com
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Por fim, rememoramos que “URSO”, assim como os 

demais denunciados, possui em sua agenda de contatos de WhatsApp 

diversos comparsas, além de figurar como contato destes e de outros 

criminosos, reforçando seu envolvimento nas atividades desta 

ORCRIM. 

 

Diante de todo o exposto, concluímos que os 

denunciados em questão efetivamente integram a ORCRIM liderada por 

ROGÉRIO e GUSTAVO DE ANDRADE, assumindo, em síntese, as 

seguintes funções:  

 

 

(i) EDSON NOGUEIRA DE MEDEIROS JÚNIOR, 

vulgo “URSO”: aquisição, manutenção e 

instalação de máquinas físicas voltadas à 

exploração de jogos de azar (“caça-níquel”, 

“anotadores”, dispositivos para pagamentos, 

celulares e outros); prestação de apoio e 
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orientação aos seus comparsas, especialmente 

quanto à operação dos equipamentos referidos 

no item anterior; prestação de apoio logístico à 

horda em suas iniciativas de expansão 

territorial; 

 

(ii)  JOÃO CARLOS PINTO, vulgo “BAIANO”: 

coordenar e chefiar os núcleos de tecnologia da 

ORCRIM, atuando como interlocutor entre os 

comparsas que operacionalizam o 

funcionamento dos sistemas e equipamentos e 

as lideranças da malta; gestão de materiais e 

insumos necessários às atividades do núcleo 

tecnológico; interlocução entre os usuários dos 

sistemas informatizados da ORCRIM, inclusive 

em outros Estados da Federação; 

 

(iii) ILTON ANTONIO ESTEVES: líder do escritório 

tecnológico que cuida do funcionamento dos 

sistemas de redes e infraestrutura necessários 

para operação das máquinas de jogos, bem 

como do desenvolvimento e atualização dos 

aplicativos de apostas, além de sua 

disponibilização para download aos comparsas 

que atuam em cada ponto de jogo; 

 

(iv) ALEXANDRE CYSNE ESTEVES: exerce papel 

relevante no escritório tecnológico coordenado 

por seu pai ILTON, atuando no 

desenvolvimento de estratégias para 
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organização e proteção aos segmentos de 

tecnologia que servem à ORCRIM, além de 

atuar na manutenção dos sistemas de redes e 

infraestrutura necessários para operação das 

máquinas de jogos, bem como no 

desenvolvimento e atualização dos aplicativos 

de apostas, além de sua disponibilização para 

download aos comparsas que atuam em cada 

ponto de jogo; 

 

(v) MICHELLE CYSNE ESTEVES: exerce papel 

relevante no escritório tecnológico coordenado 

por seu pai ILTON, atuando na manutenção 

dos sistemas de redes e infraestrutura 

necessários para operação das máquinas de 

jogos, bem como no desenvolvimento e 

atualização dos aplicativos de apostas, além de 

sua disponibilização para download aos 

comparsas que atuam em cada ponto de jogo. 

Além disso, desempenha atividades de campo, 

se deslocando a escritórios da ORCRIM para 

reuniões, e também atua na contabilidade do 

seu núcleo; 

 

(vi) FABIO JOSÉ DO NASCIMENTO MONSORES: 

exerce papel relevante no escritório tecnológico 

coordenado por seu sogro ILTON, atuando ao 

lado de sua esposa MICHELLE em todas as 

atividades por ela desenvolvidas, apresentando 

funções semelhantes. Além disso, FABIO 
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exerce a interlocução entre o núcleo tecnológico 

e outros segmentos operacionais da ORCRIM; 

 

(vii) LEANDRO CYSNE ESTEVES: exerce papel 

relevante no escritório tecnológico coordenado 

por seu pai ILTON, atuando na manutenção 

dos sistemas de redes e infraestrutura 

necessários para operação das máquinas de 

jogos, bem como no desenvolvimento e 

atualização dos aplicativos de apostas, além de 

sua disponibilização para download aos 

comparsas que atuam em cada ponto de jogo; 

 

(viii) SIDNEI PASSOS ESTEVES: exerce papel 

relevante no escritório tecnológico coordenado 

por seu irmão ILTON, atuando na manutenção 

dos sistemas de redes e infraestrutura 

necessários para operação das máquinas de 

jogos, bem como no desenvolvimento e 

atualização dos aplicativos de apostas, além de 

sua disponibilização para download aos 

comparsas que atuam em cada ponto de jogo; 

 

(ix) ROMULO COLLI FERNANDES:  atua 

prestando consultoria e esclarecimentos 

técnicos aos demais comparsas que operam as 

máquinas de jogos, sanando dúvidas sobre o 

funcionamento dos equipamentos e suas redes, 

bem como sobre a contabilidade que deve ser 

apresentada ao núcleo operacional da ORCRIM. 
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II.3 - DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA E AGRAVANTES DO 

CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA: 

 

Encerrando o presente tópico, resta-nos apenas registrar 

a presença de 03 (três) causas de aumento de pena incidentes sobre 

o delito previsto no artigo 2º, caput, da Lei n.º 12.850/2013, previstas 

nos §§ 2º e 4°, incisos II e IV, do mesmo artigo legal acima citado. 

 

Inicialmente, não há dúvidas de que a presente ORCRIM 

atua habitualmente empregando armas de fogo em suas atividades, 

tanto para resguardar o domínio de seus territórios de exploração de 

jogos de azar, quanto para eliminar concorrentes e desafetos, havendo 

inúmeros elementos de prova neste sentido já apresentados ao longo 

desta e das demais exordiais apresentadas no escopo da presente 

“Operação Calígula”, aos quais se somam tantos outros colacionados 

às investigações em anexo e aos processos judiciais a que respondem 

os integrantes da horda, incluindo o homicídio da vítima FERNANDO DE 

MIRANDA IGGNÁCIO, ora citado apenas exemplificativamente. 

 

Outrossim, o envolvimento de servidores públicos nesta 

malta também se mostra absolutamente inquestionável, havendo 

diversos policiais que, utilizando-se de seus cargos, integram a 

ORCRIM, sobretudo o núcleo de segurança pessoal das lideranças e de 

proteção aos territórios dominados. Neste sentido, lembramos que 

diversos denunciados no bojo da “Operação Calígula” são servidores 

públicos, citando-se, exemplificativamente, MÁRCIO ARAÚJO (PM), 

DANIEL PINHEIRO (PM), AMAURY (PC), LESSA (PM), “SUEL” 

(bombeiro), MARCOS CIPRIANO (DELPOL), dentre outros. 
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Por outra ótica, diversos policiais corruptos também são 

primordiais para a existência desta ORCRIM, como já retratado 

anteriormente, sendo infinita a lista de agentes que se enquadram 

nesta condição, parte deles denunciada nesta oportunidade, e outros 

tantos que ainda o serão. 

 

Ademais, não há dúvidas de que a ORCRIM em apreço, 

ajustando-se ao cenário moderno da criminalidade fluminense, firmou 

alianças com facções que dominam o tráfico de drogas em 

determinadas localidades, bem como com milícias que exercem esta 

mesma dominação em outras áreas, garantindo a exploração de jogos 

de azar nestas regiões, mediante a repartição do produto destas 

infrações. Neste sentido, reportamo-nos ao Relatório Técnico RT Nº 

070/2022/G119/DINT/CSI1, de 21/03/2022, elaborado pela 

Coordenadoria de Segurança e Inteligência do MPRJ, acessível através 

do link  

 

Por derradeiro, registre-se que o emprego de armas de 

fogo, o envolvimento de agentes públicos e a vinculação desta ORCRIM 

com outras estruturas criminosas organizadas são circunstâncias de 

amplo conhecimento da população e, com maior razão, dos integrantes 

desta horda, incluindo os denunciados que atuam no segmento de 

tecnologia, de sorte que estas majorantes objetivas a eles se aplicam. 

 

III- CONCLUSÕES: 

 

Diante de todo o exposto, passa-se a imputar a cada um 

dos denunciados a capitulação jurídica do crime que praticaram:  
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1) EDSON NOGUEIRA DE MEDEIROS JÚNIOR, 

vulgo “URSO”: i) artigo 2º, caput e §§ 2º e 4º, 

incisos II e IV, da Lei 12.850/13 (Tópicos “II”, “II.1” 

e “II.2”); 

 

2) JOÃO CARLOS PINTO, vulgo “BAIANO”: i) artigo 

2º, caput e §§ 2º e 4º, incisos II e IV, da Lei 

12.850/13 (Tópicos “II”, “II.1” e “II.2”); 

 

3) ILTON ANTONIO ESTEVES: i) artigo 2º, caput e 

§§ 2º e 4º, incisos II e IV, da Lei 12.850/13 (Tópicos 

“II”, “II.1” e “II.2”); 

 

4) ALEXANDRE CYSNE ESTEVES: i) artigo 2º, caput 

e §§ 2º e 4º, incisos II e IV, da Lei 12.850/13 

(Tópicos “II”, “II.1” e “II.2”); 

 

5) MICHELLE CYSNE ESTEVES: i) artigo 2º, caput e 

§§ 2º e 4º, incisos II e IV, da Lei 12.850/13 (Tópicos 

“II”, “II.1” e “II.2”); 

 

6) FABIO JOSÉ DO NASCIMENTO MONSORES: i) 

artigo 2º, caput e §§ 2º e 4º, incisos II e IV, da Lei 

12.850/13 (Tópicos “II”, “II.1” e “II.2”); 

 

7) LEANDRO CYSNE ESTEVES: i) artigo 2º, caput e 

§§ 2º e 4º, incisos II e IV, da Lei 12.850/13 (Tópicos 

“II”, “II.1” e “II.2”); 
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8) SIDNEI PASSOS ESTEVES: i) artigo 2º, caput e §§ 

2º e 4º, incisos II e IV, da Lei 12.850/13 (Tópicos 

“II”, “II.1” e “II.2”); e 

 

9) ROMULO COLLI FERNANDES: i) artigo 2º, caput e 

§§ 2º e 4º, incisos II e IV, da Lei 12.850/13 (Tópicos 

“II”, “II.1” e “II.2”). 

 

Destarte, requer-se que, autuada e recebida a presente 

denúncia, seja instaurada a competente ação penal, em observância 

ao rito ordinário previsto no Código de Processo Penal, devendo os 

denunciados serem citados   e notificados para ofertar defesa preliminar 

e para os demais termos do processo, até final condenação, ouvindo-

se para tanto as testemunhas abaixo arroladas, bem como outras que 

serão oportunamente arroladas como testemunhas do Juízo. 

 

Requer-se, ainda, a condenação dos denunciados no 

dever de indenizar os danos causados por suas ações, incluindo 

aqueles de natureza individual e coletiva, bem como de ordem material 

e moral, em valores a serem prudentemente arbitrados pelo Juízo após 

a instrução processual, mas certamente não inferiores à R$ 

10.000.000,00 (dez milhões de reais). 

 

Para depor sobre os fatos narrados acima, o Ministério 

Público requer a notificação/requisição das testemunhas a seguir 

arroladas, sem prejuízo da oitiva de outras testemunhas do Juízo: 

 

Termos em que, pede-se deferimento.  

 

Rio de Janeiro, 12 de abril de 2022. 
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