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Três policiais civis 
foram condenados por 
receberem recompen-
sa de um fazendeiro, 
após recuperarem dois 
tratores roubados de 
uma propriedade rural 
em Tangará da Serra. 
De acordo com a deci-
são da desembargadora 
Maria Aparecida Ribei-
ro, da Terceira Câmara 
Cível, os agentes de 
segurança cometeram 
crime de improbida-
de administrativa. A 
decisão foi publicada 
no dia 13 de março e 
divulgada no final de 
semana.

Segundo o processo, 
os policiais receberam 
uma quantia de R$ 10 
mil como recompen-
sa ao recuperarem os 
veículos roubados da 
propriedade rural, na-
quele município.

À época, o dono da 
fazenda ofereceu uma 
recompensa de R$ 10 
mil para quem ajudas-
se a recuperar os tra-
tores. Ainda segundo 
o processo, o valor foi 
oferecido aos policiais 
“como forma de incen-
tivo, para que solucio-
nassem o caso de for-
ma rápida e eficaz”.

Os veículos, no en-
tanto, foram encontra-
dos, em Cuiabá. Desta 

forma, o dono da fa-
zenda efetuou o paga-
mento de R$ 7 mil para 
os policiais da capital 
que trabalharam na re-
cuperação e R$ 1 mil 
para policiais de Tan-
gará da Serra que tam-
bém ajudaram no caso.

Os policiais foram 
condenados a perda 
dos valores que rece-
beram ilicitamente e, 
de forma solidária, ao 
pagamento de multa 
civil no valor recebido.

De acordo com a 
decisão, os policiais, 
como servidores públi-
cos, não poderiam ser 
remunerados por um 
particular para desem-
penharem suas atribui-

ções como policiais, 
uma vez que “o agente 
público conhecer o que 

faz e querer fazer com 
vontade livre e cons-
ciente, conduzindo-se 

deliberadamente con-
tra as normas legais e 
o patrimônio público”.
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O suspeito de 38 
anos foi preso em cum-
primento de uma or-
dem judicial no muni-
cípio de Vila Bela da 
Santíssima Trindade, 
no último sábado. De 
acordo com informa-
ções da assessoria da 
Polícia Civil, ele é in-
vestigado desde 2016 
quando 334 quilos de 
entorpecentes foram 
apreendidos em um 
veículo de sua pro-
priedade. A apreensão 
deste montante de en-
torpecentes, sendo 234 
de cocaína pura e 100 
de pasta base de cocaí-
na ocorreu no dia 23 
de maio de 2016, em 
uma ação conjunta da 
Polícia Civil e Polícia 
Militar.

Segundo as inves-
tigações, o fazendeiro 

transportava a droga 
na carroceria de uma 
Dodge Ram por uma 
estrada de chão na 
zona rural do municí-
pio sentido a Bolívia. 
O suspeito voltava com 
droga do país vizinho, 
quando tombou o veí-
culo durante a traves-
sia de uma ponte. Após 

o acidente, ele fugiu 
deixando para trás a 
carga de entorpecente.

Após a apreensão da 
droga, o suspeito ficou 
escondido em Cuiabá, 
usando documentos 
falsos, ocasião em que 
teve um mandado de 
prisão cumprido pela 
Polícia Federal.

Um homem de 36 
anos foi preso nesta 
sexta-feira,  dia 07 
de abril ao capotar 
um carro roubado 
enquanto fugia de 
policias em Cáce-
res. De acordo com 
a Polícia Rodoviária 
Federal (PRF), o con-
dutor do veículo ini-
ciou a manobra ao 
avistar uma barreira 

de policiais. Ele foi 
detido e encaminha-
do e o carro, com 
placa alterada, foi 
apreendido.

Segundo a PRF, o 
condutor foi seguido 
e, durante a fuga, ca-
potou o carro quan-
do realizou uma 
manobra brusca em 
uma avenida no pe-
rímetro urbano.

O homem ainda 
tentou fugir saindo 

do carro capotado, 
mas foi preso em se-
guida. Durante vis-
toria, a polícia des-
cobriu que o carro 
estava com uma pla-
ca falsa e havia sido 
roubado no início do 
mês em Jataí (GO). 
O carro e o condu-
tor do veículo foram 
conduzidos para 
uma delegacia da 
Polícia Civil naquele 
município.

Um sargento do 
Corpo de Bombeiros 
de Mato Grosso foi 
assassinado a tiros 
na madrugada deste 
sábado, 08, no Bairro 
Jardim Novo Colora-
do, em Cuiabá. Se-
gundo informações da 
Polícia Civil, o 3º sar-
gento BM Lindiomar 
Mestre Pereira, de 42 
anos, estava em uma 
distribuidora de be-
bidas quando foi atin-
gido por três tiros na 
cabeça.

A principal suspei-
ta é de que o crime 
tenha sido motivado 

por vingança, pois, 
segundo a polícia, o 
sargento estaria res-
pondendo por um ho-
micídio e o suspeito 
seria um dos filhos da 
vitima.

Por meio de nota, o 
Corpo de Bombeiros 
confirmou a morte do 
sargento, afirmando 
que ele já prestava ser-
viços à corporação há 
18 anos e era lotado no 
1º Batalhão.

Um casal que tam-
bém estava no local 
teve as pernas atingi-
das por estilhações e 
foi encaminhado para 
o Pronto-Socorro de 
Cuiabá, sem gravida-
de. Eles afirmaram aos 

policiais da Delegacia 
de Homicídios e Pro-
teção à Pessoa (DHPP), 
que atenderam a ocor-
rência, que o suspeito 
passou pelo local de 
moto, estacionou me-
tros à frente da distri-
buidora e retornou à 
pé até o local onde o 
sargento estava, efe-
tuando os disparos 
em seguida.

Segundo a Polícia 
Civil, como o suspei-
to do homicídio não 
escondeu o rosto,as 
características dele 
já foram repassadas e 
ele está sendo procu-
rado pela polícia. O 
caso deve ser investi-
gado pela DHPP.
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334 quilos de entorpecentes foram apreendidos

3º sargento BM Lindiomar Mestre Pereira foi atingido por três tiros na cabeça.

Fazendeiro é acusado de 
transportar 334 quilos de cocaína

Homem capota carro roubado 
ao fugir de policiais

Sargento do Corpo de Bombeiros 
é morto a tiros em distribuidora


