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VARA ÚNICA 

COMARCA DE TURIACU 
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JUIZ: 	 CYNARA ELISA GAMA FREIRE 

Secretaria Judicial 

OFICIAL DE JUSTIÇA: VIVIAN ARANHA RAMOS 

CLASSE CNJ: Execução Provisória 
IAÇÃO 

PROCESSO CRIMINAL 1 Execução Criminal 1 Execução Provisória 

ASSUNTO: 

PARTES: 	APENADO 
- CLEITON DOS SANTOS LEITÃO 

Assistência Judiciária 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PODER 	JUDICIÁRIO 

COMARCA DE TURIAÇU 

GUIA DE EXECUÇÃO CRIMINAL  

(X) Provisória ( ) Definitiva 

DADOS PESSOAIS DO APENADO 

NOME DO RÉU 

ALCUNHA 

Data de Nascimento 

Cônjuge 

Naturalidade 

Nível de Instrucdo 

Pai 

Mãe 

CLEITON DOS SANTOS LEITÃO 

"LOURO JACK" 

Não consta 	Sexo Masculino 

UF 	 MA 
	

Cidade 

Analfabeto 
	

Profissao 

Zacarias Leitão 

Doralice dos Santos Leitão 

DOCUMENTOS 

Estado Civil 	Solteiro 

Turiaçu 

Pescador 

CP F 

Identidade 

Título de Eleitor 

Carteira Profissional 

Reservista Número 

PIS/PA. SEP 

Não Consta 

Não consta 

Não consta 

Não consta 

Não consta 

Não consta 

Órqo 	SSP 

Zona 

Série 

UF 
	

MA 

Seção 

UF 

Circunscrição 	 SÉRIE 



ENDEREÇO 

UF 
	

MA 	Cidade 
	 Turiaçu 	Bairro 	Castanhal 

SIN Endereço 	 Rua Ernesto Sodré 

DADOS PROCESSUAIS 

Processo Originário 	 535-31.2015.8.10.0136 

Classe 	 EXECUÇÃO DE PENA 

Guio de Outro Estado 	Não 

VÍTIMA (S) 

Nome da Vítima 	Deise Ribeiro Nascimento 

INQU ÉRITO/TCO 

N.° do Inquérito Policial/TCO 	 032/2015 

bata Autuação 	 05/06/2015 

Delegacia de Origem 	 Turiaçu/MA 

Dota do Delito 	 04/06/2015 

DENÚNCIA 

Dato da Denúncia 	 12/08/2015 

Dote Recebimento da Denúncia 	 12/08/2015 

Data Aditamento da Denúncia 	 Sem aditamento 

Dato Recebimento do Aditamento 	Sem aditamento 

PRONÚNCIA 

Data da Pronúncia 

Menor de Idade 

Data Decisão Confirmatória da Pronúncia 



PRISÕES 

Data 	 05.06.2015 	 Tipo 	 Flagrante 

INTERRUPÇÕES 

boto 	 Motivo 

REMISSÕES 

bata Início 	Não tem 	 Data Fim 	Não tem 

Quantidade de Dias remidos 	 Não tem 

SENTENÇA 

Data Sentença 
	

21.06.2016 
	

Date Publicação 	 28.07.2016 

Magistrado 	 Dra. Cynara Elisa Gama Freire 	 Crime Hediondo? 

INCIDÊNCIA PENAL 

Enquadramento 	Art. 155, §41, inciso 1 do CPB 	 Tipo de Reincidência 	Não 

RECURSOS 

Recursos para 	 MP 	 Assistente do MP 	 Defesa 

Número do Acórdão 

Dota Julgamento 

Resultado do Julgamento 

COMUNICAÇÕES 

Comunicaçao TRE 
	

S5P 
	

Inst. de Ident. 



TRÂNSITO EM JULGADO 

Para o MP 	 01.08.2016 

Para Assistente do MP 

Paro Defesa 

bata Lançamento Rol dos Culpados 

PRIVATIVA DE LIBERDADE 

Pena Aplicada 	 04 	Anos 	06 	Meses 	 bias. 

Sursis Concedido? 

OBSERVAÇÃO 

Data Audiência Admonitória 

Data Início do Cumprimento 	05.06.2015 

Estabelecimento Penal 

Regime Inicial Aplicado 	 Semiaberto 

PENA DE MULTA 

Valor Fração (sal. Mínimo) 

Valor Dia 

Quantidade Dia (s) 

Anexos 
	

Cópia da Denúncia, depoimento do acusado na Delegacia, decisão que 

homologou o flagrante servindo como mandado de prisão, sentença, 

certidão do trânsito e certidão de Antecedentes criminais. 

t 



A Doutora Cynara Elisa Gama Freire, Titular da 1a  Vara da Comarca de Santa Helena, 
respondendo. 

FAZ SABER a Autoridade do Estabelecimento Penal referido, ou quem esta for apresentada 
que, para fins de EXECUÃO DA PENA aplicada ao apenado supra qualificado, foi expedida a 
presente GUIA DE EXECUÇÃO CRIMINAL PROVISORIA composta dos dados e peças nela 
mencionados. 

Turiaçu,4), 03 de agosto de 2016. 

Juíza'Cynara Elisa Gama Freire 
Titular da Vara única da Comarca de Santa Helena/MA, respondendo 



•• 	ESTADO DO MARANHÃO. 
MINISTÉRIO PÚBLICO 

•PROMOTORIA DE.JTJSTÏÇA DA COMARCA DE TURIÀÇU/MA 

EXCELENTtSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARC 
TURJAÇU-MA. 	. .: . 

Processo n"568-21.2015.8.10.0.136(5732015) 

Inqu4rito PliciaI. 	 . 	. 

Denunciado: CLEITO1{. DOS SANTOS LEITÃO, alcunhado "LOURO JACK" .e 

MANOEL D& CUNHA, alcunhado "ZE BIGODE" ou "MANOEL BIGODE" 

: Incidência Penal: o primeiro denunbiado como incursos nas penas do artigo 155, .1°, § 4, 

11, do código ena1 Pátrio, enquanto que o último denunciado como incursos nas sanções do 

artigo j8.0, caput, do CSdigo Penal Pátrio 	 . 

N. 

• • .. . 	O ?NISTÉRXO PTJBLICO ESTADUAL. através 
IS 	• 	 • 

da Promotora de Justiça, ao fim assinada, no uso de suas atribuições legais, nos 

lermos do art. 129, 1, da constituição Federal e C'oín base nOS artigos 24 e 41 do 

código de Processo Penal, vem •perãnte Vossá ExeIênci ofereck DENÚCIA 

contra:' 	. 	 . 	. • 

LEITÓN . DOST SM'TÕS : LEITÃO, 

LOURO JACK", brasileiro, soltcro, descmprcgado, 

atura1 de 'Turiaçu-MA, filho dc Zacauas Lutão e Do-' 

ralice dos Santos LeLtão, iesidente na Rua Ernesto 

Sodr, bairro Castanhal, S/N°, 1 unaçu/MA(fls 07, 

Q1/23 e 30 do IP), atualmente preso 

"2015—Ano Internacionalda Luz" 
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• • 	ESTADO DO MARANHÃO. 
MINISTÉRIO PÚBLICO 

,PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DETURIAÇU/MA 

1 

MÂNOÊÉ:'DÃ': 	I3KÕI 

tou "MANOEL BIGODE", brasileiro, solteiro, natu-

ral de TavaI/E, filho deMarja Jose da Cunha, residen-

na Rua Raimundo Pereira, S/N°, bairro Castanhal 

[iútiufls:  

pelos fatos que confíguram ilícito aseguir narrado. 

1— DOS FATOS •E DO DIREITO 

ConÈá do incluso inquérito policial, em anexo, que o 

Denunciado CLEITON DOS SANTOS LEITÃO, alcurhado "LOURO 

JACK", praticara o crime furto qualificado, eis que o mesmo após arrombar a 

porta .  da residência, da ara: DESE RIBEIRO NASCIMENTO subtraíra váíios 

objetos, dente eles um relógio e um ventilador, -fato levado a dfeito na Avenida 

Juscelino Kubitschèk, SLN°, . bairro Castanhal; por volta das 21h30min do dia. 

04/06/2015, nesta 'municipal idade. 

O fato derta-se no dia e local acima referidos quando o 

Denunôiado se dirigira até a casa da Vítima e, ao perceberque a mema estava 

sem alguém em casa, resolvera arrombar a porta. Ao .adentrar vasculhara todo o 

interior da residência à prãcira dbens, oportunidade em que subtraíra para si vá-

rios bens, incluindo um ehtilado e um relógio, conforme Aiito de Apresentação e 

2 
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ESTADO DO MARANHÃO 
MJNIST1RIO PÚBLrCO, 

PROMQTORIADE JUSTIÇA DA COMARCA DE TURIAÇU/MA - 

apreensão em. anexo ~contínuo,. o Denunciado vendera o ventilado para o na-

cional MANOELDAÇIJNHA. 
• 0• 	 • 

Após tomar conhedímento do fato, a Autoridade Poli-

cial diignciara no intuito de localizar CLEITON, bem como os pertences/obje-

tos sub(raídos da Vitima, ocasião em que lograra êxito, tendo recuperado o venti 

ladbr em posse dê, MANOEL DA CÜNHÀ. 

..Ademais, .aputOu-Se que :o De'nuniado - CLEITON 

DOS SANTOS é contumaz na prática. de furtos e roubos nêsta cidade e; inclusive, 

-já responde a outros processos desse Juízols. 0405 d 44). No mais, o Denuncia-

do ainda confessou a pratica delituosa, tendo dito, ainda, que vendera o ventilador 

furtado para.MÃNOEID CUN}I& (fls. 07/08).:' 

- Em seu interrogatório, o Denunciado MANOEL DA 

CtYNHA disera.ue s9menteguardara d ventilador em sua residência a pedido de 

• CLÉITON (fl.-  25). -  .-. 	... 	-.: 

• A autoria e materialidade restaram comprovados, 

através dos' harmônicos depoimentos"constantes dos-autos, inclusive confissão do 

Denunciado CLEITON, bem como no Termo de Aç'resentação e Apreensão(fl 

12; e Auto &veificaço em locaf de furto qualif cado(ls..2O). 

111— DO PEDIDO 

Aíite' 0 exosto, o Ministério'Pútlicà Estadual oferece 

'a 1present6 :Denúhciã requerendo que, após a .suaauivaçãcs e recebimento, seja 
. .citado.o réu para,. no prazo de 10 (dez) dias, responder à acusação, prosguindo a 

	

t. 	 • 	• 	 3 
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• ESTADO DO MARANHÃO 
MINISTÉRIO PÚBLICO 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TURIAÇU/MA 

• ação penal nos termos dos artigos 396 e seguintes do -Código de Prcesso Penal, 

com a audiência de instrução e julgamento, até decisão final, culminando com a 

condenação. 'dQs Dnunciados CLEITON DOS SANTOS LEITÃO, 

ALCUNHADO "LOURO JACK" E MANOEL DA CUNHA, ALCUNHADO "ZE 

BIGODE" ou "MANOFL BIGODE", o primeiro pela pratica do crime 

plasmado nos artigos 155, § .1°,' 4 Ii; e segui?do por ter praticado ocrinze do 

art. 180, caput, ~os do Código Penal Pátrio 

• Ao final, nos termos do art. 387, I\ do CPP, requer 

que Vossa Excelência fixe o valor mínimo paraJins de 'reparação dos danos 

causados p1a infração, cujo quanturú ficará a critério desse Juízo, conforme 

apurado em instrução processual. 

Requer, ainda, .a intinação da. Vítima e das tstemii-

nhas abaixo nominadas', para depor em juízo, sob àsominaõeslegais. 

• N:'rermos pede recebimento. 

Turiaçu-MA, 12 de agosto de 2015. 

LAURA AMÉLIA B 
Prornotorade Justiça/respon 

os.. 
nc10 

ROL: 

1. IBENILSON AMORIM DIEGO CORIOLANO CARVALHO FEIOSA,. 

Policial Militar, qüalificado à fi.. 02 

4 
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.,ESTADO DO MARANHÃO 
• - 	 MINISTÉRIO PÚLICO • 

• PRÕMOTORIA DE JUSTIÇA DÁ COMARCA DE TUIIAÇtJ/MA 

2 CORIOLANO CARVALHO FEITOSA, Policial Militar, qualificado à fl. 04 

3. DEISE RIBEIRO NASCIMENTO, Vítirná, qualificada à E. 06; 

.4. ADÃO RONILI)O SOUSA DO CARMO, lnvestigadbr de Polícia Civil po-

dehdo ser encontrado na Dèlegacia de polícia deita ninicipalidade;:  

5. WERLESSON DE JESUS OLIVEIRA, testenimiha5  citada à fi. 20; 

6. UBJRAÍNA RIBEIRO, tstemunha,' Citada à fl. 20; 

7. REGJNALDO DOURADO; policial civil, nomdo peritoAd-Hoc, à fl. 20 

8. R1CÂRDO ÀLMEIDÀ B'RAGA, policial civil, nomeado perito Ad-Ï-1oc, à f 

20 1• 

) 
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Escrivã 

r 

DELEGACIA GERAL 
SUPERINTENDENCIA DE POLÍCIA CIVIL DO INTERIO 

DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE TURIAÇU - MA 

INQUÉRITO POLICIAL N.°.03212015 

INCIDÊNCIA PENAL. Art. 155, § 10, § 40, Inciso 1 e Art. 180 ambos 
do CPB. 

INDICIADOS: CLEITON DOS SANTOS LEITÃO, vulgo LOURO 
!"JACK" e MANOEL DA CUNHA, vulgo "ZE BIGODE"  

VÍTIMA: DEISE RIBEIRO NASCIMENTO 

AUTUAÇÃO 

Aos 05 dias do mês de junho do ano de dois mil e quinze, nesta cidade 
de Turiaçu/Maranhão, em meu Cartório, AUTUEI por neio de AUTO DE 
PRISÃO EM FLAGRANTE, que adiante segue, e para constar lavro o presente 
termo. Eu, DELMACY FERNANDES BARBOSA SOARES, Escrivã de Polícia 
Civil que o digitei. 
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ESTADO DO MARANHÃO 
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA CIDADÃ 

DELEGACIA GERAL 
SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA CIVIL DO INTERIOR 

DELEGACIA DE TURIAÇU/MA 

   

A.R. 

Após, voltem-me conclusos. 

TURIAÇU/ MA, 5 de JUNHO de 2015. 

AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE.  

Às 09:24 horas do dia  5/06J2015,  nesta cidade de 

Turiaçu/MA, no Cartório da Delegacia Regional, onde presente se encontrava 

o Bel. TIAGO DE MEDEIROS COSTA SINTONIO PINTO, Delegado de Polícia 

Civil,comigo, Escrivão de Polícia, ao final assinado, ai compareceu o 

kONDUTOR E PRIMEIRA TESTEMUNA:IDEBILSON AMORIM, SD PM!  

LOTADO NA 2 a CIA DO 100  BATALHÃO conduzindo presos: 

ONDUZIDO(S): CLEITON DOS SANTOS LEITÃO,  brasileiro, solteiro,  

desocupado, nascido  em XXXXXX, filho  de ZACARIAS LEITÃO e 

ORALICE DOS SANTOS LEITÃO residentena RuaErnesto Sodré'.Bairrjo  

Ldo Castanhal, Turiaçu-MA  

Em virtude do(s) mesmo(s)ter(em) sido preso(s) em flagrante delito por 

envolvimento em: 

FATO: Um Furto com rompimento de obstáculo na residência da 

senhora DEISE RIBEIRO DO NASCIMENTO, nesta cidade, crime esse 

previsto no Wrt.155, 	40, INCISO 1 DO CP. 

Tendo sido apresentado(s) o(s) seguinte(s) materiais apreendido(s) com o(s) 

conduzido(s): 

MATERIAIS: Um ventilador da MARCA MONDIAL, UM FRASCO DE 

PERFUME COM PRODUTOS DE UMBANDA, UM FRASCO DE CREME DA 
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--- 
ESTADO DO MARAn1ÀO 

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA CIDADÃ 
DELEGACIA GERAL 

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA CIVIL DO INTERIOR 
DELEGACIA DE TURIAÇU/24A 

MARCA SEDA, UM RELOGIO DA MARCA STELL BACK, UMA FAQUINHA 

E UM FACAÓ. 

Cientificado o(s) conduzido(s) de seus direitos constitucionais, dentre os 

quais o de permanecer calado, caso queira, de ter assistência da família e de 

seu advogado, bem como o nome do autor de sua prisão e testemunhas, a 

Autoridade Policial se identificando como responsável por seu interrogatório, 

determinou a lavratura do presente Auto de Prisão em Flagrante, ao que 

passou a ouvir o  ONDUTOR E PRIMEIRA TESTEMUNHA*  Testemunha 

compromissada na forma da Lei, advertida das penas cominadas ao falso 

testemunho, prometeu dizer a verdade do que soubesse e lhe fosse 

perguntado, inquirida pela Autoridade Policial, RESPONDEU: QUE,ontem 

por volta das 22:30hs, se encontrava fazendo rondas pelas ruas desta cidade 

na companhia do SD PM CORIOLANO; QUE quando passavam na Av. 

Juscelino Kubistchek, no Bairro do Castanhal, foram acionados pela vítima 

a senhora DEISE RIBEIRO DO NASCIMENTO, a qual relatou que a sua 

residência havia sido arrombada pelo elemento LOURO JACK, e que o 

mesmo havia subtraído um ventilador da MARCA MONDIAL, UM FRASCO 

DE PERFUME COM PRODUTOS DE UMBANDA, UM FRASCO DE CREME 

DA MARCA SEDA, UM RELOGIO DA MARCA STELL BACK, UMA 

FAQUINHA E UM FACAÕ; QUE de posse das informações saíram á procura 

do acenado; QUE na residência de BENEDITA, ainda no Bairro do Castanhal 

encontraram LOURO JACAK; QUE o aludido foi submetido á revista pessoal 

e consigo foram encontrados o relógio, a faquinha, o frasco de perfume e o 

frasco de creme; QUE indagou LOURO JACK, á respeito do restantes dos 

objetos furtados, e que o mesmo relatou que o ventilador estava na 

residência do senhor MANOEL, e que havia penhorado e que no dia 

seguinte iria busca-lo; QUE se dirigiram á residência de MANOEL, e que 

chegando lá conseguiram recuperar o ventilador; QUE diante do estado de 

flagrãncia deu voz de prisão ao conduzido, e que o mesmo juntamente com 

os matérias arrecadados, foram trazidos a esta Delegacia e apresentados a 

autoridade policial, a qual determinou a lavratura deste flagrante; QUE é do 

2 



FLS. 	 
ESTADO DO Z.RANHÃO 

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA CIDADÃ 
DELEGACIA GERAL 

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA CIVIL DO INTERIOR 
DELEGACIA DE TURIAÇU/MA 

    

    

seu conhecimento de que LOURO JACK, é um elemento de alta 

periculosidade, que LOURO JACK, já realizou vários furtos nesta cidade, 

chegando á lesionar o senhor DULCIVALDO, quando realizava um furto na 

residência do mesmo. Nada mais disse, determinou a Autoridade que depois 

de lido e achado conforme, vai devidamente assinado pela Autoridade, pelo 

Condutor e por mim, Escrivão de Polícia, lavrei e assino. 

Autoridade: TIAGO DE MEDEIROS COSTA SINTONIO PINTO 
Delegado de Polícia Civil 

Condutor e 1a  Testemunha: 	.j 

Escrivão: 	  

Em continuidade ao Auto de Prisão em Flagrante, passou a Autoridade a 

ouvir aSEGUNDA TESTEMUNHA: DIEGO CORIOLANO CARVALHO 

FEITOSA SD PM, LOTADO NA 2  CIA DO 100  BATALHÃO. Testemunha 

compromissada na forma da lei, advertida das penas cominadas ao falso 

testemunho, prometeu dizer a verdade do que soubesse e lhe fosse 

perguntado, inquirida pela Autoridade Policial, ESPONDEU: QU  ,ontem 

por volta das 22:30hs, se encontrava fazendo rondas pelas ruas desta cidade 

na companhia do SD PM IDEBILSON; QUE quando passavam na Av. 

Juscelino Kubistchek, no Bairro do Castanhal, avistaram uma senhora, a 

qual acenava para que a viatura parasse; QUE a senhora se tratava da 

nacional DEISE RIBEIRO DO NASCIMENTO, a qual passou relatar que a 

sua residência havia sido arrombada pelo elemento LOURO JACK, e que o 

mesmo havia subtraído um ventilador da MARCA MONDIAL, UM FRASCO 

DE PERFUME COM PRODUTOS DE UMBANDA, UM FRASCO DE CREME 

DA MARCA SEDA, UM RELOGIO DA MARCA STELL BACK, UMA 

FAQUINHA E UM FACAÕ; QUE após saíram á procura do aludido; QUE na 

3 
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ESTADO DO 1WANHA0 
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA CIDADÃ 

DELEGACIA GERAL 
SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA CIVIL DO INTERIOR 

DELEGACIA DE TURIAÇU/MA 

    

    

residência de BENEDITA, encontraram LOURO JACAK; QUE o mesmo foi 

submetido á revista pessoal e com ele foram encontrados o relógio, a 

faquinha, o frasco de perfume e o frasco de creme; QUE o condutor indagou 

LOURO JACK, á respeito do restantes dos objetos furtados, e que o mesmo 

disse que o ventilador estava na residência do senhor MANOEL, e que havia 

penhorado, e que no dia seguinte iria busca-lo; QUE se deslocaram á 

residência de MANOEL, e que chegando lá conseguiram recuperar o 

ventilador; QUE diante dos fatos viu o condutor dar voz de prisão ao ora 

conduzido; QUE em ato continuou, o condutor deslocou o conduzido a esta 

Delegacia de Policia para que fossem tomadas as providências pertinentes ao 

caso; QUE é do seu conhecimento de que LOURO JACK, já realizou vários 

furtos nesta cidade. Nada mais a tratar, determinou a Autoridade que, 

depois de lido e achado conforme, fosse devidamente assinado pela 

Autoridade, pela 2 Testemunha e por mim, Escrivão de Polícia, lavrei e 

assino. 

Autoridade: TIAGO DE MEDEIROS COSTA SINTONIO PINTO 
Delegado de Polícia Civil 

2a Testemunha: 

 

JO 	d-x ynL~1,1J0 Pan-1rjo ~JO -1 .>, 

 

  

Escrivã: 	  

4 
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ESTADO DO MAEANRÃO 

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA CIDADÃ 
DELEGACIA GERAL 

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA CIVIL DO INTERIOR 
DELEGACIA DE TURIAÇU/MA 

    

    

Em continuidade ao Auto de Prisão em Flagrante, passou a Autoridade a 
ouvir a LVÍTIMA: DEISE RIBEIRO NASCIMENTO, brasileira, maranhense,  
solteira, pescadora, portadora do RG 050403442013-9, residente á Av.  
Juscelino Kubischek Bairro do Castanhal Turia u-MA,inquirido pela 
Autoridade Policial, RESPONDEU: QUE,  ontem por volta das 21 :OOhs, se 
encontrava ausente da sua residência, e que ao retornar avistou a 
porta da sua residência arrombada, e em seguida olhou o elemento 
LOURO JACK, saindo da mesma, e que "LOURO JACK" saiu correndo 
de posse de alguns pertences da vítima tais como: Um ventilador da 
marca MONDIAL, um frasco de perfume contendo em seu interior 
produtos de Umbanda, um relógio de marca STEEL BACK, um vidro de 
creme de marca SEDA; QUE na companhia de alguns populares 
saíram á procura de LOURO JACK; QUE LOURO JACK entrou em um 
manguezal; QUE a vítima e os populares retornaram para a sua 
residência, e que passado alguns minutos passou pelo local a viatura 
da Polícia Militar; QUE acenou para que a viatura parasse; QUE após 
a viatura parar relatou o fato aos polícias CORJOLANO e IDEBILSON, 
os quais saíram na captura de LOURO JACK; QUE passado alguns 
minutos a viatura retornou á sua residência, e que o policial 
IDEBILSON alegou que LOURO JACK, já estava preso e que era para a 
vítima comparecer á esta Delegacia, para que fosse tomada as 
providencias cabíveis, que o mesmo foi conduzido a esta delegacia e 
apresentado a autoridade policial, a qual determinou a lavratura 
deste flagrante; determinou a Autoridade que, depois de lido e achado 
conforme, fosse devidamente assinado pela Autoridade, pela Vítima e por 
mim, Escrivã de Polícia, lavrei e assino. 

Autoridade: TIAGO DE MEDEIROSCOS'rASIN't0NIO PINTO 
D legado de Polícia Civil 

Vítima:9fl1, 	4  
Escrivão: 	  

5 



ESTADO DO MARANHÃO 
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA CIDADÃ 

DELEGACIA GERAL 
SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA CIVIL DO INTERIOR 

DELEGACIA DE TURIAÇU/MA 

Em continuidade ao Auto de Prisão em Flagrante, passou a Autoridade a 

ouvir: 

CONDUZIDO*CLEITON DOS SANTOS LEITÃO 	brasileiro, solteiro, 

Ldesocupado. nascido em XXXXXX, filho de ZACARIAS LEITÃO e 

ORALICE DOS SANTOS LEITÃO, residente e domiciliado na Ri 

Ernesto Sodré, Bairro do Castanhal, Turiaçu-MA 

Cientificado de seus direitos e garantias constitucionais, dentre eles o de 

poder comunicar-se com um advogado, de ter sua prisão informada a sua 

família, do direito à manutenção de sua integridade física, mental e moral, 

além de poder permanecer em silêncio e só se manifestar em Juízo. O 

conduzido informou que deseja comunicar sua prisão ao seu irmão,JOSE 

DOS SANTOS LEITÃO, "GURI", na Rua Ernesto Sodré, Bairro do  

Castanhal, Turiaçu-  Maranhão.  Inquirido pela Autoridade Policial, 

RESPONDEU QUE são verdadeiras as imputações contra si atribuídas, que 

realmente realizou o furto á residência da senhora DEISE; QUE ontem por 

volta das 21:00hs, se dirigiu á residência da DEISE, e que chegando lá, 

após constatar que não tinha ninguém na residência entrou na mesma e 

em seguida subtraiu Um ventilador da marca MONDIAL, um frasco de 

perfume contendo em seu interior produtos de Umbanda, um relógio 

de marca STEEL BACK, um vidro de creme de marca SEDA, e que 

após subtrair os pertences da vítima foi para a residência de 

MANOEL e em seguida vendeu o ventilador para MANOEL, e que 

ficou de posse do restante dos objetos furtados; QUE se dirigiu á 

residência da INDIA, e que passado alguns minutos chegou ao local 

os policias IDEBILSON e CORJOLANO, os quais lhe abordaram e que 

foi submetido a revista pessoal, e que consigo foram encontrados 

uma faquinha, o frasco de creme e o frasco de perfume; QUE o 

condutor lhe deu., de prisão e em seguida foi conduzido á esta 

6 



FLS. 	 
ESTADO DO MARANHÃO 

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA CIDADÃ 
DELEGACIA GERAL 

SUPERXNTENDÍNCIA DE POLÍCIA CIVIL DO INTERIOR 
DELEGACIA DE TURIAÇU/MA 

    

    

Delegacia e apresentado a autoridade policial, a qual determinou a 

lavratura deste flagrante; QUE já foi preso e processado 

anteriormente pela pratica de crime de furto. ada mais a tratar 

determinou a Autoridade que se encerrasse o presente auto, que depois de 

lido e achado conforme, vai devidamente assinado pela Autoridade, pelo 

Conduzido e por mim, Escrivão de Polícia, que lavrei e assino. 

Autoridade: TIAGO DE MEDEIROS COSTA SII4TONIO PINTO 
Delegado de Polícia Civil 

Conduzido:  A- - 

Escrivã: 

7 



FLS. 	 

 

ESTADO DO MARANHÃO 
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA CIDADÃ 

DELEGACIA GERAL 
SUPERINTENDHCIA DE POLÍCIA CIVIL DO INTERIOR 

DELEGACIA DE TURIAÇU/MA 

   

RECIBO DE ENTREGA DE PRESO 

O Bel. TIAGO DE MEDEIROS 
COSTA SINTONIO PINTO, 
Delegado de Polícia Civil, no uso de 
suas atribuições, etc. 

FAZ SABER,à guia de recibo,ao CONDUTOR3  trazendo 

preso: 

CONDUZIDO*CLEITON 	DOS 	SANTOS 	LEITÃO, 	brasileiro, 	soltei 

socupadonascido em XXXXXX, filho de ZACARIAS LEITÃO e 

ORALICE DOS SANTOS LEITÃO, residente e domiciliado na Rua 

rnesto Sodré, Bairro do Castanhal, Turiaçu-MAj 

Em virtude do mesmoter sido preso em flagrante delito por ter *Furtado n  

residência da senhora DEISE RIBEIRO NASCIMENTO, tendo sido  

apreendido em poder do conduzido:  MATERIAIS: Um ventilador da MARCA 

MONDIAL, UM FRASCO DE PERFUME COM PRODUTOS DE UMBANDA, 

UM FRASCO DE CREME DA MARCA SEDA, UM RELOGIO DA MARCA 

STELL BACK, UMA FAQUINHA E UM FACAÕ. 

TURIAÇU/MA,   5106/2015J.  

Autoridade: TIAGO DE MEDEIROS COSTA SINTONIO PINTO 
Delegado de Polícia Civil 

Recebi, nesta data, uma via do Recibo de Entrega de Preso. 

Em C 1 	/2O5 
Condutor:  ,  
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FLS. 	 
ESTADO DO HABÀNRAO 

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA CIDADÃ 
DELEGACIA GERAL 

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA CIVIL DO INTERIOR 
DELEGACIA DE TjJRIAÇU/MA 

    

    

NOTA DE CULPA 

O Bel. TIAGO DE MEDEIROS COSTA SINTONIO PINTO, Delegado de 

Polícia Civil, faz saber a: 

CONDUZIDOLEITON 	DOS 	SANTOS 	LEITÃO, 	brasileiro 	solteir 

desocupado, nascido em XXXXXX, filho de ZACARIAS LEITÃO 

~ALICE DOS SANTOS LEITÃO, residente e domiciliado na RuJ 

Ernestro Sodré, Bairro do Castanhal juriaçu-MA. 

O qual recebeu voz de prisão em flagrante delito pelo cometimento do crime 

tendo figurado como previsto no: Art. 155, § 10, § 40, INCISO 1 DO CPB 

DEBILSON 	AMORIM*e  como TESTEMUNHA DIEGO  CORIOLAN0J 

ARVALHO FEITOSA.Eu,  Escrivã de Polícia, o digitei e subscrevo. 

TURIAÇU/MA 05106/2015  

TIAGO DE MEDEIROS COSTA SINTONIO PINTO 
Delegado de Polícia Civil 

Recebi a ia  via da Nota de Cílpa, em 051061201. 

AUTIYADO 

TESTEM NLi  

V TESTEMUNHA 

CRIVÃ 

lo 
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ESTADO 1)0 MARANHÃO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE TURIAÇU/MA. 
SECRETARIA JUDICIAL 

Ofício n°. 247/2015- SJTUR 
Turiaçu-MA, 12 de junho de 2015. 

Processo n.° 535-31.2015.8.10.0136 
Auto de Prisão em Flagrante 
Flagranteado: Ceiton dos Santos Leitão, vulgo "Louro Jack" 

Ao Senhor 
Tarcísio de Jesus Fonseca 
Delegado de Polícia 
Nesta cidade. 

Assunto: Remessa de decisão proferida nos autos em epígrafe. 

Senhor Delegado, 

Em cumprimento à determinação judicial, encaminho a Vossa 

Senhoria cópia da decisão de fls. 20/21, proferida nos autos em epígrafe, para as 

devidas providências. 

Atenciosamente, 

Ma rien il ce 
Secretária 

41 	M13, tr í 

amento Sousa 
icial Substituta 

a 113407 

F;,•u,n (te Turiaçz, - Avenida Sanios i)iononi. •v/PC - Canário - 7'uriaçu-ít IA 
CLP 6278 000 F0AT 3397 12 19 e-mail xara 1 jurti tjmijijs bi 



- 
ESTICO DO FRi-L.O 

PODER JLlcÃlO 
COLAC DE TV1ÀÇ1! 

z1 PS 
PCfSS C 

Trata-se de Cc3ç 	F-r,.'Sãc, e 	ia vrado em desfavor de 
CLXTOfiV.15S S5M5 LEAC. qualificacb nos airtos, pela prática do alme previsto no a-

§ 10 a 4° ic t c CPL 

Examinando os autos ver co que foram obedecidas as formalidades legais, bem 
como 	peftados os dïreftos constitudonais cio preso, tais como a comurdcação à pessoa 
indicada pelc preso, nota de ciência das garantias cstitucionais, nota de culpa, e lavrado o 
auto de apresentação e apreensão, oam como a guia de recolhi-mento de preso de justiça-
Ademais, 

ustiça
Ademais, o auto de flagrante contêm a descriao do fato típico e as testemunhas  euvidas 
relatam a ocorr&icia do íciiu em todas as suas circunstâncias.. 

Conste que o policial Idebisori Arnorim, oor volta das 22:30hrs, do dia 
05/06/2015, se encontrava fazendo ronda, cuando foi abordado pesa vítima Dei-----Ribeiro Do 
Nasdmento, que relatou o arrombamento de sua residência, onde teria sido levado um 
ventilador da marca Norclial, dois frascos um de perfume e o outro de creme, um relógio da 
marca Stell Back, uma faca pequena e um facão. 

O indiciado foi encomja-do no 3irro Castanhal, cortando o Derfurne, o creme, o 
relóoio e as facas. Perauntado sc4re o ventilador, este disse ou- estava na casa de Manoel. 
Conforme as i, mi - 	prestadas peio indddo, os policiais se dirigiram até ditta residênda 
e lá encontraram o ehrodoméstico íurtado. i)iane do fato, os policiais deram voz de prisão ao 
flagranteado que foi conduzido imediatamente a Delegacia Local. 

Ante o exr-jstú, 	 auto de flagrai 	 Passo a anas2r o cabimento 
da prisão preventiva. 

De tudo o que restou evidenciado nos autos, deflui-se que estão presentes as 
circunstâncias que autorizam a medida cautaiar. A Lei Processual Pen2i defere ao Juiz 
competânda para decretar a prisão preventiva cuando cresentes os pessupcstcs legais para 
tanto:  tendo por obieti.'o assegurar a raria ia ordem púbiiCE., da ordem econômica, por 
conveniência d'airstiu-irão crminaL ou oar a acuar a acilcação da lei pEri Exige, também, 
a existncia do crime e indício suficiente de autonaJ- tziz' CP). 

05 O 	de euoria e rcva da raterelidade 	 s/  	são 
bastante sigrificati'os, existindo ftincada raz3es :ara a decretação da prisão preventiva do 
autuado, em especial pelos depoimentos testemunhais colhidos es-r sede policial, bem como 
pelas iniorrnaces orestadas pelo indiciado apontando onde estavam as rs L'iti 	Por sua 
vez, o pk& f' 	resta configurado, mormente peia gravidade dc fato narrado e 
investigado p&a autoridade poidaL E mais, ocs soito poderá cometer outros delitos, podendo 
até mesmo fugir d 	da culpa, dada a situação geográflce da cidade, o que poderá 

comprcneet a a 	cia lei oen 	o. 	hsSO- i 

a: c 	 c- e 	 es 	 MIÍS 

1 
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l(r 

JestecasO estão presentes os reuistos iegeis, quais sejam. a garantia da 
ordem pca bem como pare assegurar a aolicaço da lei penaL 

3 tem decidido o S310- Trí ce S 	S J-045089) que 05 
princípio ons 	 conais da presunção de inocência ou da no-w1pabiidade não são  
incompat :eis com es cus5dias cautelares,ro obstando decr-etaçãc5 de nãsão antes do 
trânsito i julgado de dero condenatóra, desce au n,-=tes ouasquer das hipÓse 
prvists m 1e, que é a situacãc cos autos. 

No á ConstranGimento eg na iecretaço da prÏs.o praventva quando 
sdente::ert findamentada na G2ran:a da ordem púbc, justJceda a rnanutenç40 da 
custódia :rovis'ria no fac de o aerrto revela- propensão à oi1ica de delitos, no havendo 
segurança de que, solto. n& vctr E &flqir e/ou trapaftiet-ú as invesações. 

Diarta do exposto, nos crmos dos aí.- . 31 	12 do Código de Processo 
Penal, na esteira co parecer minisaL 	RE7DE 	5 

:;ç 	CP3 
ítr cí; 	 EJ 

Comunque-;e froridada ?olidai. 

13ê-se ciência ao Lttérij Púb[cc. 

Cum ora-se. 

jinho de 2015. 

-- 
'\ 	t 	 / 
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PODER JUDICIÁRIO 
ESTADO DO MARANHÃO 
COMARCA DE TIJRIAÇU 

Proc. n°535-31.2015.8.10.0136 
Autor: Ministério Público 
Acusado: Cleiton dos Santos Leitão 

DESPACHO 

Vistos etc., 

Tendo em vista a Certidão de fi. 57 nomeio Dra. KIecia Rejane Ferreira Chagas, 

escrita na OAB/MA 8.054, como Defensora DaUva do acusado Cleiton dos Santos Leitão. 

Intime-se da nomeação, bem como para que apresente resposta à acusação, no prazo 

de 10 (dez) dias, nos termos do art. 39, caput, do CPP, com redação dada pela Lei n° 

11.719/2008. Deverá ser observado que na resposta poderá arguir preliminares e alegar tudo o 

que interessa às sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que 

pretende produzir e arrolar testemunhas, qualificando.; e requerendo sua intimação, quando 

necessário, conforme art. 396-A, do mesmo Dplc:rna Legal. 

Intime-se à Defensoria Pública e a Procuradoria-Geral do Estado acerca desta 

nomeação, advertindo-se que a omissão do Estado na Assistência ao requerente importará em 

condenação do ente público em favor do advogado nomeado. 

Notifique-se o Ministério Público. 

À Secretaria para cumprimento com a nxr.l2 Lrevidde. 

Turiaçu, 07 de cu-m.-o ci 2015. 

RaphaeI' esusSéRibe4foAmorim 
Jufz de Dreito 



ESTADO DO MARANHÃO 
PODER JUDICIÁRIO 

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE TURIAÇU 
SECRETARIA JUDICIAL 

Oficio n°. 	/2015 - SJTUR 	 Turiaçu, 05 de novembro de 2015. 

Defensoria Pública do Estado do Maranhão - DPEMA 
Rua da Estrela, 421 - Praia Grande - Centro 
São Lúis - Ma Cep. 65.010-200 

Atenção: Sr. Aldy Mello de Araújo Filho 
Defensor Público Geral 

Assunto: Apuração de Ato Infracional no 535-31.2015.8.10.0136 

Autor: Ministério Público do Estado do Maranhão 

Infrator: Cleiton dos Santos Leitão 

Senhor Defensor Público Gera!, 

Em cumprimento ao despacho de fl. 27, proferido pelo MM. Juiz de Direito Raphael 

de Jesus Serra Ribeiro Amorim, intimo Vossa Senhoria da nomeação do Dra. Klecia 

Rejane Ferreira Chagas , OAB/MA n° 8.054 como Defensor Dativo para o ato dos 

autos em epígrafe, advertindo-o que a omissão do Estado na Assistência ao 

requerente importará em condenação do ente público em favor do advogado 

nomeado. 
DESPACHO 

Vistos etc., Tendo em vista a certidão de fl. 57 nomeio Dra. Klecia Rejane Ferreira Chagas, escrita na 
OAB/MA 8.054, como Defensora Dativa do acusado Cleiton dos Santos Leitão. Intime-se da nomeação, bem como 
para que apresente resposta á acusação, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 39, caput, do CPP, com 
redação dada pela Lei n° 11.719/2008. Deverá ser observado que na resposta poderá arguir preliminares e alegar 
tudo o que interessa ás sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende 
produzir e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário, conforme art. 396-
A, do mesmo Diploma Legal. Intime-se à Defensoria Pública e a Procuradoria-Geral do Estado acerca desta 
nomeação, advertindo-se que a omissão do Estado na Assistência ao requerente importará em condenação do ente 
público em favor do advogado nomeado. Notifique-se o Ministério Público. À Secretaria para cumprimento com a 
máxima brevidade. Turiaçu, 07 de outubro de 2015. Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim. Juiz de Direito. 

Atenciosamente, 

Fóru,,, Desenibargadora Josefa Ribeiro da Cosia - Avenida Santos Dumoni. si,,. - Canário Turiaçu/MA 
CEP 65278.000 FONE 3397 12 19 e.rnail vara l_Iur@ljrna.jus.br  



ESTADO DO MARANHÃO 
PODER JUDICIÁRIO 

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE TURIAÇU 
SECRETARIA JUDICIAL 

Ofício n°. 	11 	/2015—SJTUR-Criminal 	 Turiaçu, 05 de 
novembro de 2015. 

A 
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DO MARANHÃO 
Av. Euclides Figueiredo, sln° Ed. Nagib Haickel, 30  andar— Calhau 
65051-200 São Luís, Maranhão 

Atenção: Sr. Procurador do Estado 

Assunto: Apuração de Ato Infracional n°535-31.2015.8.10.0136 
Autor: Ministério Público do Estado do Maranhão 
Infrator: Cleiton dos Santos Leitão 

Senhor Procurador, 

Em cumprimento ao Despacho de fl. 27, proferido em audiência pela MM. Juiz de Direito 
Dr. Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim, intimo Vossa Senhoria da nomeação do Dra.Klecia 
Rejane Ferreira Chagas, OAB/MA n° 8.054, como Defensor Dativo do infrator, Cleiton dos 
Santos Leitão, para o ato dos autos em epígrafe, advertindo-o que a omissão do Estado na 
Assistência ao requerente importará em condenação do ente público em favor do advogado 
nomeado. 

DESPACHO 

Vistos etc., Tendo em vista a Certidão de fl. 57 nomeio Dra. Klecia Rejane Ferreira Chagas, escrita na 
OAB/MA 8.054, como Defensora Dativa do acusado Cleiton dos Santos Leitão. Intime-se da nomeação, bem como 
para que apresente resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 39, caput, do CPP, com 
redação dada pela Lei n° 11.719/2008. Deverá ser observado que na resposta poderá arguir preliminares e alegar 
tudo o que interessa às sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende 
produzir e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário, conforme art. 396-
A, do mesmo Diploma Legal. Intime-se á Defensoria Pública e a Procuradoria-Geral do Estado acerca desta 
nomeação, advertindo-se que a omissão do Estado na Assistência ao requerente importará em condenação do ente 
público em favor do advogado nomeado. Notifique-se o Ministério Público. A Secretaria para cumprimento com a 
máxima brevidade.Turiaçu, 07 de outubro de 2015. Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim. Juiz de Direito. 

Atenciosamente, 

Fórian Deseinbargadora Josefa Ribeiro do coso - Avenida Santos Dwnont. s/n. - Canário Turiaçu/MA 
CEP 65278-000 FONE 3397 12 19 e-mail vara I_lurtjrna.jus.br 



ESTADO DO MARANHÃO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE TURIAÇU 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

AUTOS N°: 	535-31.2015.8.10.0136 
ESPÉCIE: 	AÇÃO PENAL 
AUTOR: 	MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 
ACUSADO(S): 	CLEITON DOS SANTOS LEITÃO e MANOEL DA CUNHA 
DEFENSOR(A): 	THAÍS YAI4E ALMEIDA SOUSA, OAB/MA N° 13.811 E KLÉCIA REJANE 

FERREIRA CHAGAS 

OCORRÊNCIAS  

1. ABERTURA DA 
AUDIÊNCIA: 

1. ABERTA a presente audiência, a Magistrada, Dra. Cynara Elisa 
Gama Freire, informou às partes que os depoimentos seriam colhidos 
e registrados em meio audiovisual, em consonância com o Resolução 
16/2012 - TJMA. Informou-lhes ainda da faculdade de obtenção de 
cópias dos registros, advertindo-as das consequências da divulgação 
não autorizada, nos termos do art. 20 do Código Civil. 
2. Foi oportunizado o direito de entrevista pessoal e reservada do réu 
com seus Defensores antes do início da audiência, em consonância 
com o disposto no artigo 185, § 2°, da Lei n° 10.792/03. 

2. DATA - HORA: 31/03/2016 - 09h 
3. PRESENÇAS: 
(partes) 

	

1. 	Thiago Lima Aguiar - Promotor(a) de Justiça 

	

2. 	Cleiton dos Santos Leitão - Acusado 

	

3. 	Thaís Yane Almeida Sousa - Advogado(a) 
4. PRESENÇAS: 
(test./vítinias) 

ARROLADAS PELO MP 
1. Idebilson Amorim 
2. Diego Coriolano Carvalho Feitosa 
3. Warlesson de Jesus Oliveira 
4. Ubiraína Ribeiro 
5. Deise Ribeiro do Nascimento 

5. AUSÊNCIAS Manoel da Cunha - Réu 
5. OCORRÊNCIAS: 

	

1. 	Inquirida(s) a(s) testemunha(s) do Ministério Público 

	

2. 	Inquirida(s) a(s) testemunha(s) da Defesa. 

	

3. 	O(s) réu(s) foi(ram) interrogado(s). 

	

4. 	O 	Ministério 	Público 	desistiu 	das 	oitivas 	das 
testemunhas: Ricardo Almeida Braga, Ubiraína Ribeiro, 
Adão Ronildo Souza do Carmo e Reginalclo Dourado 

	

5. 	O Ministério Público apresentou as Alegações Finais 
Orais 

6. As defesas dos acusados apresentaram as Alegações 
Finais Orais 

6. DILIGÊNCIAS: 
(Art. 402, CPP) 

1. 	Sem Diligências 

7. DESPACHO 
A MM. Juíza proferiu o seguinte despacho: 	'VoItem-me os autos 
conclusos para sentença" 

Eu, Rodrigo dos Reis Ferreira Silva 	, Técnico Judiciário, lavrei. 

CYNARA ELISA GAMA FREIRE 



ESTADO DO MARANHÃO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE TURIAÇU 

Processo n°: 535-31.2015.8.10.0136 
Natureza: Ação Penal 
Autor: Ministério Público Estadual 
Acusado: CLEITON DOS SANTOS LEITÃO E MANOEL DA CUNHA 

SENTENÇA 

Vistos etc., 

1. RELATÓRIO: 

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ajuizou Ação Penal Pública em 
12/08/2015, oferecendo denúncia contra os réus Cleiton dos Santos Leitão e Manoel da 
Cunha devidamente qualificados nos autos, o primeiro pela prática da infração descrita no art. 
155,§§ 10  e 40, inciso 1 e o segundo por ter praticado o crime do art,180, caput, ambos do Código 
Penal Brasileiro. 

A denúncia narra o fato criminoso imputado aos denunciados. Abaixo 
transcrição de trecho: 

"Consta dos autos que no dia 04/06/2015, por volta de 21h30min, o denunciado 
Cleiton dos Santos Leitão, vulgo "Louro Jack" adentrou a residência da Sra. Deise 
Ribeiro Nascimento e furtou vários objetos, dentre eles ventilador e relógio, 
conforme descrito no Auto de Apresentação e Apreensão de lis 12. 
[...] Que o delito foi praticado durante o repouso noturno, aproveitando-se que a 
vítima não se encontrava em casa. Ato contínuo, o Denunciado Cleiton penhorou o 
ventilador para o nacional Manoel da Cunha. 
[..]. Após tomarem ciência do fato por meio da vítima, as Autoridades Policiais 
diligenciaram no intuito de localizarem Cleiton, bem como os pertences da vitima, 
ocasião em que o encontraram com a maioria dos objetos da S18  Deise. No mesmo 
ato, o policial perguntou acerca do ventilador e o denunciado Cleiton respondeu que 
estava na casa do Manoel da Cunha e que estava penhorado. Os policias se 
deslocaram até a residência do Manoel e com ele encontraram o ventilador. Diante 
disso, os acusados foram conduzidos até a Delegacia, onde foi lavrado o Auto de 
Prisão em Flagrante Delito [_1. 

Auto de Prisão em Flagrante de fls. 02/40 do Inquérito Policial em apenso. 

preventiva. 
A prisão foi homologada no dia 08 de junho de 2015 e convertida em prisão 

Recebida a Denúncia em 12 de agosto de 2015 (fls. 48). 
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Determinada a citação dos acusados, foram regularmente citados às fls.56 e 
67. 

O denunciado Cleiton dos Santos Leitão informou que não possuía 
advogado(a), em razão disso Dra  Klecia Rejane Ferreira Chagas foi nomeada como sua 
Defensora Dativa, conforme f1.69. 

O acusado Cleiton dos Santos Leitão, em Defesa Prévia, ofertada às fls. 
72/73, não apresentou rol de testemunhas e alegou que provará, ao tempo da instrução criminal, 
que as informações contidas na denúncia não se concretizaram da forma que demonstra a peça 
acusatória. 

O acusado Manoel da Cunha deixou transcorrer o prazo sem que 
apresentasse defesa prévia, em razão disso foi nomeada Dra  Thais Almeida como sua 
Defensora Dativa. As fls. 76/78, esta apresentou a Defesa Prévia, sem rol de testemunha, 
alegando que o denunciada provará a tempo da instrução que a acusação apresentada pelo MP 
não prospera na forma que foram demonstradas. 

Designada audiência de instrução e julgamento, seguindo regularmente os 
trâmites legais, foram ouvidas 04 (quatro) testemunhas do Ministério Público, conforme fls. 
95/100, posteriormente o acusado Cleiton Leitão foi ouvido fls,101 e o acusado Manoel da 
Cunha não foi interrogado judicialmente, vez que não compareceu a audiência, tendo em vista 
que não fora encontrado, conforme certidão de fl.92. 

Em suas alegações finais, apresentadas em audiência (fl.102), o 
Representante do Ministério Público pugnou pela procedência da Ação Penal, para fins de 
condenar o acusado Cleiton dos Santos Leitão nas reprimendas previstas no art. 155, §§ 10  e 
40,  inciso 1, do CPB. Quanto ao acusado Manoel da Cunha, o Ministério público pugnou pela 
condenação do réu pela prática do crime tipificado no art.180 do CP. 

A defesa de Cleiton dos Santos Leitão apresentou em audiência seus 
memoriais (fl. 102), pugnando pela desclassificação do crime de furto qualificado para furto 
simples e a aplicação da pena mínima ao acusado, já que o Réu é primário. 

Quanto à defesa do acusado Manoel da Cunha, a advogada de defesa 
pugnou pela improcedência da ação, requerendo a absolvição do Réu com base no art.386, V e 
VI do CPP. Caso não seja este o entendimento da juíza, requer a aplicação da parte final do §51  
do art.180 do CP. 

É O relatório. Passo a decidir. 

2. FUNDAMENTAÇÃO: 

- CONSIDERAÇÕES INICIAIS: 
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Trata-se de imputação do delito disposto no artigo 155, §§ 10  e 40, inciso 1 do 
Código Penal com relação ao acusado Cleiton dos Santos Leitão. E do artigo 180, caput, do 
Código Penal com relação ao acusado Manoel da Cunha. 

O Ministério Público ofereceu denúncia em face de dois acusados, porém, 
Manoel da Cunha, não compareceu a audiência tendo em vista que não fora encontrado pelo 
Oficial de Justiça, pois conforme informação dos vizinhos do acusado, o mesmo viajou para 
Fortaleza/CE para tratar de problemas de saúde (fls. 92). Dessa maneira, convém ressaltar 
que só serão feitas considerações, nesta sentença, em relação ao réu Cleiton dos Santos 
Leitão. 

Compulsando os autos, a fim de proferir sentença, verifico que o(a)(s) 
ré(u)(s) Manoel da Cunha não compareceu a audiência, tendo em vista que não fora encontrado, 
conforme certidão de f1,92, tendo o feito seguido em relação a Cleiton dos Santos Leitão. 

Em meu entender, tal situação poderá trazer tumulto à relação processual, 
dificultando a regular marcha do feito. Desta forma, sem qualquer sombra de dúvida, a melhor 
solução que se apresenta é, de logo, o desmembramento do processo. Conforme o art. 80 do 
CPP, a separação do processo poderá ocorrer por motivo relevante, quando o juiz reputar 
conveniente esta separação. 

ISTO POSTO, com fundamento no dispositivo acima mencionado, determino 
o desmembramento do processo em relação ao(à) ré(u) Manoel da Cunha. 

II— DA AUTORIA: 
A autoria e a materialidade estão comprovadas, sendo confirmadas pelo 

depoimento da vítima, da testemunha arrolada pela acusação e, também, pela confissão do 
acusado, em sede judicial. Sem dúvida, a análise detalhada dos autos leva a conclusão que o 
agente praticou o delito ora lhe imputado, conforme se verifica. 

Depoimento de Deise Ribeiro do Nascimento (testemunha de acusação - fl. 
99): 

'[ ... ] Que estava para igreja e quando chegou se deparou com a porta dos 
fundos arrombada; que saiu alardeando o fato e uma vizinha disse que viu 
"Louro Jack" saindo da sua casa com o ventilador e outras coisas; Que, 
"Louro Jack" arrombou a porta, pois estava fechada com um trinco e ainda 
escorada com um pedaço de "pau" [ ... ]". 

Depoimento de Diego Coriolano Carvalho Feitosa 

"[ ... ] Que a polícia foi acionada do ocorrido e que imediatamente foi em busca 
de "Louro Jack" em função da descrição feita pelos vizinhos do homem que 
tinha entrado na casa da vítima; Que, não conseguiu recuperar os objetos 
furtados com o indiciado, mas que ele indicou onde estava o ventilador; Que, 
conseguiu perceber vestígios de arrombamentos na porta dos fundos da 
casa.[. . .]" 

3 



OU 

ESTADO DO MARANHÃO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE TURIAÇU 

Desse modo, não restam dúvidas de que o acusado perpetrou o ato delituoso 
disposto na demonstração fática da denúncia, porque as testemunhas arroladas na peça exordial 
foram incisivas em afirmarem que foi o denunciado quem praticou o delito de furto. Restando 
mais claro ainda a autoria do crime quando o acusado confessou tal prática delitiva. 

II— DA MATERIALIDADE: 

O delito que se imputa ao acusado na denúncia está elencado no 
Código Penal: 

"Furto 
Art. 155. Subtrair, para si ou para outrem, coisa móvel alheia. 
Pena - reclusão de 1 (um) a 4 (quatro), e multa. 

§ 10  - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante 
o repouso noturno; 
Furto qualificado 

§ 
40.. A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é 

cometido: 
/ - com destruição ou rompimento de obstáculo á subtração da coisa; 

Cumpre mencionar que para que se configure o delito de furto é necessário 
que alguém subtraia coisa alheia móvel, para si ou para outrem. Assim, não obstante divergência 
doutrinária e jurisprudência, o delito de furto é consumado quando a pessoa retira o bem da 
esfera de disponibilidade da vítima, ou seja, quando a coisa subtraída passa para o poder do 
agente, mesmo que num curto espaço de tempo, independentemente de deslocamento ou posse 
mansa e pacífica. 

Observo que a conduta do acusado se adequa ao tipo penal do furto 
consumado, visto que subtraiu para si coisa alheia móvel: um ventilador da marca Mondial, 
perfume, relógio da marca stell back, uma faquinha e um facão. 

Dessa forma, a materialidade delitiva se perfaz com os depoimentos 
colhidos. 

III - DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA: 

Quanto à imputação do cometimento do crime previsto art. 155, §11  e 40,  1, 

do Código Penal, isto é, furto noturno qualificado, a doutrina e jurisprudência majoritárias 

dispõem acerca da impossibilidade de aplicação da majorante do furto noturno aos casos de 

furto qualificado. Entendem que a disposição topográfica do §10  clarifica sua aplicabilidade 

apenas aos casos de furto simples. Exemplo deste posicionamento encontramos com Rogério 

Greco ao dispor que "destaque-se, também, o fato de que a majorante em estudo somente se 

aplica ao furto simples, não sendo permitida a causa de aumento nas hipóteses de furto 

qualificado. Isso porque, de acordo com a situação topográfica do parágrafo sub examen, fosse 

intenção da lei aplicá-lo também às modalidades qualificadas, o aumento relativo ao repouso 
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noturno deveria vir consignado posteriormente ao § 40 do art. 155 do Código Penal". Neste 

sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 9402451RS, Rei. Mm. 

Féiix Fisher, 5a T., pub. 10/03/2008. 

Assim, apesar da denúncia imputar ao acusado a prática de furto noturno 

qualificado, em função do que foi estatuído acima, este juízo apenas poderá considerar a 

imputação do furto qualificado. 

III- DA QUALIFICADORA: com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa 

A qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, § 40, 1, CP) pode 
ser reconhecida, apesar da inexistência de exame de corpo de delito, tendo em vista que no 
próprio depoimento o acusado confessa que pulou a cerca da casa da vítima e impetrou força 
para abrir a porta. E segundo a vítima e os policias, além da porta está trancada por dentro por 
um trinco, ainda existia um "pedaço de pau" escorado nela para dificultar a entrada de qualquer 
invasor na casa. 

Vejamos entendimento jurisprudencial acerca do tema: 

APELAÇÕES CRIMINAIS - FURTO QUALIFICADO - 
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - AUSÊNCIA DE PERÍCIA 
- DISPENSABILIDADE - ART. 167 DO CPP - PENA - 
APLICAÇÃO DA REPRIMENDA PREVISTA AO FURTO 
SIMPLES - IMPOSSIBILIDADE - ATENUANTE DA 
CONFISSÃO ESPONTÂNEA - PROCEDÊNCIA - FIXAÇÃO 
DE REGIME FECHADO DESFUNDAMENTADA - 
IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DO MP PROVIDO E DO 
RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. A ausência de laudo 
pericial atestando o rompimento de obstáculo, por si só, 
não tem o condão de excluir a respectiva qualificadora, 
quando há a confissão do acusado corroborada por 
depoimento das testemunhas. Fixa-se a pena prevista para 
o furto qualificado, quando o réu foi condenado às penas 
desse, assim como aplica-se a atenuante da confissão 
espontânea, se presente na polícia e ratificada em juízo. A 
fixação do regime fechado para cumprimento de pena, 
quando a esta foi assinalada em patamares incompatíveis 
com esse, há de ser fundamentada.(TJ-MS - ACR: 1381 MS 
2005.001381-3, Relator: Des. Carlos Stephanini, Data de 
Julgamento: 07/03/2006, 	ia  Turma Criminal, Data de 
Publicação: 20/03/2006) 

3. DISPOSITIVO: 

Diante do exposto, e por tudo que consta nos autos, julgo procedente a 
denúncia, e, em consequência, condeno CLEITON DOS SANTOS LEITÃO pela prática da 
conduta descrita no art. 155, §40,  inciso 1 do Código Penal Brasileiro. 
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Passo à dosimetria da pena: 

4. DOSIMETRIA DA PENA: 

- PRIMEIRA FASE - PENA BASE: 

Passo à dosimetria da pena, levando-se em conta as circunstâncias judiciais 

previstas do art. 59 do Código Penal: 

1. Culpabilidade: o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites 
da norma penal, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo, não tendo como valorar 
negativamente; 

2. Antecedentes: o réu é tecnicamente primário, não registrando 
condenação por meio de sentença transitada em julgado. 

3. Conduta Social: é negativa em função de o acusado possuir outros 
registros de crime, conforme certidão de antecedentes constante dos autos; 

4. Personalidade do Agente: tendo em vista possuir outros registros de 
crimes, o acusado demonstra ser propenso ao cometimento de crimes; 

5. Motivos do crime: inerente ao tipo penal, qual seja, lucro fácil. 

6. Circunstâncias do crime: pesam em desfavor do réu, vez que rompeu 
com obstáculo para cometer o delito; 

7. Consequências do Crime: estão a favor do acusado, já que os objetos 
foram recuperados, razão pela qual valoro positivamente; 

8. Comportamento da Vítima: segundo remansosa jurisprudência, essa 
circunstância judicial não é mais valorada. 

Assim, considerando as circunstâncias judiciais acima elencadas, 
relativamente favoráveis ao acusado, fixo a pena-base em 06 (seis) anos. 

II - SEGUNDA FASE - CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E ATENUANTES: 

Deixo de aplicar qualquer agravante, pois inexiste no presente caso. 

Por outro lado, aplico a atenuante da confissão espontânea, vez que o réu 
confessou a prática delitiva em seu interrogatório judicial (fls. 102-gravação em áudio), razão 
pela qual diminuo a pena em 06 (seis) meses de reclusão. 

Portanto, fixo, em segunda fase, a pena em 05 (cinco) anos e 06 (seis) 
meses de reclusão. 
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III - TERCEIRA FASE - CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA: 

Deixo de aplicar qualquer causa de aumento e diminuição de pena, pois 
inexistentes nos autos. 

Desse modo, fixo, em terceira fase, a pena em 05 (cinco) anos e 06 (seis) 
meses de reclusão tornando-a definitiva. 

Concedo nos termos do artigo 387, § 20 , introduzido pela Lei n° 12.736/2012 
detração de 12(doze) meses, passando a pena ser de 04(quatro) anos e 06(seis) meses de 
reclusão em regime semiaberto. 

Deixo de conceder a substituição da pena privativa de liberdade por 
restritivas de direitos, em razão de não estarem preenchidos os requisitos do art. 44 do Código 
Penal, eis que a pena é superior a 04(quatro) anos. 

Quanto ao sursis, igualmente deixo de aplicá-lo, considerando que não estão 
presentes os requisitos dispostos no art. 77 do Código Penal, vez que a pena imposta ao 
denunciado ultrapassa o patamar de 2 (dois) anos. 

Outrossim, permanecendo ausentes as circunstâncias autorizadoras da 

prisão preventiva, reconheço que o acusado possui o direito de apelar em liberdade, em caso de 

recurso, até porque em liberdade ficará após o trânsito em julgado desta decisão, em face de 

pena cominada nesta sentença - principio da proporcionalidade ou homogeneidade. 

Após o trânsito em julgado para o Ministério Público, providencie a guia de 
execução provisória, na forma das Resoluções n.° 19 e 57 do Conselho Nacional de Justiça, 
tornado-a definitiva, com o trânsito em julgado para ambas as partes. 

Transitada em julgado esta sentença, lance o nome do acusado no rol do 
culpados, como prescreve o artigo 50, LVII, da Carta Republicana, bem como, oficie-se ao 
Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Maranhão, para fins de Suspensão dos Direitos 
Políticos, ex vido artigo 15, III da Constituição Federal. 

Oficie-se ao órgão estatal responsável pelo registro de antecedentes, 
fornecendo informações sobre a condenação do réu. 

Comunique-se o teor desta decisão à vítima, por mandado, ou qualquer outro 
meio idôneo, inclusive eletrônico, em atenção ao disposto no § 211, art. 201, do Código de 
Processo Penal. 

Transitado em julgado, expeça-se carta de sentença definitiva e arquive-se. 
Caso haja recurso, expeça-se carta de sentença provisória. 
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Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Turiaçu (MA), 21 de junho de 2016. 

CYNARA ELISA GAMA FREIRE 
Juíza de Direito respondendo pela Comarca de Turiaçu 
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CERTIDÃO DE RECEBIMENTO E PUBLICAÇÃO 

CERTIFICO que em 14/07/2016 RECEBI da MM Juíza de 

Direito a sentença destes autos e nesta data PUBLIQUEI no Diário 

da Justiça Eletrônico (DJE) para intimação das advogadas dos 

acusados. 

CERTIFICO ainda, que nesta data REGISTREI a 
sentença proferida pela MM Juíza de Direito, no livro próprio. 

Turiaçu, 28-d: 	ho de 2016. 

MarlenildJ. ivramento Sousa 
Secretáha Judicial 

Substituta/Técnica Judiciária 

CERTIDÃO 

CERTIFICO que nesta data e em cumprimento à sentença 

proferida pela MM Juíza de Direito desta Comarca, Dra. Alessandra 

Lima Silva, EXPEDI o competente mandado de intimação ao 

acusado. 

Certifico ainda, que o Ministério Público foi devidamente 

intimado da sentença em 27/07/2016, conforme ciente às fls. 110. 

Turiaçu, 8 	Lilho de 2016. 

» /j 

MarlenJc,do7livramento Sousa 
Secretária Judicial 

Substituta/Técnica Judiciária 
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MANDADO DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA 

Processo n.° 535-31.2015.8.10.0136 
Ação: Ação Penal 
Autor: Ministério Público 
Acusado: Cleiton dos Santos Leitão, vulgo "Louro Jack" 
Advogada: Dra. Klécia Rejane Ferreira Chagas, OAB/MA 8.054 
Endereço: Rua Ernesto Sodré, bairro Castanhal, nesta cidade. (atualmente PRESO na 
Delegacia desta cidade). 
Acusado: Manoel da Cunha 
Advogada: Dra. Thaís Yane Almeida Sousa, OAB/MA 13.811 

FINALIDADE: INTIMAR o acusado Cleiton dos Santos Leitão, da sentença de 

fls.103/110, proferida nos autos em epígrafe, pela MM Juíza de Direito, Dra. Cynara 

Elisa Gama Freire, respondendo por esta Comarca. 

ANEXO: cópia da sentença 

SEDE DO JUÍZO: Fórum Desembargadora Josefa Ribeiro da Costa - Avenida Santos 
Dumont, s/n.° - Canário - Turiaçu-MA. FONE (98) 3397 1219 e-mail 
varal _tur©tjma.jus.br. 

Expedi este mandado de Ordem da Ora. Cynara Elisa Gama Freire, MM. Juíza de Direito 
respondendo por esta Comarca. 

Turiaçu, 28 de julho de 2016. . 

4:- 
Rpszani cD as rnezro 'Pereira 

Secret?ia Judicial 
Matrícula 184986 

Oficial (a) de Justiça: Vivian Aranha Ramos 
N° do Expediente: 5762757 

Fórum de Turiaçu - Avenida Santos Dumont, sIn.° Canário -Turiaçu -MA CEP 65278-000 FONE 
3397 12 19 e-mail varal_tur@tjma.jus.br  



CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

Certifico que em posse e cumprimento ao mandado retro, me dirigi à Delegacia de Polícia 

desta cidade, e sendo ai, INTIMEI o preso Cleiton dos Santos Leitão de todo o teor do referido 

mandado, que ciente assinou e recebeu a respectiva contrafé. 

Turiaçu, 02 d- :OstO de 2016. 

Vívi . 	Ramos 

Oficiala de Justiça 
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CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS 

CERTIFICO que revendo o Programa de Distribuição de Processos desta 

comarca (Themis PG 3.13.1) de junho de 2004 até a presente data, não encontrei 

nenhuma Ação Penal ou Sentença Condenatória distribuída, para: 

CLEITON DOS SANTOS LEITÃO "LOURO JACK"  
RG. : não informado 
CPF: não informado 
DATA DE NASCIMENTO: não informado 
FILIAÇÃO: Zacarias Leitão e Doralice dos Santos 
PROFISSÃO: pescador 
ESTADO CIVIL: solteiro 
NACIONALIDADE: brasileira 
NATURALIDADE: Turiaçu-MA 
ENDEREÇO: Rua Ernesto Sodré, s/n, Castanhal, nesta Cidade. 

CONTUDO, consta (m) o (s) registro (s) de 01 (um) Inquérito Policial de n.° 
435-13.2014.8.10.0136 (art. 155, § 10, § 40 II do CPB), no qual foi beneficiado com a 
Liberdade Provisória em 25.08.2014 mediante as seguintes condições: comparecimento 
bimestral em juízo, para informar e justificar suas atividades; proibição de ausentar-se da 
Comarca pelo período superior a 05(cinco) dias, sem prévia autorização deste juízo e 
comparecimento em todos os atos do processo; 01 (um) Inquérito Policial n.° 782-
46.2014.8.10.0136 (art. 155, § 10  e 41  do CPB); 01 (um) Inquérito Policial n.° 124-
85.2015.8.10.0136 (art. 155, § 1°, Inciso IV do CPB); 01 (UM) Inquérito Policial n.° 568-
21.2015.8.10.0136 (art. 155 § 11, § 40 II do CPB )e 01 (uma) Ação Penal n.° 535-
31.2015.8.10.0136 (art. 155, § 10  e 4.1, Inciso 1 do CPB, sentenciada em 21.06.2016, 
sendo a pena definitiva de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão em 
regime semiaberto, podendo o réu recorrer em liberdade, aguardando o trânsito em 
julgado para o acusado. 

Certifico finalmente que a Secretaria Judicial a meu cargo, é a única existente 
nesta comarca de Turiaçu-MA. Dada e passada nesta comarca de Turiaçu, Estado do 
Maranhão, aos nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis (09.08.2016). 
Eu, _ 	Marlenilce do Livramento Sousa, Secretária Judicial Substituta, digitei e 
subscrévi. 

A referid- - yerdade e dou fé 

Á  1 . 
Soe. rud c Õvi .h.;tLIIa 

Mat. 113407 

I. /um /)&'',n/,artadora Josefi: Ribeiro da ('avia - ,4venida Santos Duinoni. s',,." - Canário - iuruiçu-t!l 
CEP 652 78- 000 /)1VE 3397 12 19 



CERTIDÃO 

CERTIFICO que transitou livremente em julgado a 

sentença para o Ministério Público em 02.08.2016 e em cumprimento 

ao determinado na sentença mencionada, GEREI A GUIA DE 

EXECUÇÃO PROVISÓRIA  para o sentenciado Cleiton dos Santos 

Leitão, registrada nesta data sob o n.° 948-10.2016.8.10.0136. 

Turiaçu,  O 	gosto de 2.016. 

Marlenil.- AIW ramento Sousa 
ana Judicial 

Subsitut, écnica Judiciária 
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Ofício n°. 306/2016- SJTUR -Criminal 

Turiaçu-MA, 09 de agosto de 2016. 

Processo n.° 948-10.2016.8.10.0136 
Ação: Execução Criminal Provisória 
Apenado: Cleiton dos Santos Leitão 

Ao Senhor 
Tarcísio de Jesus Fonseca 
Delegado de Polícia 
Nesta cidade. 

Assunto: Remessa de guia de execução e sentença condenatória 

Senhor Delegado, 

Em cumprimento à determinação judicial, encaminho a Vossa 
Senhoria cópia da guia de execução criminal provisória n.° 948-10.2016.8.10.0136, 
tendo como apenado Cleiton dos Santos Leitão e da sentença condenatória, para as 
devidas providências. 

Atenciosamente, 

Rosiani Dias ' rPereira 
Secretária Judicial 
Matrícula 184986 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE TURIAÇU/MA. 
SECRETARIA JUDICIAL * 

Ofício n°. 306/2016- SJTUR -Criminal 

Turiaçu-MA, 09 de agosto de 2016. 

Processo n.° 948-10.2016.8.10.0136 
Ação: Execução Criminal Provisória 
Apenado: Cleiton dos Santos Leitão 

Ao Senhor 
Tarcísio de Jesus Fonseca 
Delegado de Polícia 
Nesta cidade. 

Assunto: Remessa de guia de execução e sentença condenatória 

Senhor Delegado, 

Em cumprimento à determinação judicial, encaminho a Vossa 
Senhoria cópia da guia de execução criminal provisória n.° 948-10.2016.8.10.0136, 
tendo como apenado Cleiton dos Santos Leitão e da sentença condenatória, para as 
devidas providências. 

Atenciosamente, 

Rosiani Dias Carneiro Pereira 
Secretária Judicial 
Matrícula 184986 

Fórum de Turiaçu - Avenida Santos Dumont, s/n.° - Canário - Turiaçu-MA 
CEP 65278-000 FONE 3397 12 19 e-mail varal turtjma.jus.br  



CERTIDÃO 

Certifico que me dirigi à Delegacia de Polícia desta cidade, e sendo ai entreguei o respectivo 

ofício ao Escrivão de Polícia presente no local, o Sr. Islaney Anderson, que ciente de todo o 

teor assinou e recebeu a respectiva contrafé. 

Turiaçu, 11 de agosto de 2016. 
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/ 
Vívian A. Ramos 

Oficiala de Justiçaø 


