
 

 

 

SENHOR DELEGADO DA DELEGACIA DA POLÍCIA JUDICIÁRIA 
CIVIL EM CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT. 

 

 

CLEVERSON CAMPOS CONTÓ, brasileiro, solteiro, inscrito 

no CPF n° 019.893.171-97, residente Rua Buenos Aires, número 410, Edifício 

American Park, Apto. 1902, na cidade de Cuiabá/ MT, telefone para contato 

066.99663-5070 e endereço eletrônico cleversonconto@gmail.com, vem 

respeitosamente, por intermédio de seu advogado, que esta subscreve (conforme 

procuração anexa), apresentar NOTÍCIA CRIMINIS c/c REPRESENTAÇÃO 
CRIMINAL, com requerimento de INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO 

POLICIAL, nos termos do artigo 5º, inciso II e § 3º, do Código de Processo Penal, 

pelas razões de fato e direito que passa a expor. 

 

I – DOS FATOS: 

1. No dia 1º/8/2020 o noticiante CLEVERSON CAMPOS 

CONTÓ participava de evento comemorativo do aniversário do seu irmão 

RICARDO CONTÓ, realizado na residência de JUAREZ LUCAS DE JESUS JR., 

no Condomínio Xaraés, região do Lago do Manso, neste Município. 

2. Na data em questão, por volta das 23h30min, o noticiante 

CLEVERSON se dirigiu até o seu veículo, na companhia de sua namorada 

ALEXANDRA AMORIM, quando foram surpreendidos pela pessoa de RAFAEL 

CANAVARROS, o qual conduzia um quadriciclo de forma temerária, tendo o 

projetado contra o casal, com o claro propósito de atropelá-lo. 

3. Ao perceber o perigo à sua integridade física, o noticiante se lançou 

ao gramado, evitando ser atropelado. Já a sua namorada, ALEXANDRA AMORIM, 

acabou sendo atingida pela parte traseira do automóvel, que passou sobre o seu pé.  

4.  Diante da agressão gratuita, o noticiante CLEVERSON interpelou 

RAFAEL CANAVARROS, questionando se “estaria louco”, ocasião em que recebeu 



 

 

 

como resposta a afirmação de que só estava esperando um motivo para agredir o 

comunicante, pois quem seria ele “para chegar em sua área e já se achar o dono do pedaço”. 

5.    Em ato contínuo, RAFAEL CANAVARROS desceu do veículo 

automotor dirigindo-se em direção ao comunicante CLEVERSON procurando o 

embate físico, ao tempo que este procurava evitar o confronto.   

6. Enquanto o comunicante CLEVERSON tentava evitar o 

confronto físico com RAFAEL CANAVARROS foi surpreendido com a 

aproximação repentina de RODRIGO PINHO, que ao chegar correndo e, sem se 

inteirar do ocorrido e das razões da discussão, tentava desferir socos e pontapés 

contra o comunicante, sob o discurso de que “se mexeu com o amigo dele também mexeu 

com ele”. 

7. No meio do entrevero, uma mulher não identificada que 

acompanhava RAFAEL CANAVARROS no quadriciclo, percebendo a evolução do 

atrito, deslocou-se até a residência do anfitrião JUAREZ LUCAS DE JESUS JR., 

comunicando o que estava ocorrendo ao senhor JULIANO BLANCO 

CANAVARROS1, pai de RAFAEL CANAVARROS. 

8. Com a aproximação do senhor JULIANO BLANCO 

CANAVARROS, o comunicante CLEVERSON e sua namorada ALEXANDRA 

AMORIM imaginaram que ele, um Coronel da Polícia Militar, Médico, apaziguaria a 

situação, evitando a evolução das tentativas de agressões físicas.  

9. Ledo engano!   

10. Ao chegar, o senhor JULIANO BLANCO CANAVARROS 

empurrou ALEXANDRA AMORIM, se projetou à frente de seu filho RAFAEL 

CANAVARROS e passou a desferir socos contra o comunicante CLEVERSON. 

11. Naquele instante, ao ser agredido por três homens, quais sejam: 

RAFAEL CANAVARROS, RODRIGO PINHO e JULIANO BLANCO 

CANAVARROS, restou ao comunicante CLEVERSON tentar se evadir. Neste 

                                                             
1 Conceituado Médico Cirurgião e Coronel da Polícia Militar. 



 

 

 

intento, conseguiu correr por aproximadamente duas quadras, enquanto os agressores 

o perseguiam, desferindo socos e pontapés. 

12. Visivelmente alterado, RAFAEL CANAVARROS acabou caindo 

ao solo. Aproveitando-se da ocasião e acreditando ter superado o maior risco à sua 

integridade física, o comunicante CLEVERSON parou de correr e tentou verbalizar 

com JULIANO BLANCO CANAVARROS, expondo que não seria capaz de 

agredi-lo, pois nutria respeito por ele, visto que teria a idade aproximada de seu pai.  

13. A fala do comunicante CLEVERSON teve efeito inverso ao 

desejado, provocando maior fúria em JULIANO BLANCO CANAVARROS que, 

portando uma arma de fogo, sacou-a e na sequência desferiu uma “coronhada” na 

cabeça do comunicante. 

14. Neste instante, outras pessoas que estavam no evento festivo, em 

número de aproximadamente uma dezena, abandonaram a confraternização e vieram 

em direção ao comunicante CLEVERSON, com o intuito de pôr fim ao entrevero. 

15. Ao perceber a aproximação de outras pessoas, o comunicante 

CLEVERSON passou a correr em direção ao local da confraternização, ocasião em 

que JULIANO BLANCO CANAVARROS passou a apontar a arma de fogo em 

direção às costas daquele.   

16. Simultaneamente, RICARDO CAMPOS CONTÓ, irmão do 

comunicante, se projetou entre o comunicante CLEVERSON e a pessoa de 

JULIANO BLANCO CANAVARROS, implorando para que ele não efetuasse o 

disparo de arma de fogo, em respeito àquela ocasião festiva em que se comemorava 

o seu aniversário. 

17.  Com a aproximação dos populares e a intervenção de RICARDO 

CAMPOS CONTÓ, cessou-se as agressões físicas, como também o senhor 

JULIANO BLANCO CANAVARROS desistiu de deflagrar os projéteis da arma 

de fogo que estava empunhada em direção ao comunicante CLEVERSON. 

18. Cessadas as violências físicas e verbais, o comunicante e seu irmão 

se retiraram do local, pois estes não possuíam nem condições físicas, nem tão pouco 



 

 

 

psicológicas, para ali estarem, enquanto os agressores ali continuaram, até que, uma 

pessoa de alcunha CHIQUINHO convidou a senhora MONICA, esposa de 

JULIANO BLANCO CANAVARROS e mãe de RAFAEL CANAVARROS a se 

retirar do local, juntamente com sua família. 

19. Passados dois dias do episódio narrado, RODRIGO PINHO 

enviou mensagens de áudio a terceiros que chegaram ao conhecimento do 

comunicante CLEVERSON, afirmando que “puxaria sua capivara”, ao mesmo tempo 

que se vangloriava de terem agredido fisicamente o comunicante e também pelo fato 

de o senhor JULIANO BLANCO CANARAVARROS ter sacado a arma em sua 

direção, acrescentando nova ameaça, no sentido de que viriam atrás do 

comunicante.  

20. É essa a síntese fática. 

II – DA TIPIFICAÇÃO PENAL:  

21. O primeiro episódio acima narrado, ocorrido no dia 1º/8/2020, 

atribuíveis a RAFAEL CANAVARROS, RODRIGO PINHO e JULIANO 

BLANCO CANAVARROS constitui em lesão à integridade física do comunicante 

CLEVERSON, encontrando tipificação criminal no artigo 129 do Código Penal, in 

verbis: 

Lesão corporal 
        Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de 
outrem: 
        Pena - detenção, de três meses a um ano. 
 

22. As lesões sofridas pelo comunicante CLEVERSON foram 

contundentes, em região craniana, e certamente lhe representaram perigo de vida, 

o que poderá ser melhor apurado durante o inquérito policial e, consequentemente, 

atribuir nova qualificação jurídica aos fatos (art. 129, § 1º, II, ou art. 121 c/c art. 14, 

II, CP). 

23. De qualquer modo, a equipe médica que atendeu o comunicante, 

composta pelos médicos Eduarda Mesquita A. da Silveira (CRM 52.0108586-7), 



 

 

 

Remerson Bernardino Melo (CRM-SP 201935) e Bruno Dias (CRM-DF 27570) 

atestaram o seguinte, em relação às lesões sofridas: 

 



 

 

 

24. Além da lesão corporal, cuja extensão merecerá melhor apuração 

durante o inquérito policial, o segundo episódio criminoso se caracteriza pelo fato 

de o senhor JULIANO BLANCO CANAVARROS sacar arma de fogo e 

empunhá-la em direção ao comunicante, não prosseguindo no intento criminoso 

em virtude da intervenção de terceiros, não é mero ato preparatório não punível, mas 

caracteriza crime tentado.  

25. A conduta poderia desbordar em resultado mais grave: homicídio 

ou lesão corporal de maior extensão, uma vez que evidentemente houve uma 

desistência involuntária provocada pela intervenção de terceiros, permitindo a 

punição da conduta na forma tentada (art. 14, II, CP).  

26. No melhor dos cenários, se considerada a desistência como 

voluntária – o que se admitiria por amor ao debate -, os atos preparatórios ainda 

encontrariam adequação típica, porquanto, isoladamente, caracterizariam o crime de 

ameaça2. O gesto executado pelo senhor JULIANO BLANCO CANAVARROS, 

consistente em apunhalar uma arma de fogo e direcioná-la às costas do comunicante 

CLEVERSON possui relevância típica, como também revela o dolo da conduta.  

27. E, por fim, tem-se um terceiro fato criminoso, cuja ocorrência se 

deu dois dias após os anteriormente narrados, consistente em mensagens de áudio 

enviadas por RODRIGO PINHO a terceiros que chegaram ao conhecimento do 

comunicante CLEVERSON, afirmando que “puxaria a capivara”, ao mesmo tempo 

que se vangloriava de terem agredido fisicamente o comunicante e também pelo fato 

de o senhor JULIANO BLANCO CANARAVARROS ter sacado a arma em sua 

direção, acrescentando nova ameaça no sentido de que viriam atrás do 

comunicante. 

28. O comunicante CLEVERSON teme pela sua vida e integridade 

física, sentindo-se amedrontado com a ameaça transmitida por RODRIGO PINHO, 

                                                             
2 Ameaça 
        Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de 
causar-lhe mal injusto e grave: 
        Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa. 
        Parágrafo único - Somente se procede mediante representação. 



 

 

 

no sentido de que “puxariam a sua capivara”, principalmente porque o senhor 

JULIANO BLANCO CANAVARROS é Coronel da Polícia Militar de Mato 

Grosso, portando ostensivamente arma de fogo e com notória influência na sociedade 

mato-grossense.   

29. Aparentemente, JULIANO BLANCO CANAVARROS e 

RAFAEL CANAVARROS estariam, de algum modo, unidos em desígnios com 

RODRIGO PINHO, notadamente pelos termos utilizados nas mensagens enviadas, 

concorrendo todos, de algum modo, para a prática da ameaça, admitindo-se a 

responsabilização penal na forma do artigo 29 do Código Penal3. 

30. Assim, impõe-se ao comunicante trazer ao conhecimento da 

autoridade policial tais fatos, todos de ação penal pública, seja incondicionada ou 

condicionada (no caso das ameaças), para que, nos moldes do artigo 5º, inciso II e § 

3º, do Código de Processo Penal seja instaurado o competente inquérito policial, para 

a regular apuração dos fatos, a fim de possibilitar futuro oferecimento de denúncia 

pelo Ministério Público. 

31. Consigne-se expressamente que, neste ato, o comunicante 

CLEVERSON está a oferecer representação criminal explícita, a autorizar a 

apuração dos crimes de ameaça, já que o artigo 147 do CP impõe tal requisito de 

procedibilidade. 

III – DAS PROVAS: 

32. Os fatos narrados pelo comunicante poderão ser provados e 

esclarecidos através dos elementos probatórios que acompanham a presente notícia 

criminis, tais como a veste ensanguentada que foi usada pelo comunicante no dia dos 

fatos (que segue anexa), 01 (um) pendrive contendo o áudio ameaçador de Rodrigo 

Pinho, como também pela oitiva do comunicante – que desde já se coloca à disposição da 

                                                             
3 Art. 29 - Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.   
 § 1º - Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço.   
 § 2º - Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste; essa pena será aumentada 
até metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave.  
 



 

 

 

autoridade policial -, além das seguintes testemunhas e dos interrogatórios dos 

representados: 

(1) RICARDO CAMPOS CONTÓ, brasileiro, solteiro, inscrito 

no CPF n° 026.621.441-06, residente Rua Otávio Pitaluga , número 

1571, Bairro JD. MT, na cidade de Rondonópolis/ MT; 

(2) ALEXANDRA CINIRA AMORIM, brasileira, solteira, 

inscrito no CPF n° 016.152.411-75, residente Rua Peru, número 72, 

Edifício De La Rosa 02, Apto. 51 Bairro Ribeirão do Lipa, na cidade 

de Cuiabá/ MT; 

(3) APERLINO LOUREIRO IV, brasileiro, solteiro, inscrito no 

CPF n° 102.197.454-47, residente Av. Getúlio Vargas , número 618, 

Bairro Vila Aurora, na cidade de Rondonópolis/ MT; 

(4) ANDERSSON MARIUSSI, brasileiro, divorciado, inscrito no 

CPF n° 022.619.389-69, residente na Av. Ipê, LOTE 10, QD. 28, 

Bairro Alvorada Lipa, na cidade de Campo Novo dos Parecis/ MT; 

(5) DANIELI SOUTO CORRER, brasileira, solteira, inscrito no 

CPF n° 009.850.611-03, residente no Condomínio JD. Village do 

Cerrado, Rua 5, número 194, na cidade de Rondonópolis/ MT;  

(6) JULIANO BLANCO CANAVARROS, brasileiro, casado, 

RG 879318, CPF nº 821.826.807-30, Rua das Begônias, Bairro 

Jardim Cuiabá, CEP 78043-112, Cuiabá/MT; 

(7) RAFAEL PINHO CANAVARROS, brasileiro, solteiro, CPF 

nº 023.570.181-51, Rua Estocolmo, nº 300, condomínio residencial 

Alphagarden, Bairro Rodoviária Parque, Cuiabá/MT; 

(8) RODRIGO PINHO, Avenida Brasília, nº 924, Bairro Jardim 

das Américas, CEP 78060-601, Cuiabá/MT, telefone empresarial: 

(65) 3359-0009 (Ticomia Formaturas).  

 



 

 

 

 

IV – DO PEDIDO: 

33. Ante o exposto, requer a instauração de inquérito policial, para que 

sejam investigados os fatos declinados na presente notícia criminis, a fim de 

possibilitar o posterior oferecimento de denúncia pelo Ministério Público. 

Nestes termos pede deferimento. 

Chapada dos Guimarães/MT, 25 de agosto de 2020.  

 

ULYSSES RIBEIRO 
OAB/MT 5464 


