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1. INTRODUÇÃO 

 

Conforme solicitado a extração de dados telemáticos do aparelho celular apreendido em posse do 

nacional LENON OLIVEIRA DO CARMO, Vulgo: BILENO, o parelho celular foi submetido ao 

Sistema de extração de dados MOBILedit Forensic Express.  

 

2. MATERIAL ANALISADO 

 

Um (01) parelho celular: 

 Marca: MOTOROLA, Modelo: MOTO E6 PLAY, cor: AZUL, IMEI 01: 353618111202232 IMEI 

02: 353618111202240, 01 (um) SIM CARD da operadora VIVO. 

 

3. METODOLOGIA 

 

Foi utilizado o MOBILedit Forensic Express para efetuar a extração dos dados do aparelho celular em 

seguida a organização dos dados extraídos e gravados em um DVD ou HD externo.  

 

4. ANÁLISE DE DADOS TELEMÁTICOS 

 

Os dados extraídos foram analisados e gravados em formato PDF, WORD, EXCEL sendo que junto a 

este arquivo segue um visualizador de arquivos MOBILedit Forensic Express, para possibilitar a 

leitura, análise e exportação dos arquivos extraídos. Frisa-se que o MOBILedit Forensic Express é auto 

executável, não sendo necessário qualquer tipo de instalação para seu funcionamento. Dúvidas sobre a 

utilização do aplicativo e do RELATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLISE DE DADOS TELEMÁTICOS, 

devem ser sanadas diretamente nesta Secretária Executiva Adjunto de Inteligência/SEAI. 

 

Em relação ao objeto analisado, foi efetuada a extração completa dos dados. Por fim, frisa-se que este 

setor não realizou qualquer juízo sobre as informações extraídas, limitando-se a extração dos dados 

anexos a este relatório.  

 

 

COLETA DE DADOS DE APARELHO CELULAR 

5. ANÁLISE DE APARELHO CELULAR: 

   
Terminal utilizado por: LENON OLIVEIRA DO CARMO, vulgo: BILENO ou POLEGAR. 

Perfil whatsApp: “Amém” (92) 99111-9448 (VIVO) 

Conta Google: GENIVALDO SOARES 

genivaldosoares431@gmail.com   

mailto:genivaldosoares431@gmail.com
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5.1. MENSAGENS E ÁUDIOS NO APLICATIVO WHATSAPP: 

 

Foram analisadas as conversas de mensagens trocadas com diversas pessoas, abaixo, as 

mais relevantes: 

 

 

Conversa com o vulgo: ‘’TOINHO’’, terminal (92) 99243-5049:  

 

  
Em conversas através de mensagens e áudios entre o nacional LENON OLIVEIRA DO 

CARMO, vulgo: BILENO, 92 99111-9448 e ‘’TOINHO’’ (traficante), terminal (92) 99243-5049 

falam sobre o recolhimento da ‘’CAIXINHA’’, CV, e também comecialização de drogas, que 
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eles compram por R$ 22.000,00 Reais, porém não conseguimos identificar de quem eles 

compram os entorpecentes, conforme mostra a imagem acima.  

 

Conversa no grupo (PERMANENTES): 
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Vulgo: Nodeteno, (traficante e líder) terminal 21 99054-7157 no mês de outubro de 2020, 

pede para seus comparsas do grupo (PERMANTES), bloquearem o nacional vulgo: 

‘’MINEIRO’’, pelo fato do mesmo ter sido preso no Estado do Ceará, na cidade de Fortaleza 

–CE, pelos policiais do Amazonas. 

 

     
Conversas trocadas no grupo ‘’PERMANENTES’’, onde uma mulher não identificada fala 

através de áudio, diz que a SEAP, quer abrir mais um pavilhão no CDPM 2, para o PCC. 

Vale ressaltar que o nacional não identificado terminal 77 9836-8819 diz para que os 

comparsas não aceitarem essa situação.  
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Conversa com: ‘’JANA’’, terminal (92) 8508-1941:  
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Conforme foi constatado nas mensagens de texto a nacional ‘’JANA’’, é a gerente do tráfico 

de drogas é ela que faz toda contabilidade dos valores que são pagos, conforme mostra as 

mensagens acima.  

 

Conversa com: ‘’ALEX’’, terminal (92) 98505-6082 

 

Através de mensagens em áudios o nacional ALEX, juntamente com outros comparsas 

fazem acordo com assessor do candidato David Almeida e Marcos Rota, para conseguirem 

a maior quantidade de votos junto à comunidade, porém foi cobrado a importância de R$ 
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70.000,00 mil reais, mais um poço artesiano, que seria construídos pelo candidato à 

prefeitura de Manaus David Almeida 
VID-20201016-WA0022.mp4

 

 

Vale ressaltar que o nacional ALEX, também invade terras e legaliza com funcionários do 

IPAAM e da prefeitura, que os mesmos cobram para legalizar R$ 10.000,00 reais por terreno. 

Conforme mostra áudios.   

AUD-20201013-WA0029.opus
 

O traficante ALEX, juntamente outros comparsas estão legalizando um terreno e 

posteriormente vão vender para empresa AMAZON AÇO. 

Em mensagens de áudios o traficante ALEX, no mês de outubro de 2020 falar com assessor 

do candidato do DAVID ALMEIDA e MARCOS ROTA, marcando uma reunião na bola do 

produtor no dia 16 de outubro 2020, para acertar valores para compra de votos. 

03 AUD-20201014-WA0050.opus 05 PTT-20200916-WA0108.opus 13 PTT-20200917-WA0052.opus
 

 

 

Conversa com: ‘’FOOOO’’, terminal (92) 99519-3575 

 

Neste terminal, falam constantemente sobre a pureza da droga e comercialização, conforme 

mostra vídeo a seguir: 

VID-20201015-WA0143.mp4
 

VID-20201015-WA0115.mp4
 

  

 

 

 

Conversa com: JUDAR, Vulgo: POLEGAR terminal 21 98269-3204 

 

Em áudios o traficante ‘’JUDAR, envia áudios para BILENO, onde aparece o nacional 

DANIELSON MONTANHA, (candidato a vereador), pedindo apoio para ele e para o atual 

prefeito do município de Autazes-AM, conhecido por ANDRESON CAVALCANTE, conforme 

mostra áudios abaixo:  

 

AUD-20201002-WA0139.opus AUD-20201002-WA0128.opus
 

AUD-20201002-WA0138.opus
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5.2. MENSAGENS SMS: 

 

 
 

 

5.3. IMAGENS RELEVANTES: 

 

Comprovantes bancários de depósitos em dinheiro 
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Comprovantes Bancários 

 Total: 4 (quatro) comprovantes 

 Favorecido: ABRAÃO BARBOSA 

RIBEIRO 

 Banco: Caixa Econômica Federal 

 Agência: 1300 

 Conta poupança: 00125773-6 

 Total em depósito em dinheiro 

recebido: R$ 8.550,00 

 Dias: 18/09/2020, 21/09/2020, 

23/09/2020 e 25/09/2020 

 

Comprovantes Bancários 

 Total: 3 (três) comprovantes 

 Favorecido: MARIA DEUSANIR S 

BANDEIRA 

 Banco: Caixa Econômica Federal 

 Agência: 0578 

 Conta corrente: 00002661-3 

 Total em depósito em dinheiro 

recebido: R$ 6.000,00 

 Dias: 18/09/2020, 21/09/2020 e 

25/09/2020 
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Comprovante Bancário 

 Total: 1 (hum) comprovante 

 Favorecido: MARIA ALICE BEZERRA SOUZA 

 Banco: Caixa Econômica Federal 

 Agência: 2380 

 Conta Poupança: 00006816-5 

 Total em depósito em dinheiro recebido: R$ 1.000,00 

 Dia: 18/09/2020 

 

Dados Bancários enviado via mensagem 

 Titular: ÁQUILA ALVES DE CASTRO 

 Banco: Caixa Econômica Federal 

 Agência: 1922 

 Conta Corrente: 00027478-3 
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Imagem de cartão bancário enviado via mensagem pelo 

contato JARDEL 

 Titular: REJANE FERREIRA DA SILVA 

 Banco: Caixa Econômica Federal 

 Agência: 1961 

 Conta Poupança: 00035167-9 

 Enviado dia: 09/10/2020 

 

Imagem de cartão bancário  

 Titular: FRANCISCO ASSIS L DUARTE 

 Banco: Caixa Econômica Federal 

 Agência: 1961 

 Conta Poupança: 00074292-9 

 

Imagem de cartão bancário  

 Titular: ANDREIA MOTA DA SILVA 

 Banco: Caixa Econômica Federal 

 Agência: 3604 

 Conta Poupança: 00011863-3 
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Imagem de cartão bancário  

 Titular: CARLOS ROBERTO KOGEMPA 

 Banco: Caixa Econômica Federal 

 Agência: 3572 

 Conta Poupança: 00023317-0 

Imagem de cartão bancário  

 Titular: PAULO ROBERTO R SILVA 

 Banco: Caixa Econômica Federal 

 Agência: 0020 

 Conta Poupança: 00040473-0 

 

Comprovante Bancário 

 Total: 1 (hum) comprovante 

 Favorecido: CARLOS ANTONIO FERREIRA D 

 Banco: Banco do Brasil 

 Agência: 2374-4 

 Conta Corrente: 29566-3 

 Total em depósito em dinheiro recebido: R$ 

6.050,00 

 Dia: 22/09/2020 
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Comprovante Bancário 

 Total: 1 (hum) comprovante 

 Favorecido: FABIO A PAMPOLHA XERFAN 

 Banco: Banco do Brasil 

 Agência: 5785-1 

 Conta Corrente: 19948-6 

 Total em depósito em dinheiro recebido: R$ 

500,00 

 Dia: 24/09/2020 

 

Print de Dados bancários enviados via mensagem por 

contato desconhecido 

 Titular: CARLOS ANTONIO F DA SILVA 

 Banco: Banco do Brasil 

 Agência: 2374-4 

 Conta Corrente: 29566-3 

 CPF: 289.325.793-34 
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Imagem de cartão bancário enviado via mensagem 

pelo contato (85) 8403-3353 

 Favorecido: DJALMA ALVES DA CONCEIÇÃO 

 Banco: Banco do Brasil 

 Agência: 2879-7 

 Conta Corrente: 48121-1 

 Total em depósito em dinheiro recebido: R$ 

159,71 

 Dia: 22/07/2020 
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Comprovantes Bancários 

 Total: 8 (oito) comprovantes 

 Favorecido: SHEILA MARIA 

MARTINS ARAUJO 

 Banco: Bradesco 

 Agência: 3739 

 Conta Corrente: 0014450-9 

 Total em depósito em dinheiro 

recebido: R$ 20.000,00 

 Dia: 24/09/2020 
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Imagem de cartão bancário  

 Titular: CIRLANE FIGUEREDO 

ALBERTIN 

 Banco: Bradesco 

 Agência: 3734-6 

 Conta Corrente: 0024645-0 
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Governo do Estado do Ceará 
Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social 

Delegacia do 2º Distrito policial 
 

Ofício nº 2473/2017 – 12/05/2017 

 

Comunicamos a V. Ex°, que foi preso e autuado em 

Flagrante Delito MAGAIVEL FERREIRA PEREIRA, já 

devidamente qualificado nos autos, por infração do(s) 

artigos (s) ART 180, CODIGO PENAL (DEC.LEI 2848), ART 

299 CODIGO PENAL (DEC LEI 2848), fato ocorrido às 12:00 

hora(s) do dia 12/05/2017, na cidade de FORTALEZA, 

estando o mesmo à disposição da justiça na DELEGACIA DO 

2º DISTRITO POLICIAL. Em anexo cópia do Auto de Prisão 

em Flagrante. 

Respeitosamente, 

 

Bel. GRASIELA PINHEIRO MACHADO 
DELEGADO DE POLICIA 

 

EXM SR 
DR JUIS DE DIREITO DA COMARCA DE FORTALEZA 
NESTA, 
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Governo do Estado do Ceará 
Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social 

Delegacia do 2º Distrito policial 
 

TERMO DE INTERRROGATÓRIO EM AUTO DE PRISÃO EM 

FLAGRANTE DELITO QUE PRESTA O INDICIADO MAGAIVEL 

FERREIRA PEREIRA 

INQUÉRITO Nº 102-305/2017 

Aos 12 dias do mês de maio de 2017, nesta cidade de Fortaleza, 

Estado do Ceará, onde pelas 17:50 horas, presente se achava o 

Bel GRASIELA PINHEIRO MACHADO, Delegada, comigo 

FRANCISCO CELIO NOBRE DE ALMEIDA, Escrivão de seu cargo, ao 

final assinado, na sequência do Auto de Prisão em Flagrante 

Delito passou-se à inquirição do INDICIADO MAGAIVEL FERREIRA 

PEREIRA, nacionalidade Brasil, solteiro, alfabetizado, vendedor, 

filho de IVALDO RIBAMAR PEREIRA e ANA VIRGENS FERREIRA 

PEREIRA, nascido em 29/04/1986, natural de Manaus/AM, RG 

17157579 SSP AC, residente à Avenida Abolição, 3180, Meireles, 

Fortaleza/CE. Preliminarmente foi interrogado cientificado pela 

Autoridade Policial quanto aos seus direitos individuais 

constitucionalmente previstos, em especial os de receber 

assistência de familiares ou de advogado que indicar, de não ser 

identificado criminalmente senão nas hipóteses legais, de ter 

respeitadas suas integridades física e moral, de manter-se em 

silêncio e/ou declinar informações que reputar úteis à sua 

autodefesa, de conhecer a identidade do autor de sua prisão e, 

se admitida prestar fiança e livra-se solto. Cientificado da 

imputação que lhe é feita nestes autos e das provas contra si 

existentes, ao ser interrogado pela Autoridade Policial, às 

perguntas respondeu: nega ser fugitivo do Estado do Amazonas; 

Que é natural de Piquet Carneiro, no interior do Ceará e na 

verdade chama-se RAFAEL MARTINS SOARES; Que presta 

interrogatório sem a presença de advogado; Que é solteiro e não 

possui filhos; Que nunca foi preso e nem processado. Que reside 

em Fortaleza, aproximadamente 02 (dois) anos e trabalha com 

compra e venda de carros. Que sua prisão foi comunicada a seus 

parentes em nome JOSÉ através do telefone (85) 96993434; Que, 

portanto, não era pessoa procurada pela polícia de nome 

MAGAIVEL FERREIRA PEREIRA e não é fugitivo de presídio no 

Estado do Amazonas. Nada mais disse nem lhe foi perguntado 

pelo que mandou a autoridade que fosse encerrado este 

termo,... 
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SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL 
PENITENCIÁRIA FEDERAL EM MOSSORÓ/RN 

 
TERMO DE ENTREGA 

 
Interno: DENILSON ANDRADE JUNIOR 

Eu,......, advogado, registrado na OAB...., com cadastro 

como advogado na Penitenciária Federal em Mossoró, 

venho solicitar à AUTORIZAÇÃO DA ENTRADA E 

ENTREGA DE MATERIAL ao interno supracitado, e 

abaixo discriminado: 

REFERÊNCIA 
DO MATERIAL 

CÓDIGO QUANTIDADE 

Shampoo 
Anticaspa 

 01 

Protetor solar  01 

Repelente  01 

   

  03 

 

Nestes termos, espera-se o deferimento 

Mossoró, 15 de setembro de 2020 

Recebido 15/09/2020 
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Foto de tela DETRAN/AM 

Cadastro do veículo placa PHD3179 

 

 Honda/CG 160 START 

 Motocicleta 

 Preta 

 Renavam: 01128361172 

 Chassi: 9C2KC2500HR201537 

 Lacre: AM 000003079767 

 Gasolina 

 Nacional 

 Manaus/AM  

 Passageiro 

 Particular 

 GILMÁRIO PONTES DE OLIVEIRA 

 CPF: 919.488.602-44 

 RG: 18943713 SSP AM 

 RUA Central, número 25, Col. 

Antônio Aleixo 

 CEP: 69808-810 

 Manaus/AM 
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Anotações em caderno em diferentes datas 
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PRINTS DE CONVERSAS 

 

CARTÃO SIM 1 – CLARO (Desconhecido) 

CH – VIVO (92 – 99111-9448 
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GRUPO Solução “ZL” 

(92) 8495-0307 
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CONTATO *^ 
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CONTATO Toinho/2 

 

CONTATO Jd 

 

CONTATO Gesseeeee Fc 
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GRUPO CPX da Penha Luto 
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CONTATO N 

       

 

 

CONTATO Praia      
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CONTATO (21) 96778-4515 

 

CONTATO Sidonar Divida Monstro 
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CONTATO Pai da Sophia 
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CONTATO Fal 

 

 

 

 

 

 

 

ANOTAÇÕES COM DADOS DE DIVERSAS PESSOAS 
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FOTOS DE PESSOAS 
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48 
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FOTOS DE VEÍCULOS 

 

 

 

 

FOTO DE MATERIAL POSSIVELMENTE ENTORPECENTE 
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FOTOS COM ARMAS 

 

 

MATÉRIAS JORNALÍSTICAS 
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LISTA DE NOMES CITADOS NOS ÁUDIOS 

 

MANO G LOIRA (GATA DO DIT) DOIDO RATINHO 

FOFO DIT NAIRA TIO (FORNECEDOR) 

PERUANO WELLINGTON NIRA PAULO 

SIDOMAR CALANGO GILMARA LG (CONSELHEIRO) 

PIXOTE COLOMBIANO TANGA NENÉM 

JANA - JN ERIC ZÉ DO PORCO REGINALDO 

BILENO = POLEGAR AFRICANO ROMÁRIO DENILSON 

JOGADOR GALEANO JEFINHO ARIGÓIA 

LOIRINHO JAPONÊS NEYMAR ÁFRICA 

EDIR BUIÚ CHACAL TOINHO 

SARA CATATAU CACHEADO GALINHA 

SR. SILAS CELSO MACACO TESTA, TESTINHA 

JACKSON PEDRINHO FALA FINA (BAIRRO SÃO 
JOSÉ) 

CARLINHOS PANDA 

RENATA BARRIGA DRA. CARLA (ADV) DRA. SHEILA (ADV) 

NALDO SAMURAI MATHEUZINHO DRA. SIRLENE (ADV) 

KEDSON JUCA JOHNSON THIAGO ALEMÃO 

JS REBECA PROFESSOR (THIAGO) CÉLIO 

BEBÊ JOANINHA DR. ELZO (ADV) BETHOVEN 

JUDÁ  BORBA B2 TOM 

MONSTRO SR. ANTÔNIO BRAD BAMBI 

FILIPE K2 WENDELL SOMBRA 

TONHO JOÃO AQUÁRIO (FORNECEDOR) JOSIAS (MAGRÃO) 

CAPELA NEGUINHO DRA. VALÉRIA (ADV – VOZ 
MANO G FORA) 

SASSÁ 

ABRAÃO ESTRELA DRA. MARISA (ADV – VOZ 
MANO G FORA) 

LUCIANO 

MARIA JESSÉ CACHOEIRA ANITA 

SUCATINHA IGAPÓ ZODÍACO SUZI 

CHEIRADO DENILSON PELADO CINTA LARGA GUILHERME 

PRETO ARIEL COQUINHO 
(CONSELHEIRO) 

PARDAL 

ROCK (antigo “dono” 
Terra Nova, Novo Mundo, 

Jesus me deu e Monte 
Pascoal) 

DEL RM XANGO 

NEGÃO RD LULU (FEMININO) BITADO 

JOGADOR (MARCELO DO 
MAUAZINHO) 

BAD BOY DEIZÃO ALÊ 

HAITIANO GARROTE EDI DENILSON (DENILSON 
FIGUEIRA DA SILVA) 

MONTANHA FOGUINHO RIANE AUGUSTO (VICE DIRETOR 
CDP2) 

NORDESTINO ROMARINHO VANDERSON SURFISTA 

CRISTIANO JOELSON MARCELÃO VOVÓ 

GIBA PIMENTA BUZINA SHEILA (ESPOSA JOÃO 
BRANCO)  

NEY VALÉRIO ESPORA JOÃO BRANCO 

LELECO (MÁRCIO) MARISA (MASCULINO) SIRLENE MICAEL 
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CAPELÃO ITÁLIA FREDSON SILAS 

TIGRE DADINHO FRANCIMAR LEANDRO 

SONECA BABALU F13 JOANINHA 

TIGRE PATRÍCIA (MULHER DO 
SEU NEY) 

CHILE DONA LOIRA 

DINHO KEZINHA CABEÇA RIAN 

SAMUEL ANA FONFON (DO BELA VISTA) PASTOR AURÉLIO 

GERALDO HENRIQUE PALHARES BABUJO LÍDIA 

ALEX FLÁVIO ROLETA ARROZ 

PATRICIA JONATAN (ESPINHA DO 
COROADO) 

RODRIGO JOEL 

SEU NEGO FABIANO (DO 40) GORDO (MORTO POR 
FILIPINHO) 

CARIOCA 

JUCA FRANKZINHO BENÉ NEGO 

COROA PC ÁTILA TRANCA RUA 

LIBERDADE (MASCULINO) JOICE PAULINHO MANO VIADO 

BETE ADRIANO (FILHO DO 
MARCÃO) 

BILLY ANTÔNIO 

PALOMA ADEMIR JOSUÉ (ZONA SUL) CANINDÉ 

COREANO LIG (ZONA NORTE) BOCÃO (CONSELHEIRO) RANDEI 

PASTOZIN ÍNDIO TCHEMA NARA 

ROGERINHO ALAN RESPONSA PRETINHO 

GALO ROLETA (FALECIDO) MILENA TIGRE 

ALERQUINA PEQUENO = PIZZA ZÉ GALINHA NAZA 

PIO DONA ROSA BOBIZÃO MARICAU 

BOCÃO CHORÃO (DO COROADO) ENOCH JUCA 

MARISA MIRIAM RIANE (FILHA BILENO) FOFÃO 

BUZINA MICO COROA (FALECIDO) ISLÂMICO 

JOICE DILSINHO (DA COLÔNIA) MARADONA ESTELA 

ÁGATA (MULHER DO 
MONSTRO) 

RUSSO KELLY DUDU 

DADO MIAGUI   
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5.4. VÍDEOS: 

 

 Homicídios: 

 

VID-20200916-WA0102.mp4
 

VID-20200916-WA0103.mp4 VID-20200919-WA0096.mp4
 

 

 

 

 Drogas: 

 

VID-20200919-WA0035.mp4 VID-20201015-WA0327.mp4 VID-20201016-WA0285.mp4

VID-20201015-WA0114.mp4 VID-20201016-WA0316.mp4 VID-20201015-WA0115.mp4

VID-20201016-WA0321.mp4
 

 

 Invasão: 

 

VID-20201015-WA0055.mp4 VID-20201016-WA0283.mp4
 

 

 

5.5. AGENDA TELEFONICA: 

Label Account/References Mobile 

3m WhatsApp +55 69 9603-2077 

Alex WhatsApp 92985056082 

Autas Felibe WhatsApp +55 93 9148-3782 

Autas Filipe Felibe  +55 93 9148-3782 

Babra WhatsApp +55 87 8106-7519 

Bebe WhatsApp +55 92 9212-9056 

Bebê WhatsApp +55 92 9369-1269 

Bene WhatsApp +55 92 8265-2285 

Bocão WhatsApp 
+55 21 99597-
2953 

Bolsonaro  +55 92 9440-2874 

Bolsonaro WhatsApp +55 92 9440-2874 

Bombeiros  +55 92 8488-7825 

Borba WhatsApp +55 92 9397-0314 

Borba WhatsApp +55 92 8265-2938 

Coroa WhatsApp +55 92 8488-7825 

Corro E WhatsApp +55 92 9397-0314 

Dado WhatsApp +55 92 9535-7692 
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Damazooooo WhatsApp +55 92 9440-7637 

Damazor WhatsApp 
+55 21 99569-
7270 

Dr WhatsApp +55 92 8265-2938 

Edi Mana 💓  +55 92 9381-4846 

Eriki WhatsApp +55 92 9491-3246 

Fofo WhatsApp +55 92 9276-8186 

Fofo WhatsApp +55 92 9530-0410 

Fooooo WhatsApp +55 92 9519-3575 

Gapo WhatsApp +55 92 9420-4418 

Gigi WhatsApp +55 92 8496-2648 

Gigiiii WhatsApp +55 92 8510-5492 

Jaba WhatsApp +55 92 9994-9097 

Jana WhatsApp +55 92 8508-1941 

Johnson WhatsApp 
+55 21 97144-
7948 

Judar WhatsApp 92982854558 

Judar WhatsApp 
+55 21 98259-
3204 

Kelly WhatsApp 92991409013 

Lorinho WhatsApp 92992380773 
Mano Galo 30 
Segundo  +55 92 9244-1325 
Mano Galo 30 
Segundo WhatsApp +55 92 9244-1325 

Mar WhatsApp +55 92 9311-1878 

Mariza Nv WhatsApp +55 92 8512-6925 

Md WhatsApp +55 92 9525-2529 

Miag WhatsApp +55 92 8484-7735 

Nodeteno  
+55 21 99054-
7157 

Nordestino WhatsApp 92993360884 

Paty WhatsApp +55 92 8442-3508 

Patyyyy WhatsApp +55 92 8439-0487 

Pimentinha WhatsApp +55 92 9192-4358 

Pixote WhatsApp +55 92 9410-4703 

Pixote Nv WhatsApp +55 92 9134-8966 

Rei WhatsApp +55 92 8421-3972 

Samurai  
+55 21 99612-
8146 

Seu Gera WhatsApp +55 92 9155-2256 

Sidoma WhatsApp 92984950307 

Suffi WhatsApp +55 97 9145-7493 

Tangará WhatsApp +55 92 9108-0560 

Testa WhatsApp 92993814846 

Tia Bethy WhatsApp +55 92 8823-7008 

Toinho WhatsApp +55 92 9243-5049 

Toinho WhatsApp 92984614545 

Toinho  +55 92 8499-9873 

Toinho /2 WhatsApp +55 92 9373-9716 
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Vivo no Mundo  +551130568628 

Wekito WhatsApp +55 92 9513-3725 

Welliton WhatsApp 92984856240 

Wendel WhatsApp +55 92 9418-3292 

Yure WhatsApp 92 98509-4372 

Ze Do 🐷 WhatsApp +55 92 9347-4332 

 

 

5.6. REGISTRO DE CHAMADAS: 

 
 

 

5.7. NÚMEROS DOS PRINCÍPAIS LIDERES DO COMANDO VERMELHO – C.V:  

 

Números relevantes: 

 

TOINHO (traficante) terminal (92) 99243-5049 / (92) 98499-9873 

PEDRO, vulgo: PEDRINHO (traficante) terminal (21) 96713-8144; 

BOCÃO, terminal 21 99597-2953; 

DADO terminal 92 99535-7692; 

JUDAR (traficante e líder) terminal 21 98259-3204; 

SUFFI terminal 97 99145-7493; 

Xxxxxx terminal 11 97571-0936; 

Xxxxxx terminal 33 9991-1701; 

Xxxxxx terminal 61 99828-4126; 

Xxxxxx terminal 65 9974-9082; 

NODETENO terminal 21 99054-7157; 

Xxxxxx terminal (traficante) 21 99794-4630; 

JOHNSON terminal 21 97144-7948 

’JANA’’, terminal (92) 98508-1941 

JANA ‘’PIMENTINHA (92) 99192-4358 

Xxxxxx terminal 92 98512-6925 

MARIZA NV, traficante terminal (92) 98512-6925 

DEMAZOR, traficante terminal (21) 99569-7270 

MD, traficante terminal (92) 99525-2529 

Xxxxxx, traficante do Pará (31) 99504-5598 

 

 

*Nas conversas extraídas, se infere que os usuários dos terminais acima mencionados, 

possuem relação com a facção criminosa C.V.  
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CONCLUSÃO: 

 

A partir de uma análise do material probatório coletado durante a extração de dados do 

celular apresentado, ficou cristalino que o nacional Lenon Oliveira do Carmo, vulgo 

“BILENO”, é um dos chefes da facção criminosa Comando Vermelho – CV no Estado do 

Amazonas e juntamente com outros atores comandam boa parte do tráfico de drogas nos 

diversos bairros da cidade de Manaus/AM.  

As atividades são dignas de uma verdadeira organização criminosa – ORCRIM, 

caracterizada pela divisão de tarefas, com sede na capital do Estado e com braços em 

outros municípios do Amazonas.  

“BILENO” e seu braço direito “JANA, vulgo PIMENTINHA” e “ALEX”, juntamente com 

os nacionais “FOFO”, “CACHEADO”, “BOCÃO”, “PEDRINHO”, “DADO”, “JUDÁ”, 

“SURF”(PARÁ), “JOHNSON”, “MD” e “BABALOO”, fazem parte do comando do CV no 

Estado do Amazonas.  

A regulação dos “trabalhos” da facção criminosa fica a cargo de cada chefe como foi 

listado acima, entretanto sofrem auditoria de um conselho que faz determinações e dita as 

diretrizes sobre locais onde será estocado, tipo de preparo ou mistura e a venda drogas.  

Cada chefe, possui seus soldados e respondem por eles no conselho que também atua 

como tribunal e julga condutas tanto de seus “funcionários” quanto de traficantes de facções 

rivais, determinando inclusive, em alguns casos, pena de afastamento das atividades do 

tráfico ou até a morte.  

Durante a análise, se entendeu que “BILENO”, tem ascendência sobre os outros 

membros do conselho, sendo usado como uma espécie de chefe do conselho do CV no 

Estado do Amazonas.  

Em uma ocasião, analisada, chega ao conhecimento do conselho de que um “soldado” 

que trabalha para o “CACHEADO” havia assassinado um outro membro da facção e o 

conselho é acionado.  

“BILENO” entra em contato com “CACHEADO” para saber das atitudes do seu 

“soldado” e uma extensa troca de áudios é iniciada, caracterizando um verdadeiro tribunal 

do crime onde existem os advogados de defesa, os promotores e juízes, inclusive com 

possíveis sentenças, tudo com a garantia da ampla defesa do possível acusado do 

homicídio.  

Tais informações corroboram a tese de uma organização criminosa bem estruturada 

que além de se utilizar dos tráficos de drogas, busca expandir suas conexões no universo 

da política do Estado do Amazonas.  

Em análise aos áudios, conversas de aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp, 

vídeos e textos, encontramos mensagens entre traficantes e seus comandados, atores 

políticos e seus assessores.  

Abaixo análise de conversas extraídas do aparelho apresentado: 
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NOMES: JUNIOR, WENDELL, JOELSON e JAMES – Pessoas supostamente ligadas 

a DAVID ALMEIDA e MARCOS ROTA, na candidatura à prefeitura de Manaus.   

ALEX, ZÉ DO PORCO ou JAMES – Pessoas ligadas a “BILENO”, sendo que JAMES 

também possui ligação com os candidatos supracitados.  

 

No dia 16/09/2020, ALEX envia uma mensagem de áudio, 01 PTT-20200916-

WA0094.opus, perguntando ao “BILENO” se permite diálogo com alguns candidatos que 

entraram em contato pedindo apoio nas eleições. 

Em seguida, envia outra mensagem, 02 PTT-20200916-WA0108.opus, dizendo que 

foram procurados pelos assessores dos candidatos a prefeito e vice, David Almeida e Marcos 

Rota, que se comprometiam a fazer bueiros e até asfalto. “ALEX” disse que falou com eles 

que teria que falar com o povo e não mencionou o nome do “BILENO”, por não saber como 

vão as coisas, investigações. No final do áudio pergunta “BILENO” o que acha.  

“BILENO” pondera, no áudio 03 PTT-20200916-WA0109.opus, dizendo que para 

prefeito, ninguém ainda tem candidato, que apenas tem para vereador. Desacredita das 

propostas e pergunta ao “ALEX” se o candidato vai asfaltar tudo e manda dizer para ele que 

são 3 comunidades. Que se ele começar a asfaltar tudo e dar os documentos, antes da 

eleição, ele pode ter certeza de que os votos das três comunidades serão dele.  

“ALEX” responde, no áudio 04 PTT-20200916-WA0110.opus, dizendo que Marcos 

Rota é bom pois “asfalta mesmo”, comenta sobre o programa de televisão que o candidato 

apresentou “exija seus direitos” e diz não conhecer o outro (David Almeida).  

Fala ainda que se asfaltarem tudo e legalizarem a terra ficaria “graça para nós”. Diz que 

vai falar para ele que fecharam com vereador, mas que ainda não fecharam com prefeito.  

No áudio 05 PTT-20200916-WA0111.opus, “ALEX”, diz que não são invasão e que são 

três comunidades. Diz que vai falar sobre Manaus Energia e Luz e que se eles quiserem 

(Candidatos) “fechar com nóis” é para que eles cavem três poços para “nóis”.  

No áudio 06 PTT-20200916-WA0112.opus, “ALEX” diz que falou para ele que toma 

conta das três comunidades, Coração de Mãe e Bairro da Fé. “Ele”, candidato, disse que 

faria uma reunião na quinta-feira para que lançasse a proposta para “Ele”. Diz também que 

estava tentando falar com o “BILENO” desde cedo e não consegue e que seria bom se “ELE”, 

candidato, asfaltasse tudo e fizesse a ponte de primeira.  

Continua “ALEX”, no áudio 07 PTT-20200916-WA0113.opus diz que “ELE” ofereceu 

fazer de imediato um poço. “ALEX” diz que chamou o “WENDELL” em particular e que 

primeiro teriam que falar com o “mano” primeiro, se referindo ao “BILENO”. “ALEX” diz ainda 

que ficou marcada uma reunião na casa dele, candidato, na quinta-feira.  

No dia 17/09/2020, áudio 08 PTT-20200917-WA0051.opus, “ALEX” diz ao “BILENO” 

que está indo para lá agora e está apenas esperando passar a chuva. Provavelmente se 

referindo a reunião marcada, pois dia 17 é quinta-feira.  
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Em seguida, no áudio 09 PTT-20200917-WA0050.opus, “BILENO” pergunta a “ALEX” 

se ele chegou a ir à reunião e pergunta como está. 

“ALEX” responde, no áudio 10 PTT-20200917-WA0052.opus, que está indo 

juntamente com o “JOELSON” e o “WENDELL” para a reunião e que “ELES” já estão a 

caminho também.  

No dia 25/09/2020, áudio 11 PTT-20200925-WA0004.opus, “ALEX” diz que fechou 

com o candidato. Informa que o candidato já “arriou” vinte manilhas, deu trinta sacas de 

cimento e “fechou” com ele asfaltar toda a principal do Francisca Mendes 1 e 2. Que até o 

momento, “ELE” cumpriu com a palavra e entregou as manilhas. Diz que o “JOELSON” 

também fechou com “ELE” e que o candidato vai cavar dois poços. “ALEX” diz que como a 

energia é dele e precisa facilitar para cavar o poço e por isso comprou a fiação e já vai 

terminar de passar as ligações trifásicas em toda a comunidade.  

“BILENO”, no áudio 12 PTT-20200925-WA0005.opus, diz que os poços serão cavados, 

um perto do sítio, onde iria ser e o outro no local do menino. Pede para o “ALEX” avisar 

quando cavar.  

No áudio 13 PTT-20200925-WA0006.opus, “ALEX” diz para que “BILENO” que não se 

preocupe porque vai comunicar tudo conforme for acontecendo.  

No dia 28/09/2020, no áudio 14 PTT-20200928-WA0051.opus, “ZÉ DO PORCO” ou 

“JAMES”, manda mensagem ao “BILENO” perguntando como está o “negócio” para 

candidato a prefeito.  

“BILENO”, no áudio 15 PTT-20200928-WA0052.opus, responde ao “ZÉ DO PORCO” 

dizendo que ainda está esperando um “cabra bom” para fechar. Quando fechar vai ser geral 

e não quer que voltem atrás, para que ele traga benefícios para todos. Diz ainda que por 

enquanto estão com o candidato do Marcos Rota, se referindo a David Almeida, que deu até 

manilhas para fazer a ponte e sacos de cimento, e ficou de fazer poços e asfaltar a ruas da 

comunidade. Mas que não está gostando muito da proposta e está esperando uma proposta 

melhor dele para fechar. Finalmente, assevera que depois que fechar com ele vai ser geral 

e quer todo mundo deverá apoiá-lo. 

“ZÉ DO PORCO”, no áudio 16 PTT-20200928-WA0054.opus, responde perguntando 

se é Marcos Rota ou David Almeida o nome de quem liberou as manilhas.  

“BILENO”, no áudio 17 PTT-20200928-WA0055.opus responde que eles estão 

fechados, é o prefeito e o vice. Marcos Rota é vice dele.  

“BILENO”, no áudio 18 PTT-20200928-WA0056.opus, responde dizendo: “Acho que 

deve ser esse daí mano. É um que tá com Marcos Rota. Mas Marcos Rota tá como vice. Não 

tá vindo como prefeito mesmo não. Parece que é vice desse cara aí”.  

“ZÉ DO PORCO” ou “JAMES”, no áudio 19 PTT-20200928-WA0058.opus, diz que está 

com o JUNIOR, seu parceiro. Afirma que JUNIOR é o vereador que o David Almeida e o 

Marcos Rota apoiam. Diz que estava com eles mais cedo e o JUNIOR o chamou e queria 

saber sobre o apoio. “ZÉ DO PORCO” diz que eles tinham conversado com o WENDELL e 
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o ALEX. Afirma que disse ao JUNIOR que tinha que falar primeiro com o MANO “BILENO”. 

Em seguida, diz que a proposta deles para “BILENO” é dar as manilhas, cavar os poços e 

asfaltar e que o asfalto, inicialmente, vai ser apenas onde vai ser feita a ponte para ficar mais 

seguro. E que o restante do asfalto seria feito após sua eleição pois assim que ele assumir 

a prefeitura vai ser graça para o grupo. Finalmente, pergunta se “BILENO” fecha com eles.  

“BILENO”, no áudio 20 PTT-20200928-WA0062.opus, responde ao “ZÉ DO PORCO” 

de nome “JAMES”, que os candidatos ficaram de cavar os poços na quarta feira, dar os 

quinhentos canos e asfaltar as duas principais do Coração de Mãe e Francisca Mendes. Aí 

depois, quando ele ganhar irá asfaltar o resto. “BILENO” diz que se eles fecharem vai ser 

uma grande quantidade de votos. Devem ser de 15 a 30 mil votos, comunidade Bairro da Fé, 

Francisca Mendes 1 e 2, Puraquequara, Coração de Mãe, Bela Vista, Colônia Antônio Aleixo, 

todas esses locais fecham com “BILENO”. Diz que se der a palavra, vai cumprir. Diz também 

que até o momento só fechou com um vereador e por este motivo recusou propostas de 

outros. Afirma que se os candidatos fecharem com “BILENO” vai fazer caminhada, carreata 

e abranger a comunidade toda. “BILENO” diz que tem trabalho social para integrar a 

comunidade. Finalmente “BILENO” diz que precisa de um “faz me rir” e pede para os 

candidatos adiantarem pelo menos 40 reais (quarenta mil reais).  

No dia 29/09/2020, áudio 21 PTT-20200929-WA0182.opus, “ALEX” pergunta ao 

“BILENO” se já fechou o acordo com os candidatos. Diz ainda que como tem acesso a Santa 

Inês 1, Santa Inês 2, Ipixuna e outros lugares, está pensando em fazer um pacote, ou seja, 

cobrar mais, porque “eles” pediram para que os levassem as outras comunidades. “ALEX” 

diz que falou para eles que queria fazer um pacote porque não adianta ajudar as 

comunidades se não “molhar seus próprios pés”. “ALEX” diz que o “JAMES” lhe comunicou 

que o “BILENO” já tinha pedido 40 mil reais. “ALEX” diz ainda ao “BILENO” que os 40 mil 

são só para fechar as comunidades anteriores e que para levar para as outras, Santa Inês 1 

e 2, Pelezinho, Pista da Raquete cobraria um adicional. Finalmente pergunta ao “BILENO” 

se quer que feche o pacote por 70 mil reais.  

“BILENO”, no áudio 22 PTT-20200929-WA0183.opus, responde ao “ALEX” dizendo 

que no dia anterior, o “JAMES”, perguntou se já haviam fechado com alguém. “BILENO” 

disse que falou ao “JAMES” que ainda não estão 100 % fechados porque estão esperando 

algumas coisas que haviam pedido. “BILENO” sugere que façam duas situações.  

No áudio 23 PTT-20200929-WA0184.opus, “ALEX” diz que falou com a dona 

GILMARA a pedido do “BILENO” e que ela explicou que não pode mexer em nada agora, só 

no dia 15 mesmo, se referindo a terrenos de invasão. Diz que ela ligou no viva voz para o 

Sr. Alessandro. Fala que depois do dia 15 vai vir um documento para abrir a estrada, tudo 

direitinho. Afirma que a investigação acabou sexta feira e de sexta para cá, pediram mais 15 

dias e vai dar lá para o dia 12 ou 13. Depois disso, vão estar seguros com o documento em 

mãos para abrir por lá tudo direitinho.  

“ALEX” diz no áudio 24 PTT-20200929-WA0185.opus, ao “BILENO”, que em relação 

os candidatos, “eles” até agora levaram só as manilhas e o cimento. Quinta feira vão levar o 

maquinário para cavar os poços, 500 canos de 50 para fazer a rede e a fresa para colocar 

em toda comunidade. Disse que os candidatos o procuraram sobre “molhar o pé da planta”, 
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ou seja o pagamento de dinheiro para que eles fossem levados as comunidades. “ALEX” 

informa que disse para “eles” que somente os levaria se fechassem o pacote. E fala ao 

“BILENO” sobre o maior valor porque: só porque esses caras não tem acesso. “ALEX” disse 

que eles vão retornar amanhã e que vai pedir deles 70 mil.  

“ALEX” diz no áudio 25 PTT-20200929-WA0186.opus, que os áudios que mandou para 

“BILENO” é de um rapaz que está procurando sócios para comprar os terrenos a vista de 

“ALEX” e “BILENO”, os terrenos supostamente seriam de invasão.  

“BILENO” diz no áudio 26 PTT-20200929-WA0223.opus para o “ALEX” que é para 

pedir 40 mil primeiramente para que eles não se assustem. Diz que é para pedir 40 mil e 

mostrar as comunidades. Se eles pedirem para ver as outras cobrariam mais 30 ou 40 mil. 

“BILENO” diz que tem que beliscar, comer por fatias. “BILENO” diz que o “JAMES” perguntou 

o valor e inicialmente não quis falar e disse para perguntar ao “ALEX” que diria o valor. 

“JAMES” pediu para o “BILENO” falar porque “eles”, candidatos, queriam ouvir da sua boca 

o valor para saber se estaria fechado com eles. “BILENO” diz que falou o valor, 40 mil, e que 

se estão fechados com o “ALEX” então estão fechados com “BILENO”. “BILENO” fecha 

acordo com os candidatos.  

“ALEX” diz no áudio 27 PTT-20200929-WA0225.opus, que foi por isso que pediu a 

opinião do “BILENO” pois eles estão apertando o “ALEX” para leva-los as comunidades. 

“ALEX” diz que o que colher “é nóis”. 

“ALEX” diz no áudio 28 PTT-20200929-WA0232.opus, está tudo resolvido e que teve 

dificuldade para falar com “BILENO” pois não sabia que havia trocado de número e 

conseguiu o contato com o “JAMES”. Disse que quando pressionarem para outras 

comunidades, vai ser outro pacote, ou valor. Informa também que vai pedir dos candidatos 

10 postes.  

No dia 14/10/2020, áudio 29 AUD-20201014-WA0015.opus, supostamente, DAVID 

ALMEIDA manda mensagem para o “ALEX” e diz que no dia anterior o “WENDELL” mandou 

uma mensagem estressado demonstrando não acreditar em sua palavra. Supostamente 

DAVID ALMEIDA diz que a equipe já está formada e que o soldador adoeceu e por este 

motivo não foram lá. Diz que o JUNIOR passou seu telefone e “ALEX” pode confirmar com 

ele. Assim que conseguirem um sondador ou ele se recuperar, vão resolver. Assim que 

conseguirem vai ser aquela situação. Se tivessem um plano B, já teriam entrado com outra 

máquina.  

Ainda no dia 14/10/2020, áudio 30 AUD-20201014-WA0016.opus, supostamente, 

DAVID ALMEIDA diz que compreende a situação e pergunta ao “ALEX” se ele acha que vão 

fazer toda essa campanha para perder voto. Mais uma vez diz que estão dependendo do 

funcionário que adoeceu. Diz que vai ligar para o JUNIOR que ficou de providenciar outro 

funcionário de responsabilidade para fazer um poço bom. Finalmente diz que por volta das 

duas horas vai dar uma resposta concreta.  

No áudio 31 AUD-20201014-WA0017.opus, um homem, supostamente assessor do 

DAVID ALMEIDA marca para se encontrarem na sexta por volta das 14:00 horas pois está 

enrolado devido a uma programação que terão a tarde no bairro João Paulo.  
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Nos áudios acima, podemos ver como “BILENO”, um dos comandantes da facção 

criminosa Comando Vermelho e seus comparsas, está “diversificando” sua atuação 

criminosa, tentando fazer alianças com atores políticos do Estado do Amazonas.  

Abaixo, temos um vídeo que mostra um caminhão descarregando tubulações que 

aparentam ser de brocas para cavar poço e maquinário específico para este fim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No dia 16/10/2020, áudio 32 PTT-20201016-WA0021.opus, “ALEX” informa a 

“BILENO” que o candidato está cumprindo com a palavra dele, a primeira parte e diz que 

hoje também cumpre a segunda parte. A segunda parte é referente ao dinheiro solicitado.  

No dia 16/10/2020, áudio 32 PTT-20201016-WA0021.opus, “BILENO” diz a “ALEX” 

que comemora ter conseguido o acordo, a vitória.  

Existem também, no corpo do relatório, indícios de que “BILENO”, aliado ao “ALEX”, 

seu comparsa, invadem terras e através de “parcerias” com funcionário do IPAAM, que cobra 

o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais) por terreno, para a confecção de memoriais, 

topografia, georeferenciamento, plantas e os serviços, inclusive a escritura, legalizam o 

imóvel.  

Em relação à parte cartorária, seria cobrado um adicional de R$ 3.000,00. Com isso, 

cada terreno invadido, seria devidamente regularizado por R$ 13.000,00 e assim poderiam 

ser vendidos.  

Foram encontradas tratativas para regularização de terrenos de grande porte que seria 

vendido para a empresa “AMAZON AÇO”.  

Além dos contatos mostrados para apoio a políticos nas eleições da prefeitura de 

MANAUS, existem outros contatos feitos com pessoas em município do interior do Estado, 
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e também com outros órgãos públicos, mostrando a determinação da facção criminosa 

Comando Vermelho em se capilarizar no Amazonas.  

Nada mais de relevância foi encontrado pelo Sistema de extração de dados (MOBILedit 

Forensic Express). 

Colocamo-nos à disposição para dirimir quaisquer dúvidas em relação às especificações        

neste relatório. 

 

Manaus, AM, em 04 de novembro de 2020. 


