Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – GAECO
Rua 23, esq. c/ Fued José Sebba, Qd. A 06, Lts. 15/25, Jardim Goiás, sala 327, Goiânia/GO (62)
3243-8417 – gaeco@mpgo.mp.br

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA
COMARCA DE ANÁPOLIS/GO

PIC n. 001/2016 – GAECO
Investigados: Fábio de Oliveira Santos e outros
Por dependência aos autos n.: 201702470681

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS, presentado pelos Promotores
de Justiça signatários, nos termos do art. 129, I, da Constituição Federal, do art. 25, III, da Lei
Orgânica Nacional do Ministério Público e do art. 24 do Código de Processo Penal, com base no
Procedimento de Investigação Criminal em epígrafe, oferece DENÚNCIA em face de
1) FÁBIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS, brasileiro, nascido aos 11/05/1978, natural
de Porangatu/GO, (diretor do Presídio de Anápolis/GO), filho de aparecida de Fátima
Candido dos Santos e Percival de Oliveira Santos, portador do RG n. 3693590 SESP/GO,
inscrito no CPF n. 085.062.757-50, residente na rua Ramos Alves, quadra 41, lote 20, São
Carlos, Anápolis/GO, telefones (62) 99190-7318 e (62) 98504-8652;
2) ANTÔNIO DIAS ATAÍDES NETO, brasileiro, nascido aos 05/05/1976, natural de
Barra do Garças/MT, filho de Antônia Florinda Castro e Francisco Dias de Sales, portador
do RG n. 3584775 SPTC/GO, inscrito no CPF n. 843.234.691-87, residente e domiciliado
na rua Tomaz Soares, quadra 29, lote 12, residencial Solar Ville, CEP 74.470-536,
Goiânia/GO (agente de segurança penitenciário - ASP); e,
3) SÓSTENES R. BRASIL JÚNIOR, brasileiro, nascido aos 29/12/1981, filho de
Sóstenes Rodrigues Brasil e Terezinha Carvalho Brasil, portador do RG n. 443428-9
SPTC/GO, inscrito no CPF n. 955.206.781-20, residente e domiciliado na rua 6, quadra
3A, lote 15, casa 01, Boa Vista, Anápolis/GO, telefone (62) 99275-5759; (ex-vigilante
penitenciário temporário - VPT);
pela prática dos seguintes crimes:
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1. DAS IMPUTAÇÕES
1.1) Consta do incluso Procedimento de Investigação Criminal (PIC) n. 001/2016GAECO que, entre os meses de fevereiro de 2016 a janeiro de 2017, no interior da Unidade Prisional
de Anápolis/GO, localizada na avenida Raimundo Carlos Costa e Silva, n. 490, Jardim das Américas,
III Etapa, Anápolis/GO, FÁBIO DE OLIVEIRA SANTOS, ANTÔNIO DIAS ATAÍDES NETO,
SÓSTENES R. BRASIL JÚNIOR e EDNALDO MONTEIRO DA SILVA (falecido), associaram-se
para o fim específico de cometer crimes e, logo em seguida, com unidade de desígnios e em
progressão criminosa, constituíram e integraram organização criminosa, estruturalmente ordenada,
com divisão de tarefas e emprego de arma de fogo, visando obter vantagens indevidas mediante a
prática de diversos1 crimes, alguns com penas superiores a 4 (quatro) anos, como corrupção passiva
(art. 317 do CP), tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), tortura (art. 1°, §1º da Lei 9.455/97),
prevaricação (319 do C.P.) e favorecimento real (art. 319-A. do CP), utilizando de suas funções
públicas para tanto, conforme será pormenorizadamente descrito no item 3.1 desta peça.
1.2) Consta no mesmo caderno investigativo ministerial que, entre os dias 13 de junho a
27 de julho de 2017, no interior da sala da direção da Unidade Prisional de Anápolis/GO, localizada no
endereço supramencionado, FÁBIO DE OLIVEIRA SANTOS, em concurso com EDNALDO
MONTEIRO DA SILVA (falecido), mantinha em depósito, em desacordo com autorização legal ou
regulamentar, para fins de reinserção ilícita no próprio sistema prisional, 271 (duzentos e setenta e
uma) porções de Cannabis Sativa L., substância vulgarmente conhecida como MACONHA,
perfazendo-se um subtotal de cerca de 437 gramas, além de 198 (cento e noventa e oito) porções
contendo COCAÍNA, num total aproximado de 63 gramas, conforme se constata no ofício de fls.
772/773 da Polícia Civil, no de fl. 774 da 16ª Promotoria de Justiça de Anápolis/GO, no auto de
exibição e apreensão de fls. 775/776, bem como no Laudo de Exame Pericial de Identificação de
Drogas de fls. 803/810 do PIC 01/2016-GAECO, cujo fato está detalhadamente descrito no item 3.2
desta denúncia.
1.3) Consta também que, durante o período compreendido entre o meses de janeiro de
2016 a novembro de 2017, na Unidade Prisional de Anápolis/GO, no endereço acima mencionado,
FÁBIO DE OLIVEIRA SANTOS, ANTÔNIO DIAS ATAÍDES NETO, SÓSTENES R. BRASIL
JÚNIOR e EDNALDO MONTEIRO DA SILVA (falecido),, com unidade de desígnios e nas mesmas
condições de tempo, lugar e maneira de execução, por dezenas de vezes e em diferentes datas
praticaram atos de ofício contra disposição expressa de lei, para satisfazerem interesses pessoais,
pois autorizaram a condução e conduziram diversos presos a agências bancárias, sem autorização
judicial para tanto, conforme se depreende dos documentos acostados à fl. 184, Anexo 4.3, do PIC
01/2016 e de fls. 943, 945/946, 948, 952, 955 e 958, Volume V, do PIC 01/2016, além de depoimentos
testemunhais colhidos no GAECO e das imagens constantes no relatório policial de fls. 761/770 do
PIC 01/2016, o que está minuciosamente narrado no item 3.3 desta peça.

1

Alguns desses crimes praticados pela ORCRIM estão imputados nesta denúncia (itens 1.2, 1.3, 1.4), contudo, os demais
delitos mencionados neste item serão investigados por outros expedientes, através de inquéritos policiais específicos para
cada fato.
Página 2 de 58

Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – GAECO
Rua 23, esq. c/ Fued José Sebba, Qd. A 06, Lts. 15/25, Jardim Goiás, sala 327, Goiânia/GO (62)
3243-8417 – gaeco@mpgo.mp.br

1.4) Consta ainda que, durante o período compreendido entre os meses de janeiro de 2016
a novembro de 2017, na Unidade Prisional de Anápolis/GO, no endereço acima mencionado, FÁBIO
DE OLIVEIRA SANTOS, ANTÔNIO DIAS ATAÍDES NETO, SÓSTENES R. BRASIL JÚNIOR,
EDNALDO MONTEIRO DA SILVA (falecido), com unidade de desígnios e nas mesmas condições de
tempo, lugar e maneira de execução, por dezenas de vezes e em diferentes datas, agindo como agentes
públicos lotados na Unidade Prisional de Anápolis/GO, deixaram de cumprir com o dever de vedar
aos presos o acesso a aparelhos telefônicos, que lhes permitiam comunicação com outros presos e
com o ambiente externo, conforme se verifica das diversas apreensões realizadas por equipes
especializadas (GOPE) da extinta Secretaria de Administração Penitenciária (fls. 271/276, Volume II,
PIC 01/2016), além de depoimentos (fls. 91, 869/874, 978/981, 988/991, 1003/1004 e 1007/1008, do
PIC 01/2016) e interceptações telefônicas (fls. 73/116, 288/341 e 558/623, Anexo I, PIC 01/2016), que
comprovaram não só a omissão dos agentes, mas também a participação ativa na entrada ilegal de
aparelhos telefônicos no presídio de Anápolis, condutas descritas no item 3.4.
1.5) Consta, por fim, que, no dia 18 de abril de 2016, na Unidade Prisional de
Anápolis/GO, no endereço acima mencionado, ANTÔNIO DIAS ATAÍDES NETO, agente público,
submeteu o preso AGENOR PRESTES NETO a sofrimento físico, pela prática de ato não
resultante de medida legal, disparando um projétil não letal, de espingarda calibre .12, na região
inguinal esquerda (virilha) de seu corpo, sem a devida necessidade, conforme se verifica no prontuário
médico de fls. 1685/1686, depoimento e imagens contidas à fl. 109 (mídia), além de outros elementos
de prova que serão especificados no item 3.5 desta exordial acusatória.
2) BREVE HISTÓRICO DA INVESTIGAÇÃO
Antes de descrever as circunstâncias das imputações acima, cumpre-se fazer um breve
histórico da investigação e da forma como foram divididas as denúncias oferecidas até o presente
momento, oriundas da OPERAÇÃO REGALIA II.
Nesse sentido, foi instaurado no âmbito deste Grupo de Atuação Especial de Combate ao
Crime Organizado o Procedimento de Investigação Criminal n. 001/2016, iniciado em 1° de junho de
2016, no qual se investigou a existência de grupos criminosos atuando na Unidade Prisional de
Anápolis/GO.
Em síntese, apurou-se que detentos daquele presídio comandavam inúmeros crimes
praticados dentro e fora da unidade prisional, e contavam, para isso, com a conivência e participação
de alguns agentes prisionais lotados no local, que constituíram verdadeira organização criminosa para
a obtenção de vantagens.
Além do tráfico intenso de drogas, advieram provas da ocorrência de roubos, extorsões e
até homicídios praticados pelos presos, tanto dentro quanto fora da unidade. Tudo isso, como será
demonstrado, só foi possível com a conivência e, em muitos casos, com a participação ativa de
servidores lotados no presídio, mediante o pagamento de propina.
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Não é de hoje que notícias sobre a existência de regalias, tráfico de drogas, corrupção e
demais irregularidades sobre a referida unidade prisional ressoam na sociedade Anapolina. Porém, nos
últimos dois anos, as notícias ganharam maior relevância, pois adquiriram evidências concretas.
Para instauração do PIC, foram juntados documentos compartilhados de investigações
anteriores, além de “denúncias anônimas” e depoimentos de detentos prestados na Promotoria de
Justiça com atribuição na Execução Penal de Anápolis/GO.
Após a instauração da investigação, foram colhidos novos depoimentos, determinada a
quebra judicial do sigilo bancário (Anexo II) e fiscal (Anexo III) de vários investigados, além de
realizada a interceptação telefônica (Anexo I) de alguns terminais utilizados por presos e agentes
prisionais.
Insta registrar que, em junho de 2017, a Polícia Civil, através do Grupo de Repressão a
Narcóticos - GENARC de Anápolis, passou a integrar a investigação. Assim, o 1° período de
interceptação telefônica foi implementado pelo Centro de Inteligência do Ministério Público. Os
períodos 2º ,3º e 4°, diretamente pela Polícia Civil.
No dia 21 de novembro de 2017 foi deflagrada a operação REGALIA II, com o
cumprimento de várias prisões e mandados de busca e apreensão em diversos locais. Após a análise
das provas colhidas, foi possível identificar a existência de quatro grupos criminosos bem definidos.
O primeiro, uma associação criminosa voltada ao tráfico de drogas, arraigada dentro do
Presídio de Anápolis/GO, liderada pelo preso WANDERSON RITHIELE ASSIS SANTANA (vulgo
“BOLA”). Neste grupo, havia a participação efetiva de CARLA NATIELLY, esposa de “BOLA”,
JOELSON VIEIRA RODRIGUES, JOÃO RICARDO VIEIRA LINO (vulgo “GAGUINHO”) e
ANDREZA FERNANDES DO NASCIMENTO, (esposa de JOELSON VIEIRA RODRIGUES).
Todos eles foram denunciados em outra peça acusatória, que tramita autônoma perante esta 1ª Vara
Criminal de Anápolis/GO (protocolo judicial n. 201702831315), conforme cópia da denúncia juntada
às fls. 1638/1659.
O segundo grupo era encabeçado pelo detento LEONALDO CÂNDIDO CORREA
(vulgo “FOLIÃO”) e também se destinava ao tráfico de drogas. Para a consecução de sua finalidade,
contava com a participação efetiva de sua esposa PATRÍCIA CÂNDIDO CORREA, de MARCIEL
RIBEIRO DE OLIVEIRA (vulgo “GRILO”), além de outros comparsas que ainda não foram
identificados. Estes também foram denunciados, em peça autônoma, nesta mesma 1ª Vara Criminal
(protocolo judicial n. 201702831285), conforme cópia da denúncia juntada às fls. 1660/1672.
O terceiro grupo era formado por SAMUEL NASCIMENTO GOMES (vulgo
“HOMINHO”) e sua esposa LAIANE DRIELE GOMES DE SOUZA, que se associaram para praticar
o tráfico de drogas dentro e fora daquele estabelecimento penal. Foram denunciados em peça apartada
(protocolo judicial n. 201702831307), que segue em cópia às fls. 1673/1682.

Página 4 de 58

Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – GAECO
Rua 23, esq. c/ Fued José Sebba, Qd. A 06, Lts. 15/25, Jardim Goiás, sala 327, Goiânia/GO (62)
3243-8417 – gaeco@mpgo.mp.br

O quarto grupo, e objeto da presente peça acusatória, era formado por agentes prisionais
efetivos (Agente de Segurança Penitenciária) e temporários (Vigilante Penitenciário Temporário), que
permitiam a entrada de drogas, telefones, objetos proibidos, além de outras regalias aos detentos em
troca de vantagens indevidas, em especial, pecuniárias. Este grupo era liderado pelo diretor FÁBIO
DE OLIVEIRA SANTOS, de forma mediata, e por EDNALDO MONTEIRO DA SILVA (falecido),
de modo mais ostensivo, supervisor de segurança e segundo homem na hierarquia do presídio, abaixo
apenas de FÁBIO. Integravam, também, essa organização criminosa, os servidores ANTÔNIO DIAS
ATAÍDES NETO (ASP) e o ex-agente SÓSTENES R. BRASIL JÚNIOR (ex-VPT). Passa-se,
portanto, à descrição dos crimes praticados por este último grupo criminoso.
3) DAS CIRCUNSTÂNCIAS (art. 41 do CPP)
3.1) DO CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (art. 2º, c/c §2º c/c §4º, II, da
Lei 12.850/13)
No item 1.1, imputou-se a FÁBIO, MONTEIRO (falecido), ANTÔNIO e SÓSTENES o
crime de integrar organização criminosa. No decorrer da investigação ficou demonstrado que os
agentes públicos investigados associaram-se, de forma estável, com divisão informal de tarefas e
emprego de arma de fogo, visando obter vantagens ilícitas, mediante a prática de diversos crimes,
alguns com penas superiores a 4 (quatro) anos.
Conforme mencionado, o Presídio de Anápolis/GO era um local em que vários grupos
criminosos estavam detidos em seu interior. Não obstante estarem presos, continuavam praticando
delitos como se estivessem em liberdade. Tráfico de drogas, homicídios, roubos, corrupção e torturas
ocorriam diariamente no interior do citado estabelecimento penal.
Durante todo o ano de 2015, MONTEIRO, ANTÔNIO e SÓSTENES já praticavam
irregularidades e crimes em benefício dos grupos criminosos instalados naquele presídio. Já havia uma
associação criminosa entre eles, com a liderança deste último.
SÓSTENES, também conhecido como “DR JUNIOR”, foi o supervisor de segurança
durante o ano de 2015, cargo abaixo, hierarquicamente, apenas do diretor. Os investigados
MONTEIRO e ANTÔNIO eram diretamente subordinados a ele.
Eles agiam acobertando e protegendo uns aos outros nas irregularidades praticadas. Os
três denunciados recebiam propina, geralmente em espécie, para permitir a entrada de drogas, de
aparelhos celulares aos presos, levá-los indevidamente a agências bancárias, além de outras regalias
não permitidas pela Lei de Execução Penal.
Além de promoverem a entrada de materiais ilícitos, os investigados também permitiam
que os presos utilizassem aparelhos telefônicos e promovessem o comércio de drogas sem serem
incomodados, tudo mediante o pagamento de propina.
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Em novembro de 2015, FÁBIO foi removido para o presídio de Anápolis/GO, assumindo
o cargo de diretor. No mesmo mês, após a deflagração da operação denominada “CELA 21”,
capitaneada pela Polícia Civil (18/11/2015), ele foi afastado da direção por suposto envolvimento nas
irregularidades apuradas. Conseguiu retornar ao cargo em fevereiro de 2016.
A partir da chegada de FÁBIO, a corrupção e outros delitos, que já eram praticados por
MONTEIRO, SÓSTENES e ANTÔNIO, ganharam corpo e se disseminaram, passando a ser aceitos e
organizados pela própria cúpula da administração do presídio.
Um dos primeiros atos do diretor FÁBIO, após reassumir o cargo, foi nomear
MONTEIRO para ser supervisor de segurança, o segundo homem na hierarquia do presídio, no mesmo
mês de fevereiro de 2016. SÓSTENES e ANTÔNIO continuavam na empreitada criminosa, agora,
sob a chefia imediata de MONTEIRO.
Os quatro agiam conluiados, sempre em busca de vantagens. O que já era de
conhecimento de quem frequentava o presídio passou a ser de conhecimento público, isto é, de que
dentro do presídio entrava o que se quisesse, bastando pagar para isso. Os servidores não corrompidos
se queixavam do rumo que o presídio estava tomando, pois notaram o aumento do tráfico de drogas,
celulares, dinheiro e outras regalias em poder dos presos e nada era feito pela administração.
Os detentos considerados líderes da unidade prisional não eram incomodados, ao
contrário, tinham o auxílio dos investigados para continuar praticando seus crimes, principalmente, o
tráfico de drogas.
FÁBIO, até pelo cargo que exercia, era o líder do esquema, possuindo conhecimento de
tudo, porém, agia de forma discreta e menos ostensiva, geralmente dando ordens a MONTEIRO. Este,
por sua vez, era o elo entre os presos e a direção, comandando diretamente os denunciados
ANTÕNIO e SÓSTENES, ao menos até janeiro de 2017, quando estes últimos foram transferidos
devido a desavenças ocorridas entre eles.
ANTÔNIO e SÓSTENES mantinham contato direto com os presos, recebiam os pedidos
ilícitos e os atendiam diretamente, após o aval de MONTEIRO ou FÁBIO. Os plantões de
ANTÔNIO e SÓSTENES eram utilizados pela organização criminosa para a entrada dos objetos
ilícitos. Não por acaso, a maioria das fugas ocorriam nesses plantões.
Os presos que pagavam propina tinham a vida facilitada pelos investigados, recebendo
visitas em qualquer dia, aparelhos telefônicos, grandes quantidades de dinheiro, visitas de prostitutas
e, até mesmo, saídas noturnas para locais incertos.
Não bastassem os muitos aparelhos celulares e grande quantidade de dinheiro existentes
naquela unidade prisional, havia, também, um intenso comércio de drogas em seu interior. Além de
facilitarem a entrada de drogas para os presos que pagavam propina, quando havia a apreensão de
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entorpecentes e celulares por outros agentes de fora do esquema, a organização criminosa agia e os
reinseria no próprio sistema prisional, devolvendo-os aos detentos.
Os presos que possuíam baixa condição financeira não recebiam o mesmo tratamento,
sofrendo agressões gratuitas e regramento diferenciado por parte da administração e dos agentes do
esquema criminoso. Os principais traficantes encarcerados lá possuíam as famigeradas “portarias”,
que permitiam o trabalho interno. Apurou-se que a maioria deles não trabalhava de fato, com o
conhecimento da direção, porém, era informado ao juízo da execução penal o trabalho diário deles, de
domingo a domingo, sem descanso, permitindo fraudulentamente a remição da pena.
Muito dinheiro era movimentado dentro do presídio entre os presos, e também entre estes
e os agentes corruptos. Com a direção de FÁBIO e a gerência de MONTEIRO, as permissões de
saídas de presos para agências bancárias aumentaram drasticamente. Permissões estas concedidas
ilegalmente por FÁBIO e, às vezes, diretamente por MONTEIRO, sem ordem judicial para tanto,
infringindo frontalmente o art. 120 da LEP.
Obviamente, estas saídas eram autorizadas e fomentadas pelos investigados, pois
traduzia-se em um dos meios de abastecimento financeiro do esquema criminoso. Os presos
praticavam crimes, recebiam parte do produto desses crimes em contas bancárias, sacavam tais valores
e destinavam parte deles para agentes prisionais corruptos, dentre eles, os ora investigados, que
permitiam que os presos continuassem praticando crimes. Enfim, era um verdadeiro ciclo vicioso, que
só foi encerrado com a operação REGALIA II.
Mesmo com a saída de ANTÔNIO e SÓSTENES, MONTEIRO e FÁBIO continuaram
o esquema criminoso utilizando-se de outros agentes, mas que ainda não foram identificados com a
precisão e clareza que o processo penal requer, motivo pelo qual não estão incluídos no polo passivo
desta denúncia, neste momento.
É mais do que certo que outros agentes integraram essa organização criminosa durante os
últimos três anos, bastando ver as inúmeras apreensões realizadas nesses anos, por equipes de fora da
cidade, bem como pela quantidade absurda de dinheiro (R$ 86.864,20) e celulares apreendidos (31
aparelhos celulares) no próprio dia da operação, além de outras irregularidades patentes que ocorriam
diariamente naquela Unidade Prisional, na frente de todos.
Por fim, durante a investigação, descortinou-se o motivo pelo qual perigosos traficantes
de todo o Estado de Goiás pretendiam ser transferidos para o Presídio de Anápolis/GO, pois lá
poderiam se servir das regalias ilegais oferecidas por agentes corruptos, que lhes permitiriam continuar
praticando delitos, num verdadeiro escritório do crime, com a segurança estatal lhes garantindo tudo
isso.
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3.1.1) DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
Reforçando o relatado acima, em fevereiro de 2015, durante uma interceptação telefônica
decorrente de investigação da Polícia Federal, foram colhidas várias conversas de um detento chamado
CÍCERO FLÁVIO RODRIGUES, nas quais ele relata de forma clara e direta a ocorrência dessas
ilicitudes na unidade, dentre elas, a compra de celulares e a entrada de drogas (fls. 78/82).
Nesta primeira conversa, os interlocutores dizem que “Carnaval na cadeia é melhor do
que na rua, pois lá tem cachaça, maconha. Que a cadeia é uma colônia de férias para quem quer
ficar preso. Que lá tem academia, dvd, home theater e carne para assar”, evidenciando as
irregularidades na Unidade Prisional de Anápolis/GO:

Nos diálogos, ele relata que certos presos tinham direito a churrascos, bebidas alcoólicas
e entorpecentes. Ele também informa que “um aparelho celular na cadeia está custando R$ 800,00
(oitocentos reais)” e que dentro da unidade prisional seria fácil adquirir um aparelho celular, uma vez
que há um agente prisional que os comercializa.
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Além disso, mediante autorização judicial, a Polícia Federal utilizou-se da técnica de
infiltração de agente, culminando no “Relatório de Infiltração Policial” (fls. 83/88, Volume I), no qual
se relatam as mesmas irregularidades já narradas, contudo, indicando de forma objetiva a
participação de um agente prisional na venda de aparelhos celulares.

Em outro trecho do relatório, o agente infiltrado narra que CÍCERO compraria um celular
assim que voltasse para a cadeia de Anápolis/GO, já que naquele instante estava encarcerado na
Delegacia Federal de Anápolis/GO.

Somando-se a isso, em 03 de julho de 2015, foi colhido depoimento do preso ALMIR
DIAS VIRGÍNIO (mídia, fls. 91), na Promotoria de Anápolis/GO, que se encontrava recolhido na
referida unidade prisional, o qual relatou detalhes de corrupção e outros crimes praticados por
agentes e reeducandos, conforme trecho inserido a seguir:
“(...) que as mesmas pessoas envolvidas no caso do LEO GARRAFA estavam torturando o
declarante; que os torturadores eram o JOELSON VIEIRA, o GAGUINHO, o BOLA; que
JOELSON está envolvido em todas as torturas e atrocidades do sistema; que JOELSON
está no pavilhão “C”; que conversou com o DR. JUNIO, supervisor da segurança, que
trata da entrada dos entorpecentes e vendas de celulares dentro do referido pavilhão; que
JUNIOR é responsável pelo tráfico de drogas; que o braço direito de JUNIOR é o
MONTEIRO; que no pavilhão que ele mora chega por mês uma média de 20kg de
maconha e 1kg de crack; que no dia dos namorados foram entregues alguns buquês
“recheados” de entorpecentes; que o “esquema” funcionava entre JOELSON, BOLA e
JUNIOR; que não viu valores, mas que presenciou entregas e negociações de
entorpecentes, celulares etc. dentro do presídio; que JUNIOR é o responsável por toda
droga e celular que “entra” no presídio; que JUNIOR e MONTEIRO
realizavam/realizam as negociações; que uma lata de cerveja na cela do BOLA custa R$
30,00 (trinta reais); que tem 2/3kg de maconha na cela 09, dentro de tomadas; que toda
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vez que a polícia vai revistar as celas, o MONTEIRO e o JUNIOR “passam” que tá
chegando a polícia e que não há revista nas celas onde estão os referidos objetos; que as
revistas são feitas por MONTEIRO e JUNIOR; que qualquer problema dentro do
presídio o JUNIOR intervém para poder continuar com o tráfico lá dentro ;

ALMIR afirma que SÓSTENES (DR JÚNIOR) era o responsável por toda a droga e
celular que entrava no presídio à época, contando com o apoio de MONTEIRO nas negociações.
Ambos, inclusive, quando tomavam conhecimento de operações que seriam realizadas pela polícia no
estabelecimento prisional, repassavam a informação aos detentos, para que pudessem melhor camuflar
os objetos ilícitos.
Várias denúncias anônimas continuavam chegando aos órgãos de fiscalização. Como
exemplo, em 03/03/2016, foi encaminhada “denúncia anônima” ao DISQUE DIREITOS HUMANOS,
que também relatou a ocorrência de tráfico, corrupção de agentes prisionais e privilégios concedidos a
alguns detentos, informando que o Supervisor de Segurança Monteiro permitia a entrada de
drogas (fls. 05/06).

O denunciado FÁBIO, diante da “denúncia anônima” acima, em 09/03/2016, instaurou
um procedimento interno para, fantasiosamente, apurar as irregularidades (fls. 19/39), inquirindo os
envolvidos. Ao final, como já era de se esperar, e apesar de todas as notícias e evidências em sentido
contrário, nada de irregular fora apurado (fls. 11/13).
Na data de 19/05/2016, uma nova “denúncia anônima” foi encaminhada à Ouvidoria
Geral do Ministério Público (fls. 102), dessa vez, supostamente por um servidor da própria unidade
prisional, relatando novamente o envolvimento do supervisor MONTEIRO, do diretor FÁBIO, dos
agentes ANTÔNIO e MICHEL GOMES. Além deles, os presos NATAIR, “BOLA” e outros também
foram mencionados:
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Os denunciados, quando pressentiam que estavam correndo risco de serem delatados por
outros presos, principalmente, por parte daqueles que não recebiam as mesmas regalias que os grandes
traficantes, utilizavam a força de suas funções para intimidá-los, inclusive com armas, submetendo-os
a sofrimentos físicos indevidos, numa verdadeira prática de tortura.
O depoimento de AGENOR PRESTES NETO, prestado em 2 de junho de 2016, já
revelava o modus operandi do esquema criminoso (mídia-fls. 109):
(...) que sofreu disparo de espingarda 12, realizado pelo CHEFE DE EQUIPE ANTÔNIO,
o qual lhe atirou usando projétil de madeira (esfera de madeira) (mostrou a lesão); que
essa lesão ocorreu quando o declarante estava no parlatório; que não tinha convívio; que
estando alvejado, foi levado para o hospital, e lá disse que tinha brigado com um preso;
que os próprios agentes disseram o que o declarante tinha que dizer; que quem atirou no
declarante foi ANTÔNIO, mas FÁBIO e MONTEIRO também disseram o que o
declarante tinha que falar; que falaram que se o declarante não os envolvesse, ele ficaria
“de boa” no presídio; que falou com FÁBIO e MONTEIRO sobre o que estava se passando
no presídio, e eles disseram que não poderiam fazer nada; que, entretanto, FÁBIO e
MONTEIRO, ao ouvirem o que o declarante estava fazendo, gravaram a conversa,
realizaram uma busca na ala – local onde encontraram drogas e armas – e depois disso
mostraram aos presos o que o teor da filmagem do declarante, em que o declarante
contava o que estava ocorrendo; que FÁBIO e MONTEIRO mostraram aos demais
presos que o declarante tinha “caguetado”; que MONTEIRO e FÁBIO são os únicos
que podem facilitar o ingresso de drogas na unidade prisional; que o declarante já viu a
droga que entra no presídio em pacotes; que as únicas pessoas que podem estar
fortalecendo a entrada de drogas é MONTEIRO e FÁBIO; que as drogas chegam em
caixas de bolachas, as quais têm por destino a escola; que são de confiança os agentes
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RADAMÉS e RONALDO, e os demais são corruptos; que o dinheiro do gelo é pago a
MONTEIRO; que lá na unidade prisional há dois freezers para armazenar gelo; que o
dinheiro da venda do gelo (10 reais a barra) é entregue a MONTEIRO, pelo detento
FULIÃO; que MONTEIRO, cotidianamente, chamava BOLA para descer, às altas horas
da noite; que BOLA saía de banho tomado e perfumado e só voltava no final da
madrugada; que nos blocos A e B, JUNINHO DO NATAIR é o “do comando”; que o
celular do JUNINHO parece um computador, é grande; que quem não tem celular no
presídio são os “favela”, que não tem visita, cobal, etc.; que custa 500 reais “colocar um
celular para dentro”; que com certeza quem coloca os celulares para dentro é o FABIO;
que o declarante suspeita que os seguintes agentes auxiliam na entrada ilegal de celular
para dentro do presídio: ANTÔNIO, AILTON (não continuou dizendo os outros); que o
agente MICHEL é alterado e agride os presos; que NATAIR JÚNIOR quebra as pernas de
quem lhe deve e não paga; que o dono da mercearia é um POLICIAL MILITAR, mas é um
detento é quem toma conta; que a droga chega em grande volume, geralmente uma vez por
mês; que são feitas “dolinhas”, que são vendidas por 6 ou 7 reais; que já viu saindo a
noite SANDOVAL e ANDERSON (BOLA); que BOLA vai a eventos e é liberado pelo agente
que está noite; que trabalha com a MC JÉSSICA; que à noite BOLA liga para o “cara com
quem tem peixada” para ser liberado; que quem o chama é o correria (JÚNIOR,
FABINHO, BINHO); que o correria diz que MONTEIRO o está chamando; que BOLA sai
trajado, bem vestido; que cotidianamente BOLA sai; que se BOLA quiser ir à casa dele,
durante o dia, ele sai; que outros se quiserem sair, também saem; que agentes prisionais
(MONTEIRO) levam detentos durante o dia, geralmente na parte da manhã, ao banco;;
que assim que chegou na cadeia passou a ser pressionado por MONTEIRO e FÁBIO,
que queriam saber o que ele tinha dito ao MP; que geralmente os depósitos são feitos em
contas “invisíveis”, em nome da esposa, do pai; que BOLA geralmente recebe mediante
depósito em conta da esposa; que o declarante chegou a depositar dinheiro na conta da
esposa de BOLA, no valor de R$ 250,00; que já comprou cocaína de BOLA; que já usou
celular de BOLA”; que vê MONTEIRO chamando o FULIÃO no cantinho e lhe
indagando: “quanto que fez hoje, muito?”; que já ouviu essa conversa, afirma e prova;
que esse “quanto que fez hoje” pode ser pelo gelo, pela venda de drogas ou por qualquer
coisa; que só quem sabe é eles; que já viu MONTEIRO andando com muito dinheiro
dentro do bolso; que duas pessoas têm visita a hora que quiser, JÚNIOR NATAIR e
BOLA; que JÚNIOR NATAIR “mexe com muitos roubos praticados” do lado de fora
(roubos de celular, carro, caixas eletrônicos); que há “comércio de celas” na unidade;
que uma cela custa 5 mil reais e todos sabem disso; que apanhou muito na unidade; que
só é possível chamar e falar com agente com autorização do BOLA; que BOLA comanda
a rota de criminosos que praticam os crimes fora do presídio; que informações sobre os
crimes comandados por BOLA estão no WhatsApp dele; que JÚNIOR NATAIR sai de dia
e BOLA geralmente sai à noite; que MONTEIRO acompanha presos para levar presos
em Banco; que os detentos são levados na viatura; que esses presos vão ao banco sacar
dinheiro; que tem preso com 20 ou 30 mil guardados; que os presos abrem “contas”
fantasmas; que depositou dinheiro na conta da mulher do BOLA; a droga é escondida
nos arredores da unidade prisional e é “dolada” na cela do BOLA .

As interceptações telefônicas demonstraram que as agressões físicas praticadas pelos
agentes eram, de fato, instruídas e estimuladas pelo diretor FÁBIO. Cerca de um ano após a agressão
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em AGENOR, FÁBIO e ANTÔNIO conversam ao telefone e corroboram que utilizavam de
desproporcional violência contra os presos (Relatório de Interceptação da Polícia Civil às fls. 207/287)
No diálogo abaixo FÁBIO orienta o agente prisional e também investigado ANTÔNIO,
atualmente lotado em Guapó/GO, a “bater nos presos”, o que vem ao encontro da agressão relatada
no depoimento do detento AGENOR, que teria sido pressionado por FÁBIO, MONTEIRO e
ANTÔNIO a não relatar ao Ministério Público a agressão que havia sofrido (tiro de munição não letal
de calibre 12):

No celular do agente AILTON, apreendido durante o cumprimento de mandado de busca
e apreensão, pode-se constatar a existência de várias mensagens de áudio em que agentes relatam
agressões gratuitas a presos (fls. 117/184, Anexo 4.3, PIC 01/2016).
O agente penitenciário DANILLO ALVES FERREIRA, que foi inserido em programa de
proteção à testemunha por ter sido ameaçado por MONTEIRO, em depoimento ocorrido em
23/05/2017 (fls. fls. 247/250), relata as irregularidades praticadas pela organização criminosa.
“(..)que SOSTENES assumiu a supervisão da cadeia em novembro/dezembro de 2014;
que a hierarquia é diretor, supervisor, chefes de equipe e plantonistas; que o declarante
afirma que começou a ter irregularidades lá; que os agentes comentavam e advertiam
quanto a corrupção;(...); que a corrupção era a remição, sem o pessoal trabalhar de fato;
que quem ganha remição é quem “tá coligado com o comando da cadeia”; que quem
trabalha de fato são os “corró”, os presos novos na cadeia; que o diretor sabe de fato
quem trabalha, o supervisor “mais ainda”; que dão autorização de remição mesmo
sabendo que alguns dos reeducandos não trabalham; que quando o declarante passou a
trabalhar no presídio de Anápolis/GO o MONTEIRO tinha acabado de assumir a chefia
da equipe; que à época era temporário; que hoje é concursado; que o MONTEIRO
sempre foi o elo entre os reeducandos e a direção e ele é quem permitia as irregulares
dentro do presídio; que uma das irregularidades era pessoas que trabalhavam no plantão
(VPT) advogavam para os presos; que tem uma gravação de um dia que estava no
pavilhão e que uma VPT disse que era advogada do preso; que o declarante advertiu a
VPT; que a VPT fazia a ligação do preso com o advogado; que ela “assessorava” os
presos nos plantões; que o nome dela era ALESSANDRA; que na referida gravação
SOSTENES e MONTEIRO “coagiram” o declarante, dizendo que ele não devia advertir
ninguém; que a ALESSANDRA andava muito com a presa VIVIANE; que as presas
comiam comida japonesa, comidas caras juntas na cozinha do presídio; que os
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supervisores ameaçaram o declarante, para que ele “ficasse quieto” quanto às
irregularidades; que o declarante ficou lá de setembro de 2014 até junho de 2016; que
sempre foi plantonista do presídio de Anápolis/GO; que em 2017, no mês de abril saiu a
nomeação do concurso e foi lotado em Indiara/GO; que está fazendo curso de formação;
que não chegou a trabalhar em Anápolis/GO novamente;(...); que já escutou EDNALDO
conversando com o NATAIR, reclamando dos presos, que eles estavam falando muito de
MONTEIRO no telefone; que alguém viu as conversas no grupo, tirou “print” e mandou
para MONTEIRO, ao que MONTEIRO passou a “ameaçar” o declarante; que
MONTEIRO disse que iria processar o declarante por calúnia difamação e que depois
resolveria com o declarante na rua; (...);que já presenciou, na época do diretor MATEUS,
uma revista em uma cela, soube que haviam vendido uma cela, isto é, transferência do
pavilhão C para a cela especial, que tem mais benefícios; que o preso transferido era
estelionatário (171); que o preso fez um acordo com o MONTEIRO e o SOSTENES para
descer para a cela especial; que o declarante presenciou a chegada do advogado, ao que
o SOSTENES saiu do presídio xingando; que o SOSTENES estava exaltado porque o
advogado foi contar para MATEUS que SOSTENES e MONTEIRO estavam vendendo
cela; que no dia o declarante participou de uma revista; que ADRIANO LOBO foi embora
do presídio por causa da corrupção; que no final da época do MATEUS,

Quanto a FÁBIO, relatou:
“(...) Que em outubro de 2015 assumiu o FABIO; que teve a operação “Cela 21” e ele foi
afastado do cargo; que FABIO era conivente com o pessoal para pegar dinheiro; que
dentro do pavilhão, a venda de cela é de preso para preso; que quando é um benefício,
como cela especial, a venda é feita pelo supervisor; que o supervisor atual ainda é o
MONTEIRO; que não sabe como “funciona” a questão do pagamento; que presenciou
negociações entre o supervisor e o advogado; que MONTEIRO é o elo entre a
administração da cadeia e o comando dos presos; que o SOSTENES não dava certo com
o FABIO; que FABIO “tirou” o SOSTENES; que nessa época MONTEIRO tornou-se
supervisor; que a entrada de drogas era permitida por alguns servidores, e que inclusive
alguns servidores entravam com as drogas; que entravam garrafas de whisky; que já fez
apreensão de um facão; que já ouviu comentários sobre MONTEIRO, que ele passava
coisas para dentro; que o declarante sempre teve um comportamento correto e que por
isso o MONTEIRO não deixava o declarante tomar conhecimento das irregularidades;
que o que tem de irregularidade é prostituição e drogas; que sabe que as revistas nas
celas tinha de ser “autorizadas” pelo supervisor MONTEIRO, quais dias e quais celas;
que um agente prisional fez revista em uma cela que não havia sido permitida e que
MONTEIRO ficou exaltado porque não tinha sua “autorização”, determinação interna
deles, porque não queria que outras pessoas mexessem na cela; que já fizeram apreensão
de celulares e panelas; que voltavam os mesmos aparelhos celulares; que algumas coisas
entram sem o supervisor, por meio de visita; que existem falhas no procedimento de
revista do presídio; que outras coisas entram por conivência dos servidores; que uma
servidora apreendeu celulares e drogas em um lixo dentro do presídio e levou para a
supervisão; que na época até brincou com a servidora que ela só ajudou a chegar na
supervisão e depois nos presos; que já presenciou na época da “Cela 21” o MONTEIRO
reclamando que os presos ficaram citando seu nome no telefone quando da
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interceptação; que falavam que no plantão do MONTEIRO podia entrar que “dava
certo”, isto é, que entrava coisas irregulares; que MONTEIRO foi tirar satisfação com
NATAIR; que NATAIR já tinha avisado os outros presos e que os telefones eram tudo
grampeados; que não sabe como os acertos eram feitos;(...); que dia de domingo tem as
visitas e o cadastro das visitas; que um domingo é das crianças e outro é das esposas; que
alguns presos encomendam as prostitutas e os supervisores dizem que o preso está no
castigo para as esposas não irem; que no plantão do declarante isso já aconteceu,
autorizado pelo MONTEIRO; que já presenciou a entrada de prostitutas com a
autorização de MONTEIRO, que à época de FABIO, FABIO tinha conhecimento dos
acontecimentos, das irregularidades com conivência de MONTEIRO; que já viu
reeducandos saindo do presídio com a permissão dos agentes; que os agentes
combinavam com os presos, faziam saída para o hospital, faziam uma ficha inclusive,
para sair para boate, com prostitutas; que não chegavam a levar os presos para o
médico; que os presos faziam atrocidades na rua; (...); que MONTEIRO e o diretor
proibiram a cantina de vender gelo; que o supervisor MONTEIRO e o diretor FABIO
passaram a vender gelo e outros produtos da cantina; que já viu MONTEIRO falando
que o dinheiro era do gelo;(...); que já presenciou, em seu plantão, a entrada de R$
8.000,00 (oito mil reais) lá dentro, de origem de um roubo em lotérica feito pelos presos;
que o dinheiro entra lá com a conivência do supervisor e do diretor; que usualmente tem
pelo menos R$ 20.000,00 (vinte mil reais) lá dentro, “sempre”, espalhado dentro das
celas; que todas as irregularidade tem ligação com o NATAIR; que certa vez o preso
afirmou que tinha reformado a cozinha de FABIO; que FABIO beneficiava alguns
presos; que os presos pagavam reformas de cela; que FABIO permitia que as reformas
acontecessem; que o preso afirmava que havia pago o FABIO e que FABIO não estava
“ajudando”;(...); que MONTEIRO falou para os presos que estava sendo ameaçado pelo
declarante; que o NATAIR a pedido de MONTEIRO deu ordem para “executar” o
declarante; (...)”

DANILO prestou um segundo depoimento, em 21 de junho de 2017 (fls. 627/629), e
complementou algumas informações:
“(...)que está no programa de proteção de testemunhas; que desde sua última declaração
foi ameaçado por “funcionários” do NATAIR novamente;; que NATAIR sai da prisão 1
(uma) ou 2 (duas) vezes por semana; que quando o preso sai fica relatado no livro de
ocorrências; que quando o preso sai com o auxílio de algum servidor não há registros;
que já viu saídas sem registro por 3 (três) a 4 (quatro) vezes em carro particular; que
ficava sabendo de outras saídas sem registro; que essas saídas não registradas
aconteciam com a ciência de EDNALDO MONTEIRO; que na ala C ficam os presos
“sem convívio”; que o comando da unidade prisional permite a “autonomia” de BOLA;
que BOLA “tem que prestar contas” a NATAIR; que não sabe informar se BOLA faz parte
do crime organizado; que BOLA tem “sua rede”; que BOLA protege os presos “sem
convívio”; que MONTEIRO é o elo para entrada de drogas; que ele tem ciência das
saídas sem registro para locais desconhecidos, ligações realizadas pelos presos, acesso
livre aos advogados e visitas fora do horário fixado; que às vezes MONTEIRO fala com
NATAIR na sala do diretor, livremente; que não tem revista no “pessoal do NATAIR”; que
NATAIR usa o sistema penitenciário para fazer a segurança dele; que o presidio é
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“condomínio fechado” para a segurança do NATAIR; que já apreendeu por mais de uma
vez celulares na cela de NATAIR; que os mesmos telefones, com mesmo número de série
“voltam”; que já presenciou revista em que pegou o telefone e semanas depois o mesmo
telefone foi apreendido de novo; que já viu o mesmo aparelho apreendido por mais de
uma vez, inclusive, recentemente; que o procedimento na unidade prisional é a revista
feita pelos agentes e o relatório feito pelo supervisor; que o supervisor é quem indica as
celas a serem revistadas; (...). que atualmente, segundo CLARKSON, diretor do presídio
novo, “não entra um avião porque não passa na portaria”, de tanta liberdade e abertura
que os presos têm; que, à época em que o declarante trabalhava no presídio, o principal
parceiro de MONTEIRO era SÓSTENES (“seu Junio”); que soube de uma venda de
cela realizada por MONTEIRO e SÓSTENES;; (...).; que já fizeram revista e acharam
R$ 20.000,00 (vinte mil reais); que não recolheram o dinheiro por ordem da direção; que
existem regras na cadeia que os agentes não podem discutir; que se os agentes fazem
revista e pegam o dinheiro depois têm problema com os presos; que quando um preso
entra, paga de imediato a faxina; que, permitido pela direção, no dia da cobal entra R$
150,00 (cento e cinquenta reais) e no domingo R$ 100,00 (cem reais); que MONTEIRO e
os outros agentes recebem dinheiro em espécie para facilitar a entrada de drogas e outras
regalias aos presos; que possivelmente MONTEIRO “lava dinheiro” em uma funerária e
uma floricultura que administra; (...)”

Quando algum agente prisional de fora do esquema efetuava a apreensão de celulares ou
drogas na cela de algum preso, sem autorização de MONTEIRO ou FÁBIO, logo a organização
criminosa entrava em ação e dava um jeito de devolver os objetos apreendidos aos respectivos presos.
Algumas mensagens de áudio extraídas do aparelho celular do agente AILTON PEREIRA
DOS SANTOS, apreendido durante a operação, revelam a indignação de alguns agentes pelo fato de
MONTEIRO e FÁBIO não encaminharem os objetos apreendidos à Delegacia de Polícia,
devolvendo-os aos presos em algumas ocasiões (fls. 117/184, Anexo 4.3, PIC 01/2016).
Nas mensagens abaixo, AILTON conversa com outro agente (CARLÃO) sobre a
devolução de objetos a presos:

Arquivo:

7889a4b8b0586635c5cf84af1bc4de91.opus

TRANSCRIÇÃO:
“Pois é, Carlão, eu nunca vi uma cadeia tão mal igual essa de Anápolis, viu?! Corrupção para todo lado, bicho.
Para onde você olha, você vê corrupção, bicho. É difícil demais, o agente não tem poder de nada... o chefe de
equipe, o agente do plantão fala uma coisa, na mesma hora vai lá e desfaz, entendeu? Ali está a Deus dará,
infelizmente. Está difícil, viu?!”.

Arquivo:

PTT-20170826-WA0084.opus
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TRANSCRIÇÃO:
“Aí o que é que aconteceu ontem, ô Ailton: o Fábio chegou aí à noite, pediu para nós fazer uns procedimentos
numa cela aí e nós fez; fez naquela cela onde está aquele menino da operação lá, que foi transferido e foi
recambiado, achamos telefone e uns trem lá... o Fábio não faz o papel certo, né, Ailton, que é passar para a
delegacia para investigar... Ele não faz nada. Ele pega e põe na sala dele, não deixou nós nem tirar foto dos
procedimentos ele não deixou ontem! Então, assim, dá a entender que sei lá, cara. Aí o dinheiro nosso não vem.
É difícil demais. Aí cê fica ralando igual louco aí e não recebe. Difícil. Pra você ver, lá em cima veio todos,
nunca deu problema, o Klarcson é uma pessoa super transparente, deu tudo certo e o da unidade debaixo aí toda
vida dando problema”.

Arquivo:

PTT-20170826-WA0086.opus

TRANSCRIÇÃO:
“Pois é, Carlão, o plantão meu de quinta-feira aí, ele pediu para cair em uma cela aí, no pavilhão B, em umas
cinco celas, e eu não caí. Sabe por que que eu não caí? Para começar, não tem nem, castigo na cadeia; você pega
celular, pega as coisas e não tem castigo. Ninguém ali faz procedimento de levar pra frente. Você pega um preso
com celular, ninguém leva pra frente, não dá nada. Aí você faz essas revistas só pro Fábio fazer média; ele vai lá,
tira umas fotinhas, manda pra Goiãnia, pro Lenadro Exequiel, faz a média dele lá, entendeu? E a gente se
fodendo aqui. Caí no C lá, deu aquele problemão louco lá e ele não deu apoio nenhum, ficou do lado do preso;
então não vou fazer a revista mais não, deixar de lado, fazer o feijãozinho com arroz e pronto”.

Arquivo:

PTT-20170826-WA0088.opus

TRANSCRIÇÃO:
“E tem outro detalhe, Ailton, ele falou assim ó: ‘esses caras ficam falando aí que tá comandando o crime aqui de
dentro da cadeia? Vou mostrar pra eles!’. Aí nós caiu pra cela, resolveu, tirou os telefones e os trem que tinha lá
de ilícito, faca, esses trem; aí, assim, ele pega e fala que vai passar para o pessoal da civil, né?! Na polícia civil
ainda existem pessoas sérias ainda, ainda existem, são poucos, mas existem. Aí ele pega e não passa. A doutora
Carla mesmo, esses dias, me mandou um zap aqui perguntando, mandou no zap me falando que ele não passou
aqueles telefones que pegou lá na cela do Marciel. Ele não passou para a doutora. Aí o que é que adianta? Nós
fica batendo de frente e não resolve porcaria nenhuma”.

Arquivo:

PTT-20170826-WA0090.opus

TRANSCRIÇÃO:
“Pois é, moço, você pega o trem, maior trabalho do mundo... por isso que quando eu pego eu quebro mesmo,
porque eu acho que esse trem toma outros fins, né?! Melhor quebrar logo e pronto. Só pra eu cair pra dentro
agora se um preso passar raiva demais, der trabalho na equipe, aí eu caio pra dentro, mas se pegar também, vou
quebrar na hora. Faz a média dele lá e não sei o que acontece depois, porque é um trem escondido, né?!”.
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Arquivo:

PTT-20170826-WA0092.opus

TRANSCRIÇÃO:
“Não, e ele não aceita quebrar os telefones não! Ontem na hora que nós caiu pra dentro, que eu achei o primeiro
e na hora que eu achei o segundo, ele já veio, aí: ‘achou, Carlão?’. Falei: ‘achei dois’, que estava no meu bolso,
né?! Ele: ‘não, me dá eles aí’. Eu até tirei e tirei até o meu e falei: ‘opa, esse aqui não, esse aqui é meu’. Aí é
desse jeito, cara. É canseira, viu? Aí ele não aceita quebrar. Aí o Monteiro, o Monteiro também, veja a do
Monteiro agora: tá passando o plantão com os presos trancados, né, Ailton?! Porque sete horas o guariteiro
também não chegou ainda; aí quando foi hoje, seis e meia, o Alex pediu para eu soltar os presos; eu falei: ‘não,
não vai soltar, o guariteiro nem chegou ainda, uai’. – ‘É que o Monteiro deu a ordem que é pra soltar três de cada
pavilhão pra limpar o pavilhão’. Eu falei: ‘esses caras têm sete horas para limpar o pavilhão inteirinho aí, sete
horas de banho de sol, aí vai soltar os caras seis horas? Sete, seis e meia? Nem guariteiro tem ainda. Eu não vou
soltar’. Aí o brother chegou e falou assim: ‘não o Monteiro disse que é pra soltar. Eu falei: ‘não, espera ao menos
dar ao menos sete e meia, porque não tem lógica não, uai, o guariteiro não chegou ainda e vai soltar esses caras e
aí?! Se esses caras pula o muro?!’ – ‘Mas disse que é ordem do Monteiro, é para soltar’. Ou seja, resumindo, já
mudou o negócio de novo, entendeu? Não tem jeito, não tem uma pressão certa pra dar certo”.

Arquivo:

PTT-20170829-WA0132.opus

TRANSCRIÇÃO:
“É, só sobrou isso mesmo, porque os outros procedimentos mesmo... nada! Pra você ver, aqueles radinhos que a
gente achou na cela do Marciel e do Marcelo, Fabão falou que iria passar para a doutora... a doutora me falou...
nunca apaguei essa conversa aí para evitar a fadiga, né?! Me falou: ‘passou não, Carlão, passou nenhum; nem me
ligar, ele ligou; então, assim, né?!’. Aí nós fica nessa, enxugando gelo aí, dá nada. E num radinho daquele com
certeza tem vestígios dele, do Marciel, com certeza, né?! Difícil demais”.

Arquivo:

PTT-20170907-WA0070.opus

TRANSCRIÇÃO:
“Pois é, eu fiquei encabulado com essa atitude do Iago descer com dinheiro, cara! Aí, tipo assim, você vai lá e
fala assim pra mim: ‘Carlão, busca o preso Y lá’. Eu vou lá buscar o preso, dois presos, um Y e um X. Aí cada
um pega um pacote de dinheiro, cara, e vai pra você, lá na sua sala? Cara, o que você vai entender com isso Eu
não sou bobo não. Você sabe que o dinheiro na cela desses caras aí, se algum outro preso mexer, dá BO. Então
não era porque ele estava guardando o dinheiro, preservando o dinheiro dele, o patrimônio, vamos dizer assim,
dele, em espécie. Eu não sei, eu não vi ele entregando para o Monteiro, eu não vi, mas eles pegaram e desceram
na mão, enrolado, e eu acompanhei eles até a entrada da porta da sala do Monteiro e virei pra trás. Falei: ‘aqui o
Monteiro toma conta’. Sabe? Tá desse jeito, uai. Esses dias na escola lá, tiramos os cara pra escola, o PM tinha
descido na guarita, da guarita, aí eu peguei e falei: ‘rapaz, não tem nenhum PM aqui, nessa guarita’; botei os
caras pra dentro, meia hora de aula à noite, Ailton, à noite, meia hora de aula, tá? Aí, fui lá buscar os caras pra
trancar, um fedor de maconha féla da puta dentro da sala de aula, paguei um sapo pra eles, anotei quem é que
tava fumando essa porra dessa maconha, que eu cheguei e peguei ele fumando na hora, pensei: ‘esse aí vai cortar
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da escola, né?!’. Cortou? E sabe quem que é que estava fumando maconha lá? O Rojão. Passei pro Monteiro,
falei: ‘Monteiro, assim, assim e assim’. – ‘ah, eu vou ver’. Quando foi ontem, tive que tirar o cara pra ir pra
escola de novo. Tem jeito não, moço, canseira”.

Na mensagem a seguir, AILTON reclama com MONTEIRO o fato deste não encaminhar
fatos criminosos à Delegacia de Polícia:

Arquivo:

AUD-20171009-WA0109.opus

TRANSCRIÇÃO:
“Ê, Monteiro, eu vou te falar para você um negócio, bicho, esses caras fica moendo esses caras no pau aí, ó,
igual bateu no João Paulo lá hoje. Isso é tentativa de homicídio, bicho... já passou de lesão corporal já! Aí não
leva esses caras para o Núcleo, não leva para a delegacia, nada dá nada. Vou contar para você: isso é omissão do
Estado, bicho. E nós somos o Estado. Esse trem vai dar um BO aí uma hora que nenhum de nós vai dar conta de
segurar essa porra não, hein?! Tinha que ter pegado esse bicho aí, com certeza é o Menor, o Latrô, metido na
delegacia, moço! A gente tinha que ter registrado um BO contra esses caras, mandar para o Núcleo ao menos uns
trinta dias, entendeu? Deixa o preso fugir. Se fugir preso... cara, não matando ninguém, deixa fugir; é bom que o
Estado olha por nós, porque do jeito que tá, tá errado, bicho! Aí pega o cara que trabalha, espanca o cara, quase
mata o cara de tanto bater, tentativa de homicídio; aí os que tem portaria, que é os batedor, não trabalha, não faz
porra nenhuma, não faz nada... tá errado, bicho! Você tem que rever esses conceitos aí porque esse trem vai dar
merda uma hora, que você, nem o Fábio e ninguém vai dar conta de segurar; aí vai ser tarde. Observa isso. Você
é um cara experiente, entendeu? Eu tô só te passando isso aí, porque se eu pegar um bicho desses espancando no
meu plantão, tentativa de homicídio, eu vou levar para a delegacia; vai para a delegacia e vai meter o BO em
cima e deixa o pau cantar. Vai ser desse jeito, porque do jeito que tá, tem jeito não, moço! Tá muito fácil: os
caras não fogem porque não quer; os caras fazem o que quer dentro daquela cadeia lá, espanca, mata, quase mata
os cara que trabalha. Cara, tá tudo errado, tá tudo errado! Tem que fazer uma reunião aí e organizar isso aí. Tamo
perdendo uns chefes bom aí: o Rogerinho e o Ronaldo; porque o sistema está caótico, aquela cadeia ali, Deus me
livre!”.

Há, inclusive, mensagem mencionando que um preso estava reclamando de tanta
corrupção existente naquele presídio:

Arquivo:

PTT-20170726-WA0034.opus

TRANSCRIÇÃO:
“O Yamin estava comendo uma presa e a Itana estava dando para o Barbie Girl. E tem um detalhe grave: Natair
chegou para o Monteiro ontem e falou para o Monteiro assim que ‘todo órgão tem servidor corrupto e ele sabe
disso, mas lá na cadeia tá demais’. Natair falou para o Monteiro ontem”.
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Outras mensagens encontradas no celular de AILTON corroboram o envolvimento de
MONTEIRO e FÁBIO no comando das irregularidades, isto é, deixam claro que ambos trabalhavam
alinhados, comandando subordinados na prática de vários crimes, principalmente a corrupção:

Arquivo:

PTT-20170830-WA0024.opus

TRANSCRIÇÃO:
“Se vocês vê o tamanho da faca que nós pegou lá ontem, moço; facona parecendo uma espada; parecia um arpão
pra pegar moby dick. Aí, falei: ‘Fabão, vamos pegar esses caras meter, levar pra delegacia, moço; atrasar a cadeia
deles ao menos uns seis meses aí’. – ‘Não, não, mas não adianta’. Aí você vê, nunca adianta, aí tem jeito não,
moço. Ali chegou num ponto que nada adianta. Ele falou assim: ‘não, a cadeia tá cheia, tal; tem que levar na
moral pra dar certo’. Falei: ‘ah, bom, eu até por um lado eu concordo com você, mas umas coisas grave dessa aí,
moço, ó, tem jeito não, tem condição não. Pra você ver, o tamanho da peixeira, moço, americana e inoxidada,
coisa granfina”.

Arquivo:

PTT-20170830-WA0025.opus

TRANSCRIÇÃO:
“Ontem já deu uns BO lá, que nós achou uns telefone lá e aí falou pra ele, ele pegou e falou assim: ‘ah, vocês tá
achando telefone aí e tá colocando corredor, corredor’, Fabão falou, né?! Falei: ‘Fábio, mas o que adianta
colocar quem foi pego com o telefone?’ Ele: ‘uai, tem que colocar’. Falei: ‘tem pra quê? Não dá nada, uai’. Ele:
‘uai, como assim não dá nada?’. Falei: ‘não dá nada, não tá levando pra delegacia pra fazer o procedimento, uai;
pegou aqueles quatro telefone na cela do Marciel lá, onde ele tava... que tava com o irmão dele... com certeza
tinha sinais dele, pra onde ele fugiu, né, que, né?! E aí você falou que iria passar pra doutora e não passou; até
tem dois meses já e você não passou os telefones pra ela’. Ele falou assim: ‘uai, como você sabe que eu não
passei?’. Eu falei: ‘eu sei porque eu sei, Fabão; eu sei porque eu sei que você não passou os telefones pra ela; aí
não adianta nada, aí nós fica botando a cara pra bater aí, ó, caçando problema com esses presos aí e a coisa não
vai pra frente; não tem uma cela de castigo, não tem coragem de mandar os cara nem pro RDD em Goiânia ao
menos uns trinta dias lá, coisa que tá dentro da lei, dentro da legalidade e não faz; eu mesmo não vou pegar
telefone e pôr nome de preso no telefone não, pego, quebro e pronto, acabou’. Aí ele ficou assim: ‘é, cada um vê
dum jeito, né?!’. Aí eu falei: ‘não, cada um vê de um jeito não; pego, quebro e lanço no livro que está quebrado e
pronto’. Ele ficou com a cara boa pra mim não. Eu falei: ‘adiós”.

Arquivo:

PTT-20170907-WA0065.opus

TRANSCRIÇÃO:
“Não, moço, deixa eu te falar, o Monteiro pediu pra mim chamar o Walney (?) lá em cima e o Iago, ele já estava
trancado, né?! Fui lá e chamei eles, aí o Iago pegou e rancou um pacote de dinheiro, moço, da cela lá e saiu na
mão, o Walney (?) também, e desceu pra falar com o Monteiro. Eu até falei pro Sandro, falei: ‘uai, Sandro,
Monteiro pediu pra mim chamar o Walney (?) e o Iago lá, eu fui lá buscar eles, tirei eles da cela, cada um pegou
um pacote de dinheiro e desceu pra sala do Monteiro; que porra é essa?’. Ele: ‘não, é assim mesmo’. Ó pra você
ver, bicho! Não, ali tá difícil, cara. E outra coisa, ô, Ailton, se não pegar os quatro chefes de equipe, cara, que é
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você, o Rogerinho, o Ronaldo e o Sandro, que é um peso morto, e chegar e encostar o Monteiro na parede, cara,
não tem jeito. Aquela cadeia não vai funcionar nunca. Pegar esses corruptos, cara, e botar pra sumir de lá, moço.
Eu ainda cantei a pedra ontem e falei: ‘ele não vai subir na cadeia enquanto o cobal não entrar, ele não vai subir
pro pavilhão; isso era cedo, né?!’. Quando o cobal acabou de entrar, ele tava lá em cima. Por quê? Porque o trem
deu certo, moço, não preciso nem de, né... você sabe que ele é enrolado com os cara lá, né?! Neto (?) derrubou
uns negócio dele lá que ele tinha passado, aí, desse jeito, cara, não tem jeito não, canseira”.

Na mensagem abaixo, um agente manda um áudio para AILTON informando o desânimo
que estava tomando conta dos servidores honestos, por conta da corrupção generalizada no presídio:

Arquivo:

PTT-20170928-WA0117.opus

TRANSCRIÇÃO:
“O problema, ô, Ailton, é que nós tamo começando a atrapalhar eles, sabe? E, do jeito que tá indo aí, a gente
começa a correr risco porque você sabe com quem que eles fecham, né?! E você sabe com quem a gente tá
mexendo, tanto de um lado quanto do outro. E eu não vou correr risco não, porque não sei até onde que esse
povo pode chegar. Então, melhor sair, deixa a cadeira pra eles, do jeito que eles querem. E se alguém tiver que
fazer alguma coisa, é alguém de fora. Acontece, né?! Lá em Goiânia o bicho começou a pegar lá, já, né?! Já caiu
meio mundo de coisa lá. Operação do Ministério Público lá e tal. E quando acontecer alguma coisa dessa aqui,
eu não quero estar perto não, porque do jeito que tá indo aí, vai acontecer alguma coisa e eu acho que não
demora não. Né possível que ninguém está vendo isso aí, né, que está acontecendo. Mas é isso aí, Ailton, eu pedi
mesmo pra ir pra lá, aí acho que vai eu e o Rogério, o Sandro vai até passar o número pra Regional lá, meu nome
e o do Rogério. E é isso aí, infelizmente eu vou ter que sair aqui de perto da minha casa e trabalhar longe por
conta de problema de correria de outros, né?! Mas é isso aí, brother, qualquer coisa tamo na área aí. Amanhã eu
acho que ainda devo trabalhar aí, mas aí vamo ver o que acontece. Mas qualquer coisa tamo na área aí. Um
abraço aí e bom plantão!”.

No que tange à corrupção praticada pela organização criminosa, além dos depoimentos e
mensagens de áudio supramencionados, foram captados alguns diálogos durante a interceptação
telefônica em que MONTEIRO conversa com uma avó de preso, acerca de uma transferência, que, de
fato, ocorreu. Em troca dessa transferência, MONTEIRO ficou com uma joia da vítima.
Com o prosseguimento da investigação, ficou evidenciado que a negociação relatada no
relatório de interceptação (fls. 511 e 512 do Anexo I) foi realizada entre ELZI VIEIRA DA PAIXÃO
COUTINHO (avó do preso MARCUS VINICIUS COUTINHO) e MONTEIRO. Veja-se que
MONTEIRO, acintosamente, passou a utilizar como identificação no WhatsApp uma fotografia na
qual exibe a joia recebida.
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No dia 26 de novembro de 2016, data da operação de revistas no presídio, conforme
explanado em tópico anterior, os agentes prisionais MONTEIRO, EDMAR, FÁBIO, ANTÔNIO e
AILTON comunicaram-se por diversas vezes, informando uns aos outros sobre a operação,
demonstrando temor quanto às revistas a serem realizadas pelos agentes do GOPE. Vejamos os
diálogos dos agentes temerosos ante a possibilidade de revistas sem o direcionamento deles:
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Outro diálogo que demonstra a “parceria” entre os agentes e os presos é o seguinte, em
que os investigados falam, possivelmente, sobre uma venda de rifa para os próprios reeducandos:
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O relatório policial que analisou um celular apreendido no mês de outubro de 2016,
pertencente ao preso FOLIÃO, evidencia que MONTEIRO avisava as lideranças do presídio quando
haveria alguma revista “surpresa” por equipes do GOPE, conforme se vê no tópico abaixo (fls.
442/454 do Anexo I do PIC):
20) Em conversa ocorrida no dia 09/08/2016, por volta das 22:40, "Folião" comenta para
sua esposa, Patrícia Galdino, que o senhor Monteiro (Ednaldo Monteiro, supervisor do
CIS Anápolis e investigado no autos do PIC 001 do GAECO) falou que vai em uma reunião
com diretor do presídio e mais 04 agentes na base do GOPE. Folião fala para esposa que o
pessoal pode estar querendo invadir o CEPAIGO. Folião fala que está com medo de eles
invadir a cadeia de Anápolis e senhor Monteiro não avisar”.

Em vários diálogos constata-se a alta frequência com que os agentes prisionais, com a
ciência e conivência do diretor FÁBIO e/ou do supervisor MONTEIRO, “escoltam” os presos até
agências bancárias para sacarem dinheiro em espécie. Há imagens que mostram, inclusive, os agente s
digitando as senhas dos próprios detentos e pegando o dinheiro em suas mãos (fls. 704 e 751/760 do
PIC).

Esse dinheiro, como já explanado, era o que fazia todo o sistema funcionar, pois, como
regra, era produto de crimes praticados dentro e fora do presídio e parte desse produto era repassado
aos agentes corruptos, para que permitissem que o esquema continuasse funcionando.
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As diversas apreensões de aparelhos telefônicos, chips de operadoras de telefonia além de
outros objetos ilegais dentro do estabelecimento penal, geralmente, por equipes de agentes de fora de
Anápolis/GO, já traziam indícios de que alguns servidores estavam envolvidos na facilitação da
entrada. Como se não bastasse isso, relata-se abaixo as informações encaminhadas pela inteligência
da SEAP sobre algumas irregularidades encontradas durante visitas surpresas.
Em 14 de outubro de 2016, foi comunicada a apreensão de drogas dentro do presídio
(fls.197/198), após revista em todos os pavilhões, tendo sido apreendidos cerca de 3 (três) quilos de
drogas e inúmeros celulares. Seguem o registro e as fotos da apreensão:
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Em 02 de janeiro de 2017 foi comunicada a apreensão de “45 garrafas de 2 litros cada,
contendo bebida alcoólica” (fls. 219/223 do Volume I do PIC):

Em outra oportunidade, já em 28 de março de 2017, após denúncia anônima, uma equipe
policial deslocou-se até o presídio de Anápolis/GO e constatou a existência de uma instalação servindo
de motel na unidade prisional, como se vê a partir das fotos seguintes (Relatório de Informação às
fls. 134/146,).
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No dia 25 de abril de 2017, foi realizada uma operação de revista na UP de Anápolis/GO
a fim de detectar a posse de objetos ilícitos, drogas e aparelhos celulares por parte dos presos, ao que
foram encontrados 01 (uma) furadeira profissional, diversos frascos de suplementos e anabolizantes,
inúmeros chips, aparelhos celulares, drogas, dinheiro em espécie e cadernos de anotações contendo
números de telefones e contas bancárias, possivelmente relacionados a transações criminosas
(Relatório de Inteligência, às fls. 271/273).
Ressalte-se que, para além dos objetos apreendidos, foi detectado um preso “cela-livre”
fazendo serviço de limpeza na cantina da unidade, mesmo sabendo que a cantina é terceirizada e não
depende de apoio da UP; e, ainda, prontuários de presos alterados, dentre tantas outras
irregularidades, de acordo com o que se infere do seguinte Relatório de Inteligência, às fls.
271/273, e registro da comunicação.
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Na mesma ocasião, conforme o registro da comunicação, foram apreendidos 21 (vinte e
um) celulares, 19 (dezenove) porções de maconha, 127 (cento e vinte e sete) porções de crack e R$
2.984,00 (dois mil, novecentos e oitenta e quatro reais). Seguem algumas fotografias da apreensão:
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Apenas com os dados inseridos acima, já seria possível concluir que toda essa livre
comercialização de drogas, armas, telefones, bebidas e outras irregularidades/aberrações que
ocorreram na Unidade Prisional de Anápolis/GO só eram possíveis pela conivência de agentes
públicos responsáveis pelo presídio.
Além dos fatos mencionados, até mesmo o sumiço de folhas do Livro de Ocorrências da
Unidade Prisional de Anápolis/GO foi promovido pela Organização Criminosa, o que se nota ao
analisá-lo no período de 16/03/2016 a 31/05/2016 (fls. 321).
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Destaque-se que, de acordo com o Memorando n. 021/2017, o investigado ANTÔNIO
foi colocado à disposição, em 16 de janeiro de 2017, devido ao fato de terem ocorrido 03 (três) fugas
em seus plantões. E, com relação ao desaparecimento do Livro de Ocorrências, este ocorreu também
na escala de serviço da equipe de ANTÔNIO, como se verifica nos documentos abaixo (fls. 346/413):

No dia 26 de maio de 2017, foram feitas “denúncias” a respeito de um “churrasco” entre
os presos, com a conivência do agente MONTEIRO. Os portões estavam abertos, havia churrasqueira
e bebidas, mais uma vez comprovando as “benesses” do agente MONTEIRO com a conivência de
FÁBIO. Aliás, ambos estavam no local durante o flagrante: (fls. 513/517 do Volume III do PIC):
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A carreira de agente prisional do presídio de Anápolis/GO tem gerado tanto lucro escuso,
que se tornou almejada entre os mais ímprobos. É o teor do diálogo entre um terceiro e o agente
prisional JACKSON FRANCISCO CARLOS (fl. 223 - Anexo I do PIC):
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Recentemente, no mês de junho de 2017, ocorreu uma revista na Unidade Prisional de
Anápolis/GO, ocasião na qual os servidores da 1ª Regional e do GOPE apreenderam 16 (dezesseis)
aparelhos celulares, facas, lâminas e uma enorme quantidade de drogas, documentos às fls. 772/810 do
PIC:

Apenas para se ter um parâmetro, trazemos uma tabela com o número de mortes e fugas
nos últimos anos, cujos dados foram encaminhados ao presente PIC pela Promotoria de Execução
Penal de Anápolis/GO.

RELATÓRIO DE FUGAS E MORTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ANÁPOLIS/GO
ANO

OCORRÊNCIA

2011



06 fugas (as informações sobre fugas foram encaminhadas para o arquivo).

2012



05 fugas (as informações sobre fugas foram encaminhadas para o arquivo).

2013



07 fugas (as informações sobre fugas foram encaminhadas para o arquivo).



04 fugas



01 tentativa de homicídio (as informações sobre fugas foram encaminhadas para o

2014

arquivo).
2015



01 morte (as informações sobre fugas foram encaminhadas para o arquivo).

2016




17 fugas
03 mortes



03 recapturas
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2017



09 fugas




01 morte
01 recaptura

Na busca realizada no presídio durante a OPERAÇÃO REGALIA II, foram apreendidos
dentro daquela unidade os seguintes objetos:

OBJETOS APREENDIDOS – REGALIA II (21/11/2017)
ITEM

QUANTIDADE

REFERÊNCIA (FLS)
55/56, ANEXO 4.1
10/12, ANEXO 4.2

20 PORÇÕES DE MACONHA

377,46g

36 PORÇÕES DE CRACK

5,14g

11/12, ANEXO 4.4

46 PORÇÕES DE COCAÍNA

20,734g

67/69, ANEXO 4.3

1 PORÇÃO DE PASTA-BASE DE COCAÍNA

95,9g

10/12, ANEXO 4.2

11/12, ANEXO 4.4
05/07, ANEXO 4.5

55/56, ANEXO 4.1
BALANÇAS DE PRECISÃO

4

67/69, ANEXO 4.3
104/105, ANEXO 4.3
55/56 E 89/92, ANEXO 4.1

CHIPS DE CELULAR

34

104/105, ANEXO 4.3
11/12, ANEXO 4.4
55/56 E 89/92, ANEXO 4.1

CELULARES

31

CARREGADORES DE CELULAR

9

10/12, ANEXO 4.2
104/105, ANEXO 4.3
11/12, ANEXO 4.4
55/56, ANEXO 4.1
11/12, ANEXO 4.4
89/92, ANEXO 4.1

PEN DRIVES

18

11/12, ANEXO 4.4
05/07, ANEXO 4.5

CARTÃO DE MEMÓRIA

1

05/07, ANEXO 4.5
10/12, ANEXO 4.2

FACAS

6

11/12, ANEXO 4.4
05/07, ANEXO 4.5

FACÃO

1

67/69, ANEXO 4.3

MUNIÇÕES DE ARMA DE FOGO .40

8

67/69, ANEXO 4.3
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DICHAVADOR DE DROGA

1

11/12, ANEXO 4.4

FONE DE OUVIDO

1

11/12, ANEXO 4.4

CAIXAS DE LÂMINAS DE AÇO

9

11/12, ANEXO 4.4

BATERIA DE CELULAR

1

11/12, ANEXO 4.4

1

11/12, ANEXO 4.4

16

11/12, ANEXO 4.4

CAIXA LACRADA DE PAPEL PARA CONFECÇÃO
DE CIGARROS
UNIDADES DE PAPEL PARA CONFECÇÃO DE
CIGARROS
DINHEIRO (EM ESPÉCIE)

R$ 85.864,20 2

353, 355, 357, 361, 370, 380
e 449, ANEXO 4

Ratificando a existência e o modo de atuação da organização criminosa, segue trecho do
depoimento exarado pela TESTEMUNHA 002/GAECO/18/DEZEMBRO/2017, indivíduo que está
inserido em programa de proteção à testemunha, cuja identidade será revelada após autorização de
V.Exa. (fls. 1305/1309):
“QUE a testemunha conhece toda a rotina do presídio de Anápolis, pois ficou recolhido no
mesmo durante 3 (três) anos, sempre na mesma cela que o preso JOELSON; primeiramente
ficaram presos na cela 09, pavilhão C cerca de uma ano e meio e posteriormente na cela
12, pavilhão C; que houve mudança de cela em 2014/2015 após JOELSON ter cometido
um homicídio de um “velhinho” ficava na mesma cela 9-C; relata que tal homicídio se deu
em razão desse senhor ter cuspido na cela, momento em que JOELSON tirou os fios do
chuveiro elétrico e “deu choque no velhinho até ele morrer”; relata ainda que JOELSON
tirou este senhor da cela, fingiu que fazia massagem cardíaca e tal morte foi registrada
pelos agentes prisionais como acidente; QUE os agentes MONTEIRO, ROGERIO, FABIO
e JEFFERSON sabiam que havia sido um homicídio, mas ainda assim foi registrado como
um acidente; QUE neste dia o plantão era do agente JEFFERSON, que ainda não era
chefe de equipe; o depoente relata que os comandos do presídio esperavam os plantões dos
corruptos para cometerem homicídios ou resolverem seus problemas na cadeia, sendo que
os nomes dos agentes mais corruptos é FABIO, MONTEIRO, JEFFERSON e
ROGERINHO. QUE após o homicídio desse “velhinho” mudaram da cela 09-C para a
cela 12-C, que a mudança de cela foi por decisão do próprio JOELSON, pois os presos
quem mandam no presídio; (...) Que em relação às drogas e comércio das mesmas dentro
do presídio de Anápolis, primeiramente as drogas entram com autorização do diretor
FÁBIO e supervisor MONTEIRO, que nada ali acontece sem o conhecimento dos
mesmos; QUE são os chefes de equipe, como o sr. JEFFERSON, que levam as drogas para
dentro do presídio, de viatura do próprio sistema prisional ou carro pessoal; QUE a
entrega das drogas sempre ocorre na troca de plantão; QUE o próprio depoente já pegou

2

Excluiu-se, para se chegar a esse valor, a quantia de R$ 264,00, apreendida com EDNALDO MONTEIRO DA
SILVA no momento de sua prisão (fls. 70/72, Anexo 4.3, PIC 01/2016), depositada à fl. 356, Anexo 4, do PIC
01/2016
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drogas dentro do carro do MONTEIRO, possivelmente um Corolla preto pois era
cedinho e ainda estava escuro; QUE o depoente já presenciou o MONTEIRO, o FABIO,
ROGERINHO e JEFFERSON recebendo dinheiro do JOELSON e do BOLA; QUE toda
a droga entra com autorização do FABIO, MONTEIRO, JEFFERSON e REGERINHO
mediante pagamento de propina; QUE as saídas de dentro do presídio, tanto para saque
bancário quanto tratamentos de saúde, custavam cerca de R$ 300,00 para cada saída que
deveriam ser pagas apenas ao MONTEIRO; QUE os agentes que levavam os presos nas
saídas também recebiam dinheiro que era repassado pelo MONTEIRO; QUE o depoente
presenciou o MONTEIRO na porta da cantina entregando dinheiro para o
JEFFERSON e ROGERINHO; QUE o destinatário inicial e dono da toda a droga que
entra lá é o preso NATAIR JUNIOR; QUE NATAIR JUNIOR não mexe na droga, manda
tudo para o BOLA; QUE BOLA entregava as drogas (maconha, cocaína, crack) para o
depoente; QUE o depoente cortava e pesava a droga para o BOLA; QUE no bloco A
entregava na porta da cela do NATAIR JUNIOR e o JONINHA era quem repassava as
drogas para os outros presos; QUE no bloco B entregava a droga para o NINJA na cela
14-B; QUE no pavilhão feminino o depoente não tinha acesso; QUE o FOLIÃO também
traficava, mas era mais na rua, não dentro da cadeia; QUE haviam balanças de precisão
dentro da cela do BOLA e do JOELSON; QUE o depoente também era o responsável pelas
cobranças para JOELSON, BOLA e NATAIR; QUE após a cobrança entregava o dinheiro
para os comandos; QUE o próprio depoente chegou a entregar dinheiro para o
MONTEIRO; QUE em uma ocasião entregou R$ 30.000,00 para o MONTEIRO a
mando do BOLA; QUE em relação ao FABIO não chegou a entregar dinheiro, mas sabe
que o acerto ocorria entre o FABIO e o MONTEIRO; QUE presenciou o JOELSON
entregando um maço de dinheiro para o FABIO; (...); QUE as operações do BOPE e do
GOPE de Goiânia em Anápolis era previamente avisadas aos presos para que estes
escondessem as drogas e celulares, para que não pegasse mal para os agentes; (...). QUE
o MONTEIRO e o FABIO pegavam parte da apreensão das drogas e devolvem para os
comandos dentro da cadeia; QUE o depoente percebeu isso pois as quantidades de
drogas apreendidas e encaminhadas para delegacia eram sempre diferentes; QUE o
próprio depoente já teve celulares apreendidos que posteriormente foram vendidos pelos
agentes para outros presos; QUE o depoente acredita que durante a operação não foi
encontrado o grosso de drogas, celulares e dinheiro, pois o próprio depoente fez os mocós
para esconder esses itens; QUE o depoente nunca viu o BOLA usando balança de precisão
para pesar comida de sua dieta; QUE a chegada dos presos MARCIEL e MARCELO eles
foram tratados como reis pelo MONTEIRO e FABIO; QUE o MARCIEL e MARCELO
pagavam os agentes MONTEIRO e FABIO para ter tratamento especial; QUE MARCIEL e
MARCELO conversavam normalmente com o depoente; QUE com a chegada do MARCIEL
e MARCELO a quantidade de droga na cadeia aumentou muito, pois o MARCIEL
aumentou o dinheiro circulante na cadeia; QUE a droga do MARCIEL vinha de fora da
cadeia para O NATAIR JUNIOR; QUE o MARCIEL não fugiu, saiu pela porta da frente
da cadeia; QUE a fuga foi paga ao MONTEIRO e FABIO; QUE MARCIEL pagou R$
70.000,00 pela fuga; QUE os outros presos BOLA, NATAIR JUNIOR e JOELSON não
querem fugir pois ganham mais dinheiro dentro da cadeia do que fora; QUE no dia
seguinte da fuga, o FABIO e MONTEIRO fizeram churrasco na cadeia para
comemorar; (...).
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As anotações contábeis apreendidas no dia da operação, na sala de MONTEIRO,
demonstram quão lucrativa era essa atividade ilícita desenvolvida pela organização criminosa (fls.
117/184, Anexo 4.3, PIC 01/2016)
Assim, resultou evidenciado que os denunciados constituíram e integraram organização
criminosa com o fim de angariarem vantagens econômicas indevidas, mediante a prática de vários
crimes narrados acima, além dos que serão narrados e imputados a seguir.
3.2) DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E SEUS ELEMENTOS DE
PROVA (art. 33 c/c art. 40, II e III da Lei n. 11.343/06)
Como já imputado no item 1.2 desta peça, consta no mesmo caderno investigativo
ministerial que, entre os dias 13 de junho a 27 de julho de 2017, no interior da sala da direção do
Presídio, localizado na avenida Raimundo Carlos Costa e Silva, n. 490, Jardim das Américas, III
Etapa, Anápolis/GO, FÁBIO DE OLIVEIRA SANTOS, em concurso com EDNALDO MONTEIRO
DA SILVA (falecido), mantinha em depósito, em desacordo com autorização legal ou regulamentar,
para fins de reinserção ilícita no próprio sistema prisional, 271 (duzentos e setenta e uma) porções
de Cannabis Sativa L., substância vulgarmente conhecida como MACONHA, perfazendo-se um
subtotal de cerca de 437 (quatrocentos e trinta e sete) gramas, além de 198 (cento e noventa e oito)
porções contendo COCAÍNA, somando 63 (sessenta e três) gramas, conforme auto de exibição e
apreensão de fls. 775/776, bem como Laudo de Exame Pericial de Identificação de Drogas de fls.
803/810 do PIC 01/2016-GAECO.
Conforme apurado, no dia 13 de junho de 2017, houve uma operação na unidade
prisional, executada por diversas forças da SEAP, tendo sido apreendida grande quantidade de drogas,
além de 16 aparelhos celulares, mas sem ter sido identificada a cela em que os objetos foram
encontrados, como se vê do RAI n. 3356483, confeccionado pelo denunciado FÁBIO (fls. 790/792).
No dia 26 de junho de 2017, as drogas apreendidas foram encaminhadas à Delegacia de
Polícia, sem ter sido mencionada a existência dos 16 aparelhos celulares, como se vê do auto de
exibição e apreensão de fls. 794 do PIC, cujo exibidor foi o falecido MONTEIRO.
Em 28 de junho de 2017, portanto, dois dias após as drogas apreendidas no RAI n.
3356483 terem sido encaminhadas à Delegacia, a Promotora de Justiça com atribuição para oficiar na
Execução Penal fez uma visita no presídio e constatou, na sala do diretor FÁBIO, a existência de
substâncias entorpecentes. Diante disso, confeccionou um ofício à Delegacia de Polícia requerendo as
medidas necessárias para apuração dos fatos (fls. 774).
Em 27 de julho de 2017, a autoridade policial se deslocou ao presídio e, de fato,
encontrou muitos aparelhos celulares, várias porções de drogas, chips de telefone e outros artigos
ilegais na sala do diretor FÁBIO, o que se vê nos autos de exibição e apreensão de fls. 775/776 e
777/779.
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O que se mostra absolutamente inescusável e vai ao encontro das provas colhidas até
aqui, sobre o retorno dos objetos apreendidos (celulares e drogas) aos presos, é que, em 28 de julho
de 2017, no ofício de fls. 789, FÁBIO informa à Delegada de Polícia que as drogas e celulares
apreendidos por ela, no dia 27/07/2017, se referiam ao RAI 3356483. Contudo, as drogas relativas
ao referido RAI, em tese, já haviam sido encaminhadas à Polícia no dia 26/06/2017, conforme
Auto de Exibição e Apreensão já mencionado (fls. 794 do PIC).
Perceba-se a dinâmica:

Não havia motivo para que essas substâncias entorpecentes e aparelhos telefônicos
estivessem lá, pois os objetos apreendidos no dia 13 de junho foram encaminhados à Polícia no dia 26
daquele mês. Contatou-se, documentalmente, o que várias testemunhas já haviam relatado, ou seja,
que, no dia 26/06/2017, FÁBIO e MONTEIRO, conluiados, só encaminharam à Delegacia de Polícia
uma parte da droga apreendida, sendo certo que o restante das substâncias entorpecentes foram
deixadas, propositalmente, na sala do diretor, aguardando-se o momento oportuno para serem
reinseridas no sistema prisional. Veja-se:
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Situação assemelhada ocorreu em data posterior. Isso porque, no dia da OPERAÇÃO
REGALIA II (21/11/2017), foram apreendidas 46 (quarenta e seis) porções de cocaína (peso
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aproximado de 20,734 gramas) na sala de MONTEIRO (67/69, Anexo 4.3 e fls. 1041/1043 do PIC
01/2016).
Adiante, analisando-se o Livro de Ocorrências da Unidade Prisional de Anápolis/GO
(Anexo 6 do PIC n. 01/2016), especialmente no fito de verificar a existência de apreensões de drogas
próximas da véspera da operação ministerial, é possível concluir que entre o dia 17/11/2017 até o dia
20/11/2017, foram apreendidas:
(I) 3,1g de cocaína, 20g de maconha e 1,5g de crack – plantão do dia 17/11/2017 para o dia
18/11/2017;
(II) 18 tabletes de maconha, 1 porção de cocaína e 21 porções de maconha acondicionadas
em um plástico branco – plantão do dia 19/11/2017 para o dia 20/11/2017;
(III) 2 tabletes de maconha e 21 porções de cocaína – cumprimento de mandado de busca e
apreensão cumprido no plantão do dia 19/11/2017 para o dia 20/11/2017;
(IV) 54 porções de maconha e outras 4 de maconha – plantão do dia 20/11/2017 para o
dia 21/11/2017, porém, antes da chegada dos representantes ministeriais ao presídio.

Confrontando-se essas ocorrências com os Registros de Atendimento Integrado (RAI’s)
gerados pela Unidade Prisional de Anápolis/GO, nesse mesmo interstício, percebe-se que a ocorrência
mencionada no item IV não foi lançada no RAI, não se sabendo o paradeiro desses entorpecentes. As
três anteriores seguiram os trâmites legais, com o encaminhamento das drogas à Polícia.
Já as 46 porções de cocaína encontradas na sala de MONTEIRO no dia da OPERAÇÃO
não possuem registros oficiais, inexistindo motivos, que não seja a traficância, para que estivessem lá.
O depoimento de AGENOR, prestado em 2 de junho de 2016, revelou o envolvimento de
FÁBIO com a facilitação da entrada de drogas no presídio (mídia-fls. 109):
(...) que MONTEIRO e FÁBIO são os únicos que podem facilitar o ingresso de drogas na
unidade prisional; que o declarante já viu a droga que entra no presídio em pacotes; que
as únicas pessoas que podem estar fortalecendo a entrada de drogas é MONTEIRO e
FÁBIO; que as drogas chegam em caixas de bolachas, as quais têm por destino a escola;

O agente DANILLO, que foi inserido em programa de proteção à testemunha, em
depoimento ocorrido em 23 de maio de 2017, também relatou (fls. 247/250):
“ (...)que o que tem de irregularidade é prostituição e drogas; que sabe que as revistas nas
celas tinha de ser “autorizadas” pelo supervisor MONTEIRO, quais dias e quais celas;
que um agente prisional fez revista em uma cela que não havia sido permitida e que
MONTEIRO ficou exaltado porque não tinha sua “autorização”, determinação interna
deles, porque não queria que outras pessoas mexessem na cela; que já fizeram apreensão
de celulares e panelas; que voltavam os mesmos aparelhos celulares; (...); que já
presenciou a entrada de prostitutas com a autorização de MONTEIRO, que à época de
FABIO, FABIO tinha conhecimento dos acontecimentos, das irregularidades com
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conivência de MONTEIRO; que já viu reeducandos saindo do presídio com a permissão
dos agentes;

DANILO prestou um segundo depoimento, em 21 de junho de 2017 (fls. 627/629), e
complementou algumas informações:
“(...)que MONTEIRO e os outros agentes recebem dinheiro em espécie para facilitar a
entrada de drogas e outras regalias aos presos; que possivelmente MONTEIRO “lava
dinheiro” em uma funerária e uma floricultura que administra; (...)”

Segue trecho do depoimento da testemunha 002/GAECO/18/DEZEMBRO/2017 que está
inserida em programa de proteção, mencionando o envolvimento de FÁBIO no tráfico de drogas
dentro da unidade prisional (fls. 1305/1309):
“(...) Que em relação às drogas e comércio das mesmas dentro do presídio de Anápolis,
primeiramente as drogas entram com autorização do diretor FÁBIO e supervisor
MONTEIRO, que nada ali acontece sem o conhecimento dos mesmos; QUE são os chefes
de equipe, como o sr. JEFFERSON, que levam as drogas para dentro do presídio, de
viatura do próprio sistema prisional ou carro pessoal; QUE a entrega das drogas sempre
ocorre na troca de plantão; QUE o próprio depoente já pegou drogas dentro do carro do
MONTEIRO, possivelmente um Corolla preto pois era cedinho e ainda estava escuro;
QUE o depoente já presenciou o MONTEIRO, o FABIO, ROGERINHO e JEFFERSON
recebendo dinheiro do JOELSON e do BOLA; QUE toda a droga entra com autorização
do FABIO, MONTEIRO, JEFFERSON e REGERINHO mediante pagamento de
propina; (...);QUE em relação ao FABIO não chegou a entregar dinheiro, mas sabe que
o acerto ocorria entre o FABIO e o MONTEIRO; QUE presenciou o JOELSON
entregando um maço de dinheiro para o FABIO; (...); QUE as operações do BOPE e do
GOPE de Goiânia em Anápolis era previamente avisadas aos presos para que estes
escondessem as drogas e celulares, para que não pegasse mal para os agentes; (...). QUE
o MONTEIRO e o FABIO pegavam parte da apreensão das drogas e devolvem para os
comandos dentro da cadeia; (...)”

Importante registrar que, nas salas de FÁBIO e MONTEIRO, no dia da operação
“REGALIA II”, também foram apreendidas balanças de precisão. Não obstante, é cediço que, em
regra, quando havia apreensão de drogas naquela unidade (geralmente por equipes de Goiânia/GO), os
denunciados as remetiam à Delegacia de Polícia sem realizar a pesagem (conforme exemplos de fls.
471 e 794 do PIC 01/2016), demonstrando que tais balanças eram utilizadas para outras finalidades.
Inclusive, relata JOÃO MOREIRA DA SILVA (VPT), às fls. 1007/1008 “que no presídio
não tem balança para pesar a droga antes de encaminhar à Polícia Civil; que levaram a droga sem
pesar”.
Aliás, no dia da referida operação, também foram apreendidas balanças de precisão nas
celas de alguns detentos, conforme acostado às fls. 55/56, Anexo 41, do PIC 01/2016.
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3.3) DOS CRIMES DE PREVARICAÇÃO E SEUS ELEMENTOS DE PROVA (art. 319 do C.P)
Consta também, no item 1.3, que durante o período compreendido entre o mês de janeiro
de 2016 a novembro de 2017, na Unidade Prisional de Anápolis/GO, FÁBIO DE OLIVEIRA
SANTOS, ANTÔNIO DIAS ATAÍDES NETO e SÓSTENES R. BRASIL JÚNIOR, com unidade
de desígnios, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, por dezenas de vezes e
em diferentes datas, praticaram atos de ofício contra disposição expressa de lei, para satisfazerem
interesses pessoais, pois autorizaram ou conduziram diversos presos a agências bancárias, sem decisão
judicial para tanto, conforme se depreende dos documentos acostados à fl. 184, Anexo 4.3, do PIC
01/2016 e de fls. 943, 945/946, 948, 952, 955 e 958, Volume V, do PIC 01/2016, acompanhados de
depoimentos colhidos no GAECO e das imagens constantes no relatório policial de fls. 761/770 do
PIC 01/2016.
No período acima referido, através de documentos apreendidos, imagens de câmeras de
segurança e de depoimentos testemunhais, verificaram-se dezenas de “escoltas de banco” autorizadas
pelo denunciado FÁBIO e, muitas vezes, autorizadas diretamente pelo próprio supervisor de
segurança MONTEIRO, que foi assassinado dia 3 de janeiro de 2018. ANTÔNIO e SÓSTENES
participaram de muitas dessas chamadas “escoltas de banco”, enquanto estiveram lotados em
Anápolis. Todas as saídas, por incrível que pareça, não possuíam autorização judicial.
A prática era tão corriqueira, que se tornou uma rotina quase diária naquele presídio. É
cristalina, na legislação (art. 120 da LEP), a previsão que confere ao diretor do estabelecimento a
possibilidade de autorizar a saída de presos, mediante escolta, mas apenas, e tão somente (rol
taxativo), em duas ocasiões: a) falecimento ou doença grave de familiares e; b) tratamento médico.
Obviamente, era interesse da cúpula da administração penitenciária local, e dos agentes
subordinados, que os presos possuíssem dinheiro dentro do presídio, pois o sistema de corrupção era
alimentado por ele.
Os detentos promoviam os crimes de dentro do presídio (tráfico, roubos, estelionatos).
Alguns presos recebiam, inclusive, dinheiro lícito. Em vez de pedir para que familiares efetuassem o
resgate de tais valores nas agências bancárias, preferiam eles próprios fazê-lo, pois parte desses
valores era usada, prioritariamente, para repasse aos servidores corruptos.
A administração do presídio, constituída por FÁBIO e MONTEIRO, era a principal
responsável por tais crimes. Contudo, os outros denunciados, servidores incumbidos de garantir a
escorreita execução penal (intrinsecamente ligados e rotineiramente submetidos aos termos da LEP),
cientes de que se tratava de atividade ilícita, aderiram às condutas da cúpula e dispensaram esforço
necessário a fim de se concretizar a escolta criminosa, já que era um dos meios de ORCRIM se valia
para angariar recursos financeiros.
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Os documentos apreendidos indicam algumas das escoltas realizadas ilegalmente (fl. 184,
Anexo 4.3, PIC 01/2016):

MONTEIRO e FÁBIO estavam envolvidos em todas as saídas, autorizando ou
executando as escoltas. O documento juntado às fls. 704 do PIC comprova que MONTEIRO detinha
autonomia para autorizar a escolta de detentos ao Banco.
O Relatório Policial de Imagens de fls. 751/760 do PIC materializa a ilegalidade
mencionada:

Página 42 de 58

Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – GAECO
Rua 23, esq. c/ Fued José Sebba, Qd. A 06, Lts. 15/25, Jardim Goiás, sala 327, Goiânia/GO (62)
3243-8417 – gaeco@mpgo.mp.br

De fato, ao analisar as imagens das câmeras que equipam duas agências da Caixa
Econômica Federal em Anápolis/GO, a Delegada de Polícia confirmou a promiscuidade com que é
tratada a escolta para sacar dinheiro de presos (fls. 700 e 701 do PIC):
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O ofício da ilustre magistrada da Vara de Execuções Penais de Anápolis de fls. 939,
confirma que “não houve solicitação formal em nenhum processo de execução penal em tramitação
neste juízo de autorização de saída de reeducandos para comparecerem, sob escolta, em agências
bancárias”.
Os gerentes de algumas agências bancárias informaram, através de ofício, a intensa
frequência que as chamadas “escoltas de bancos” ocorriam (fls. 941, 943, 948, 952, 955, 958, 965).
As cópias das “autorizações de saídas com escolta-extramuros”, encaminhadas por um
gerente de agência bancária e juntadas às fls. 945 e 946 também corroboram que FÁBIO, de fato,
assinava tais autorizações, de forma ilegal.
Além do já exposto, diálogos interceptados entre FÁBIO e outros agentes confirmam a
ciência e participação dele nestes crimes:
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Ademais, o dinheiro sacado pelos detentos não só representou um meio que permitiu o
desenvolvimento e manutenção do sistema de regalias que maculava o presídio (vide o valor
apreendido em espécie dentro do presídio no dia da operação – R$ 85.864,20), como também há
indicações de que os denunciados recebiam cerca de R$ 300,00 (trezentos reais) por cada escolta
realizada, dividindo o valor entre eles. (TESTEMUNHA 002/GAECO/18/DEZEMBRO/2017, às fls.
1305/1309, Volume VII, PIC 01/2016):
“(...) QUE as saídas de dentro do presídio, tanto para saque bancário quanto tratamentos
de saúde, custavam cerca de R$ 300,00 para cada saída que deveriam ser pagas apenas
ao MONTEIRO; QUE os agentes que levavam os presos nas saídas também recebiam
dinheiro que era repassado pelo MONTEIRO(...)”

Resulta materialmente incontroverso que os denunciados, portanto, em diferentes datas
(mais de 10 vezes), com o mesmo modo de agir, em horários e locais semelhantes, promoviam
escoltas ilegais, infringindo letra expressa de lei, para, no mínimo, satisfazerem interesses pessoais.
3.4) DOS CRIMES DE PREVARICAÇÃO IMPRÓPRIA E SEUS ELEMENTOS DE PROVA
(art. 319-A do C.P)
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Durante o período compreendido entre os meses de janeiro de 2016 a novembro de 2017,
na Unidade Prisional de Anápolis/GO, FÁBIO DE OLIVEIRA SANTOS, ANTÔNIO DIAS
ATAÍDES NETO e SÓSTENES R. BRASIL JÚNIOR, com unidade de desígnios e nas mesmas
condições de tempo, lugar e maneira de execução, por dezenas de vezes e em diferentes datas, agindo
como agentes públicos lotados no Presídio de Anápolis/GO, deixaram de cumprir com o dever de
vedar aos presos o acesso a aparelhos telefônicos, permitindo-lhes comunicação com outros presos e
com o ambiente externo.
A enorme quantidade de apreensões de aparelhos celulares realizadas, principalmente, por
equipes de fora da cidade de Anápolis/GO, deixaram claro que havia a facilitação, pelos denunciados,
da entrada desses dispositivos no presídio.
Com certeza, havia a participação de outros agentes prisionais nessa facilitação, os quais
ainda não foram concretamente identificados. Porém, é certo que os membros da organização
criminosa denunciados no item 3.1, e também neste tópico, tinham efetiva participação nesse tipo de
crime. Essa prática era um dos meios de que a ORCRIM se utilizava para receber propina, em espécie,
dos presos.
Os aparelhos apreendidos na sala da direção, no dia 27 de julho de 2017 (fls. 777/779),
demonstram a forma de atuação dos denunciados, pois tais telefones, se não fossem apreendidos pela
Polícia Civil, provavelmente retornariam aos presos.
Abaixo, um breve histórico da quantidade de aparelhos apreendidos por outras equipes na
Unidade Prisional de Anápolis/GO:

CELULAR E ACESSÓRIOS APREENDIDOS – REGALIA II (21/11/2017)
ITEM

QUANTIDADE

CHIPS DE CELULAR

34

REFERÊNCIA (FLS)
55/56 E 89/92, ANEXO 4.1
104/105, ANEXO 4.3
11/12, ANEXO 4.4

CELULARES

31

55/56 E 89/92, ANEXO 4.1
10/12, ANEXO 4.2
104/105, ANEXO 4.3
11/12, ANEXO 4.4

CARREGADORES DE CELULAR

9

55/56, ANEXO 4.1
11/12, ANEXO 4.4

FONE DE OUVIDO

1

11/12, ANEXO 4.4

BATERIA DE CELULAR

1

11/12, ANEXO 4.4

Como já mencionado no item 3.1, no “Relatório de Infiltração Policial” (fls. 83/88) há o
relato de um detento indicando participação de um agente prisional na venda de aparelhos
Página 46 de 58

Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – GAECO
Rua 23, esq. c/ Fued José Sebba, Qd. A 06, Lts. 15/25, Jardim Goiás, sala 327, Goiânia/GO (62)
3243-8417 – gaeco@mpgo.mp.br

celulares.

Em outro trecho do relatório, o agente infiltrado relata que CÍCERO compraria um
celular assim que voltasse para a cadeia de Anápolis/GO, já que naquele instante estava encarcerado
na Delegacia Federal de Anápolis/GO.

O depoimento do preso ALMIR (mídia de fl. 91), na Promotoria de Anápolis/GO,
também confirma a participação de MONTEIRO e SÓSTENES na facilitação da entrada de celulares:
‘(...); que conversou com o DR. JUNIO, supervisor da segurança, que trata da entrada
dos entorpecentes e vendas de celulares dentro do referido pavilhão; que JUNIOR é
responsável pelo tráfico de drogas; que o braço direito de JUNIOR é o MONTEIRO; que
no pavilhão que ele mora chega por mês uma média de 20kg de maconha e 1kg de crack;
que no dia dos namorados foram entregues alguns buquês “recheados” de
entorpecentes; que o “esquema” funcionava entre JOELSON, BOLA e JUNIOR; que não
viu valores, mas que presenciou entregas e negociações de entorpecentes, celulares etc.
dentro do presídio; que JUNIOR é o responsável por toda droga e celular que “entra” no
presídio; que JUNIOR e MONTEIRO realizavam/realizam as negociações; que uma lata
de cerveja na cela do BOLA custa R$ 30,00 (trinta reais); que tem 2/3kg de maconha na
cela 09, dentro de tomadas; que toda vez que a polícia vai revistar as celas, o
MONTEIRO e o JUNIOR “passam” que tá chegando a polícia e que não há revista nas
celas onde estão os referidos objetos; que as revistas são feitas por MONTEIRO e
JUNIOR; que qualquer problema dentro do presídio o JUNIOR intervém para poder
continuar com o tráfico lá dentro(...)”

O depoimento de AGENOR PRESTES NETO, prestado em 2 de junho de 2016, também
é nesse sentido (mídia-fls. 109):
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que o celular do JUNINHO parece um computador, é grande; que quem não tem celular
no presídio são os “favela”, que não tem visita, cobal, etc.; que custa 500 reais “colocar
um celular para dentro”; que com certeza quem coloca os celulares para dentro é o
FABIO; que o declarante suspeita que os seguintes agentes auxiliam na entrada ilegal de
celular para dentro do presídio: ANTÔNIO, AILTON (não continuou dizendo os outros);

DANILO prestou um segundo depoimento, em 21 de junho de 2017 (fls. 627/629), e
complementou algumas informações:
“(...) que já apreendeu por mais de uma vez celulares na cela de NATAIR; que os
mesmos telefones, com mesmo número de série “voltam”; que já presenciou revista em
que pegou o telefone e semanas depois o mesmo telefone foi apreendido de novo; que já
viu o mesmo aparelho apreendido por mais de uma vez, inclusive, recentemente; que o
procedimento na unidade prisional é a revista feita pelos agentes e o relatório feito pelo
supervisor; que o supervisor é quem indica as celas a serem revistadas; (...).”

A testemunha sob proteção n° 002/GAECO/18/DEZEMBRO/2017 também confirma a
participação dos denunciados (fls. 1305/1309):
QUE as operações do BOPE e do GOPE de Goiânia em Anápolis era previamente
avisadas aos presos para que estes escondessem as drogas e celulares, para que não
pegasse mal para os agentes; (...). QUE o MONTEIRO e o FABIO pegavam parte da
apreensão das drogas e devolvem para os comandos dentro da cadeia; QUE o depoente
percebeu isso pois as quantidades de drogas apreendidas e encaminhadas para delegacia
eram sempre diferentes; QUE o próprio depoente já teve celulares apreendidos que
posteriormente foram vendidos pelos agentes para outros presos;

No decorrer desta denúncia, e em todo o material que consta no PIC 01/2016-GAECO,
ficou evidente que os denunciados não só facilitavam a entrada de aparelhos celulares, como também
permitiam que eles os utilizassem sem que fossem incomodados. Os relatos testemunhais colados no
item 3.1 reforçam essa imputação e o envolvimento de FÁBIO, MONTEIRO, ANTÔNIO e
SÓSTENES nestes crimes.
Quando agentes que não integravam a ORCRIM faziam apreensões de celulares nas
celas, em pouco tempo os denunciados agiam e reinseriam tais aparelhos no sistema, principalmente
quando se tratava de presos considerados lideranças.
3.5) DO CRIME DE TORTURA
Por fim, no item 1.5, imputou-se a ANTÔNIO DIAS ATAÍDES NETO, agente público,
à época, lotado na Unidade Prisional de Anápolis/GO, o crime de tortura, por ter submetido o preso
AGENOR PRESTES NETO a sofrimento físico pela prática de ato não resultante de medida legal.
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Apurou-se que, no dia 18 de abril de 2016, na Unidade Prisional de Anápolis/GO,
ANTÔNIO disparou um projétil não letal de espingarda calibre .12 na região inguinal esquerda
(virilha) da vítima, conforme se verifica no prontuário médico de fls. 1685/1686.
Relatou AGENOR, em depoimento colhido na Promotoria de Justiça de Anápolis, que
(mídia-fls. 109):
“(...) sofreu disparo de espingarda 12, realizado pelo CHEFE DE EQUIPE ANTÔNIO, o
qual lhe atirou usando projétil de madeira (esfera de madeira) (mostrou a lesão); que essa
lesão ocorreu quando o declarante estava no parlatório; que não tinha convívio; que
estando alvejado, foi levado para o hospital, e lá disse que tinha brigado com um preso;
que os próprios agentes disseram o que o declarante tinha que dizer; que quem atirou no
declarante foi ANTÔNIO, mas FÁBIO e MONTEIRO também disseram o que o
declarante tinha que falar; que falaram que se o declarante não os envolvesse, ele ficaria
“de boa” no presídio(...).”

A motivação delitiva foi manifestamente arbitrária. A vítima, à fl. 109, esclarece que,
oriundo de Brasília/DF, ingressou na Unidade Prisional de Anápolis/GO sem que lá tivesse amigos ou
conhecidos. Logo, o preso WANDERSON “BOLA” começou a persegui-lo. Ao comunicar a
perseguição, os agentes prisionais transferiram AGENOR para local diverso, tirando-lhe do convívio
com “BOLA”.
No entanto, no fatídico dia do crime, ANTÔNIO deliberadamente decidiu retornar
AGENOR para a cela de origem; é dizer, para o convício com “BOLA”, seu algoz. AGENOR, ao
alertar ANTÔNIO acerca do porquê de ter sido transferido, recebeu deste, de inopino, um disparo de
arma de fogo. Tratava-se de demonstração gratuita de força e superioridade.
O ASP AILTON consignou “que lembra do episódio de ANTÔNIO disparar de 12 em um
preso” (fls. 869/874). Aliás, o próprio denunciado ANTÔNIO confessa que “atirou também no preso
Agenor; Agenor resistiu a ser transferido para outro local dentro do presídio; que Agenor foi atingido
por um disparo efetuado pelo interrogando; que Agenor foi atingido na virilha” (fls. 901/904).
No prontuário médico, de fato, não há menção à agressão sofrida pela vítima. Nem sequer
foi instaurado, pela direção da Unidade Prisional, procedimento para averiguar os fatos. Vê-se, o que é
ainda mais grave, que AGENOR, quando foi prestar seu depoimento na Promotoria de Justiça de
Anápolis/GO, foi conduzido pelo próprio diretor FÁBIO, fato raro, o qual ainda tentou acompanhar
pessoalmente o depoimento, no intuito de intimidar AGENOR para que não relatasse a agressão.
Entretanto, foi impedido pelos Promotores de Justiça que colheram seu depoimento.
Além do prontuário médico obtido no Hospital Municipal Jamel Cecílio de Anápolis/GO,
a própria imagem captada durante o depoimento da vítima contribui para a materialização do crime
(mídia de fl. 109).
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Não só isso, pois o diálogo interceptado entre FÁBIO e ANTÔNIO, demonstra que as
agressões desproporcionais em presos, mormente os mais fracos, eram corriqueiras (fls. 207/287):

Evidente, portanto, o ato de tortura praticado pelo denunciado, pois o denunciado, agente
público, submeteu a vítima, pessoa presa, a um sofrimento deliberadamente desnecessário, portanto,
ilegal.
4) DOS PEDIDOS
Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia:
4.1) FÁBIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS, como incurso nos crimes previstos no art.
2º, c/c §2º, c/c §4º, II, da Lei n. 12.850/13; no art. 33, caput, c/c art. 40, II e III da Lei
n. 11.343/06; no art. 319 c/c art. 71, ambos do C.P.; e no art. 319-A c/c art. 71, ambos
do C.P.; todos nos termos do art. 69 do C.P.;
4.2) ANTÔNIO DIAS ATAÍDES NETO, como incurso nos crimes previstos no art. 2º,
c/c §2º, c/c §4º, II, da Lei n. 12.850/13; no art. 319 c/c art. 71, ambos do C. P.; no art.
319-A c/c art. 71, ambos do C.P.; e no art. 1º, §1º c/c § 4º, I da Lei 9.455/97; todos na
forma do art. 69 do C.P.;
4.3) SÓSTENES R. BRASIL JÚNIOR, como incurso nos crimes previstos no art. 2º,
c/c §2º, c/c §4º, II, da Lei n. 12.850/13; no art. 319, c/c art. 71, ambos do C. P.; e no
art. 319-A c/c art. 71, ambos do C. P.; todos nos moldes do art. 69 do C. P.
Outrossim, o MINISTÉRIO PÚBLICO requer:
a) ao acusado SÓSTENES R. BRASIL JÚNIOR, seja adotado o procedimento comum
ordinário, com o recebimento da denúncia, citação do acusado para apresentação de resposta à
acusação, no prazo de 10 dias, prosseguindo-se na marcha processual até final condenação, tendo em
vista que há a imputação de crimes que são processados por ritos diversos, garantindo-se a mais ampla
defesa;
b) aos acusados FÁBIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS e ANTÔNIO DIAS ATAÍDES
NETO, por pertencerem aos quadros da Administração Pública Estadual, seja adotado o
procedimento especial positivado no artigo 514 e seguintes do Código de Processo Penal;
c) sobrevindo trânsito em julgado da sentença condenatória, que se determine a perda de
todo o produto, instrumento e proveito dos crimes imputados aos denunciados e apreendidos neste
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processo, bem como que se lancem os nomes dos denunciados no rol dos culpados, com a
comunicação ao TRE/GO para fins do art. 15, III, da Constituição Federal;
d) sejam destinadas ao Fundo Penitenciário do Estado de Goiás as multas recolhidas por
força da condenação, bem como intimados os réus para recolhimento das custas processuais, salvo se
concedido o benefício da justiça gratuita;
e) seja fixado o valor mínimo para reparar os danos morais coletivos 3 causados pelos
denunciados, forte no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, considerando-se tanto os elementos já
colhidos no PIC n. 001/2016-GAECO quanto aqueles que serão trazidos ao longo da instrução
processual;
f) sejam notificadas as testemunhas arroladas abaixo para prestarem depoimento em
juízo, com o posterior interrogatório dos réus.
ROL DE TESTEMUNHAS:
FATO 1.1
1 – AGENOR PRESTES NETO, fl. 109;
2 – ALMIR DIAS VIRGÍNIO, fl. 91;
3 – DANILLO ALVES FERREIRA, fls. 247/250 (testemunha protegida);
4 – AILTON PEREIRA DOS SANTOS, fls. 869/874;
5 – ELZI VIEIRA DA PAIXÃO COUTINHO, 856/858;
6 – CARLOS ROBERTO DOS SANTOS, R. L-15, Q. 29, L. 11, Jd. Europa, Anápolis/GO;
7 – SANDRO PEREIRA GANGÁ, Rua 15, Q. 22, L. 4, Pq. Brasília, Anápolis/GO;
8 – TESTEMUNHA 002/GAECO/18/DEZEMBRO/2017, fls. 1305/1309.
FATO 1.2
1 – AGENOR PRESTES NETO, fl. 109;
2 – ALMIR DIAS VIRGÍNIO, fl. 91;
3 – DANILLO ALVES FERREIRA, fls. 247/250 (testemunha protegida);
4 – EDSON MARCELINO MACHADO JÚNIOR, lotado no Comando da Academia de Polícia
3

PENAL E PROCESSUAL PENAL - CRIME CONTRA O MERCADO DE CAPITAIS - USO INDEVIDO DE
INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA - INSIDER TRADING - ART. 27-D DA LEI Nº 6.385/76 - JUSTIÇA FEDERAL COMPETÊNCIA - AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO - COMPROVAÇÃO - OFENSA AO BEM JURÍDICO
TUTELADO NO BRASIL - REPRIMENDAS QUE DEVEM SER MAJORADAS - PENA DE MULTA - FUNDO
PENITENCIÁRIO NACIONAL - ARTIGO 72 DO CP - INAPLICABILIDADE - FIXAÇÃO DO DANO MORAL
COLETIVO (ART. 387, VI, CPP) - APLICAÇÃO - APELAÇÃO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDA APELAÇÃO DEFENSIVA DESPROVIDA [...] O dispositivo legal em comento possui caráter reparatório, pois
visa a compensar os danos causados pelos acusados. Não se trata de nenhuma novidade, pois o artigo
91 do CP já disciplinava a reparação civil. Na verdade, o art. 387, IV, do CPP, com redação modificada pela
Lei nº 11.719/08, surgiu tão-somente para assegurar maior eficácia ao que determinava o artigo 91 do CP.
[...] Muito embora o interesse tutelado no caso vertente não se refira aos interesses dos consumidores, nada
impede a utilização das disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que quaisquer
espécies de interesses coletivos serão abarcadas pela sobredita legislação. [...] Desse modo, o dano moral
coletivo se aproxima do direito penal, sobretudo pelo seu aspecto preventivo, ou seja, de prevenir nova lesão
a direitos transindividuais. O dano moral coletivo reveste-se também de caráter punitivo pela qual sempre
esteve presente também nas relações privadas individuais, v.g., astreintes e cláusula penal compen satória.
Assim, o caráter dúplice do dano moral individual consiste na indenização e na punição que também se aplicam
ao dano moral coletivo (STF, rel. Min. Dias Toffoli, ARE 971.036/SP, julgado em 16/06/2016).
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Militar/GO;
5 – EBERTH ELÍSIO DIAS DOS SANTOS, agente de polícia lotado no GENARC/Anápolis/GO;
6 – JONAS LEITE DE MORAES JÚNIOR, agente de polícia lotado no GENARC/Anápolis/GO;
7 – ERNANI CAMPOS, agente de polícia lotado no GENARC/Anápolis/GO;
8 – SUZY RIBEIRO, agente de polícia lotado no GENARC/Anápolis/GO.
FATO 1.3
1 – AGENOR PRESTES NETO, fl. 109;
2 – ALMIR DIAS VIRGÍNIO, fl. 91;
3 – DANILLO ALVES FERREIRA, fls. 247/250 (testemunha protegida);
4 – MAURÍCIO ANTÔNIO MENDONÇA JÚNIOR, fls. 993/994;
5 – LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA, fls. 997/999;
6 – ROGÉRIO VILELA DOS ANJOS, fl. 952;
7 – KATHIA RODRIGUES LIBAINO, fls. 988/991;
8 – KLAYKSON GOMES FRANCA, fl. 321.
FATO 1.4
1 – PRISCILA BORGES DOS SANTOS, fls. 973/975;
2 – WEBER LÚCIO SOUSA FILHO, fls. 978/981;
3 – JACKSON FRANCISCO CARLOS, fls. 1003/1005;
4 – JOÃO MOREIRA DA SILVA, fls. 1007/1008;
5 – KEOMA OHARA SOUZA DE SENA, fls. 1618/1619;
6 – BRUNO LEONARDO DE OLIVEIRA, fls. 655/656.
7 – WASHINGTON GONÇALVES, agente de polícia lotado no GENARC/Anápolis/GO;
8 – MARIA NEURA ALVES FERREIRA, fl. 310.
FATO 1.5
1 – AGENOR PRESTES NETO, fl. 109;
2– DANILLO ALVES FERREIRA, fls. 247/250 (testemunha protegida);
3 – AILTON PEREIRA DOS SANTOS, fls. 869/874.

Goiânia/GO, 09 de março de 2018.

THIAGO GALINDO PLACHESKI
Promotor de Justiça

LUIS GUILHERME M. GIMENES
Promotor de Justiça

GABRIELLA DE Q. CLEMENTINO
Promotora de Justiça

ANTÔNIO DE PÁDUA F. JÚNIOR
Promotor de Justiça

Página 52 de 58

Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – GAECO
Rua 23, esq. c/ Fued José Sebba, Qd. A 06, Lts. 15/25, Jardim Goiás, sala 327, Goiânia/GO (62)
3243-8417 – gaeco@mpgo.mp.br

KARINA D’ABRUZZO

NATHÁLIA BOTELHO PORTUGAL

Promotora de Justiça

Promotora de Justiça
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA
COMARCA DE ANÁPOLIS/GO

PIC n. 001/2016 – GAECO
Investigados: Fábio de Oliveira Santos e outros
Por dependência aos autos n.: 201702470681

MM. Juiz,
Na data de hoje, em 52 (cinquenta e duas) laudas impressas e assinadas que seguem
apartadas, foi oferecida denúncia em face de FÁBIO DE OLIVEIRA SANTOS, ANTÔNIO DIAS
ATAÍDES NETO e SÓSTENES R. BRASIL JÚNIOR.
A denúncia está aparelhada com os seguintes procedimentos e materiais:
a) Mídia (DVD-R) denominada “MATERIAL DE APOIO”, contendo o arquivo editável
da exordial apresentada, com os áudios e documentos referidos, todos de forma
digital, para facilitar a análise e compreensão do material probatório;
b) Autos originais do PIC n. 001/2016 (GAECO), que investigou diversos núcleos
criminosos que atuavam no presídio de Anápolis/GO;
c) Os objetos e documentos físicos apreendidos nas casas dos denunciados, bem como
em suas respectivas selas, estão sendo encaminhados juntamente com esta ação.
Consigne-se que, no Relatório de Análise Preliminar de Documentos e Objetos
Apreendidos de fls. 117/184, Anexo 4.3, do PIC n. 001/2016 (anexo), consta quais
documentos acompanham esta denúncia, separando-os por RELEVANTES e
IRRELEVANTES, bem como indicando quais foram restituídos ou encaminhados
para espelhamento.
No mais, a título de cota ministerial, passamos a expor e requerer o seguinte:
1) Da divisão das denúncias
O PIC n. 001/2016 – GAECO resultou na investigação de diversos núcleos criminosos
que atuavam dentro do presídio de Anápolis/GO, com inúmeros envolvidos.
Diante do expressivo número de indiciados, afigurou-se imprescindível a cisão das ações
penais, sob pena de a tramitação processual em prazo razoável (direito constitucionalmente assegurado
para o próprio acusado, inclusive) tornar-se virtualmente impossível.
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O simples somatório dos prazos para defesa, se fossem denunciados todos na mesma peça
processual, já extrapolaria o prazo razoável de duração do processo.
Tal solução encontra respaldo no próprio Código de Processo Penal, que em seu art. 80
possibilita a separação dos processos, “pelo excessivo número de acusados”.
Assim, visando facilitar a compreensão dos fatos por todos os envolvidos no processo, a
razoável duração do processo, bem como a própria garantia da ampla defesa, o MINISTÉRIO
PÚBLICO optou por denunciar nesta peça apenas o núcleo de servidores e ex servidores públicos
envolvidos, contudo, trazendo a integralidade da investigação, com todos os documentos e provas
produzidas.
As denúncias relativas aos outros núcleos já foram oferecidas e suas cópias encontram-se
juntadas no PIC 01/2016 – GAECO, que acompanha a presente ação.
2) Das folhas de antecedentes e das anotações no SINIC
O MINISTÉRIO PÚBLICO requer, ainda, seja requisitada a folha de antecedentes dos
denunciados nas Justiças Estadual e Federal, bem como sejam incluídos os dados relativos a este
processo (n. do protocolo, data da distribuição, qualificação dos denunciados e dispositivos legais em
que estão incursos) a fim de incluí-los no Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC).
3) Da comunicação formal às autoridades administrativas
Como alguns dos fatos narrados na denúncia também configuram, em tese, faltas
disciplinares na seara administrativa, requer o Ministério Público seja encaminhada cópia da presente
denúncia à Diretoria Geral de Administração Penitenciária do Estado de Goiás para a adoção das
providências pertinentes.
4) Das medidas cautelares diversas da prisão
Nota-se que deve permanecer inalterado o veredito pela aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão que pesa sobre os denunciados FÁBIO DE OLIVEIRA SANTOS, ANTÔNIO
DIAS ATAÍDES NETO e SÓSTENES R. BRASIL JÚNIOR (fls. 418/426, Anexo IV, do PIC n.
001/2016). Frise-se que de lá para cá não houve alteração fática ou jurídica que ensejasse modificação
das cautelares contra eles decretadas, pelo contrário, ganharam ainda maior necessidade com o
oferecimento da presente denúncia. Tal medida deve ser mantida.
De fato, com esteio na decisão de fls. 418/426, Anexo IV, do PIC n. 001/2016, conclui-se
que em desfavor dos denunciados FÁBIO DE OLIVEIRA SANTOS, ANTÔNIO DIAS ATAÍDES
NETO e SÓSTENES R. BRASIL JÚNIOR fora decretada: (i) a proibição de acesso e aproximação
de quinhentos metros da Unidade Prisional de Anápolis/GO; (ii) a proibição de contato com as
testemunhas e demais investigados no feito; (iii) o recolhimento domiciliar no período noturno, entre
às 19h de um dia e às 6h de outro; (iv) a suspensão do exercício da função pública; e (v) a monitoração
eletrônica.
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A Operação Regalia II, sobre a qual ora se debruçam os autos, teve por escopo a atuação
escusa de criminosos em que um cenário era o principal: a Unidade Prisional de Anápolis/GO. Lá,
conforme narrado na exordial acusatória, em lugar de executarem-se as sentenças penais condenatórias
e prisões cautelares, nos termos delineados pelo ordenamento jurídico, reinava o tráfico ilícito de
drogas, a prevaricação e imponente corrupção.
Destaque-se, inclusive, que os representados praticaram os delitos que praticaram sob
forte vigilância ou, pior, exercendo a atividade de vigiar (pois investidos nos cargos de agentes
prisionais). Constatou-se que não só os agentes se valiam do cargo para perpetrar os crimes, senão que
o faziam em pleno horário de expediente, fazendo uso, inclusive, de veículos oficiais e armas da
corporação para tanto.
Perceba-se que é lógica e indubitavelmente inviável a manutenção de agentes
penitenciários (não apenas ímprobos, mas verdadeiros criminosos), no exercício do nobre mister de
executar administrativamente sentenças penais condenatórias e decisões judiciais que subjugam
determinados indivíduos ao cárcere. É intuitivo deduzir, também, que a vedação de acesso ao presídio,
pelos representados, trata-se de medida indispensável. E, mais importante ainda, é a monitoração
eletrônica dos suspeitos, por intermédio de tornozeleira.
À exceção da prisão preventiva (art. 312, CPP), estas são indubitavelmente as únicas
medidas aptas a preservar a plena higidez da ordem pública, da instrução processual (incluindo-se, aí,
a investigação criminal) e a aplicação da lei penal.
Acentue-se, portanto, que a constrição em comento visa não somente a elucidação dos
fatos já executados pelos criminosos, mas, na verdade, a satisfatória tutela da incolumidade da
Administração Pública, mormente daqueles bens jurídicos que têm por mote a moralidade
administrativa.
Entretanto, em função da morte de EDNALDO MONTEIRO DA SILVA, suspenderam-se
a monitoração eletrônica e o recolhimento noturno do denunciado FÁBIO DE OLIVEIRA DOS
SANTOS que, agora, tem irrestrita liberdade. É dizer: tudo aquilo que se garante com as cautelares já
aplicadas encontra-se mais uma vez suscetível de investidas por parte daquele que, sendo o mentor de
toda a arquitetura criminosa, não tem sua rotina fiscalizada
Pelos mesmos motivos expostos na peça inicial, afigura-se necessário e adequado (art.
282, I e II, do CPP) mais uma vez estender o recolhimento domiciliar no período noturno e a
monitoração eletrônica a FÁBIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS, forte no art. 319, incisos V e IX,
do Código de Processo Penal. Não podem os executores terem suas liberdades restringidas, com o
escopo de se albergar a ordem pública e o hígido tramitar processual, enquanto que, ao autor mediato,
garante-se total irresponsabilidade.
Incontroverso, portanto, que as medidas cautelares ora postuladas demonstram-se
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plausíveis, urgentes, necessárias e proporcionais. Dessa maneira, a fim de assegurar a paz pública, bem
como a instrução processual, inclusive de modo a diminuir os riscos contra a incolumidade pública, é
que postulamos sejam mantidas as MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO de fls.
418/426, Anexo IV, do PIC n. 001/2016, além de restabelecidas as cautelas de recolhimento noturno
domiciliar e monitoração eletrônica ao denunciado FÁBIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS,
retornando-se ao status quo ante, por medida de efetiva Justiça.
5) Da antecipação dos depoimentos testemunhais
Analisando-se os preceitos coligidos pela Lei n. 9.807/1999, que estabelece normas para a
organização e a manutenção de programas especiais de proteção a vítimas e a testemunhas ameaçadas,
tem-se que, nos processos criminais nos quais figure testemunha especialmente protegida pela referida
lei, conferir-se-á tramitação prioritária ao feito (art. 19-A).
Nada obstante, o mencionado diploma legal apregoa que “qualquer que seja o rito
processual criminal, o juiz, após a citação, tomará antecipadamente o depoimento das pessoas
incluídas nos programas de proteção previstos nesta Lei, devendo justificar a eventual
impossibilidade de fazê-lo no caso concreto ou o possível prejuízo que a oitiva antecipada traria para
a instrução criminal” (art. 19-A, p. u., da Lei n. 9.807/1999).
In casu, há duas testemunhas que, por seu conhecimento acerca dos fatos e superveniente
colaboração com os atos investigativos, passaram a se encontrar em situação de vulnerabilidade:
DANILLO ALVES FERREIRA (fls. 247/250) e TESTEMUNHA 002/GAECO/18/DEZEMBRO/2017
(fls. 1305/1309). Em razão disso, ambos foram incluídos no Serviço Estadual de Proteção ao Depoente
Estadual.
Por consequência, e por inexistirem razões que indiquem óbice ao referido expediente ou,
ainda, prejuízos que deste advenham, demonstra-se imperiosa, logo após perpetradas as citações dos
acusados, a realização das oitivas antecipadas de DANILLO ALVES FERREIRA e
TESTEMUNHA 002/GAECO/18/DEZEMBRO/2017. É o que se requer.
6) Dos objetos apreendidos
Como já narrado acima, foram apreendidos diversos objetos durante o cumprimento dos
mandados de busca e apreensão decorrentes da Operação Regalia II. Sendo assim, no intuito de
facilitar a gestão desses objetos, requer o Ministério Público:
a) Seja encaminhado ofício ao GENARC de Anápolis/GO e ao Instituto de
Criminalística, nos termos do ofício de fl. 1036, requisitando o laudo de exame
toxicológico definitivo da droga (20,734g de cocaína – preliminarmente constatada
às fls. 1041/1043) apreendida na sala de EDNALDO MONTEIRO DA SILVA, no dia
21/11/2017, informando à i. autoridade policial o número da presente ação penal, para
a futura juntada do laudo;
b) Que os objetos apreendidos tidos por relevantes no anexo 4.1 do PIC 01/2016, sejam
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acautelados em depósito judicial até o trânsito em julgado, salvo decisão judicial em
outro sentido. Quanto aos irrelevantes, o Ministério Público não possui interesse no
seu acautelamento.
7) Do exame de corpo de delito
Embora decorridos longínquos anos desde as lesões denunciadas na inicial, este órgão
ministerial requer seja determinada a realização de exame de corpo de delito em AGENOR PRESTES
NETO, encaminhando-se cópia do prontuário médico de fls. 1684/1689 ao Instituto Médico Legal,
para que, em análise conjugada, o médico legista confeccione o laudo pertinente.
8) Da extinção da punibilidade
Por derradeiro, ante o teor da certidão de fl. 1691, requer-se a extinção da punibilidade
de EDNALDO MONTEIRO DA SILVA, com fulcro no artigo 107, inciso I, do Código Penal.
Goiânia/GO, 09 de março de 2018.
THIAGO GALINDO PLACHESKI
Promotor de Justiça

LUIS GUILHERME M. GIMENES
Promotor de Justiça

GABRIELLA DE Q. CLEMENTINO

ANTÔNIO DE PÁDUA F. JÚNIOR

Promotora de Justiça

Promotor de Justiça

KARINA D’ABRUZZO

NATHÁLIA BOTELHO PORTUGAL

Promotora de Justiça

Promotora de Justiça
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